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នយិមវចនៈ 
 ្រពះៃ្រតបិដក្រតូវបានបេង្កើតេឡើង ្របមាណ ៥០០ ឆំាបាយ េ្រកាយអំពីការរំលត់្រពះខន្ធ ចូលកាន់ 
្រពះបរមនិពានរបស់សេម្តច្រពះសមាសម្ពុទ្ធ្រពះបរម្រគូជាអមាស់ៃនេយើង្រគប់គា ។ ្រគប់្របេទសអ្នកកាន់ 
្រពះពុទ្ធសាសនា និង្របេទសខ្លះមួយចំនួនមិនែមនអ្នកកាន់្រពះពុទ្ធសាសនា ្រគប់អង្គការពុទ្ធិកសមាគម 
និងតាមបណាល័យជាតិធំៗ ែតងែតបានទទួលយកមកតម្កល់ ទុកេធ្វើជា្រគឹះ េដើម្្ីប េធ្វើការ្រសាវ ្រជាវសិក្  
ែស្វងយល់ តាមអ្វីែដលេហៅថា្រពះពុទ្ធវាចា (ពុទ្ធធម៌) ។ កាលេដើម េឡើយេគនំាគា កត់្រតាេលើ ស្លឹករឹត ្រពម
ទំាងសរេសរចារឹកេលើែផនថ្ម និងេលើែផនេលាហៈ ក៏មាន លុះចំេណរតមកក៏បាននំាគា េបាះពុម្ពេលើ្រកដាស
ចង្រកងជាេសៀវេភៅ (គម្ពីរ) រហូតបច្ចុប្្បន្ន េនះ បេច្ចកវិជាកាន់ែត ចេ្រមើនេឡើង េគបានវាយបញ្ចូលក្នុង
កំុព្្ូយទ័រ ែតេទាះបីជាបេច្ចកេទស ម៉ាសីុនចេ្រមើនេឡើងយ៉ាងណា ក៏េនៅមិនអាចេបាះបង់េសៀវេភៅេចាលបាន
េឡើយ ដូេច្នះេហើយេទើប េយើងខ្ញុំបានខិតខំេធ្វើឲ្្យេកើតមាន េឡើងនូវ្រកុមអក្្សរ្រពះៃ្រតបិដក េដើម្្ីបជួយេធ្វើឲ្្យ
អក្ខរៈខ្លះែដលរលុប មិនអាចអានច្ ស់បាន ឲ្្យមាន ការច្ ស់តាមតួអក្ខរៈេឡើងវិញ  ។ 
 េដាយសទា្រជះថាដ៏មុតមំាែដលមានចំេពាះ្រពះពុទ្ធសាសនា េហើយក៏ជាកាតព្វកិច្ចមួយដ៏ធំ ក្នុង
តួនាទីជាពុទ្ធបរិស័ទ ែដលបាន្របគល់កាយថាយជីវិត អ្នកេធ្វើដំេណើរតាមសាម្រពះបាទសេម្តច ្រពះពុទ្ធអង្គ 
រួមកមំាង្រទ្រទង់ បានេធ្វើការលះបង់កមំាងកាយ វាចា ចិត្ត ្រទព្្យធនផាល់ ្រពមទំាងបបួល ពុទ្ធបរិស័ទ ញាតិ
មិត្តជិតឆាយ ក្នុងនិងេ្រកៅ្របេទសេធ្វើេឡើង េដើម្្ីបជាពុទ្ធបូជា ធម្មបូជា សង្្ឃបូជា ។ 
 សូមេសចក្តីឧស្ 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 សន្លឹក្របប់ពកយខុស-្រតូវ ែដលមនេនែផនកខងចុងៃន 

្រពះៃ្រតបិដកចបប់េដើម ្រកុមេយើងខញុសូំមមិន ក់េទៀតេទ េ្រពះ្រកុមករងរ 

េយើងបនែកត្រមូវ មេនះរួច ល់េហើយ      ។ 
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សុត្តន្តបិដក 
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៣០ 
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សុត្តន្តបិដេក 

សំយុត្តនិកយស     សគថវេគគ  

ទុតិេយ    ភេគ 

ភិកខុនីសំយុត្តំ 

បឋមំ    ឡវកិសុត្តំ 

 [១] ឯវេមម សុតំ ។ ឯកំ សមយ ំ ភគ  វតថិ- 
យ ំ វហិរតិ េជតវេន អនថបិណ្ឌិ កស  េម ។ 
អថេខ ឡវកិ ភិកខុ នី បុព្វណ្ហ សមយ ំ និ េស ្វ  
បត្តចីវរមទយ វតថឹ បិ ្ឌ យ បវសិិ វតថ-ិ 
យ ំ បិ ្ឌ យ ចរ ិ ្វ  បចឆ ភត្តំ បិណ្ឌ បតបបដិកកន្ត  
េយន           អនធវនំ          េតនុបសង កមិ           វេិវកតថិកិនី          ។ 
 [២] អថេខ មេ  បបិម ឡវកិយ 
ភិកខុ និយ ភយ ំ ឆមភិតត្តំ េ មហំសំ ឧ េទតុ- 
កេម វេិវកម្ហ  ចេវតុកេម េយន ឡវកិ 
ភិកខុ នី េតនុបសង កមិ ឧបសង កមិ ្វ  ឡវកំិ ភិកខុ នឹ 
គថយ          អជឈភសិ         ។ 
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សុត្តន្តបិដក 

សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

ទុតិយភគ 

ភិកខុនីសំយុត្ត 

ឡវកិសូ្រតទី   ១ 

 [១] ខញុបំន ្ត ប់មក យ៉ងេនះ ។ សម័យមួយ ្រពះមន 
្រពះភគ ្រទង់គង់េន កនុងវត្តេជតពន របស់អនថបិណ្ឌិ កេសដ្ឋី ជិត 
្រកុង វតថី ។ ្រគេនះ ភិកខុ នីេឈម ះ ឡវកិ េស្ល កសបង់្រប ប់ 
េ យប្រតនិងចីវរ កនុងបុព្វណ្ហ សម័យ ចូលេទកន់្រកុង វតថី េដើមប ី
បិណ្ឌ បត លុះ្រ ច់េទបិណ្ឌ បត កនុង្រកុង វតថីេហើយ ្រតឡប់មកអពីំ 
បិណ្ឌ បតវញិ កនុងបចឆ ភត្ត ក៏មនេសចក្តី្រតូវករ េ យទី ង ត់ 
េហើយចូលេទកន់អនធវន័      ។ 
 [២] ្រគេនះ មរមនចិត្តបប មន្របថន េដើមបញុី ំងំភ័យ 
េសចក្តីតក់ស្លុតនិងេសចក្តី្រពឺេ ម ឲយេកើតេឡើងដល់ ឡវកិភិកខុ នី មន 
្របថន  ឲយនងឃ្ល តចកេសចក្តីសងប់ ង ត់ េហើយក៏ចូលេទរក ឡវកិ- 
ភិកខុ នី     លុះចូលេទដល់េហើយ     បនេពលគថនឹង ឡវកិភិកខុ នីថ 
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២ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

 នតថិ        និស រណំ        េ េក 

 កឹ        វេិវេកន        កហសិ 

 ភុញជស ុ         កមរតិេយ 

 មហុ          បចឆ នុ បិនីតិ        ។ 

 [៣] អថេខ ឡវកិយ ភិកខុ និយ ឯតទេ សិ 

េក នុ េខ អយ ំ មនុេស   អមនុេស   គថ ំ

ភសតីតិ ។ អថេខ ឡវកិយ ភិកខុ និយ ឯតទ- 

េ សិ មេ  េខ អយ ំ បបិម មម ភយ ំ ឆមភិតត្តំ 

េ មហំសំ ឧបបេទតុកេម វេិវកម្ហ  ចេវតុកេម 

គថំ ភសតីតិ ។ អថេខ ឡវកិ ភិកខុ នី មេ  

អយ ំ បបិម ឥតិ វទិិ ្វ  មរ ំ បបិមន្តំ គថហិ 

អជឈភសិ  
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២ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

 ធមមជតជេ្រគ ងរ ស់េចញ(១)         កនុងេ ក  មិនមនេទ 

 នងនឹងេធ្វើនូវ្របេយជន៍អ្វី   េ យេសចក្តីសងប់ ង ត់  ចូរនង 

 បរេិភគ   នូវេសចក្តីេ្រតកអរកនុងកម  នងពំុមនេសចក្តីេក្ត  

 ្រក យ         កនុងកលជខងេ្រកយេឡើយ        ។ 

 [៣] ្រគេនះ ឡវកិភិកខុ នី មនេសចក្តី្រតិះរះិ យ៉ងេនះថ 

អនកេនះជអ្វីហន៎ ជមនុស  ឬជអមនុស  បនជេពលនូវគថ ។ 

េទើប ឡវកិភិកខុ នី មនេសចក្តីចូលចិត្តដូេចនះថ េនះពិតជមរមនចិត្ត 

បប មន្របថន េដើមបញុី ំងំភ័យ េសចក្តីតក់ស្លុត និងេសចក្តី្រពឺេ ម ឲយ 

េកើតេឡើងដល់ ម អញ ្របថន ឲយ ម អញឃ្ល តចកេសចក្តីសងប់ ង ត់ 

បនជេពលនូវគថ ។ លុះ ឡវកិភិកខុ នី គ ល់ចបស់ថ េនះជ 

មរ មនចិត្តបប ដូេចនះេហើយ ក៏េពលគថទងំ យ នឹងមរមន 

ចិត្តបបថ  

    ១  ្រពះនិព្វ ន  ។ 
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៣ 

ភិកខុនីសំយុត្តស    ឡវកិសុេត្ត   ឡវកិភិកខុនីគថ 

 អតថិ         និស រណំ        េ េក 
 បញញ យ         េម          សុផុស តិំ 
 បមត្តពនធុ           បបិម 
 ន         ត្វំ         ជនសិ         តំ        បទំ 
 សត្តិសលូបូម          កម 
 ខនធ សំ           អធិកុដ្ឋន 
 យ ំ        ត្វំ         កមរតឹ          ្រពូសិ 
 អរតិ        មយ្ហ                 អហតូិ(១)       ។ 
 អថេខ មេ  បបិម ជនតិ មំ ឡវកិ 
ភិកខុ នីតិ         ទុកខី          ទុមមេន         តេតថវន្តរធយីតិ        ។ 

ទុតិយំ    េ មសុត្តំ 
 [៤] វតថីនិទនំ ។ អថេខ េ ម ភិកខុ នី 
បុព្វណ្ហ សមយ ំ និ េស ្វ  បត្តចីវរមទយ វតថឹ 
បិ ្ឌ យ បវសិិ វតថិយ ំ បិ ្ឌ យ ចរ ិ ្វ  បចឆ ភត្ត ំ
បិណ្ឌ បតបបដិកកន្ត  េយន អនធវនំ េតនុបសង កមិ ទិ - 
វ ិ យ អនធវនំ អេជឈគេហ ្វ  អញញតរសមឹ រុកខម-ូ 
េល          ទិ វ ិ រ ំ        និសីទិ        ។ 
     ១   ម.    មយ្ហំ    ម    អហូតិ    ។ 
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៣ 

ភិកខុនីសំយុត្ត   ឡវកិសូ្រត   គថរបស់ ឡវកិភិកខុនី 

 ធមមជតជេ្រគ ងរ ស់េចញ   កនុងេ ក   មន  េយើងបន 

 ពល់្រតូវ       េ យបញញ (១)    មន លមរមនចិត្តបប  មន 

 េផពង ជអនក្របមទ   អនកមិនដឹងនូវបទេនះេទ  កមទងំ- 

 យ    ឧបមេ យលែំពង្រសួច  ខនធទងំ យជកែន្លង 

 ស្រមប់មុត     ៃនកមទងំ យេនះ  អនកេពលនូវេសចក្តី 

 េ្រតកអរ      កនុងកម      េសចក្តីេ្រតកអរ  កនុងកមេនះ 

 ជេសចក្តីមិនេ្រតកអររបស់េយើងេទ       ។ 

 លំ ប់េនះ មរមនចិត្តបបដឹងថ ឡវកិភិកខុ នី គ ល់អញ 

េហើយ      ក៏មនេសចក្តីទុកខ     តូចចិត្ត      បត់អពីំទីេនះេទ     ។ 

េ មសូ្រត  ទី  ២ 
 [៤] វតថីនិទន ។ ្រគេនះ េ មភិកខុ នី េស្ល កសបង់ 

្រប ប់ប្រតនិងចីវរ កនុងបុព្វណ្ហ សម័យ ចូលេទកន់្រកុង វតថី េដើមប ី

បិណ្ឌ បត លុះ្រ ច់េទបិណ្ឌ បត កនុង្រកុង វតថីេហើយ ្រតឡប់មកពី 

បិណ្ឌ បត កនុងបចឆ ភត្ត ក៏េដើរសេំ េទកន់អនធវន័ េដើមបសី្រមកកនុង 

េវ ៃថង លុះចូលេទដល់អនធវន័េហើយ ក៏អងគុយស្រមកកនុងេវ ៃថង 

េ្រកមម្លប់េឈើមួយ          ។ 
    ១   បចចេវកខណញញ ណ   ។ 
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៤ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

 [៥] អថេខ មេ  បបិម េ មយ ភិកខុ - 

និយ ភយ ំ ឆមភិតត្តំ េ មហំសំ ឧបបេទតុកេម 

សមធិម្ហ  ចេវតុកេម េយន េ ម ភិកខុ នី 

េតនុបសង កមិ ឧបសង កមិ ្វ  េ មំ ភិកខុ នឹ គថយ 

អជឈភសិ  

 យន្តំ       ឥសីហិ       បត្តព្វំ 

 នំ        ទុរភិសមភវ ំ

 ន       តំ       ទ្វងគុលបញញ យ 

 សកក         បេបបតុមិតថិយតិ       ។ 

 [៦] អថេខ េ មយ ភិកខុ និយ ឯតទេ សិ 

េក នុ េខ អយ ំ មនុេស   អមនុេស   គថ ំ

ភសតីតិ ។ អថេខ េ មយ ភិកខុ និយ ឯតទេ - 

សិ មេ  េខ អយ ំ បបិម មម ភយ ំ ឆមភិតត្តំ 

េ មហំសំ ឧបបេទតុកេម សមធិម្ហ  ចេវតុក- 

េម គថំ ភសតីតិ ។ អថេខ េ ម ភិកខុ នី មេ  

អយ ំ បបិម ឥតិ វទិិ ្វ  មរ ំ បបិមន្តំ គថហិ 

អជឈភសិ  
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 ៤ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ  សគថវគគ 

 [៥] ្រគេនះ មរមនចិត្តបប មន្របថន េដើមបញុី ំងំភ័យ 

េសចក្តីតក់ស្លុត និងេសចក្តី្រពឺេ ម ឲយេកើតេឡើងដល់េ មភិកខុ នី ្របថន  

ឲយនងឃ្ល តចកសមធិ ក៏ចូលេទរកេ មភិកខុ នី លុះចូលេទដល់ 

េហើយ         ក៏េពលគថនឹងេ មភិកខុ នីថ 

 ទី(១)      ែដលមនេ យក្រម  ជទីែដលឥសីទងំ យ 

 គបបដីល់   ទីេនះ្រស្តីែដលមនបញញ ្របែវងពីរធន ប់  មិន ច 

នឹងដល់បនេឡើយ       ។ 

 [៦] លំ ប់េនះ េ មភិកខុ នីមនេសចក្តី្រតិះរះិ យ៉ងេនះថ 

អនកេនះជអ្វីហន៎ ជមនុស  ឬជអមនុស  បនជេពលនូវគថ ។ 

េទើបេ មភិកខុ នីមនេសចក្តីចូលចិត្តដូេចនះថ េនះពិតជមរមនចិត្តបប 

មន្របថន េដើមបញុី ំងំភ័យ េសចក្តីតក់ស្លុត និងេសចក្តី្រពឺេ ម ឲយេកើត 

េឡើងដល់ ម អញ ្របថន ឲយ ម អញឃ្ល តចកសមធិ បនជ 

េពលនូវគថ ។ លុះេ មភិកខុ នីដឹងចបស់ថ េនះជមរមនចិត្ត 

បបេហើយ        ក៏េពលគថទងំ យ       នឹងមរមនចិត្តបបថ 

    ១   ្រពះអរហន្ត   ។ 
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៥ 

ភិកខុនីសំយុត្តស    េ មសុេត្ត   េ មភិកខុនីគថ 

 ឥតថីភេ         កឹ        កយិ  

 ចិត្តម្ហិ        សុសមហិេត 

 ញណម្ហិ        វត្តមនម្ហិ 

 សមម         ធមមំ       វបិស េ  

 យស       ននូ      សិយ       ឯវ ំ

 ឥតថីហំ        បុរេិ តិ         

 កិញចិ               បន       អសមីតិ 

 តំ       មេ         វត្តុមរហតីតិ       ។ 

 អថេខ មេ  បបិម ជនតិ មំ េ ម ភិកខុ - 

នីតិ      ទុកខី        ទុមមេន       តេតថវន្តរធយីតិ      ។ 

តតិយំ   េគតមីសុត្តំ 
 [៧] វតថីនិទនំ ។ អថេខ កិ េគតមី 

ភិកខុ នី បុព្វណ្ហ សមយ ំ និ េស ្វ  បត្តចីវរមទយ 

វតថឹ បិ ្ឌ យ បវសិិ វតថិយ ំ បិ ្ឌ យ ចរ ិ ្វ  

បចឆ ភត្តំ បិណ្ឌ បតបបដិកកន្ត  េយន អនធវនំ េត- 

នុបសង កមិ ទិ វ ិ យ អនធវនំ អេជឈគេហ ្វ  

អញញតរសមឹ            រុកខមេូល            ទិ វ ិ រ ំ           និសីទិ          ។ 
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៥ 

ភិកខុនីសំយុត្ត   េ មសូ្រត   គថរបស់េ មភិកខុនី 

 កលេបើចិត្ត           របស់្រស្តីភពែដលេឃើញនូវធម៌(១)  េ យ 

 ្របៃព      បន ងំមេំហើយ(២)    កលេបើញណ(៣)  កំពុង្រប- 

 ្រពឹត្តេទ     ្រស្តីភពនឹងេធ្វើអ្វី    (ក៏េធ្វើបន)    េបើបុគគល   មន 

 េសចក្តី្រតិះរះិយ៉ងេនះថ     ម អញជ្រស្តីឬជបុរស  ឬមួយ 

 មនកង្វល់ថ       ម អញមន      ដូេចនះ   មរគួរនឹងស្តីថឲយ 

 បុគគលេនះបន      ។ 

 លំ ប់េនះមរ មនចិត្តបប ដឹងថ េ មភិកខុ នី គ ល់អញ 

េហើយ     ក៏មនេសចក្តីទុកខ     តូចចិត្ត    បត់អពីំទីេនះឯង    ។ 

េគតមីសូ្រត  ទី  ៣ 
 [៧] វតថីនិទន ។ ្រគេនះ កិ េគតមីភិកខុ នី េស្ល កសបង់ 

្រប ប់ប្រតចីវរ កនុងបុព្វណ្ហ សម័យ ចូលេទកន់្រកុង វតថី េដើមប ី

បិណ្ឌ បត លុះ្រ ច់េទបិណ្ឌ បត កនុង្រកុង វតថីេហើយ ្រតឡប់មក 

អពីំបិណ្ឌ បត កនុងបចឆ ភត្ត ក៏េដើរសេំ េទកន់អនធវន័ េដើមបសី្រមក 

កនុងេវ ៃថង លុះចូលេទដល់អនធវន័េហើយ ក៏អងគុយស្រមកកនុងេវ  

ៃថង     េ្រកមម្លប់េឈើមួយ     ។ 
     ១ ចតុសចចធម៌ ឬ ខនធបញច កៈ ជ រមមណ៍ៃនវបិស ន ។ ២ ចិត្តែដល ំងេនកនុង 

សមធិ  ។   ៣   ផលសមបត្តិញញ ណ  ។ 
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៦ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

 [៨] អថេខ មេ  បបិម កិ េគតមិយ 
ភិកខុ និយ ភយ ំ ឆមភិតត្តំ េ មហំសំ ឧបបេទតុក- 
េម សមធិម្ហ  ចេវតុកេម េយន កិ េគតមី 
ភិកខុ នី េតនុបសង កមិ ឧបសង កមិ ្វ  កិ េគតម ឹ
ភិកខុ នឹ           គថយ           អជឈភសិ 
 កឹ       នុ      ត្វំ      ហតបុ ្ត       វ(១) 

 ឯកមសី      រុទមមុខី 
 វនមជឈគ       ឯក 
 បុរសំិ      នុ      គេវសសីតិ       ។ 
 [៩] អថេខ កិ េគតមិយ ភិកខុ និយ ឯ- 
តទេ សិ េក នុ អយ ំ មនុេស   អមនុេស  

 គថំ ភសតីតិ ។ អថេខ កិ េគតមិយ 
ភិកខុ និយ ឯតទេ សិ មេ  េខ អយ ំ បបិម ម- 
ម ភយ ំ ឆមភិតត្តំ េ មហំសំ ឧបបេទតុកេម ស- 
មធិម្ហ  ចេវតុកេម គថំ ភសតីតិ ។ អថេខ 
កិ េគតមី ភិកខុ នី មេ  េខ អយ ំ បបិម 
ឥតិ វទិិ ្វ  មរ ំ បបមិន្តំ គថហិ អជឈភសិ 
   ១   ម.   មតបុ ្ត    វ   ។ 
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៦ 

សុត្តន្តបិដក    សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

 [៨] ្រគេនះ មរមនចិត្តបប មន្របថន េដើមបញុី ំងំភ័យ 

េសចក្តីតក់ស្លុត និងេសចក្តី្រពឺេ ម ឲយេកើតេឡើងដល់កិ េគតមីភិកខុ នី 

មន្របថន ឲយ្រពះនងឃ្ល តចកសមធិ ក៏ចូលេទរកកិ េគតមីភិកខុ នី 

លុះចូលេទដល់េហើយ         ក៏េពលគថនឹងកិ េគតមីភិកខុ នីថ 

 នងឯងមនកូន ្ល ប់េហើយ      មកអងគុយែតមន ក់ឯង  មន 

 មត់ទួញយ ំ   េនក ្ត លៃ្រពែតមន ក់ឯង  នងមកែស្វងរក 

 ្របុសឬ       ។ 

 [៩] លំ ប់េនះ កិ េគតមីភិកខុ នី មនេសចក្តី្រតិះរះិ យ៉ង 

េនះថ អនកេនះជអ្វីហន៎ ជមនុស  ឬជអមនុស  បនជេពលគថ ។ 

េទើបកិ េគតមីភិកខុ នី មនេសចក្តីចូលចិត្ត ដូេចនះថ េនះពិតជមរ 

មនចិត្តបប មន្របថន េដើមបញុី ំងំភ័យ េសចក្តីតក់ស្លុត និងេសចក្តី្រពឺ- 

េ ម ឲយេកើតេឡើងដល់ ម អញ ្របថន ឲយ ម អញឃ្ល តចកសមធិ 

បនជេពលគថ ។ លុះកិ េគតមីភិកខុ នីដឹងចបស់ថ េនះពិតជ 

មរ   មនចិត្តបបេហើយ    ក៏េពលគថ    នឹងមរមនចិត្តបបដូេចនះថ 
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៧ 

ភិកខុនីសំយុត្តស    េគតមីសុេត្ត   កិ េគតមីភិកខុនីគថ 

 អចចន្តំ           ហតបុត្តម្ហិ 

 បុរ ិ           ឯតទន្តិក 

 ន         េ ចមិ          ន        េ ទមិ 

 ន         តំ         ភយមិ        វុេ  

 សព្វតថ         វហិិ         ននទិ 

 តេមខេនធ         បទលិេ  

 េជ ្វ ន       មចចុ េន       េសនំ 

 វហិ មិ        អនស តិ       ។ 

 អថេខ មេ  បបិម ជនតិ មំ កិ - 

េគតមី     ភិកខុ នីតិ     ទុកខី        ទុមមេន        តេតថវន្តរធយីតិ        ។ 

ចតុតថំ   វជិយសុត្តំ 

 [១០] វតថីនិទនំ ។ អថេខ វជិយ ភិកខុ - 

នី បុព្វណ្ហ សមយ ំ និ េស ្វ  ។ េប ។ អញញតរសមឹ 

រុកខមេូល        ទិ វ ិ រ ំ       និសីទិ        ។ 
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៧ 

ភិកខុនីសំយុត្ត   េគតមីសូ្រត   គថរបស់កិ េគតមីភិកខុនី 

 េយើងជ្រស្តីមនកូន ្ល ប់     ជទីបផុំត្រតឹមេនះ  បុរសទងំ- 

 យ    ក៏មនទីបផុំត្រតឹមេនះែដរ     មន ល វុេ   េយើង 

 មិនេ កេ       មិនទួញយ ំ    មិនខ្ល ចអនកេទ  េ្រពះថ 

 េសចក្តីេ្រតកអរ   កនុងវតថុទងំអស់  េយើងកមច ត់េចលេហើយ 

 គនំរៃនងងឹតគឺអវជិជ     េយើងទម្ល យបង់បនេហើយ េយើង 

 ឈនះនូវេសនៃនមចចុ ជ         ជ្រស្តីមិនមន សវៈ         ។ 

 លំ ប់េនះ មរមនចិត្តបបដឹងថ កិ េគតមីភិកខុ នី គ ល់ 

អញេហើយ       ក៏មនេសចក្តីទុកខ     តូចចិត្ត     បតអ់ពីំទីេនះឯង        ។ 

វជិយសូ្រត  ទី  ៤ 

 [១០] វតថីនិទន ។ ្រគេនះ វជិយភិកខុ នី េស្ល កសបង់កនុង 

បុព្វណ្ហ សម័យ  ។ េប  ។  អងគុយស្រមកកនុងេវ ៃថងេ្រកមម្លប់េឈើមួយ ។ 



22 
 

៨ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

 [១១] អថេខ មេ  បបិម វជិយយ ភិកខុ និ- 

យ ភយ ំ ។ េប ។ សមធិម្ហ  ចេវតុកេម េយន 

វជិយ ភិកខុ នី េតនុបសង កមិ ឧបសង កមិ ្វ  វជិយ ំ

ភិកខុ នឹ           គថយ           អជឈភសិ  

 ទហ          ត្វំ         របូវតី 

 អហញច          ទហេ        សុសុ 

 បញច ងគិ េកន         តុរេិយន 

 ឯហេយយភិរមម្ហេសតិ        ។ 

 [១២] អថេខ វជិយយ ភិកខុ និយ ឯតទេ សិ 

េក នុ េខ អយ ំ មនុេស   អមនុេស   គថ ំ

ភសតីតិ ។ អថេខ វជិយយ ភិកខុ និយ ឯតទេ សិ 

មេ  េខ អយ ំ បបិម ។ េប ។ គថំ ភសតីតិ ។ 

អថេខ វជិយ ភិកខុ នី មេ  អយ ំ បបិម ឥតិ 

វទិិ ្វ         មរ ំ       បបិមន្តំ       គថហិ       អជឈភសិ 
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៨ 

សុត្តន្តបិដក    សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

 [១១] ្រគេនះ មរមនចិត្តបប មន្របថន េដើមបញុី ំងំភ័យ 

ឲយេកើតេឡើង ដល់វជិយភិកខុ នី ។ េប ។ ្របថន ឲយឃ្ល តចកសមធិ 

ក៏ចូលេទរកវជិយភិកខុ នី លុះចូលេទដល់េហើយ បនេពលគថនឹង 

វជិយភិកខុ នីថ  

 នងជ្រស្តី្រកមុមំនរូបេឆម      េយើងក៏កេំ ះេកមង  មន ល 

 នងមច ស់    នងចូរមក    េយើងទងំពីរនក់  ចូរេ្រតកអរជ 

 មួយគន         េ យត្រន្តី្របកបេ យអងគ       ៥(១)      ។ 

 [១២] លំ ប់េនះ វជិយភិកខុ នីមនេសចក្តី្រតិះរះិ យ៉ងេនះថ 

អនកេនះជអ្វីហន៎ ជមនុស  ឬជអមនុស  បនជេពលគថ ។ េទើប 

វជិយភិកខុ នី មនេសចក្តីចូលចិត្តដូេចនះថ េនះពិតជមរមនចិត្តបប 

។ េប ។ បនជេពលនូវគថ ។ លុះវជិយភិកខុ នី ដឹងចបស់ថ េនះ 

ជមរមនចិត្តបប េហើយបនេពលគថទងំ យ នឹងមរមន 

ចិត្តបបថ 
     ១ តតំ សគរែដលេគ សពសែតមខ ង ១ វតិតំ សគរតូចែដលេគ សពសទំងពីរខង 

មនសំេភរជេដើម ១ តតវតិតំ សគរធំែដលេគ សពសទំងពីរខងមនសគរជ័យជេដើម ១ 

ឃនំ   េ្រគ ងតូរយត្រន្តី ន់គម ន្របេ ង  ១   សុសិរ ំ  េ្រគ ងតូរយត្រន្តីមន្របេ ង  ១  ។ 
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៩ 

ភិកខុនីសំយុត្តស    វជិយសុេត្ត   វជិយភិកខុនីគថ 

 របូ        សទទ          គនធ         រ  

 េផដ្ឋព្វ          ច         មេនរម 

 និយយតយមិ        តុេយ្ហវ 

 មរ       ន       ហិ        េតន        អតថិក 

 ឥមិន        បតូិកេយន 

 ភិនទេនន        បភងគុន 

 អដ្តិយមិ        ហ យមិ 

 កមត ្ហ         សមហូ  

 េយ        ច         របូបូគ        ស ្ត  

 េយ        ច         អរបូភគិេន 

 យ        ច        សន្ត          សមបត្តិ 

 សព្វតថ        វហិេ         តេមតិ       ។ 

 អថេខ មេ  បបិម ជនតិ មំ វជិយ ភិកខុ - 

នីតិ       ទុកខី         ទុមមេន        តេតថវន្តរធយីតិ       ។ 
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៩ 

ភិកខុនីសំយុត្ត   វជិយសូ្រត   គថរបស់វជិយភិកខុនី 

 រូប   សេំឡង    ក្លិន    រស   េផដ្ឋព្វៈ    ជទីគប់ចិត្ត  េយើង 

 ្របគល់ឲយអនកទងំអស់      មន លមរ  ដបតិេយើងមិន្រតូវករ 

 េ យ រមមណ៍េនះេទ      េយើងធុញ្រទន់  េនឿយ យ 

 េពក ស់  ចេំពះកយស្អុយែដលែបកធ្ល យពុករលួយេនះ 

 កមត ្ហ េយើងបនដកេចលេហើយ សត្វទងំ យ  

 ែដលេទេកើតកនុងរូបភពក្តី    សត្វទងំ យ   ែដលមន 

 ចែំណកកនុងអរូបភពក្តី       សមបត្តិ ដ៏ល្អិតក្តី  េសចក្តី 

 ងងឹតកនុងភពទងំអស់េនះ    េយើងកមច ត់បង់បនេហើយ  ។ 

 លំ ប់េនះ មរមនចិត្តបបដឹងថ វជិយភិកខុ នី គ ល់ 

អញេហើយ      ក៏មនេសចក្តីទុកខ       តូចចិត្ត      បត់អពីំទីេនះឯង      ។ 
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១០ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

បញច មំ   ឧបបលវ ្ណ សុត្តំ 

 [១៣] វតថីនិទនំ ។ អថេខ ឧបបលវ ្ណ  

ភិកខុ នី បុព្វណ្ហ សមយ ំ និ េស ្វ  ។ េប ។ អញញតរសមឹ 

សុបុបផិត លរុកខមេូល        អ ្ឋ សិ        ។ 

 [១៤] អថេខ មេ  បបិម ឧបបលវ ្ណ យ 

ភិកខុ និយ ភយ ំ ឆមភិតត្តំ េ មហំសំ ឧបបេទតុក- 

េម សមធិម្ហ  ចេវតុកេម េយន ឧបបលវ ្ណ  

ភិកខុ នី េតនុបសង កមិ ឧបសង កមិ ្វ  ឧបបលវណ្ណំ  ភិកខុ - 

នឹ         គថយ         អជឈភសិ  

 សុបុបផិតគគំ      ឧបគមម       ភិកខុ និ 

 ឯក        តុវ ំ         តិដ្ឋសិ       លមេូល 

 ន      ចតថិ       េត      ទុតិយ        វណ្ណធតុ 

 ឥធគ         ទិសិក         ភេវយយុ ំ

 ពេលន      ត្វំ      ភយសិ       ធុត្តកនន្តិ       ។ 
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១០ 

សុត្តន្តបិដក  សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

ឧបបលវ ្ណ សូ្រត  ទី  ៥ 

 [១៣] វតថីនិទន ។ ្រគេនះ ឧបបលវ ្ណ ភិកខុ នី េស្ល ក 

សបង់ កនុងបុព្វណ្ហ សម័យ ។ េប ។ ឋិតេនេ្រកមម្លប់េដើម ល្រពឹក  

ែដលមនផក រកីសគុស គ យមួយេដើម      ។ 

 [១៤] ្រគេនះ មរមនចិត្តបប មន្របថន េដើមបញុី ំងំភ័យ 

េសចក្តីតក់ស្លុត និងេសចក្តី្រពឺេ ម ឲយេកើតេឡើងដល់ឧបបលវ ្ណ ភិកខុ នី 

មន្របថន  ឲយនងឃ្ល តចកសមធិ េហើយចូលេទរកឧបបលវ ្ណ - 

ភិកខុ នី លុះចូលេទដល់េហើយ បនេពលគថនឹងឧបបលវ ្ណ ភិកខុ នីថ 

 មន លភិកខុ នី    នង ្រស័យេនេដើម ល្រពឹក   មនចុង្របកប 

 េ យផក រកីសគុស គ យ       ឋិតេនែតមន ក់ឯង  េ្រកមម្លប់េដើម 

 ល្រពឹក    ធតុគឺេភទ(១)    ជគ្រមប់ពីររបស់នងមិនមន  គួរ 

 ែតមន្រស្តីទងំ យ      ្របកដដូចជនង  មកកនុងទីេនះផង  

 នងខ្ល ចអេំពើពល       របស់ពួកអនកេលងឬ       ។ 

    ១   ភិកខុនី   ជគន មិនមនេឡើយ  ។ 
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១១ 

ភិកខុនីសំយុត្តស    ឧបបលវ ្ណ សុេត្ត   ឧបបលវ ្ណ ភសនំ 

 [១៥] អថេខ ឧបបវ ្ណ យ ភិកខុ និយ ឯត- 

ទេ សិ េក នុ ខ្វ យ ំ មនុេស   អមនុេស   

គថំ ភសតីតិ ។ អថេខ ឧបបលវ ្ណ យ ភិកខុ នយិ 

ឯតទេ សិ មេ  េខ អយ ំ បបិម មម ភយ ំ

។ េប ។ គថំ ភសតីតិ ។ អថេខ ឧបបលវ ្ណ  

ភិកខុ នី មេ  អយ ំ បបិម ឥតិ វទិិ ្វ  មរ ំ បបិមន្ត ំ

គថហិ       អជឈភសិ  

 សតំ       សហស និបិ       ធុត្តកនំ 

 ឥធគ        ទិសិក       ភេវយយុ ំ

 េ មំ       ន       ឥញជ មិ       ន       សន្ត មិ 

 មរ       ន       ភយមិ        តេមកិកមិ 

 ឯ         អន្តរធយមិ 
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១១ 

ភិកខុនីសំយុត្ត   ឧបបលវ ្ណ សូ្រត   ពកយេពលរបស់ឧបបលវ ្ណ ភិកខុនី 

 [១៥] លំ ប់េនះ ឧបបលវ ្ណ ភិកខុ នី មនេសចក្តី្រតិះរះិ យ៉ង 

េនះថ អនកេនះជអ្វីហន៎ ជមនុស ឬជអមនុស  (មក) េពលគថ 

ដូេចនះ ។ េទើបឧបបលវ ្ណ ភិកខុ នី មនេសចក្តីចូលចិត្តដូេចនះថ េនះពិត 

ជមរមនចិត្តបប ញុំងំភ័យ ។ េប ។ ដល់ ម អញ បនជេពល 

គថ ។ លុះឧបបលវ ្ណ ភិកខុ នី ដឹងចបស់ថ េនះជមរមនចិត្តបប 

េហើយ         បនេពលគថទងំ យ         នឹងមរមនចិត្តបបថ 

 អនកេលងមួយរយនក់ក៏េ យ     មួយពន់នក់ក៏េ យ  ជន 

 ទងំ យ្របកដដូចជអនកែដលមកកនុងទីេនះក៏េ យ  េយើង 

 ក៏មិន្រពឺេ ម      មិនតក់ស្លុតេទ    មន លមរ  េយើងសូមបែីតមន ក់ 

 ឯងែមន     ក៏មិនខ្ល ចអនកេឡើយ  េយើងេនះចង់ឲយបត់េទក៏បន 
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១២ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស   សគថវេគគ  

 កុចឆឹ              បវ ិ មិ       េត 

 បខុមន្តរកិយមប ិ

 តិដ្ឋន្តឹ       មំ       ន       ទកខសិ 

 ចិត្តសមឹ        វសិភតូម្ហិ 

 ឥទធិបទ       សុភវ ិ  

 សព្វពនធនមុេ ្ត ម្ហិ 

 ន       តំ        ភយមិ        វុេ តិ      ។ 

 អថេខ មេ  បបិម ជនតិ មំ ឧបបលវ ្ណ  

ភិកខុ នីតិ      ទុកខី        ទុមមេន        តេតថវន្តរធយីតិ       ។ 

ឆដ្ឋំ   ច សុត្តំ 
 [១៦] វតថីនិទនំ ។ អថេខ ច  ភិកខុ នី 

បុព្វណ្ហ សមយ ំ និ េស ្វ  ។ េប ។ អញញតរសមឹ រុកខ - 

មេូល        ទិ វ ិ រ ំ      និសីទិ       ។ 

 [១៧] អថេខ មេ  បបិម េយន ច  

ភិកខុ នី ។ េប ។ ឧបសង កមិ ្វ  ចលំ ភិកខុ នឹ ឯតទ- 

េ ច កឹ នុ េខ ត្វំ ភិកខុ និ ន េ េចសីតិ ។ ជត ឹ

ខ្វ ហំ       វុេ        ន       េ េចមីតិ      ។ 
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១២ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

 ចង់ចូលកនុងេពះអនកក៏បន     អនកមិនេឃើញេយើង  ែដលកពុំង 

 ឋិតេនកនុងចេន្ល ះេ មែភនកេឡើយ      េយើងជ្រស្តី ទ ត់  កនុងចិត្ត 

 ឥទធិបទទងំ យ        េយើងបនចេ្រមើនេហើយ  េ យ្របៃព 

 េយើងផុតេហើយចកចណំងទងំអស់      ែន វុេ   េយើងមិន 

 ខ្ល ចអនកេទ       ។ 

 លំ ប់េនះ មរមនចិត្តបប ដឹងថ ឧបបលវ ្ណ ភិកខុ នី គ ល់ 

អញេហើយ       ក៏មនេសចក្តីទុកខ     តូចចិត្ត      បត់អពីំទីេនះឯង       ។  

ច សូ្រត  ទី  ៦ 

 [១៦] វតថីនិទន ។ ្រគេនះ ច ភិកខុ នី េស្ល កដណ្ត ប់ 

កនុងបុព្វណ្ហ សម័យ ។ េប ។ អងគុយស្រមកកនុងេវ ៃថង េ្រកមម្លប់ 

េឈើមួយ      ។ 

 [១៧] ្រគេនះ មរមនចិត្តបប ចូលេទរកច ភិកខុ នី 

។ េប ។ លុះចូលេទដល់េហើយ បនេពលពកយេនះ នឹងច ភិកខុ នី 

ថ មន លភិកខុ នី នងមិនគប់ចិត្តនឹងអ្វី ។ មន ល វុេ  េយើងមិន 

គប់ចិត្តនឹងជតិ      ។ 
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១៣ 

ភិកខុនីសំយុត្តស    ច សុេត្ត   ច ភសនំ 

 [១៨]  កឹ      នុ      េខ(១)    ជតឹ      ន      េ េចសិ 

  ជេ         កមនិ       ភុញជតិ 

  េក       នុ      េខ      តំ       ឥទមទបយិ 

  ជតិ       ម       េ ច       ភិកខុ នីតិ      ។ 

 [១៩] ជតស        មរណំ       េ តិ 

  ជេ         ទុកខ និ        បស តិ 

  ពនធំ       វធំ       បរេិក្ល សំ 

  ត ម        ជតឹ       ន       េ ចេយ 

  ពុេទធ        ធមមមេទេសសិ 

  ជតិយ        សមតិកកមំ 

  សព្វទុកខបប នយ 

  េ         មំ        សេចច        និេវសយិ 

  េយ       ច       របូបូគ       ស ្ត  

  េយ       ច       អរបូភគិេន(២) 

  និេ ធំ        អបបជនន្ត  

  គន្ត េ        បុនពភវន្តិ      ។ 
     ១   ឱ.   ឯតថន្តេរ   ត្វន្តិ   ទិស តិ   ។   ២   ឱ.   ម.   អរបូ ្ឋ យិេន    ។ 



33 
 

១៣ 

ភិកខុនីសំយុត្ត   ច សូ្រត   ពកយេពលរបស់ច ភិកខុនី 

 [១៨]   េហតុអ្វីក៏នងមិនគប់ចិត្តនឹងជតិ   បុគគលមនជតិ  រែមង 

 បរេិភគនូវកមទងំ យ  អនក បងគ ប់នងឲយ្របកន់យក 

 នូវអេំពើេនះថ    មន លភិកខុ នី    ចូរនងកុគំប់ចិត្តនឹងជតិដូេចនះ  ។ 

 [១៩]    ច ភិកខុ នីតបថ     សត្វេកើតេហើយ  រែមងមនមរណៈ 

 សត្វេកើតេហើយ    រែមងេឃើញនូវទុកខទងំ យ    គឺករចង  ករ 

 េបៀតេបៀន   និងេសចក្តីឧប្រទពេផ ង     ៗ   េហតុដូេចន ះ  បុគគល 

 មិន្រតូវគប់ចិត្តនឹងករេកើតេឡើយ  ្រពះពុទធ      ្រទង់សំែដងធម៌ 

 ជេ្រគ ង្រប្រពឹត្តកន្លងនូវករេកើត  េដើមបលីះបង់នូវទុកខទងំ- 

 អស់      ្រពះអងគញុំងំេយើងឲយេនកនុងសចចធម៌  សត្វទងំ យ 

       េកើតកនុងរូបភពក្តី      សត្វទងំ យ   មនចែំណក 

 កនុងអរូបភពក្តី    សត្វទងំអស់េនះ  កលេបើមិនដឹងនូវនិេ ធេទ 

 រែមងមកកន់ភពថមីេទៀត     ។ 
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១៤ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

 អថេខ មេ  បបិម ជនតិ មំ ច  ភិកខុ - 

នីតិ        ទុកខី        ទុមមេន        តេតថវន្តរធយីតិ       ។ 

សត្តមំ   ឧបច សុត្តំ 

 [២០] វតថីនិទនំ ។ អថេខ ឧបច  ភិកខុ នី 

បុព្វណ្ហ សមយ ំ និ េស ្វ  ។ េប ។ អញញតរសមឹ រុកខម-ូ 

េល       ទិ វ ិ រ ំ       និសីទិ       ។ 

 [២១] អថេខ មេ  បបិម ។ េប ។ ឧបចលំ 

ភិកខុ នឹ ឯតទេ ច កថននុ  ត្វំ ភិកខុ និ ឧបបជជិ តុកម- 

តិ    ។     ន    ខ្វ ហំ    វុេ      កតថចិ      ឧបបជជិ តុកមតិ       ។ 

 [២២]  វត្តឹ        ច      យម      ច 

  តុសិ         ចបិ        េទវ  

  និមម នរតិេន        េទ  

  េយ        េទ         វសវត្តិេន 

  តតថ       ចិត្តំ       បណិេធហិ 

  រតឹ       បចចនុេភស សីតិ       ។ 
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១៤ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ  សគថវគគ 

 លំ ប់េនះ មរមនចិត្តបបដឹងថ ច ភិកខុ នី គ ល់អញេហើយ 

ក៏មនេសចក្តីទុកខ        តូចចិត្ត       បត់អពីំទីេនះេទ       ។ 

ឧបច សូ្រត  ទី  ៧ 

 [២០] វតថីនិទន ។ ្រគេនះ ឧបច ភិកខុ នី េស្ល ក 

ដណ្ត ប់ កនុងបុព្វណ្ហ សម័យ ។ េប ។ អងគុយស្រមកកនុងេវ ៃថង េ្រកម 

ម្លប់េឈើមួយ      ។ 

 [២១] ្រគេនះ មរមនចិត្តបប ។ េប ។ បនេពលពកយេនះ 

នឹងឧបច ភិកខុ នីថ មន លភិកខុ នី េហតុដូចេម្តច បនជនងចង់េកើត ។ 

មន ល វុេ         េយើងឥតចង់េកើត       កនុងទី មួយេទ       ។ 

 [២២]           ពួកេទវ   ែដលឋិតេនកនុងជន់ វត្តិង ក្តី 

 ជន់យមៈក្តី        ជន់តុសិតក្តី  ពួកេទវ ែដលឋិតេនកនុងជន់ 

 និមម នរតីក្តី       ពួកេទវ ែដលឋិតេនកនុងជន់វសវត្តីក្តី  នងចូរ 

 តមកល់ចិត្តកនុងពួកេទវ េនះ   នឹងបនទទួលនូវតេ្រមកមិនខន ។ 
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១៥ 

ភិកខុនីសំយុត្តស    ឧបច សុេត្ត   ឧបច ភសនំ 

 [២៣] វត្តឹ        ច       យម       ច 

  តុសិ          ចបិ        េទវ  

  និមម នរតិេន         េទ  

  េយ        េទ           វសវត្តិេន 

  កមពនធនពនធ          េត 

  ឯន្តិ          មរវសំ       បុន 

  សេព្វ        វ       ទិេ ្ត        េ េក 

  សេព្វ         េ េក        បធបូិេ  

  សេព្វ          បជជលិេ       េ េក 

  សេព្វ         េ េក        បកមបេិ  

  អកមបតិំ        អចលិតំ 

  អបុថុជជនេសវតិំ 

  អគតិ       យតថ        មរស  

  តតថ       េម       និរេ        មេនតិ      ។ 

 អថេខ មេ  បបិម ជនតិ មំ ឧបច  

ភិកខុ នីតិ        ទុកខី          ទុមមេន        តេតថវន្តរធយីតិ       ។ 
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១៥ 

ភិកខុនីសំយុត្ត   ឧបច សូ្រត   ពកយេពលរបស់ឧបច ភិកខុនី 

 [២៣]       ឧបច ភិកខុ នីតបថ        ពួកេទវ   ែដលឋិត 

 េនកនុងជន់ វត្តិង ក្តី       ជន់យមៈក្តី       ជន់តុសិតក្តី  ពួក 

 េទវ ែដលឋិតេនកនុងជន់និមម នរតីក្តី  ពួកេទវ ែដលឋិត 

 េនកនុងជន់វសវត្តីក្ត ី       េទវ ទងំេនះ  ចពំក់េ យេ្រគ ង 

 ចងគឺកម         រែមងមកកន់អំ ចៃនមរេទៀត  េ កទងំ- 

 អស់        ្រតូវេភ្លើងេឆះ(១)េហើយ  េ កទងំអស់េក្ត ្រក យ(២) 

 េ កទងំអស់ភ្លឺ្រចលរនទ ល(៣)  េ កទងំអស់ញប់ញ័រ 

 េហើយ    ទី     ែដលមិនញប់ញ័រ      មិនកេ្រកើក  មិនែមនជ 

 សំេណពៃនបុថុជជន         មិនែមនជដេំណើ រៃនមរ  ចិត្តេយើង 

 េ្រតកអរេហើយកនុងទីេនះ        ។ 

 លំ ប់េនះ មរមនចិត្តបបដឹងថ ឧបច ភិកខុ នី គ ល់អញ 

េហើយ      ក៏មនេសចក្តីទុកខ      តូចចិត្ត     បត់អពីំទីេនះេទ    ។ 

    ១ េភ្លើងកិេលសមន គៈជេដើម េភ្លើងទុកខមនជតិទុកខជេដើម ។ ២ េក្ត ្រក យេ យេភ្លើង 

ទំងពីរេនះឯង ។  ៣  ភ្លឺ្រចលរនទ លេ យេភ្លើងទំងពីរេនះឯង  ។ 
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១៦ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស     សគថវេគគ  

អដ្ឋមំ    សីសុបច សុត្តំ 

 [២៤] វតថិយ.ំ.. អថេខ សីសុបច  ភិកខុ នី 

បុព្វណ្ហ សមយ ំ និ េស ្វ  ។ េប ។ អញញតរសមឹ រុកខម-ូ 

េល       ទិ វ ិ រ ំ      និសីទិ       ។ 

 [២៥] អថេខ មេ  បបិម េយន សីសុបច  

ភិកខុ នី េតនុបសង កមិ ឧបសង កមិ ្វ  សីសុបចលំ 

ភិកខុ នឹ ឯតទេ ច កស  នុ ត្វំ ភិកខុ និ បសណ្ឌំ  

េ េចសីតិ ។ ន ខ្វ ហំ វុេ  កស ចិ បសណ្ឌំ  

េ េចមីតិ        ។ 

 [២៦]   កំ        នុ(១)       ឧទទិស         មុ ្ឌ សំ 

  សមណី         វយិ         ទិស សិ 

  ន        ច        េ េចសិ         បសណ្ឌំ  

  កិមិវ(២)       ចរសិ       េមមុ តិ       ។ 

    ១  កឹ  នូតិបយតថិ  ។  ២  កិមិទន្តិបិ  បេ   ។ 
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១៦ 

សុត្តន្តបិដក  សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

សីសុបច សូ្រត   ទី   ៨ 

 [២៤] េទៀប្រកុង វតថី... ្រគេនះ សីសុបច ភិកខុ នីេស្ល ក 

ដណ្ត ប់ កនុងបុព្វណ្ហ សម័យ ។ េប ។ អងគុយស្រមកកនុងេវ ៃថង 

េ្រកមម្លប់េឈើមួយ      ។ 

 [២៥] ្រគេនះ មរមនចិត្តបប ក៏ចូលេទរកសីសុបច - 

ភិកខុ នី លុះចូលេទដល់េហើយ បនេពលពកយេនះ នឹងសីសុបច - 

ភិកខុ នីថ មន លភិកខុ នី នងគប់ចិត្តនឹងលទធិរបស់បុគគល  ។ មន ល 

វុេ      េយើងមិនគប់ចិត្តនឹងលទធិ      របស់បុគគល មួយេទ     ។ 

 [២៦]      នងឧទទិសចេំពះបុគគល   បនជេករកបល 

 ្របកដដូចជសមណី       (សមណៈ្រសី) េបើនងមិនគប់ចិត្ត 

 នឹងលទធិ    (បុគគល )  េទ  េហតុអ្វីបនជនង្រប្រពឹត្តដូច 

 ជ្រសីវេង្វង      ។ 
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១៧ 

ភិកខុនីសំយុត្តស    សីសុបច សុេត្ត   សីសុបច ភសនំ 

 [២៧] ឥេ        ពហិទធ         បស ្ឌ  

  ទិដ្ឋីសុ         សំសីទន្តិ       េត 

  ន       េតសំ       ធមមំ       េ េចមិ 

  ន       េត       ធមមស        េកវទិ 

  អតថិ       សកយកុេល        ជេ  

  ពុេទធ        អបបដិបុគគេ  

  សព្វ ភិភ ូ       មរនុេទ 

  សព្វតថ       មប ជិេ  

  សព្វតថ        មុេ ្ត         អស េិ  

  សព្វំ        បស តិ        ចកខុ ម 

  សព្វកមមកខយ ំ        បេ ្ត  

  វមុិេ ្ត         ឧបធិសងខេយ 

  េ        មយ្ហ ំ      ភគ        ស ថ  

  តស        េ េចមិ       សនន្តិ       ។ 

 អថេខ មេ  បបិម ជនតិ មំ សីសុបច  

ភិកខុ នីតិ        ទុកខី        ទុមមេន       តេតថវន្តរធយីតិ      ។ 
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១៧ 

ភិកខុនីសំយុត្ត   សីសុបច សូ្រត   ពកយេពលរបស់សីសុបច ភិកខុនី 

 [២៧]  សីសុបច ភិកខុ នីតបថ  បុគគលទងំេនះែដលមន 

 លទធិេ្រកអពីំ សនេនះ  រែមងលិចចុះកនុងទិដ្ឋិទងំ យ 

 េយើងមិនគប់ចិត្តនឹងធម៌របស់បុគគលទងំេនះេទ  េ្រពះថ 

 បុគគលទងំេនះ      មិនែមនជអនកឈ្ល សកនុងធម៌  ្រពះពុទធ 

 ្រទង់េកើតកនុងសកយ្រតកូល     រកបុគគលេ្រប បគម ន  ្រទង់្រគប 

 សងកត់នូវធម៌ទងំពួង   ្រទង់កមច ត់បង់នូវមរ  ្រទង់មិនចញ់ 

 មរទងំអស់     ្រទង់ផុតចកកិេលសទងំអស់  មិន ្រស័យ 

 នូវត ្ហ     ្រទង់មនចកខុ េឃើញធម៌ទងំអស់  ដល់នូវកិរយិ 

 អស់ៃនកមមទងំអស់ ្រទង់មនចិត្តចុះស៊ប់កនុងធម៌ជេ្រគ ង 

 អស់េទៃនឧបធិ    ្រពះមន្រពះភគេនះ  ជ្រគូរបស់េយើង 

 េយើងគប់ចិត្តនឹង សនរបស់្រពះអងគ        ។ 

 លំ ប់េនះ មរមនចិត្តបបដឹងថ សីសុបច ភិកខុ នី គ ល់ 

អញេហើយ      ក៏មនេសចក្តីទុកខ      តូចចិត្ត     បត់អពីំទីេនះេទ     ។ 
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១៨ 

សុត្តន្តបិដេក  សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ   

នវមំ   េស សុត្តំ 

 [២៨] វតថិយ.ំ.. អថេខ េស  ភិកខុ នី បុព្វ- 

ណ្ហ សមយ ំ និ េស ្វ  ។ េប ។ អញញតរសមឹ រុកខមេូល 

ទិ វ ិ រ ំ       និសីទិ        ។ 

 [២៩] អថេខ មេ  បបិម េស យ ភិកខុ និ- 

យ ភយ ំ ។ េប ។ េសលំ ភិកខុ នឹ គថយ អជឈ- 

ភសិ  

 េកនិទំ        បកតំ        ពិមពំ 

 ក្វចិ        ពិមពស         ករេក 

 ក្វចិ        ពិមពំ        សមុបបននំ 

 ក្វចិ       ពិមពំ        និរុជឈតីតិ      ។ 
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១៨ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

េស សូ្រត  ទី  ៩ 

 [២៨] េទៀប្រកុង វតថី... ្រគេនះ េស ភិកខុ នី េស្ល កដណ្ត ប់ 

កនុងបុព្វណ្ហ សម័យ ។ េប ។ អងគុយស្រមកកនុងេវ ៃថង េ្រកមម្លប់ 

េឈើមួយ       ។ 

 [២៩] ្រគេនះ មរមនចិត្តបប ញុំងំភ័យឲយេកើតេឡើងដល់ 

េស ភិកខុ នី       ។       េប      ។      បនេពលគថនឹងេស ភិកខុ នីថ 

 ពុមព     គឺអត្តភពេនះ    អនក ក់ែតងេឡើង  បុគគល ក់ 

 ែតងនូវពុមពឋិតេនកនុងទី ខ្លះ  ពុមពេកើតេឡើងកនុងទី ខ្លះ 

 ពុមព     រលត់េទកនុងទី ខ្លះ      ។ 
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១៩ 

ភិកខុនីសំយុត្តស    េស សុេត្ត   េស ភសនំ 

 [៣០] អថេខ េស យ ភិកខុ និយ ឯតទេ - 

សិ េក នុ ខ្វ យ ំ មនុេស   អមនុេស   គថំ 

ភសតីតិ ។ អថេខ េស យ ភិកខុ និយ ឯតទេ - 

សិ មេ  េខ អយ ំ បបិម មម ភយ ំ ឆមភិតត្តំ 

េ មហំសំ ឧបបេទតុកេម សមធិម្ហ  ចេវតុក- 

េម គថំ ភសតីតិ ។ អថេខ េស  ភិកខុ នី 

មេ  អយ ំ បបិម ឥតិ វទិិ ្វ  មរ ំ បបិមន្តំ គថ- 

ហិ          អជឈភសិ  

 នយិទំ         បកតំ        ពិមព(ំ១) 

 នយិទំ         បកតំ        អឃ(ំ២) 

 េហតុំ         បដិចច          សមភូតំ  

 េហតុភងគ          និរុជឈតិ 

 យថបិ         អញញតរ ំ       ពីជំ 

 េខេត្ត         វុត្តំ         វរិហូតិ 

 បឋវរីសញច          គមម 

 សិេនហញច         តទភូយ ំ
    ១    ឱ.    ម.    អត្តកតំ    ពិមពំ    ។    ២    ឱ.    ម.    បរកតមឃំ    ។ 
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១៩ 

ភិកខុនីសំយុត្ត   េស សូ្រត   ពកយេពលរបស់េស ភិកខុនី 

 [៣០] លំ ប់េនះ េស ភិកខុ នី មនេសចក្តី្រតិះរះិ យ៉ងេនះថ 

អនកេនះ ជអ្វីហន៎ ជមនុស  ឬជអមនុស  (មក) េពលគថដូេចនះ ។ 

េទើបេស ភិកខុ នី មនេសចក្តីចូលចិត្តដូេចនះថ េនះពិតជមរមនចិត្តបប 

មន្របថន ញុ ំងំភ័យ េសចក្តីតក់ស្លុត និងេសចក្តី្រពឺេ ម ឲយេកើតេឡើង 

ដល់ ម អញ មន្របថន ឲយ ម អញឃ្ល តចកសមធិ បនជេពល 

គថ ។ លុះេស ភិកខុ នី ដឹងចបស់ថ េនះជមរមនចិត្តបប េហើយ 

ក៏េពលគថទងំ យនឹងមរមនចិត្តបបថ 

 ពុមពេនះ  ឥតមនអនក ក់ែតងេទ   អឃៈ(១)េនះ  ឥតមន 

 អនក េធ្វើេទ   េកើតេឡើងបន    េ្រពះ ្រស័យេហតុ  រលត់ 

 េទវញិ   េ្រពះែបកធ្ល យៃនេហតុ  ដូចជពូជ មួយែដល 

 េគេ្រពះកនុងែ្រស    រែមងដុះេឡើងបន    េ្រពះ ្រស័យ  នូវ 

 ធមមជត ២ យ៉ង  គឺរសៃនែផនដី  ១ ជ័រ(២) ១ យ៉ង មិញ 

     ១ អឃៈ ជេឈម ះៃនអត្តភពដូចគន នឹងពុមព ។ អឃៈ ែ្របថ ជទី ំងៃនេសចក្តីទុកខ ។ 

២  បនដល់រសជតិឬេ្របងរបស់ពូជេនះ  ៗ ។ 
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២០ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

 ឯវ ំ       ខនធ        ច       ធតុេយ 

 ឆ       ច       យតន       ឥេម 

 េហតុំ        បដិចច        សមភូ  

 េហតុភងគ         និរុជឈេរតិ       ។ 

 អថេខ មេ  បបិម ជនតិ មំ េស  ភិកខុ - 

នីតិ        ទុកខី         ទុមមេន        តេតថវន្តរធយីតិ       ។ 

ទសមំ   វជិ សុត្តំ 

 [៣១] ឯវេមម សុតំ ។ ឯកំ សមយ ំ ភគ  - 

វតថិយ ំ វហិរតិ េជតវេន អនថបិណ្ឌិ កស  េម ។ 

អថេខ វជិ  ភិកខុ នី បុព្វណ្ហ សមយ ំ និ េស ្វ  បត្ត- 

ចីវរមទយ វតថឹ បិ ្ឌ យ បវសិិ វតថិយ ំ

បិ ្ឌ យ ចរ ិ ្វ  បចឆ ភត្តំ បិណ្ឌ បតបបដិកកន្ត  េយន 

អនធវនំ េតនុបសង កមិ ទិ វ ិ យ អនធវនំ អេជឈគ- 

េហ ្វ         អញញតរសមឹ       រុកខមេូល      ទិ វ ិ រ ំ       និសីទិ       ។ 
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២០ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

 ធម៌ទងំេនះគឺ      ខនធ     និង យតនៈ    ៦  េកើតេឡើងបន 

 េ្រពះ ្រស័យេហតុ       រលត់េទវញិ  េ្រពះែបកធ្ល យៃន 

 េហតុ      យ៉ងេនះឯង        ។ 

 លំ ប់េនះ មរមនចិត្តបបដឹងថ េស ភិកខុ នី គ ល់នូវអញ 

េហើយ     ក៏មនេសចក្តីទុកខ     តូចចិត្ត      បត់អពីំទីេនះេទ      ។ 

វជិ សូ្រត  ទី  ១០ 

 [៣១] ខញុបំន ្ត ប់មក យ៉ងេនះ ។ សម័យមួយ ្រពះមន 

្រពះភគ ្រទង់គង់កនុងវត្តេជតពន របស់អនថបិណ្ឌិ កេសដ្ឋី ជិត្រកុង 

វតថី ។ ្រគេនះ វជិ ភិកខុ នី េស្ល កសបង់្រប ប់ប្រតចីវរ កនុង 

បុព្វណ្ហ សម័យ ចូលេទកន់្រកុង វតថី េដើមបបីិណ្ឌ បត លុះ្រ ច់េទ 

បិណ្ឌ បតកនុង្រកុង វតថីេហើយ ្រតឡប់មកអពីំបិណ្ឌ បតវញិ កនុងបចឆ ភត្ត 

ក៏េដើរសេំ េទកន់អនធវន័ េដើមបសី្រមកកនុងេវ ៃថង លុះចូលេទដល់ 

អនធវន័េហើយ    ក៏អងគុយស្រមកកនុងេវ ៃថង     េ្រកមម្លប់េឈើមួយ      ។ 
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២១ 

ភិកខុនីសំយុត្តស    វជិ សុេត្ត  វជិ យ   បរវិតិកកនំ 

 [៣២] អថេខ មេ  បបិម វជិ យ ភិកខុ - 

និយ ភយ ំ ឆមភិតត្តំ េ មហំសំ ឧបបេទតុកេម 

សមធិម្ហ  ចេវតុកេម េយន វជិ  ភិកខុ នី េតនុប- 

សង កមិ ឧបសង កមិ ្វ  វជិរ ំ ភិកខុ នឹ គថយ អជឈភសិ 

 េកនយ ំ        បកេ          សេ ្ត  

 ក្វចិ        សត្តស        ករេក 

 ក្វចិ       សេ ្ត          សមុបបេនន  

 ក្វចិ        សេ ្ត         និរុជឈតីតិ       ។ 

 [៣៣] អថេខ វជិ យ ភិកខុ និយ ឯតទេ សិ 

េក នុ ខ្វ យ ំ មនុេស   អមនុេស   គថំ 

ភសតីតិ ។ អថេខ វជិ យ ភិកខុ និយ ឯតទេ សិ 

មេ  អយ ំ បបិម មម ភយ ំ ឆមភិតត្តំ េ មហំសំ 

ឧបបេទតុកេម សមធិម្ហ  ចេវតុកេម គថំ 

ភសតីតិ ។ អថេខ វជិ  ភិកខុ នី មេ  អយ ំ

បបិម     ឥតិ    វទិិ ្វ     មរ ំ   បបិមន្តំ    គថហិ        អជឈភសិ 
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២១ 

ភិកខុនីសំយុត្ត   វជិ សូ្រត   េសចក្តី្រតិះរះិរបស់វជិ ភិកខុនី 

 [៣២] ្រគេនះ មរមនចិត្តបប មន្របថន ញុ ំងំភ័យ 

េសចក្តីតក់ស្លុត និងេសចក្តី្រពឺេ ម ឲយេកើតេឡើងដល់វជិ ភិកខុ នី មន 

្របថន ឲយនងឃ្ល តចកសមធិ ក៏ចូលេទរកវជិ ភិកខុ នី លុះចូលេទ 

ដល់េហើយ           បនេពលគថនឹងវជិ ភិកខុ នីថ 

 សត្វេនះ  បុគគល ក់ែតងេឡើង  បុគគលអនក ក់ែតងសត្វ 

 ឋិតេនកនុងទី     សត្វេកើតេឡើង    កនុងទី   សត្វរលត់ 

 េទ     កនុងទី      ។ 

 [៣៣] លំ ប់េនះ វជិ ភិកខុ នី មនេសចក្តី្រតិះរះិ យ៉ងេនះថ 

អនកេនះជអ្វីហន៎ ជមនុស  ឬជអមនុស  (មក) េពលគថដូេចនះ ។ 

េទើបវជិ ភិកខុ នីមនេសចក្តីចូលចិត្តថ េនះពិតជមរមនចិត្តបប ្របថន  

ញុំងំភ័យ េសចក្តីតក់ស្លុត និងេសចក្តី្រពឺេ ម ឲយេកើតេឡើងដល់ ម អញ 

មន្របថន  ឲយ ម អញឃ្ល តចកសមធិ បនជេពលគថ ។ 

លំ ប់េនះ វជិ ភិកខុ នីដឹងចបស់ថ េនះជមរមនចិត្តបប េហើយបន 

េពលគថទងំ យនឹងមរមនចិត្តបបថ 
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២២ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

    កឹ   នុ   សេ ្ត តិ   បេចចតិ 

    មរ    ទិដ្ឋិគតំ   នុ    េត 

    សុទធសងខ របុេញជ យ ំ

    នយិធ    សត្តុបលពភតិ 

    យថ    ហិ    អងគសមភ  

    េ តិ    សេទទ     រេថ    ឥតិ 

    ឯវ ំ   ខេនធសុ    សេន្តសុ 

    េ តិ    សេ ្ត តិ    សមមតិ 

    ទុកខ េមវ     ហិ      សេមភ តិ 

    ទុកខំ      តិដ្ឋតិ     េវតិ     ច 

    នញញ្រត     ទុកខ      សេមភ តិ 

    នញញ្រត      ទុកខ       និរុជឈតីតិ     ។ 

 អថេខ មេ  បបិម ជនតិ មំ វជិ  

ភិកខុ នីតិ       ទុកខី        ទុមមេន       តេតថវន្តរធយីតិ      ។ 

ភិកខុនីសំយុត្តំ  សមត្តំ  ។ 



51 
 

២២ 

សុត្តន្តបិដក  សំយុត្តនិកយ  សគថវគគ 

 មន លមរ    ទិដ្ឋិរបស់អនកយល់ថ   សត្វែមនឬ  េនះជគនំរៃន 

 សងខ រសុទធេទ     កនុងគនំរៃនសងខ រសុទធេនះ  អនករកសត្វមិន 

 េឃើញេឡើយ(១)  ដូចសពទែដលបនេឈម ះថ    រថដូេចនះ  េកើត 

 េឡើងបន       េ្រពះបរបូិណ៌េ យអងគ(២)  យ៉ង មិញ 

 កលេបើខនធមនេហើយ    ករសនមតថ    សត្វដូេចន ះក៏មន   យ៉ង 

 េនះឯង      េ្រពះថេសចក្តីទុកខ      រែមងេកើតេឡើង      េសចក្តីទុកខ 

 រែមងឋិតេនផង  វនិសេទផង   េវៀរចកេសចក្ដីទុកខ     ឥត    

 មនធម៌ដៃទេកើតេឡើង     េវៀរចកេសចក្តីទុកខ  ឥតមនធម៌ 

 ដៃទរលត់េទ        ។ 

 លំ ប់េនះ មរមនចិត្តបបដឹងថ វជិ ភិកខុ នី គ ល់អញេហើយ 

ក៏មនេសចក្តីទុកខ        តូចចិត្ត        បត់អពីំទីេនះេទ       ។ 

ចប់  ភិកខុនីសំយុត្ត  ។ 

  ១  េនះជពកយបរយិយ មបរមតថ  ។  ២ អងគរបស់រថេនះមនកង់  ទូក  ែ្របក  ជេដើម  ។ 
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២៣ 

ភិកខុនីសំយុត្តស   វជិ សុេត្ត  ឧទទ នំ 

តស ុទទ នំ 

 ឡវកិ   ច   េ ម   ច 

 េគតមី    វជិយ     សហ  

 ឧបបលវ ្ណ     ច    ច     ច 

 ឧបច      សីសុបច  

 េស      វជិ យ     េត     ទ តិ     ។ 
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២៣ 

ភិកខុនីសំយុត្ត  វជិ សូ្រត  ឧទទ ន 

ឧទទ នៃនភិកខុនីសំយុត្តេនះ   ដូេចនះ 

 សូ្រតទងំ    ១០   េនះ   គឺ   ឡវកិសូ្រត    ១   េ មសូ្រត  ១ 
 េគតមីសូ្រត     ១     វជិយសូ្រត     ១     ឧបបលវ ្ណ សូ្រត     ១ 
 ច សូ្រត    ១    ឧបច សូ្រត     ១     សីសុបច សូ្រត   ១ 
 េស សូ្រត    ១    វជិ សូ្រត     ១     ។ 
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្រពហមសំយុត្តំ 

បឋេម    យចនវេគគ  

បឋមំ    យចនសុត្តំ 

 [៣៤] ឯវេមម សុតំ ។ ឯកំ សមយ ំ ភគ  ឧរុេវ- 

យ ំ វហិរតិ នជជ  េនរញជ យ តីេរ អជបលនិេ្រគេធ 

បឋមភិសមពុ េទធ  ។ អថេខ ភគវេ  រេ គតស  

បដិសល្លីនស  ឯវ ំ េចតេ  បរវិតិេកក  ឧទបទិ អធិ- 

គេ  េខ មយយ ំ ធេមម  គមភីេ  ទុទទេ  ទុរនុេពេធ 

សេន្ត  បណីេ  អតកក វចេ  និបុេ  បណ្ឌិ តេវទនី- 

េយ     លយ ម     េខ       បនយ ំ     បជ         លយរ  
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្រពហមសំយុត្ត 

យចនវគគ  ទី  ១ 

យចនសូ្រត  ទី  ១ 

 [២៣] ខញុបំន ្ត ប់មក យ៉ងេនះ ។ សម័យមួយ ្រពះមន 

្រពះភគ ្រទង់េទើបនឹងបន្រ ស់ដឹងជដបូំង ្រទង់គង់េនេ្រកមេដើម 

អជបលនិេ្រគធ ្របបេឆនរសទឹងេនរញជ  កនុងឧរុេវ ្របេទស ។ ្រគ 

េនះឯង ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់េស្តចេទគង់កនុងទី ង ត់សមងេំន មន 

្រពះទយ័្រតិះរះិេកើតេឡើង យ៉ងេនះថ ធម៌(១)េនះ ម អញ បន្រ ស់ 

ដឹងេហើយ ជធម៌ដ៏្រជលេ្រជ ជធម៌ែដលសត្វេឃើញបនេ យក្រម 

ជធម៌ែដលសត្វ្រ ស់ដឹងបនេ យក្រម ជធម៌សងប់រមង ប់ ជធម៌ 

ៃថ្លថ្ល  ជធម៌ែដលសត្វមិនគបបសីទង់េមើល េ យេសចក្តី្រតិះរះិបន ជ 

ធម៌ដ៏ល្អិត ជធម៌មនែតអនក្របជញ េទើប្រ ស់ដឹងបន ឯពួកសត្វេនះ 

ជអនកេ្រតក្រត ល េ យេសចក្តី ល័យ(២) េ្រតកអរកនុងេសចក្តី ល័យ  

   ១  សំេ យកអរយិសចចទំង  ៤  ។  ២  បនដល់ត ្ហ វចិរតិទំង ១០៨  ។ 
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២៥ 

្រពហមសំយុត្តស    យចនវេគគ   ភគវេ    បរវិតិកកនំ 

លយសមុទិ  លយ មយ េខ បន បជយ 

លយរ យ លយសមុទិ យ ទុទទសំ ឥទំ នំ 

យទិទំ ឥទបបចចយ  បដិចចសមុបបេទ ឥទមប ិ េខ 

នំ ទុទទសំ យទិទំ សព្វសងខ រសមេថ សព្វូបធិបប- 

ដិនិស េគគ  តណ្ហ កខ េយ វ ិ េគ និេ េធ និព្វ ន ំ

អហេញច វ េខ បន ធមមំ េទេសយយ ំ បេរ ច េម  

ន ជេនយយុ ំ េ  មមស  កិលមេថ  

មមស  វេិហ តិ ។ អបិស ុទំ ភគវន្តំ ឥម អចឆរយិ 

គថេយ          បដិភំសុ          បុេព្វ          អស ុតបុព្វ  
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២៥ 

្រពហមសំយុត្ត   យចនវគគ   េសចក្តី្រតិះរះិរបស់្រពះមន្រពះភគ 

រកី យកនុងេសចក្តី ល័យ មួយេទៀត បដិចចសមុបបទធម៌ គឺធម៌ជ 

បចច័យៃនគន និងគន  បដិចចសមុបបទធម៌េនះ ពួកសត្វជអនកេ្រតក 

្រត លេ យេសចក្តី ល័យ េ្រតកអរកនុងេសចក្តី ល័យ រកី យ 

កនុងេសចក្តី ល័យ េឃើញបនេ យ្រក មួយេទៀត ធម៌  ស្រមប់ 

រមង ប់សងខ រទងំពួង ស្រមប់លះបង់ឧបធិទងំពួង ជទីអស់េទៃន 

ត ្ហ  ជទីេនឿយ យចក គៈ ជទីរលំត់េសចក្តីទុកខ គឺ្រពះនិព្វ ន 

ធម៌េនះ ពួកសត្វេឃើញបន េ យ្រកដូចគន  ្របសិនេបើ ម អញ 

សែំដងធម៌េទ ក៏សត្វទងំ យដៃទ មិនគបប្ីរ ស់ដឹងធម៌ របស់ 

ម អញបនេទ ម អញនឹងមនែតេសចក្តីលបំកេនះ ម អញ 

នឹងមនែតេសចក្តីេនឿយ្រពួយេនះ (ឥតអេំពើ) ។ បនឮថ ្រពះគថ 

ជអ ច រយទងំ យេនះ ែដលមិនធ្ល ប់បន ្ត ប់មកអពីំកលមុខ ក ៏

្របកដដល់្រពះមន្រពះភគថ 
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២៦ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

 កិេចឆន       េម       អធិគតំ 

 ហលនទ និ         បកសិតុំ 

 គេទសបេរេតហិ 

 នយ ំ      ធេមម        សុសមពុ េធ 

 បដិេ តគមឹ       និបុណំ 

 គមភិរ ំ      ទុទទសំ        អណំុ 

 គរ       ន      ទកខន្តិ 

 តេមខេនធន       វុ តិ      ។ 

 ឥតិ ភគវេ  បដិសញចិ កខ េ  អេបបស ុកក - 

យ        ចិត្តំ         នមតិ         េន         ធមមេទសនយតិ        ។ 

 [៣៥] អថេខ ្រពហមុ េន សហមបតិស  ភគវេ  

េចត  េចេ បរវិតិកកមញញ យ ឯតទេ សិ នស តិ 

វត េភ េ េក វនិស តិ វត េភ េ េក យ្រត 

ហិ នម តថគតស  អរហេ  សមម សមពុទធស  

អេបបស ុកក យ    ចិត្តំ     នមតិ     េន    ធមមេទសនយតិ      ។ 
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២៦ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

 ឥឡូវេនះ      ម អញ      មិនគួរ្របកសធម៌  ែដល ម អញ 

 បន្រ ស់ដឹងេហើយ       េ យលំបកេទ      េ្រពះថ  ធម៌េនះ 

 សត្វទងំ យែដល្រតូវ គៈ    េទសៈ   ្រគបសងកត់េហើយ  មិន 

 ងយ្រ ស់ដឹងបនេទ      សត្វទងំ យេ្រតកអរ  េ យ គៈ 

 មនគនំរងងឹត      គឺអវជិជ បិទបងំ      រែមងមិនេឃើញ  នូវធម៌ 

 ែដល្រប្រពឹត្ត្រចសែខ ទឹក(១)         ជធម៌ល្អិត  ្រជលេ្រជ 

 សត្វេឃើញបនេ យក្រម           ជធម៌ដ៏តូចឆម រ         ។ 

 កល្រពះមន្រពះភគ ពិចរ ដូេចនះេហើយ ្រពះទ័យក៏បេង្អ ន 

េទេដើមបេីសចក្តីខ្វល់ខ្វ យតិច មិនបេង្អ នេទេដើមបនឹីងសំែដងធម៌េឡើយ ។ 

 [៣៥] ្រគេនះ សហមបតិ្រពហម ដឹងនូវេសចក្តី្រតិះរះិ កនុង 

្រពះទយ័របស់្រពះមន្រពះភគ េ យចិត្តេហើយ េទើបរពឹំងគិតដូេចនះថ 

ឱហន៎ សត្វេ ក បសូនយ មិនខន ឱហន៎ សត្វេ កវនិស មិនខន 

ដបតិថ ្រពះទយ័របស់្រពះតថគត ជអរហន្តសមម សមពុទធ បេង្អ នេទ 

េដើមបេីសចក្តីខ្វល់ខ្វ យតិច មិនបេង្អ នេទ េដើមបសីែំដងធម៌េឡើយ ។ 

   ១  បនដល់ចតុសចចធម៌  ។ 
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២៧ 

្រពហមសំយុត្តស    យចនវេគគ   សហមបតិ្រពហមុេន   យចនំ 

អថេខ ្រព ម  សហមបតិ េសយយថបិ នម ពល  

បុរេិ  សមមិញជិ តំ  ពហំ ប េរយយ ប រតិំ  

ពហំ សមមិេញជយយ ឯវេមវ ្រពហមេ េក អន្តរហិេ  

ភគវេ  បុរេ  បតុរេ សិ ។ អថេខ ្រព ម  

សហមបតិ ឯកំសំ ឧត្ត សងគំ ករ ិ ្វ  ទកខិណជនុ- 

មណ្ឌ លំ បឋវយិ ំ និហន្ត្វ  េយន ភគ  េតនញជលឹ 

ប េម ្វ  ភគវន្តំ ឯតទេ ច េទេសតុ ភេន្ត ភគ  

ធមមំ េទេសតុ សុគេ  ធមមំ សន្តិ ស ្ត  អបបរជកខ - 

ជតិក អស វន  ធមមស  បរ ិ យន្តិ ភវសិ ន្តិ 

ធមមស  អញញ េ តិ ។ ឥទមេ ច ្រព ម  សហមបតិ 

ឥទំ        វ ្វ         អថបរ ំ       ឯតទេ ច 

 បតុរេ សិ        មគេធសុ       បុេព្វ 

 ធេមម         អសុេទធ         សមេលហិ        ចិន្តិេ  

 អបបុេរតំ         អមតស          ទ្វ រ ំ

 សុណន្តុ          ធមមំ          វមិេលននុពុទធំ 

 េសេល         យថ       បព្វតមុទធនិដ្ឋិេ  
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២៧ 

្រពហមសំយុត្ត   យចនវគគ  េសចក្តី ធនរបស់សហមបតិ្រពហម 

្រគេនះ សហមបតិ្រពហម ក៏បត់អពីំ្រពហមេ ក មក្របកដកនុងទីចេំពះ 
្រពះភ្រក្ត្រពះមន្រពះភគ េ យឆប់ភ្ល ម ដូចបុរសមនកម្ល ងំ  
េចញនូវៃដែដលបត់ចូល ឬបត់ចូលនូវៃដែដល េចញ ។ លំ ប់េនះ 
សហមបតិ្រពហម េធ្វើនូវសពំត់ឧត្ត សងគៈេឆៀង ម មខ ង លុតចុះនូវមណ្ឌ ល 
ៃនជងគង់ខង ្ត េំលើែផនដី ្របណមយអញជលី ចេំពះេទរក្រពះមន្រពះ 
ភគ ្រកបបងគទូំល្រពះមន្រពះភគ ដូេចនះថ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន 
សូម្រពះមន្រពះភគ ្រទង់សែំដងធម៌ សូម្រពះសុគត្រទង់សែំដងធម៌ 
សត្វទងំ យ ែដលមនធូលី(១) ្រ លេស្តើងកនុងែភនក(២) ក៏មនខ្លះែដរ 
សត្វទងំេនះ នឹង បសូនយ េ្រពះមិនបន ្ត ប់ធម៌ សត្វទងំ យ 
ជអនក្រ ស់ដឹងនូវធម៌គង់មន ។ សហមបតិ្រពហម បនេពលពកយ 
េនះ លុះេពលពកយេនះរួចេហើយ េទើបេពលពកយេនះ តេទេទៀតថ 
 ពីមុនេរៀងមក         ធម៌ែដលជនទងំ យ   អនក្របកបេ យ 
 មនទិល(៣)ែតងគិត       ជធម៌មិនបរសុិទធ  េកើត្របកដកនុងែដន 
 មគធៈ      សូម្រពះអងគេបើកនូវទ្វ រ(៤) ៃន្រពះនិព្វ ន  សត្វទងំ- 
 យនឹង ្ត ប់នូវធម៌  ែដល្រពះពុទធជអនក្របសចកមនទិល 
 ្រទង់្រ ស់ដឹងេហើយ  បុរសឈរេនេលើកពូំលភនសុំទធសឹងថម 
     ១ បនខងកិេលសមន គៈជេដើម ។ ២ បនខងបញញ ចកខុ ។ ៣ សំេ យក្រគូទំង ៦ ។ 

៤  បនខងអរយិមគគ  ។ 
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២៨ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

 យថបិ        បេស         ជនតំ        សមន្តេ  

 តថបូមំ         ធមមមយ ំ       សុេមធេ  

 ប ទមរុយ្ហ        សមន្តចកខុ  

 េ កវតិណ្ណំ         ជនតមេបតេ េក 

 អេវកខស ុ         ជតិជ ភិភតូន្តិ(១)        ។ 

 ឧេដ្ឋហិ       វរី        វជិិតសងគ ម 

 សតថ ហ        អនណ        វចិរ        េ េក 

 េទេសតុ       ភគ         ធមមំ 

 អញញ េ        ភវសិ ន្តីតិ       ។ 

 [៣៦] អថេខ ភគ  ្រពហមុ េន ច អេជឈសនំ 

វទិិ ្វ  សេត្តសុ ច ករុញញតំ បដិចច ពុទធចកខុ ន 

េ កំ េ េ េកសិ ។ អទទ  េខ ភគ  ពុទធ- 

ចកខុ ន េ កំ  េ េ េកេន្ត  សេត្ត អបបរជេកខ  

    ១   ឥតិសេទទ    អយុត្តរេូប   វយិ   ទិស តិ   ។ 
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២៨ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

 គបបេីឃើញ្របជុជំនេ យជុវំញិ         យ៉ង មិញ  បពិ្រត 

 ្រពះអងគមនបញញ ល្អ          មនចកខុ ជុវំញិ  ្របសចកេសចក្តី 

 េ ក       សូម្រពះអងគេឡើងកន់្រប ទ  ដ៏េហើយេ យធម៌ 

 គឺបញញ ដូចជភនេំនះ    េហើយពិចរ េមើលនូវ្របជុជំន  ែដល 

 ្រតូវេសចក្តីេ ក្រគបសងកត់   ែដល្រតូវជតិ   ជ    ្រគបសងកត់  ។ 

 បពិ្រត្រពះអងគមនពយយម      ្រទង់ឈនះនូវស្រងគ ម  សូម្រពះ 

 អងគេ្រកកេឡើង  បពិ្រត្រពះអងគ       ជអនកនេំទនូវពពួកសត្វ 

 ្រពះអងគមិនមនបណុំល       សូម្រទង់េស្តចេទកនុងេ ក  សូម 

 ្រពះមន្រពះភគ        ្រទង់សំែដងធម៌  សត្វទងំ យជអនក 

 ្រ ស់ដឹងគង់មន       ។ 

 [៣៦] ្រគេនះ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់្រជបចបស់នូវេសចក្តី 

ធនរបស់្រពហមផង ្រទង់ ្រស័យនូវេសចក្តីករុ  ចេំពះសត្វ 

ទងំ យផង េទើប្រទង់រមិលេមើលនូវសត្វេ ក េ យពុទធចកខុ  ។ 

កលែដល្រពះមន្រពះភគ ្រទង់រមិលេមើលនូវសត្វេ ក េ យពុទធ- 

ចកខុ        ្រទង់បនេឃើញសត្វទងំ យ       មនែភនក្របកបេ យធូលីតិចខ្លះ 
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២៩ 

្រពហមសំយុត្តស    យចនវេគគ   ភគវេ    េ េកេ កនំ 

ម រជេកខ  តិកខិ ្រនទិេយ មុទិ្រនទិេយ ្វ កេរ ទ្វ កេរ 

សុវញិញ បេយ ទុវញិញ បេយ អេបបកេចច បរេ កវជជ- 

ភយទស វេិន វហិរេន្ត ។ េសយយថបិ នម ឧបប- 

លិនិយ ំ  បទុមិនិយ ំ  បុណ្ឌ រកិីនិយ ំ  អេបប- 

កចច និ ឧបប និ  បទុមនិ  បុណ្ឌ រកីនិ  

ឧទេក ជ និ ឧទេក សំវឌ និ ឧទកនុគ និ 

អេន្ត និមមុគគេបសីនិ អេបបកចច និ ឧបប និ  បទុ- 

មនិ  បុណ្ឌ រកីនិ  ឧទេក ជ និ ឧទេក 

សំវឌ និ សេមទកំ ឋិ និ អេបបកចច និ ឧបប- 

និ  បទុមនិ  បុណ្ឌ រកីនិ ឧទេក ជ និ 

ឧទេក សំវឌ និ ឧទកំ អចចុគគមម តិដ្ឋន្តិ អនុប- 

លិ ្ត និ ឧទេកន ឯវេមវ ភគ  ពុទធចកខុ ន េ កំ 

េ េ េកេន្ត  អទទស សេត្ត អបបរជេកខ  ម រជេកខ  

តិកខិ ្រនទិេយ     មុទិ្រនទិេយ     ្វ កេរ      ទ្វ កេរ       សុវញិញ បេយ 



65 
 

២៩ 

្រពហមសំយុត្ត  យចនវគគ   ្រពះមន្រពះភគ   ្រទង់រមិលេមើលសត្វេ ក 

មនែភនក្របកបេ យធូលីេ្រចើនខ្លះ មនឥ្រនទិយក្ល ខ្លះ មនឥ្រនទិយទន់ 

ខ្លះ មន ករល្អខ្លះ មន ករ ្រកក់ខ្លះ ជសត្វែដលឲយ្រ ស់ដងឹ 

បនេ យងយខ្លះ ជសត្វែដលឲយ្រ ស់ដឹងបនេ យ្រកខ្លះ ជអនក 

េឃើញនូវេទសនិងភ័យ កនុងបរេ កខ្លះ ។ េ្រប បដូចជលជតិពួកខ្លះ 

គឺផក ្រពលិតក្តី ឈូក្រកហមក្តី ឈូក-សក្តី កនុងគុមព្រពលិតក្តី គុមព 

ឈូក្រកហមក្តី គុមពឈូក-សក្តី ដុះេឡើងកនុងទឹក ចេ្រមើនេឡើងកនុងទឹក 

លូត ស់ មទឹក លិចេនកនុងទឹក មនជលជតិពួកខ្លះ គឺផក ្រព- 

លិតក្តី ឈូក្រកហមក្តី ឈូក-សក្តី ដុះេឡើងកនុងទឹក ចេ្រមើនេឡើងកនុងទឹក 

ឋិតេន្រតឹមេសមើនឹងទឹក មនជលជតិពួកខ្លះ គឺផក ្រពលិតក្តី ឈូក 

្រកហមក្តី ឈូក-សក្តី ដុះេឡើងកនុងទឹក ចេ្រមើនេឡើងកនុងទឹក លូតផុតអពីំ 

ទឹក មិនទទឹកេ យទឹក មនឧបមយ៉ង មិញ កលែដល្រពះ 

មន្រពះភគ ្រទង់រមិលេមើលនូវសត្វេ ក េ យពុទធចកខុ  ្រទង់េឃើញ 

សត្វទងំ យ មនែភនក្របកបេ យធូលីតិចខ្លះ មនែភនក្របកបេ យ 

ធូលីេ្រចើនខ្លះ មនឥ្រនទិយក្ល ខ្លះ មនឥ្រនទិយទន់ខ្លះ មន ករល្អ 

ខ្លះ មន ករ ្រកក់ខ្លះ    ជសត្វែដលឲយ្រ ស់ដឹងបនេ យងយខ្លះ 
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៣០ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

ទុវញិញ បេយ អេបបកេចច បរេ កវជជភយទស វេិន 

វហិរេន្ត ទិ ្វ ន ្រព ម នំ សហមបតឹ គថយ បចចភសិ 

 អបរុ          េត         អមតស         ទ្វ  

 េយ         េ តវេន្ត          បមុញចន្តុ         សទធំ 

 វហឹិសសញញី          បគុណំ       ន      ភសឹ 

 ធមមំ        បណីតំ        មនុេជសុ         ្រពេហមតិ        ។ 

 [៣៧] អថេខ ្រព ម  សហមបតិ ក វកេ  

េខម្ហិ ភគវ  ធមមេទសនយតិ ភគវន្តំ អភិ េទ ្វ  

បទកខិ ណំ         ក ្វ          តេតថវន្តរធយីតិ         ។ 
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៣០ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

ជសត្វែដលឲយ្រ ស់ដឹងបនេ យ្រកខ្លះ ជអនកេឃើញនូវេទស និងភ័យ 

កនុងបរេ កខ្លះ លុះ្រទង់េឃើញេហើយ បនេពលគថ តបនឹង 

សហមបតិ្រពហមថ 

 ទ្វ រៃន្រពះនិព្វ នេនះតថគតបនេបើកេហើយ  សត្វទងំ យ 

        មនេ ត្រប ទ      ចូរបេញចញនូវសទធ ចុះ  មន ល 

 ្រពហម      តថគតសមគ ល់នូវេសចក្តីលំបក  បនជមិនសំែដង 

 ធម៌ែដល ទ ត់   ជធម៌ដ៏ឧត្តម   ដល់ពួកមនុស ទងំ យ ។ 

 [៣៧] ្រគេនះ សហមបតិ្រពហមគិតថ ម អញជបុគគល 

ែដលមន្រពះមន្រពះភគ ្រទង់េធ្វើឱកសេដើមបនឹីងសែំដងធម៌េហើយ 

(លុះគិតដូេចនះេហើយ) ក៏ថ្វ យបងគ្ំរពះមន្រពះភគ េធ្វើ្របទក ណិ េហើយ 

បត់អពីំទីេនះេទ        ។ 



68 
 

៣១ 

្រពហមសំយុត្តស    យចនវេគគ   ភគវេ    បរវិតិកកនំ 

ទុតិយំ   គរវសុត្តំ 

 [៣៨] ឯវេមម សុតំ ។ ឯកំ សមយ ំ ភគ  ឧរុេវ- 

យ ំ វហិរតិ នជជ  េនរញជ យ តីេរ អជបលនិេ្រគ- 

េធ បឋមភិសមពុ េទធ  ។ អថេខ ភគវេ  រេ គតស  

បដិសល្លីនស  ឯវ ំ េចតេ  បរវិតិេកក  ឧទបទិ 

ទុកខំ  េខ អគរេ  វហិរតិ អបបតិេស  កំ នុ ខ្វ ហំ 

សមណំ  ្រពហមណំ  សកក ្វ  គរុក ្វ  ឧប- 

និស យ        វហិេរយយន្តិ       ។ 

 [៣៩] អថេខ ភគវេ  ឯតទេ សិ អបរ-ិ 

បុណ្ណស  េខ សីលកខនធស  បរបិរូយិ អញញំ  សមណំ  

 ្រពហមណំ  សកក ្វ  គរុក ្វ  ឧបនិស យ 

វហិេរយយ ំ ន េខ បនហំ បស មិ សេទវេក េ េក 

សមរេក ស្រពហមេក សស មណ្រពហមណិយ ប- 

ជយ សេទវមនុស យ អត្តន សីលសមបននតរ ំ អញញំ  

សមណំ         ្រពហមណំ          យមហំ     សកក ្វ       គរុក ្វ  
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៣១ 

្រពហមសំយុត្ត   យចនវគគ   េសចក្តីបរវិតិកកៈរបស់្រពះមន្រពះភគ 

គរវសូ្រតទី  ២ 

 [៣៨] ខញុបំន ្ត ប់មក យ៉ងេនះ ។ សម័យមួយ ្រពះមន 

្រពះភគ េទើបនឹងបន្រ ស់ដឹងជដបូំង ្រទង់គង់េនេ្រកមេដើមអជ- 

បលនិេ្រគធ ្របបេឆនរសទឹងេនរញជ  កនុងឧរុេវ ្របេទស ។ ្រគេនះ 

្រពះមន្រពះភគ ្រទង់េស្តចេទកនុងទី ង ត់ ្រទង់សមងេំន មន្រពះ 

បរវិតិកកៈកនុង្រពះទយ័េកើតេឡើង យ៉ងេនះថ បុគគលមិនមនេសចក្តីេគរព 

មិនមនេសចក្តីេកតែ្រកង រែមងេនជទុកខ ម អញ គួរេធ្វើសកក រៈ 

េធ្វើេសចក្តីេគរព        ្រស័យេននឹងសមណៈឬ្រពហមណ៍ ហន៎       ។ 

 [៣៩] េទើប្រពះមន្រពះភគ មន្រពះត្រមិះ យ៉ងេនះថ 

ម អញ គួរេធ្វើសកក រៈ េធ្វើេសចក្តីេគរព ្រស័យេននឹងសមណៈ 

ឬ្រពហមណ៍ដៃទ េដើមបបីេំពញនូវសីលកខនធ ែដលមិនទន់េពញេលញ 

ែតថកនុងេ ក ្រពមទងំេទវេ ក មរេ ក ្រពហមេ ក កនុងពួក 

សត្វ ្រពមទងំសមណ្រពហមណ៍ ្រពមទងំសមមតិេទព និងមនុស ដ៏ 

េសស ម អញមិនបនេឃើញសមណៈឬ្រពហមណ៍ដៃទ ែដលបរបូិណ៌ 

េ យសីលជងខ្លួនអញ  ែដល ម អញគួរេធ្វើសកក រៈ   េធ្វើេសចក្តីេគរព 
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៣២ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

ឧបនិស យ វហិេរយយ ំ អបរបុិណ្ណស  េខ សម- 

ធិកខនធស  បរបិរូយិ អញញំ  សមណំ  ្រពហមណំ 

 សកក ្វ  គរុក ្វ  ឧបនិស យ វហិេរយយ ំ ន 

េខ បនហំ បស មិ សេទវេក េ េក ។ េប ។ 

អត្តន សមធិសមបននតរ ំ អញញំ  សមណំ  ្រពហម- 

ណំ  យមហំ សកក ្វ  គរុក ្វ  ឧបនិស យ 

វហិេរយយ ំ អបរបុិណ្ណស  េខ បញញ ខនធស  បរបិរូយិ 

អញញំ  សមណំ  ្រពហមណំ  សកក ្វ  គរុក ្វ  

ឧបនិស យ វហិេរយយ ំ ន េខ បនហំ បស មិ ស- 

េទវេក េ េក សមរេក ស្រពហមេក សស ម- 

ណ្រពហមណិយ បជយ សេទវមនុស យ អត្តន 

បញញ សមបននតរ ំ អញញំ  សមណំ  ្រពហមណំ  យមហំ 

សកក ្វ  គរុក ្វ  ឧបនិស យ វហិេរយយ ំ អបរ-ិ 

បុណ្ណស  េខ វមុិត្តិកខនធស  បរបិរូយិ អញញំ  សមណំ  

 ្រពហមណំ  សកក ្វ  គរុក ្វ  ឧបនិស យ  

វហិេរយយ ំ    ន    េខ    បនហំ    បស មិ     សេទវេក     េ េក 
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៣២ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

្រស័យេនេឡើយ ម អញ គួរេធ្វើសកក រៈ េធ្វើេសចក្តីេគរព - 

្រស័យេននឹងសមណៈ ឬ្រពហមណ៍ដៃទ េដើមបបីេំពញនូវសមធិកខនធ ែដល 

មិនទន់េពញេលញ ែតថ ម អញ មិនេឃើញសមណៈ ឬ្រពហមណ៍ 

ដៃទ ែដលបរបូិណ៌េ យសមធិជងខ្លួនអញ កនុងេ ក ្រពមទងំ 

េទវេ ក ។ េប ។ ែដល ម អញគួេធ្វើសកក រៈ េធ្វើេសចក្តីេគរព 

្រស័យេនេឡើយ ម អញ គួរេធ្វើសកក រៈ េធ្វើេសចក្ដីេគរព - 

្រស័យេននឹងសមណៈ ឬ្រពហមណ៍ដៃទ េដើមបបីេំពញនូវបញញ ខនធែដល 

មិនទន់េពញេលញ ែតថកនុងេ ក ្រពមទងំេទវេ ក មរេ ក  

្រពហមេ ក កនុងពួកសត្វ្រពមទងំសមណ្រពហមណ៍ ្រពមទងំសមមតិ- 

េទពនិងមនុស ដ៏េសស ម អញ មិនេឃើញសមណៈ ឬ្រពហមណ៍ដៃទ 

ែដលបរបូិណ៌ េ យបញញ ជងខ្លួនអញ ែដល ម អញគួរេធ្វើសកក រៈ 

េធ្វើេសចក្តីេគរព ្រស័យេនេឡើយ ម អញគួរេធ្វើសកក រៈ េធ្វើ  

េសចក្តីេគរព ្រស័យេននឹងសមណៈ ឬ្រពហមណ៍ដៃទ េដើមបបីេំពញ 

នូវវមុិត្តិកខនធែដលមិនទន់េពញេលញ  ែតថកនុងេ ក្រពមទងំេទវេ ក 
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៣៣ 

្រពហមសំយុត្តស    យចនវេគគ   ភគវេ    បរវិតិកកនំ 

។ េប ។ អត្តន វមុិត្តិសមបននតរ ំ អញញំ  សមណំ   

្រពហមណំ  យមហំ សកក ្វ  គរុក ្វ  ឧបនិស - 

យ វហិេរយយ ំ អបរបុិណ្ណស  េខ វមុិត្តិញញ ណទស - 

នកខនធស  បរបិរូយិ អញញំ  សមណំ  ្រពហមណំ  

 សកក ្វ  គរុក ្វ  ឧបនិស យ វហិេរយយ ំ ន 

េខ បនហំ បស មិ សេទវេក េ េក សមរេក 

ស្រពហមេក សស មណ្រពហមណិយ បជយ ស- 

េទវមនុស យ អត្តន វមុិត្តិញញ ណទស នសមបននតរ ំ

អញញំ  សមណំ  ្រពហមណំ  យមហំ សកក ្វ  

គរុក ្វ  ឧបនិស យ វហិេរយយ ំ យននូនហំ យ្វ យ ំ

ធេមម  មយ អភិសមពុ េទធ  តេមវ ធមមំ សកក ្វ  គរុ- 

ក ្វ        ឧបនិស យ        វហិេរយយន្តិ       ។ 
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៣៣ 

្រពហមសំយុត្ត   យចនវគគ   េសចក្តីបរវិតិកកៈរបស់្រពះមន្រពះភគ 

។ េប ។ ម អញ មិនេឃើញសមណៈ ឬ្រពហមណ៍ដៃទ ែដលបរបូិណ៌ 

េ យវមុិត្តិជងខ្លួនអញ ែដល ម អញគួរេធ្វើសកក រៈ េធ្វើេសចក្តីេគរព 

្រស័យេនេឡើយ ម អញគួរេធ្វើសកក រៈ េធ្វើេសចក្តីេគរព ្រស័យ 

េននឹងសមណៈ ឬ្រពហមណ៍ដៃទ េដើមបបីេំពញនូវវមុិត្តិញញ ណទស នកខនធ 

ែដលមិនទន់េពញេលញ ែតថកនុងេ ក្រពមទងំេទវេ ក មរេ ក 

្រពហមេ ក កនុងពួកសត្វ្រពមទងំសមណ្រពហមណ៍ ្រពមទងំសមមតិ- 

េទព និងមនុស ដ៏េសស ម អញមិនេឃើញសមណៈ ឬ្រពហមណ៍ 

ដៃទ ែដលបរបូិណ៌េ យវមុិត្តិញញ ណទស នៈជងខ្លួនអញ ែដល ម  

អញគួរេធ្វើសកក រៈ េធ្វើេសចក្តីេគរព ្រស័យេនេឡើយ េបើដូេចន ះ 

គួរ ម អញេធ្វើសកក រៈ េធ្វើេសចក្តីេគរព ្រស័យេនចេំពះធម៌ ែដល 

ម អញបន្រ ស់ដឹងេហើយ      ។ 
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៣៤ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

 [៤០] អថេខ ្រព ម  សហមបតិ ភគវេ  េចត- 

 េចេ បរវិតិកកមញញ យ េសយយថបិ នម ពល  

បុរេិ  សមមិញជិ តំ  ពហំ ប េរយយ ប រតិំ 

 ពហំ សមមិេញជយយ ឯវេមវ ្រពហមេ េក អន្ត- 

រហិេ  ភគវេ  បតុរេ សិ ។ អថេខ ្រព ម  

សហមបតិ ឯកំសំ ឧត្ត សងគំ ករ ិ ្វ  េយន ភគ  

េតនញជលឹ ប េម ្វ  ភគវន្តំ ឯតទេ ច ឯវេមតំ 

ភគ  ឯវេមតំ សុគត េយបិ េត ភេន្ត អេហសំុ 

អតីតមទធ នំ អរហេន្ត  សមម សមពុទធ  េតបិ ភគវេន្ត  

ធមមេញញវ សកក ្វ  គរុក ្វ  ឧបនិស យ វហិរសុឹ 

េយបិ េត ភេន្ត ភវសិ ន្តិ អនគតមទធ នំ អរហេន្ត  

សមម សមពុទធ  េតបិ ភគវេន្ត  ធមមេញញវ សកក ្វ  

គរុក ្វ  ឧបនិស យ វហិរសិ ន្តិ ភគ បិ ភេន្ត 

ឯតរហិ អរហំ សមម សមពុ េទធ  ធមមេញញវ សកក ្វ  

គរុក ្វ           ឧបនិស យ           វហិរតតូិ         ។ 
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៣៤ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

 [៤០] លំ ប់េនះ សហមបតិ្រពហម ដឹងនូវ្រពះបរវិតិកកៈកនុង្រពះ 

ទយ័ៃន្រពះមន្រពះភគ េ យចិត្តេហើយ ក៏បត់អពីំ្រពហមេ ក មក 

្របកដកនុងទីចេំពះ្រពះភ្រក្ត្រពះមន្រពះភគ េ យឆប់ភ្ល ម ដូចជ 

បុរសមនកម្ល ងំ េចញនូវៃដែដលបត់ចូល ឬបត់ចូលនូវៃដែដល 

េចញ ។ េទើបសហមបតិ្រពហម េធ្វើនូវសពំត់ឧត្ត សងគៈេឆៀង ម មខ ង 

្របណមយអញជលី ចេំពះ្រពះមន្រពះភគ ្រកបបងគទូំល្រពះមន 

្រពះភគដូេចនះថ បពិ្រត្រពះមន្រពះភគ េហតុនុ៎ះ យ៉ងេនះេហើយ 

បពិ្រត្រពះសុគត េហតុនុ៎ះ យ៉ងេនះេហើយ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន សូមប ី

្រពះមន្រពះភគទងំ យ  ជ្រពះអរហន្តសមម សមពុទធ កនុងអតីត- 

កល ្រពះមន្រពះភគទងំេនះ ក៏បនេធ្វើសកក រៈ េធ្វើេសចក្តីេគរព 

្រស័យេនចេំពះធម៌ យ៉ងេនះែដរ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន ទុកជ 

្រពះមន្រពះភគទងំ យ  ជអរហន្តសមម សមពុទធ កនុងអនគត- 

កល ្រពះមន្រពះភគទងំេនះ ក៏នឹងេធ្វើសកក រៈ េធ្វើេសចក្តីេគរព 

្រស័យេនចេំពះធម៌ យ៉ងេនះែដរ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន សូម្រពះ 

មន្រពះភគជអរហន្តសមម សមពុទធ កនុងកលឥឡូវេនះ ្រទង់េធ្វើសកក រៈ 

េធ្វើេសចក្តីេគរព          ្រស័យេនចេំពះធម៌         យ៉ងេនះចុះ        ។ 
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៣៥ 

្រពហមសំយុត្តស    យចនវេគគ   សទធមមគរវ  

 [៤១] ឥទមេ ច ្រព ម  សហមបតិ ឥទំ វ ្វ  

អថបរ ំ        ឯតទេ ច 

 េយ         ច        អតី          សមពុទធ  

 េយ         ច        ពុទធ           អនគ  

 េយ         េចតរហិ         សមពុ េទធ  

 ពហុននំ         េ កនសេន 

 សេព្វ        សទធមមគរុេន 

 វហិរសុឹ        វហិរន្តិ       ច 

 អថបិ        វហិរសិ ន្តិ 

 ឯ          ពុទធ ន         ធមម  

 ត ម          ហិ         អត្តកេមន 

 មហត្តមភិកងខ  

 សទធេមម            គរុកតេព្វ  

 សរ ំ        ពុទធ ន          សនន្តិ         ។ 
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៣៥ 

្រពហមសំយុត្ត   យចនវគគ   េសចក្តីេគរព្រពះសទធមម 

 [៤១] សហមបតិ្រពហម បនេពលពកយេនះ លុះេពល 

ពកយេនះេហើយ        ក៏េពលពកយេនះ        តេទេទៀតថ 

 ្រពះសមពុទធទងំ យ ជអតីតក្តី  ្រពះសមពុទធទងំ យ 

 ជអនគតក្តី      ្រពះសមពុទធ   កនុងកលឥឡូវេនះក្តី 

 ្រទង់េធ្វើេសចក្តីេ ករបស់ជនទងំ យ  ដ៏េ្រចើនឲយវនិស 

 ្រពះសមពុទធទងំអស់េនះ ្រទង់េគរព្រពះសមពុទធកនុងអតីតកល 

 ផង  បចចុបបននកលផង អនគតកលផង  េនះជធមម របស់ 

 ្រពះពុទធទងំ យ     េហតុដូេចន ះ  បុគគលអនក្រស ញ់ខ្លួន 

 ្របថន នូវភពៃនខ្លួនជធ ំ  កលរលឹកេឃើញ សនរបស់ 

 ្រពះពុទធទងំ យ    គួរេធ្វើេសចក្តីេគរព្រពះសទធមម     ។ 
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៣៦ 

សុត្តន្តបិដេក  សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

តតិយំ   ្រពហមេទវសុត្តំ 

 [៤២] ឯវេមម សុតំ ។ ឯកំ សមយ ំ ភគ  

វតថិយ ំ វហិរតិ េជតវេន អនថបិណ្ឌិ កស  េម ។ 

េតន េខ បន សមេយន អញញតរសិ  ្រពហមណិយ 

្រពហមេទេ  នម បុេ ្ត  ភគវេ  សន្តិេក អនគរយិ ំ

បព្វជិេ  េ តិ ។ អថេខ យ ម  ្រពហមេទេ  

ឯេក វបូកេ ្ឋ  អបបមេ ្ត  បី បហិតេ ្ត  

វហិរេន្ត  នចិរេស វ យស ថ យ កុលបុ ្ត  សមមេទវ 

អគរ ម  អនគរយិ ំ បព្វជន្តិ តទនុត្តរ ំ ្រពហមចរយិប- 

រេិយ នំ ទិេដ្ឋវ ធេមម សយ ំ អភិញញ  សចឆិក ្វ  

ឧបសមបជជ វ ិ សិ ខី  ជតិ វុសិតំ ្រពហមចរ-ិ 

យ ំ កតំ ករណីយ ំ នបរ ំ ឥតថ ្ត យតិ អពភញញ - 

សិ ។ អញញតេ  ច បនយ ម  ្រពហមេទេ  អរហតំ 

អេ សិ        ។ 
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៣៦ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

្រពហមេទវសូ្រត ទី ៣ 

 [៤២] ខញុបំន ្ត ប់មក យ៉ងេនះ ។ សម័យមួយ ្រពះមន 

្រពះភគ ្រទង់គង់េនកនុង មេឈម ះេជតពន របស់អនថបិណ្ឌិ កគហបតី 

េទៀប្រកុង វតថី ។ ក៏សម័យេនះឯង កូន្របុសរបស់នង្រពហមណីមួយ 

នក់ េឈម ះ្រពហមេទព បនចូលេទកន់ផនួស កនុងសំ ក់្រពះមន 

្រពះភគ ។ ្រគេនះ ្រពះ្រពហមេទពមន យុ េចៀសេចញេទែត 

មន ក់ឯង ជអនកមិន្របមទ មនពយយមដុតកេម្ដ កិេលស មនចិត្ត 

បញជូ នេទកន់្រពះនិព្វ ន កុលបុត្តទងំ យ េចញចកផទះ ចូល 

េទកន់ផនួសេ យ្របៃព េដើមប្ីរបេយជន៍ដល់អនុត្តរធម៌  ក៏បនេធ្វើ 

ឲយជក់ចបស់ បនដល់េ យ្របជញ ដ៏ឧត្តម េ យខ្លួនឯង កនុងបចចុ- 

បបនន ចេំពះអនុត្តរធម៌េនះ ែដលជទីបផុំតៃន្រពហមចរយិៈ េ យមិនយូរ 

ប៉ុនម ន េហើយសេ្រមចស្រមន្តេនេ យឥរយិបថទងំ ៤ ក៏ដឹងចបស់ថ 

ជតិអស់េហើយ ្រពហមចរយិធម៌ ម អញបន្រប្រពឹត្ត្រគប់្រគន់េហើយ 

េ ឡសកិចច ម អញេធ្វើេ្រសចេហើយ មគគភវនកិចចដៃទ ្រប្រពឹត្តេទ 

េដើមបេី ឡសកិចចេនះេទៀត មិនមនេឡើយ ។ ប ្ត ្រពះអរហន្ត 

ទងំ យ    ្រពះ្រពហមេទពមន យុ      ក៏ជ្រពះអរហន្តមួយអងគែដរ  ។ 



80 
 

៣៧ 

្រពហមសំយុត្តស    យចនវេគគ   សហមបតិ្រពហមវចនំ 

 [៤៣] អថេខ យ ម  ្រពហមេទេ  បុព្វណ្ហ - 

សមយ ំ និ េស ្វ  បត្តចីវរមទយ វតថិយ ំ បិ ្ឌ - 

យ បវសិិ វតថិយ ំ សបទនំ បិ ្ឌ យ ចរមេន 

េយន សកមតុ និេវសនំ េតនុបសង កមិ ។ េតន េខ 

បន សមេយន យសមេ  ្រពហមេទវស  ម  

្រពហមណី ្រពហមុ េន ហុតឹ និចចំ បគគ ្ហ តិ ។ 

អថេខ ្រពហមុ េន សហមបតិស  ឯតទេ សិ អយ ំ

េខ យសមេ  ្រពហមេទវស  ម  ្រពហមណី 

្រពហមុ េន ហុតឹ និចចំ បគគ ្ហ តិ យននូនហំ ត ំ

ឧបសង កមិ ្វ          សំេវេជយយន្តិ        ។ 

 [៤៤] អថេខ ្រព ម  សហមបតិ េសយយថបិ 

នម ពល  បុរេិ  សមមិញជិ តំ  ពហំ ប េរយយ 

ប រតិំ  ពហំ សមមិេញជយយ ឯវេមវ ្រពហមេ េក 

អន្តរហិេ  យសមេ  ្រពហមេទវស  មតុ និេវសេន 

បតុរេ សិ ។ អថេខ ្រព ម  សហមបតិ េវ - 

សណ្ឋិ េ  យសមេ  ្រពហមេទវស  មតរ ំ ្រពហមណឹ 

គថហិ        អជឈភសិ        
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៣៧ 

្រពហមសំយុត្ត   យចនវគគ   ពកយសហមបតិ្រពហម 

 [៤៣] េទើប្រពះ្រពហមេទពមន យុ េស្ល កសបង់្រប ប់ប្រត 

និងចីវរ កនុងបុព្វណ្ហ សម័យ ចូលេទបិណ្ឌ បត កនុង្រកុង វតថី កល 

កពុំង្រ ច់េទបិណ្ឌ បត មលំ ប់្រចក កនុង្រកុង វតថី ក៏ចូលសេំ  

េទកន់ផទះម របស់ខ្លួន ។ ក៏កនុងសម័យេនះ នង្រពហមណី ជ 

ម របស់្រពះ្រពហមេទពមន យុ ែតងេរៀបចនូំវេ្រគ ងបូជ(១) ជនិចច 

ដល់្រពហម ។ លំ ប់េនះ សហមបតិ្រពហម មនេសចក្តី្រតិះរះិ យ៉ង 

េនះថ នង្រពហមណីជម  របស់្រពះ្រពហមេទពមន យុេនះ ែតង 

េរៀបចនូំវេ្រគ ងបូជជនិចចដល់្រពហម េបើដូេចន ះ មនែត ម អញចូល 

េទរកនងេនះ         េហើយេធ្វើឲយេកើតេសចក្តីសេង្វគ       ។ 

 [៤៤] េទើបសហមបតិ្រពហម បត់អពីំ្រពហមេ ក មក្របកដ 

េលើផទះៃនម  របស់្រពះ្រពហមេទពមន យុ េ យឆប់រហ័ស ដូច 

ជបុរសមនកម្ល ងំ េចញនូវៃដែដលបត់ចូល ឬបត់ចូលនូវៃដែដល 

េចញ ។ លំ ប់េនះ សហមបតិ្រពហម ឋិតេនឰដ៏ កស 

បនេពលគថទងំ យ នឹងនង្រពហមណីជម  របស់្រពះ 

្រពហមេទពមន យុថ 
     ១    របិណ្ឌ បត    ។ 
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៣៨ 

សុត្តន្តបិដេក  សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

 ទេូរ       ឥេ        ្រពហមណិ        ្រពហមេ េក 

 យស ហុតឹ        បគគ ្ហ សិ       និចចំ 

 េន ទិេ        ្រពហមណិ       ្រពហមភេកខ  

 កឹ       ជបបសិ      ្រពហមបថំ      អជនំ 

 ឯេ       ហិ       េត       ្រពហមណិ      ្រពហមេទេ  

 និរបូធិេក        អតិេទវបេ ្ត  

 អកិញច េន          ភិកខុ         អនញញេបសី 

 េយ    េត     េ      បិ ្ឌ យ       ឃរ ំ     បវេិ ្ឋ  

 ហុនិេយ(១)         េវទគ ូ       ភវតិេ ្ត  

 ន ន      េទ ន       ច       ទកខិ េណេយយ 

 ពហិ ្វ         បបនិ        អនបូលិេ ្ត  

    ១    ហុេនេយយតិ     ឥទដ្ឋកថយំ    ទិស តិ    ។ 



83 
 

៣៨ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

 មន លនង្រពហមណី            នងេរៀបចនូំវេ្រគ ងបូជ  ជនិចច 

 ចេំពះ្រពហម       េ ករបស់្រពហមេនះ      េនឆង យ(១)  អពីំ 

 ទីេនះ ស់          មន លនង្រពហមណី  េ្រគ ងបូជ្របកដ 

 ដូេចនះ        មិនែមនជចណីំរបស់្រពហមេទ  នងមិនដឹងនូវផ្លូ វ(២) 

 របស់្រពហម        េហើយចរចដូចេម្តចបន  មន លនង្រពហមណី 

 ក៏ឯភិកខុ      េឈម ះ្រពហមេទព       (ជកូន)        របស់នងេនះ  ជ 

 អនកមិនមនឧបធិ        ជអនកដល់នូវភពជេទវ   ដ៏ៃ្រកែលង 

 មិនមនេសចក្តីកង្វល់      ជអនកមិនចិញចឹ មបុគគលដៃទ  ភិកខុ េនះ 

 ចូលមកកន់ផទះនងឥឡូវេនះ       េដើមបបិីណ្ឌ បត  ជបុគគលគួរ 

 េដើមបទីទួលដុបំយ     ែដលេគនមំកបូជ  ជអនកដល់នូវទីបផុំត 

 ៃនទុកខេ យេវទ(៣)       មនខ្លួនអប់រេំហើយ  ជបុគគលគួរទទួល 

 ទន           របស់ពួកមនុស និងេទវ   បនបន ត់េចល 

 នូវបបទងំ យ         មិន្រប ក់េ យជ័រ  គឺត ្ហ និងទិដ្ឋិ 
   ១ ថម្របមណបុ៉នផទះកំពូលធ្ល ក់ចុះមកអំពី្រពហមេ កមួយៃថងមួយយប់បនចមង យ ៤ មឺុន ៨ 

ពន់េយជន៍ ធ្ល ក់ចុះមក ៤ ែខេទើបដល់ែផនដី េនះជចមង យ ្រពហមេ កជន់ទបបំផុត ។ 

២ កុសលជឈនទំង ៤ ជផ្លូវរបស់្រពហម វបិកជឈនទំង ៤ ជផ្លូវជីវតិរបស់្រពហម ។ ៣ សំេ  

យកមគគទំង   ៤  ។ 
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៣៩ 

្រពហមសំយុត្តស    យចនវេគគ   សហមបតិ្រពហមវចនំ 

 ឃេសសនំ           ឥរយិតិ           សីតិភេូ  

 ន        តស          បចឆ         ន         បុរតថមតថិ 

 សេន្ត            វធិេូម          អនិេឃ         និ េ  

 និកខិ ត្តទេ ្ឌ            តសថវេរសុ 

 េ          តយហុតឹ          ភុញជ តុ          អគគបិណ្ឌំ  

 វេិសនិភេូ            ឧបសន្តចិេ ្ត  

 នេគវ          ទេន្ត          ចរតិ         អេនេជ 

 ភិកខុ           សុសីេ          សុវមុិត្តចិេ ្ត  

 េ          តយហុតឹ        ភុញជ តុ          អគគបិណ្ឌំ  

 តសមឹ          បសនន          អវកិមបមន 

 បតិដ្ឋេបហិ        ទកខិ ណំ       ទកខិ េណេយយ  
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៣៩ 

្រពហមសំយុត្ត   យចនវគគ   ពកយសហមបតិ្រពហម 

 ជបុគគលមនេសចក្តី្រតជក់        ែតង្រប្រពឹត្ត  នូវករែស្វងរក 

 រ       ភិកខុ េនះ  មិនមនេសចក្តី្រស ញ់ខងេ្រកយ(១) 

 មិនមនេសចក្តី្រស ញ់ខងមុខ(២)  បនរមង ប់នូវ គទិកកិ- 

 េលសអស់េហើយ      ្របសចកែផ ងគឺេសចក្តីេ្រកធ  មិនមន 

 េសចក្តីទុកខ      មិនមនេសចក្តី្របថន   ក់ចុះនូវដបំងកនុងពួក 

 សត្វែដលតក់ស្លុត(៣)      និងពួកសត្វែដលខជ ប់ខជួន(៤)  ភិកខុ េនះ 

 ចូរបរេិភគនូវេ្រគ ងបូជ       គឺដុបំយដ៏្របេសើររបស់នង  ភិកខុ  

 េនះ្របសចកេសន      គឺកិេលស  មនចិត្តសងប់រមង ប់េហើយ 

 មិនមនេសចក្តីញប់ញ័រ      គឺត ្ហ       ែតង្រ ច់េទ  ដូចដរំ ី

 ែដលេគទូនម នបន          មនសីលដ៏ល្អ  មនចិត្តរួច្រសឡះ 

 េហើយ     ភិកខុ េនះចូរបរេិភគនូវេ្រគ ងបូជ  គឺដុបំយដ៏្របេសើរ 

 របស់នងចុះ       នងចូរមនេសចក្តី្រជះថ្ល ចេំពះភិកខុ េនះ  កុ ំ

 មនេសចក្តីញប់ញ័រ  ចូរតមកល់នូវទនកនុងទកខិេណយយបុគគល 

១ សំេ យកអតីតកខនធ ។ ២ សំេ យកអនគតកខនធ ។ បនេសចក្តីថ ភិកខុេនះ មិនមនករ 

េ្រតកអរកនុងខនធទំងអមបលេនះេឡើយ ។ ៣ បនដល់បុថុជជន ។ ៤ បនដល់្រពះខី ្រសព ។ 
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៤០ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស     សគថវេគគ  

 កេ ហិ          បុញញំ           សុខមយតិកំ 

 ទិ ្វ          មុនឹ        ្រពហមណិ        ឱឃតិណ្ណំ  

 តសមឹ        បសនន           អវកិមបមន 

 បតិដ្ឋេបសិ         ទកខិ ណំ          ទកខិ េណេយយ 

 អកសិ           បុញញំ            សុខមយតិកំ 

 ទិ ្វ         មុនឹ        ្រពហមណិ        ឱឃតិណ្ណន្តិ        ។ 

ចតុតថំ   ពកសុត្តំ 

 [៤៥] ឯកំ សមយ ំ ភគ  វតថិយ ំ វហិរតិ 

េជតវេន អនថបិណ្ឌិ កស  េម ។ េតន េខ បន 

សមេយន ពកស  ្រពហមុ េន ឯវរបូំ បបកំ ទិដ្ឋិ- 

គតំ ឧបបននំ េ តិ ឥទំ និចចំ ឥទំ ធុវ ំ ឥទំ សស តំ 

ឥទំ េកវលំ ឥទំ អចវនធមមំ ឥទំ ហិ ន ជយតិ ន 

ជិយយតិ ន មិយយតិ ន ចវតិ ន ឧបបជជតិ ឥេ  ច 

បុនញញំ          ឧត្តរ ឹ        និស រណំ       នតថីតិ      ។ 
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៤០ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគ្គ 

 មន លនង្រពហមណី         ចូរនងេមើល  នូវអនក្របជញកន្លងបង់ 

 នូវឱឃៈ      េហើយេធ្វើបុណយជទីនមំក      នូវេសចក្តីសុខចុះ  ។ 

 នង្រពហមណី      មនេសចក្តី្រជះថ្ល   មិនញប់ញ័រចេំពះភិកខុ  

 េនះ   បនតមកល់នូវទនកនុងទកខិេណយយបុគគល  នង្រពហមណី 

 បនេឃើញអនក្របជញ       ែដលកន្លងបង់នូវឱឃៈេហើយ  េធ្វើនូវ 

 បុណយជទីនមំកនូវេសចក្តីសុខ        ។ 

ពកសូ្រត  ទី  ៤ 

 [៤៥] សម័យមួយ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េន កនុងវត្ត 

េជតពន របស់អនថបិណ្ឌិ កគហបតី ជិត្រកុង វតថី ។ សម័យេនះឯង 

ពក្រពហមមនទិដ្ឋិ ្រកក់ មនសភពយ៉ងេនះេកើតេឡើងថ ទីេនះេទៀង 

ទីេនះឋិតេថរ ទីេនះមនេន្រគប់កល ទីេនះខជ ប់ខជួន ទីេនះមន 

សភពមិនចយុត េ្រពះថ សត្វកនុងទីេនះ មិនេកើត មិនចស់ មិន ្ល ប់ 

មិនចយុត មិនបដិសនធិ ទីដៃទែដលជេ្រគ ងរ ស់េចញ ដ៏ៃ្រកែលង 

ជងទីរបស់្រពហមេនះ       មិនមនេឡើយ       ។ 
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៤១ 

្រពហមសំយុត្តស    យចនវេគគ   ្រពហមវចនំ 

 [៤៦] អថេខ ភគ  ពកស  ្រពហមុ េន េចត  

េចេ បរវិតិកកមញញ យ េសយយថបិ នម ពល  

បុរេិ  សមមិញជិ តំ  ពហំ ប េរយយ ប រតិំ 

 ពហំ សមមិេញជយយ ឯវេមវ េជតវេន អន្តរហិេ  

តសមឹ ្រពហមេ េក បតុរេ សិ ។ អទទ  េខ 

ពេក ្រព ម  ភគវន្តំ ទរូេ  វ គចឆន្តំ ទិ ្វ ន 

ភគវន្តំ ឯតទេ ច ឯហិ េខ មរសិ ្វ គតំ េត 

មរសិ ចិរស  ំ េខ មរសិ ឥមំ បរយិយមកសិ 

យទិទំ ឥធគមនយ ឥទំ ហិ មរសិ និចចំ ឥទំ 

ធុវ ំ ឥទំ សស តំ ឥទំ េកវលំ ឥទំ អចវនធមមំ 

ឥទញ្ហិ  ន ជយតិ ន ជិយយតិ ន មិយយតិ ន 

ចវតិ ន ឧបបជជតិ ឥេ  ច បនញញំ  ឧត្តរ ឹ និស រណំ 

នតថីតិ      ។ 
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៤១ 

្រពហមសំយុត្ត   យចនវគគ   ពកយរបស់្រពហម 

 [៤៦] ្រគេនះ ្រពះមន្រពះភគ ្រជបនូវបរវិតិកកៈកនុងចិត្ត 

របស់ពក្រពហម េ យ្រពះទយ័របស់្រពះអងគេហើយ ក៏បត់អពីំវត្តេជត- 

ពន េទ្របកដកនុង្រពហមេ កេនះ េ យឆប់រហ័ស ដូចបុរសមន 

កម្ល ងំ េចញនូវៃដែដលបត់ចូល ឬបត់ចូលនូវៃដែដល េចញ ។ 

ពក្រពហមបនេឃើញ្រពះមន្រពះភគ កពុំងេស្តចមកអពីំចមង យ លុះ 

េឃើញេហើយ បនេពលពកយេនះ នឹង្រពះមន្រពះភគថ បពិ្រត 

្រពះអងគអនកនិទ៌ុកខ សូម្រពះអងគេស្តចមក បពិ្រត្រពះអងគអនកនិទ៌ុកខ 

្រពះអងគេស្តចមកល្អេហើយ បពិ្រត្រពះអងគអនកនិទ៌ុកខ ្រពះអងគបនេធ្វើ 

បរយិយ េដើមបេីស្តចមកកនុងទីេនះជយូរអែង្វងេហើយ បពិ្រត្រពះអងគ 

អនកនិទ៌ុកខ ទីេនះេទៀង ទីេនះឋិតេថរ ទីេនះមនេន្រគប់កល ទីេនះ 

ខជ ប់ខជួន ទីេនះមនសភពមិនចយុត េ្រពះថ សត្វកនុងទីេនះ មិនេកើត 

មិនចស់ មិន ្ល ប់ មិនចយុត មិនបដិសនធិ ទីដៃទែដលជេ្រគ ងរ ស់ 

េចញ       ដ៏ៃ្រកែលងជងទីរបស់្រពហមេនះ       មិនមនេឡើយ       ។ 
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៤២ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

 [៤៧] ឯវ ំ វុេត្ត ភគ  ពកំ ្រព ម នំ ឯត- 

ទេ ច អវជិជ គេ  វត េភ ពេក ្រព ម  អវជិជ - 

គេ  វត េភ ពេក ្រព ម  យ្រត ហិ នម អនិចចំ- 

េយវ សមនំ និចចន្តិ វកខតិ អធុវេំយវ សមនំ ធុវន្តិ 

វកខតិ អសស តំេយវ សមនំ សស តន្តិ វកខតិ អ- 

េកវលំេយវ សមនំ េកវលន្តិ វកខតិ ចវនធមមំេយវ 

សមនំ អចវនធមមន្តិ វកខតិ យតថ ច បន ជយតិ 

ច ជិយយតិ ច មិយយតិ ច ចវតិ ច ឧបបជជតិ ច ត ំ

តថ វកខតិ ឥទំ ហិ ន ជយតិ ន ជិយយតិ ន 

មិយយតិ ន ចវតិ ន ឧបបជជតីតិ(១) សន្តញច  បនញញំ  

ឧត្តរ ឹ និស រណំ នតថញញំ  ឧត្តរ ឹ និស រណន្តិ វកខតីតិ ។ 

    ១  ឱ.   ម.  ឥតិ   សេទទ    នតថិ  ។ 
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៤២ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

 [៤៧] កលេបើពក្រពហម េពលយ៉ងេនះេហើយ ្រពះមន 

្រពះភគ បន្រ ស់ពកយេនះនឹងពក្រពហមថ ឱហន៎ ពក្រពហម្របកប 

េ យអវជិជ េហើយ ឱហន៎ ពក្រពហម្របកបេ យអវជិជ េហើយ េ្រពះថ 

គត់េពលនូវរបស់ែដលមិនេទៀង ថជរបស់េទៀងវញិ េពលនូវរបស់ 

ែដលមិនឋិតេថរ ថជរបស់ឋិតេថរវញិ េពលនូវរបស់ែដលគម ន 

េន្រគប់កល ថជរបស់មនេន្រគប់កលវញិ េពលនូវរបស់ែដល 

មិនខជ ប់ខជួន ថជរបស់ខជ ប់ខជួនវញិ េពលនូវរបស់ែដលមនសភពចយុត 

ថជរបស់មនសភពមិនចយុតវញិ មួយេទៀត សត្វែតងេកើតផង ចស់ 

ផង ្ល ប់ផង ចយុតផង បដិសនធិផង កនុងទី  គត់េពលទីេនះថ 

សត្វកនុងទីេនះមិនេកើត មិនចស់ មិន ្ល ប់ មិនចយុត មិនបដិសនធិ 

ដូេចន ះវញិ មួយេទៀត គត់េពលនូវទីដៃទ ជេ្រគ ងរ ស់េចញ 

ដ៏ៃ្រកែលង  ថទីដៃទជេ្រគ ងរ ស់េចញដ៏ៃ្រកែលង  មិនមនេឡើយ  ។ 
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៤៣ 

្រពហមសំយុត្តស     យចនវេគគ   ្រពហមវចនំ 

 [៤៨]  ទ្វ សត្តតិ         េគតម         បុញញកម 

  វសវត្តិេន          ជតិជរ ំ        អតី  

  អយមន្តិម         េវទគ ូ         ្រពហមុបបត្តិ 

  អម្ហ ភិជបបន្តិ        ជន       អេនកតិ       ។ 

 [៤៩] អបប ំ      ហិ       ឯតំ       ន       ហិ       ទីឃមយុ ំ

  យ ំ      ត្វំ      ពក       មញញសិ       ទីឃមយុ ំ

  សតំ         សហស ន        និរព្វុទនំ 

  យុ ំ      បជនមិ       ្វ ហំ       ្រពេហមតិ       ។ 

 [៥០] អនន្តទស  ី         ភគ ហមសមិ 

  ជតិជរ ំ        េ កមុបតិវេ ្ត  

  កឹ        េម       បុ ណំ        វត         សីលវត្តំ 

  ចិកខ        េមតំ         យមហំ        វជិញញ តិ 
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៤៣ 

្រពហមសំយុត្ត   យចនវគគ   ពកយរបស់្រពហម 

 [៤៨]     ពក្រពហម        េពលថ        បពិ្រត្រពះេគតម  េយើង 

 ទងំ យជជន   ៧២    នក់    ជអនក្រស ញ់បុណយ  ញុំងំ 

 អនកដៃទ     ឲយ្រប្រពឹត្តេទ មអំ ច     (ៃនខ្លួន)  កន្លងេហើយ 

 នូវជតិនិងជ       កេំណើ តកនុង្រពហមេនះជទីបផុំត  ជធមមជត 

 ្រប្រពឹត្តេទេ យេវទ        ជនទងំ យ         ដ៏េ្រចើន  រែមង 

 ្រស ញ់េយើងទងំ យ         ។ 

 [៤៩]         ្រពះមន្រពះភគ       ្រទង់្រ ស់ថ  មន លពក្រពហម 

 អនកសមគ ល់នូវ យុ ថ    ែវង    យុន៎ុះតិច  មិនែមនែវង 

 េឡើយ      មន ល្រពហម     មួយេទៀត  តថគតដឹងចបស់នូវ យុ 

 មន្របមណ       ១     ែសន      ៃននិរព្វុ ទៈ(១)       ។ 

 [៥០]        ពក្រពហម       ទូលថ  បពិ្រត្រពះមន្រពះភគ      ខញុ  ំ

 ្រពះអងគេឃើញ រមមណ៍រកទីបផុំតគម ន  ្រប្រពឹត្តកន្លងេហើយ 

 នូវជតិជ និងេសចក្តីេ ក        េអើសីលវត្ត  មនមកអពីំេដើម 

 របស់ខញុ ្ំរពះអងគដូចេម្តច  ខញុ ្ំរពះអងគ ចដឹងចបស់នូវសីលវត្ត 

       សូម្រពះអងគ្របប់នូវសីលវត្តន៎ុះ      ដល់ខញុ ្ំរពះអងគ       ។ 
    ១   ជេឈម ះសំខយមួយយ៉ង    េ្របើេលខ   ១   មនពិនទុហុកសិបបី   ។ 
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៤៤ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

 [៥១] យ ំ        ត្វំ        អបេយសិ       ពហ ូ       មនុេស  

  បិបសិេត        ឃមមនិ        សមបេរេត 

  តេន្ត        បុ ណំ         វត          សីលវត្តំ 

  សុត្តបបពុេទធ វ          អនុស មិ 

  យ ំ         ឯណិកុលសមឹ       ជនតំ          គហិតំ 

  អេមចយី        គយ្ហតំ         នីយមនំ 

  តេន្ត        បុ ណំ        វត        សីលវត្តំ 

  សុត្តបបពុេទធ វ         អនុស មិ 

  គងគ យ          េ តសមឹ         គហីតនវ ំ

  លុេទធន         នេគន         មនុស កមប 

  អេមចយិតថ        ពល       បសយ្ហ 
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៤៤ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

 [៥១]       ្រពះអងគ្រ ស់ថ         អនកញុំងំមនុស េ្រចើន  ែដល 

 េ្រសកទឹក          ែដល្រតូវកេម្ដ ្រគបសងកត់  ឲយផឹកទឹកកនុងរដូវ 

 ្របងំ(១)      េ យេហតុ       េហតុេនះ  ជសីលវត្តមនមក 

 អពីំេដើមរបស់អនក  តថគតរលឹកបនដូចបុគគលេដកលក់េហើយ 

 ភញ ក់េឡើង       អនកញុងំ្របជុជំន  ែដល្រតូវេចរចប់កនុងេឆនរសទឹង 

 េឈម ះឯណិ      នេំទជេឈ្លើយ       ឲយរួចបន  េ យអំេពើ  

 អេំពើេនះ    ជសីលវត្តមនមកអពីំេដើមរបស់អនក  តថគតរលឹក 

 បន        ដូចជបុគគលេដកលក់េហើយភញ ក់េឡើង  អនកញុំងំទូក 

 ែដលនគ ជកំ ចកែំហងចប់េ យកម្ល ងំ  ្រតង់ែខ ទឹក 

 ៃនទេន្លគងគ        ឲយរួចបន  េ យេសចក្តីអនុេ្រគះដល់មនុស  

    ១    គិម្ហរដូវ   ។ 
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៤៥ 

្រពហមសំយុត្តស     យចនវេគគ    ្រពហមុេន   បរវិតិកកជននំ 

 តេន្ត         បុ ណំ         វត        សីលវត្តំ 

 សុត្តបបពុេទធ វ         អនុស មិ 

 កេបប        ច       េត       បដចេ         អេ សឹ 

 សមពុទធិវន្តំ        វតិនំ         អមញញឹ  

 តេន្ត       បុ ណំ       វត       សីលវត្តំ 

 សុត្តបបពុេទធ វ        អនុស មិ 

 អទធ         បជនសិ        មេមតមយុ ំ

 អេញញបិ        ជនសិ        តថ        ហិ        ពុេទធ  

 តថ       ហិ        តយយ ំ       ជលិ នុភេ  

 ឱភសយ ំ       តិដ្ឋតិ        ្រពហមេ កន្តិ      ។ 

បញច មំ   អប ទិដ្ឋិសុត្តំ 
 [៥២] ឯវេមម សុតំ ។ ឯកំ សមយ ំ ភគ  

វតថិយ ំ វហិរតិ េជតវេន អនថបិណ្ឌិ កស  េម ។ 

េតន េខ បន សមេយន អញញតរស  ្រពហមុ េន ឯវរ-ូ 

បំ បបកំ ទិដ្ឋិគតំ ឧបបននំ េ តិ នតថិ េ  សម- 

េ           ្រពហមេ            េយ     ឥធ    គេចឆយយតិ  ។ 
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៤៥ 

្រពហមសំយុត្ត   យចនវគគ   ្រទង់្រជបនូវបរវិតិកកៈរបស់្រពហម 

 អេំពើេនះជសីលវត្តមនមកអពីំេដើមរបស់អនក  តថគតរលឹក 

 បនដូចជបុគគលេដកលក់េហើយភញ ក់េឡើង  ពីេដើមតថគត 

 េឈម ះកបបៈ        ជកូនសិស របស់អនក  ប់ នអនកជបុគគល 

 មន្របជញ ល្អបរបូិណ៌េ យវត្ត       អេំពើេនះជសីលវត្ត  មន 

 មកអពីំេដើមរបស់អនក  តថគតរលឹកបនដូចជបុគគលេដកលក់ 

 េហើយភញ ក់េឡើង         អនកដឹងចបស់នូវ យុេនះ  របស់តថគត 

 េ យពិត          មួយេទៀត  ដឹងចបស់នូវជនទងំ យដៃទ 

 ក់ដូចជ្រពះពុទធ       េនះជ នុភពដ៏រុងេរឿងរបស់អនក  ជ 

 សភវៈញុ ំងំ្រពហមេ កឲយភ្លឺ ្វ ងឋិតេន        ។ 

អប ទិដ្ឋិសូ្រត   ទី   ៥ 

 [៥២] ខញុបំន ្ត ប់មក យ៉ងេនះ ។ សម័យមួយ ្រពះមន 

្រពះភគ ្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន របស់អនថបិណ្ឌិ កគហបតី េទៀប 

្រកុង វតថី ។ សម័យេនះឯង ្រពហមមួយអងគ មនទិដ្ឋិ ្រកក់ មន 

សភពយ៉ងេនះេកើតេឡើងថ បុគគលែដលមកកនុងេ កេនះ គម នជ 

សមណៈ     ជ្រពហមណ៍េទ     ។ 
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៤៦ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

 [៥៣] អថេខ ភគ  តស  ្រពហមុ េន េចត  

េចេ បរវិតិកកមញញ យ េសយយថបិ នម ពល  

បុរេិ  ។ េប ។ តសមឹ ្រពហមេ េក បតុរេ សិ ។ 

អថេខ ភគ  តស  ្រពហមុ េន ឧបរេិវ សំ បល្លេង កន 

និសីទិ        េតេជធតុំ        សមបជជិ ្វ         ។ 

 [៥៤] អថេខ យសមេ  ម េមគគ ្ល នស  

ឯតទេ សិ កហំ នុ េខ ភគ  ឯតរហិ វហិរតីតិ ។ 

អទទ  េខ យ ម  ម េមគគ ្ល េន ភគវន្តំ  

ទិេព្វន ចកខុ ន វសុិេទធន អតិកកន្តមនុសេកន តស  

្រពហមុ េន ឧបរេិវ សំ បល្លេង កន និសិននំ េតេជធតំុ 

សមបននំ ទិ ្វ ន េសយយថបិ នម ពល  បុរេិ  

សមមិញជិ តំ  ពហំ ប េរយយ ប រតិំ  ពហំ 

សមមិេញជយយ ឯវេមវ េជតវេន អន្តរហិេ  តសមឹ ្រពហម- 

េ េក បតុរេ សិ ។ អថេខ យ ម  ម - 

េមគគ ្ល េន បុរតថិមំ ទិសំ និស យ តស  ្រពហមុ េន 

ឧបរេិវ សំ បល្លេង កន និសីទិ េតេជធតំុ សម- 

បជជិ ្វ         នីចតរកំ        ភគវេ         ។ 
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៤៦ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

 [៥៣] ្រគេនះ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់្រជបនូវបរវិតិកកៈ កនុង 

ចិត្តរបស់្រពហមេនះ េ យ្រពះទយ័េហើយ ក៏ដូចបុរសមនកម្ល ងំ 

។ េប ។ េទ្របកដកនុង្រពហមេ កេនះ ។ េទើប្រពះមន្រពះភគ 

្រទង់ចូលេតេជធតុ គង់ផគត់្រពះែភននឰដ៏ កស ខងេលើ្រពហមេនះ ។ 

 [៥៤] ្រគេនះ ្រពះម េមគគ ្ល នមន យុ មនេសចក្ត ី

្រតិះរះិ យ៉ងេនះថ ឥឡូវេនះ ្រពះមន្រពះភគ គង់កនុងទី ហ៎ន ។ 

្រពះម េមគគ ្ល ន មន យុ ក៏បនេឃើញ នូវ្រពះមន្រពះភគ 

េ យទិព្វចកខុដ៏បរសុិទធ កន្លងបង់នូវចកខុជរបស់មនុស ធមម  ែដល្រពះ 

អងគចូលេតេជធតុ គង់ផគត់្រពះែភននឰដ៏ កស អពីំខងេលើៃន្រពហម 

េនះ លុះេឃើញេហើយ ក៏បត់អពីំវត្តេជតពន េទ្របកដកនុង្រពហម- 

េ កេនះ េ យឆប់រហ័ស ដូចបុរសមនកម្ល ងំ េចញនូវៃដ 

ែដលបត់ចូល ឬបត់ចូលនូវៃដែដល េចញ ។ លំ ប់េនះ ្រពះ 

ម េមគគ ្ល នមន យុ ្រស័យនូវទិសខងេកើត ចូលេតេជធតុ 

អងគុយផគត់ែភននឰដ៏ កស ខងេលើ្រពហមេនះ ទបជង្រពះមន 

្រពះភគ         ។ 
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៤៧ 

្រពហមសំយុត្តស    យចនវេគគ   ម កបបិនស    បរវិតិកកនំ 

 [៥៥] អថេខ យសមេ  ម កស បស  

ឯតទេ សិ កហំ នុ េខ ភគ  ឯតរហិ វហិរតីតិ ។ 

អទទ  េខ យ ម  ម កស េប ភគវន្តំ ទិេព្វន 

ចកខុ ន ។ េប ។ ទិ ្វ ន េសយយថបិ នម ពល  

បុរេិ  ។ េប ។ ឯវេមវ េជតវេន អន្តរហិេ  តសម ឹ

្រពហមេ េក បតុរេ សិ ។ អថេខ យ ម  

ម កស េប ទកខិ ណំ ទិសំ និស យ តស  

្រពហមុ េន ឧបរេិវ សំ បល្លេង កន និសីទិ េតេជេធតំុ 

សមបជជិ ្វ         នីចតរកំ         ភគវេ         ។ 

 [៥៦] អថេខ យសមេ  ម កបបនិស  

ឯតទេ សិ កហំ នុ េខ ភគ  ឯតរហិ វហិរតីតិ ។ 

អថេខ យ ម  ម កបបេិន ភគវន្តំ ទិេព្វន 

ចកខុ ន ។ េប ។ ទិ ្វ ន េសយយថបិ នម 

ពល  បុរេិ  ។ េប ។ ឯវេមវ េជតវេន អន្តរហិ- 

េ  តសមឹ ្រពហមេ េក បតុរេ សិ ។ អថេខ 

យ ម           ម កបបេិន         បចឆិមំ        ទិសំ        និស យ 
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៤៧ 

្រពហមសំយុត្ត   យចនវគគ   េសចក្តីបរវិតិកកៈរបស់ម កបបិន(១) 

 [៥៥] ្រគេនះ ្រពះម កស បមន យុ មនេសចក្តី្រតិះរះិ 

យ៉ងេនះថ ឥឡូវេនះ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់កនុងទី ហន៎ ។ 

្រពះម កស បមន យុ បនេឃើញ្រពះមន្រពះភគ េ យទិព្វចកខុ  

។ េប ។ លុះេឃើញេហើយ ក៏ដូចបុរសមនកម្ល ងំ ។ េប ។ បត់ 

អពីំវត្តេជតពន េទ្របកដកនុង្រពហមេ កេនះ េ យឆប់រហ័ស ។ 

លំ ប់េនះ ្រពះម កស បមន យុ ្រស័យនូវទិសខងតបូង 

ចូលេតេជធតុ អងគុយផគត់ែភននឰដ៏ កស ខងេលើ្រពហមេនះ ទប 

ជង្រពះមន្រពះភគ       ។ 

 [៥៦] ្រគេនះ ្រពះម កបបនិមន យុ មនេសចក្តី្រតិះរះិ 

យ៉ងេនះថ ឥឡូវេនះ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់កនុងទី ហន៎ ។ 

្រគេនះ ្រពះម កបបនិមន យុ េឃើញ្រពះមន្រពះភគ េ យ 

ទិព្វចកខុ  ។ េប ។ លុះេឃើញេហើយ ក៏ដូចបុរសមនកម្ល ងំ ។ េប ។ បត ់

អពីំវត្តេជតពន េទ្របកដកនុង្រពហមេ កេនះ េ យឆប់រហ័ស ។ 

លំ ប់េនះ     ្រពះម កបបនិមន យុ        ្រស័យនូវទិសខងលិច 

  ១-ចបប់មុន ្រពះមន្រពះភគ ។ 
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៤៨ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

តស  ្រពហមុ េន ឧបរេិវ សំ បល្លេង កន និសីទិ 

េតេជធតំុ         សមបជជិ ្វ          នីចតរកំ        ភគវេ         ។ 

 [៥៧] អថេខ យសមេ  អនុរុទធស  ឯតទ- 

េ សិ កហំ នុ េខ ភគ  ឯតរហិ វហិរតីតិ ។ 

អទទ  េខ យ ម  អនុរុេទធ  ។ េប ។ េតេជធតំុ 

សមបននំ ទិ ្វ ន េសយយថបិ នម ពល  បុរេិ  

។ េប ។ តសមឹ ្រពហមេ េក បតុរេ សិ ។ អថេខ 

យ ម  អនុរុេទធ  ឧត្តរ ំ ទិសំ និស យ តស  

្រពហមុ េន ឧបរេិវ សំ បល្លេង កន និសីទិ េតេជធតំុ 

សមបជជិ ្វ          នីចតរកំ          ភគវេ          ។ 

 [៥៨] អថេខ យ ម  ម េមគគ ្ល េន 

្រព ម នំ(១) គថយ         អជឈភសិ 

 អជជ បិ        េត        វុេ               ទិដ្ឋិ 

 យ       េត      ទិដ្ឋិ       បុេរ       អហុ 

 បស សិ       វតីិវត្តន្តំ 

 ្រពហមេ េក        ប យនន្តិ(២)      ។ 
    ១   ឱ.  ម.   តំ   ្រព ម នំ  ។   ២   ឱ.  ម.   បភស រន្តិ  ។ 
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៤៨ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

ចូលេតេជធតុ អងគុយផគត់ែភននឰដ៏ កស ខងេលើ្រពហមេនះ ទប 

ជង្រពះមន្រពះភគ        ។ 

 [៥៧] ្រគេនះ ្រពះអនុរុទធមន យុ មនេសចក្តី្រតិះរះិ 

យ៉ងេនះថ ឥឡូវេនះ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់កនុងទី ហន៎ ។ 

េទើប្រពះអនុរុទធមន យុ បនេឃើញ ។ េប ។ លុះេឃើញេហើយ ក៏ដូច 

បុរសមនកម្ល ងំ ។ េប ។ េទ្របកដកនុង្រពហមេ កេនះ េ យឆប់ 

រហ័ស ។ លំ ប់េនះ ្រពះអនុរុទធមន យុ ្រស័យនូវទិសខង 

េជើង ចូលេតេជធតុ អងគុយផគត់ែភននឰដ៏ កស ខងេលើ្រពហមេនះ 

ទបជង្រពះមន្រពះភគ        ។ 

 [៥៨] ្រគេនះ ្រពះម េមគគ ្ល នមន យុ បនេពល 

គថនឹង្រពហមថ 

 មន ល វុេ    ទិដ្ឋិ     របស់អនក  មនេហើយកនុងកលមុន 

 ទិដ្ឋិរបស់អនកេនះ    មនកនុងៃថងេនះេទៀត  អនកេឃើញនូវរសមី 

 របស់្រពះពុទធ     ែដល្រប្រពឹត្តកន្លង     នូវរសមីឯេទៀត  កនុង 

 ្រពហមេ កែដរឬ       ។ 
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៤៩ 

្រពហមសំយុត្តស    យចនវេគគ   ្រព ម នំ   សំេវជបនំ 

 [៥៩] ន       េម       មរសិ              ទិដ្ឋិ 

 យ       េម       ទិដ្ឋិ      បុេរ       អហុ 

 បស មិ        វតីិវត្តន្តំ 

 ្រពហមេ េក        ប យនំ 

 ្វ ហំ       អជជ       កថំ       វជំ 

 អហំ       និេចច ម្ហិ       សស េ តិ       ។ 

 [៦០] អថេខ ភគ  តំ ្រព ម នំ សំេវេជ ្វ  

េសយយថបិ នម ពល  បុរេិ  សមមិញជិ តំ  

ពហំ ប េរយយ ប រតិំ  ពហំ សមមិេញជយយ 

ឯវេមវ តសមឹ ្រពហមេ េក អន្តរហិេ  េជតវេន 

បតុរេ សិ ។ អថេខ ្រព ម  អញញតរ ំ ្រពហមប- 

រសិជជំ មេន្តសិ ឯហិ ត្វំ មរសិ េយនយ ម  

ម េមគគ ្ល េន េតនុបសង កម ឧបសង កមិ ្វ  - 

យសមន្តំ ម េមគគ ្ល នំ ឯវ ំ វេទហិ អតថិ នុ េខ មរ-ិ 

ស េមគគ ្ល ន អេញញបិ តស  ភគវេ  វក ឯវ-ំ 

មហិទធិក ឯវមំ នុភ  េសយយថបិ នម ភវ ំ

េមគគ ្ល េន          កស េប         កបបេិន         អនុរុេទធ តិ       ។ 
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៤៩ 

្រពហមសំយុត្ត   យចនវគគ   ្រទង់ញំំុង្រពហមឲយសេង្វគ 

 [៥៩]  ្រពហមតបថ     បពិ្រតេ កនិទុ៌កខ    ទិដ្ឋិរបស់ខញុ ំ   មន 

 េហើយកនុងកលមុន    ទិដ្ឋិរបស់ខញុ េំនះ     មិនមនេទ  ខញុ េំឃើញ 

 នូវ្រពះរសមី      ែដល្រប្រពឹត្តកន្លង       នូវរសមីឯេទៀត  កនុង្រពហម- 

 េ កែដរ       ឥឡូវេនះ      ខញុនឹំងេពល  េ យ្របករដូចេម្តច 

 េ្រពះថខញុជំបុគគលេទៀង    ជបុគគលមនេនសព្វ  ៗ      កល  ។ 

 [៦០] ្រគេនះ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់ញុ ំងំ្រពហមេនះ ឲយសេង្វគ 

េហើយ ក៏បត់អពីំ្រពហមេ កេនះ មក្របកដកនុងវត្តេជតពន េ យ 

ឆប់រហ័ស ដូចបុរសមនកម្ល ងំ េចញនូវៃដែដលបត់ចូល ឬបត់ចូល 

នូវៃដែដល េចញ ។ លំ ប់េនះ ្រពហមក៏េ ្រពហមជបរស័ិទមួយ 

អងគមកថ មន លអនកនិទ៌ុកខ អនកចូរមក អនកចូរេទរក្រពះម េមគគ ្ល ន 

មន យុ លុះចូលេទដល់េហើយ ចូរេពលយ៉ងេនះ នឹង្រពះម - 

េមគគ ្ល នមន យុថ បពិ្រត្រពះេមគគ ្ល នអនកនិទ៌ុកខ វក័ទងំ- 

យដៃទេទៀត របស់្រពះមន្រពះភគេនះ ែដលមនឫទធិេ្រចើន 

យ៉ងេនះ មន នុភពេ្រចើនយ៉ងេនះ ដូចជ្រពះម េមគគ ្ល ន 

្រពះកស ប   ្រពះកបបនិ    ្រពះអនុរុទធដ៏ចេ្រមើន   េនមនេទៀតែដរឬេទ  ។ 
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៥០ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

ឯវ ំ មរ ិ តិ េខ េ  ្រពហមបរសិេជជ  តស  

្រពហមុ េន បដិស ុណិ ្វ  េសយយថបិ នម ពល  

បុរេិ  ។ េប ។ ឯវេមវ តសមឹ ្រពហមេ េក អន្តរហិេ  

យសមេ  ម េមគគ ្ល នស  បុរេ  បតុរេ សិ ។ 

 [៦១] អថេខ េ  ្រពហមបរសិេជជ  យសមន្តំ 

ម េមគគ ្ល នំ អភិ េទ ្វ  ឯកមន្តំ អ ្ឋ សិ ។ 

ឯកមន្តំ ឋិេ  េ  ្រពហមបរសិេជជ  យសមន្តំ 

ម េមគគ ្ល នំ ឯតទេ ច អតថិ នុ េខ មរសិ 

។      េប     ។         អនុរុេទធ តិ        ។ 

 [៦២] អថេខ យ ម  ម េមគគ ្ល េន 

្រពហមបរសិជជំ គថយ       អជឈភសិ 

 េតវជិជ        ឥទធិប ្ត        ច 

 េចេ បរយិយេកវទិ 

 ខី ស        អរហេន្ត  

 ពហ ូ     ពុទធស       វកតិ       ។ 
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៥០ 

សុត្តន្តបិដក  សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

្រពហមជបរស័ិទេនះ ទទួលពកយ្រពហមេនះថ េអើេ កអនកនិទ៌ុកខ ដូេចនះ 

េហើយ ក៏បត់អពីំ្រពហមេ កេនះ មក្របកដកនុងទីចេំពះមុខ្រពះម - 

េមគគ ្ល នមន យុ េ យឆប់រហ័ស ដូចបុរសមនកម្ល ងំ ។ េប ។ 

 [៦១] លំ ប់េនះ ្រពហមជបរស័ិទេនះ ្រកបថ្វ យបងគ្ំរពះ 

ម េមគគ ្ល នមន យុ េហើយឋិតេន កនុងទីដ៏សមគួរ ។ ្រពហម 

ជបរស័ិទេនះ លុះឋិតេនកនុងទីដ៏សមគួរេហើយ បនេពលពកយេនះ 

នឹង្រពះម េមគគ ្ល នមន យុថ បពិ្រតេ កអនកនិទ៌ុកខ ។ េប ។ 

្រពះអនុរុទធ      ។ 

 [៦២] ្រគេនះ ្រពះម េមគគ ្ល នមន យុ បនេពល 

គថនឹង្រពហមជបរស័ិទថ 

 វក័ទងំ យរបស់្រពះពុទធ     េនមនេ្រចើនអងគ  ជអនក 

 មនវជិជ    ៣   ផង  សេ្រមចេ យឫទធិផង ឈ្ល សកនុង រៈៃន 

 ចិត្តផង     ជ្រពះអរហន្តខី ្រសពផង       ។ 
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៥១ 

្រពហមសំយុត្តស    យចនវេគគ   ភគវន្តូបសងកមនំ 

 [៦៣] អថេខ េ  ្រពហមបរសិេជជ  យសមេ  

ម េមគគ ្ល នស  ភសិតំ អភិននទិ ្វ  អនុេមទិ ្វ  

េយន េ  ្រព ម  េតនុបសង កមិ ឧបសង កមិ ្វ  ត ំ

្រព ម នំ ឯតទេ ច យ ម  មរសិ ម េមគគ ្ល - 

េន         ឯវមហ  

 េតវជិជ         ឥទធិប ្ត         ច 

 េចេ បរយិយេកវទិ 

 ខី ស         អរហេន្ត  

 ពហ ូ       ពុទធស         វកតិ       ។ 

 [៦៤] ឥទមេ ច ្រពហមបរសិេជជ  អត្តមេន ច 

្រព ម    តស       ្រពហមបរសិជជស       ភសិតំ      អភិននទីតិ        ។ 

ឆដ្ឋំ   បមទសុត្តំ 

 [៦៥] វតថីនិទនំ ។ េតន េខ បន សម- 

េយន      ភគ       ទិ វ ិ រគេ       េ តិ       បដិសល្លីេន     ។ 
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៥១ 

្រពហមសំយុត្ត   យចនវគគ   ្រពហមចូលេទគល់្រពះមន្រពះភគ 

 [៦៣] លំ ប់េនះ ្រពហមជបរស័ិទេនះ េ្រតកអរ រកី យ 

នឹងភសិត របស់្រពះម េមគគ ្ល នមន យុេហើយ ក៏ចូលេទរក 

្រពហមេនះ លុះចូលេទដល់េហើយ បនេពលពកយេនះ នឹង្រពហម 

េនះថ បពិ្រតអនកនិទ៌ុកខ ្រពះម េមគគ ្ល នមន យុ មនេថរ- 

ចយ៉ងេនះថ  

 វក័ទងំ យរបស់្រពះពុទធ     េនមនេ្រចើនអងគ  ជអនក 

 មនវជិជ    ៣  ផង   សេ្រមចេ យឫទធិផង  ឈ្ល សកនុង រៈៃន 

 ចិត្តផង       ជ្រពះអរហន្តខី ្រសពផង       ។ 

 [៦៤] ្រពហមជបរស័ិទ បនេពលពកយេនះេហើយ ចែំណក 

ខង្រពហមជអនកមនេសចក្តីេ្រតកអរ ក៏េ្រតកអរនឹងភសិត របស់្រពហមជ 

បរស័ិទេនះ       ។ 

បមទសូ្រត   ទី   ៦ 

 [៦៥] វតថីនិទន ។ សម័យេនះឯង ្រពះមន្រពះភគ 

្រទង់គង់ស្រមក     កនុងេវ ៃថង     សមងេំន       កនុងឈនសមបត្តិ      ។ 
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៥២ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

អថេខ សុ្រព ម  ច បេចចក្រព ម  សុទធ េ  ច 

បេចចក្រព ម  េយន ភគ  េតនុបសង កមឹសុ ឧប- 

សង កមិ ្វ  បេចចកំ ទ្វ រពហំ ឧបនិស យ អដ្ឋំសុ ។ 

អថេខ សុ្រព ម  បេចចក្រព ម  សុទធ សំ បេចច- 

ក្រព ម នំ ឯតទេ ច អកេ  េខ វ មរសិ 

ភគវន្តំ បយិរបូសិតុំ ទិ វ ិ រគេ  ភគ  បដិ- 

សល្លីេន ច អមុ ច ្រពហមេ េក ឥេទធ  េចវ ផីេ  ច 

្រព ម  ច តតថ បមទវ ិ រ ំ វហិរតិ យម មរសិ 

េយន េ  ្រពហមេ េក េតនុបសង កមិស ម ឧប- 

សង កមិ ្វ  តំ ្រព ម នំ សំេវេជយយមតិ ។ ឯវ ំ មរ ិ - 

តិ េខ សុទធ េ  បេចចក្រព ម  សុ្រពហមុ េន បេចច- 

ក្រពហមុ េន បចចេស សិ ។ អថេខ សុ្រព ម  បេចច- 

ក្រព ម  សុទធ េ  ច បេចចក្រព ម  េសយយថបិ 

នម ពល  បុរេិ  ។ េប ។ ឯវេមវ ភគវេ  

បុរេ  អន្តរហិ  តសមឹ ្រពហមេ េក បតុរេហសំុ ។ 

អទទ  េខ េ  ្រព ម  េត ្រព ម េន ទរូេ  

វ       គចឆេន្ត      ទិ ្វ ន       េត          ្រព ម េន          ឯតទេ ច 
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៥២ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

លំ ប់េនះឯង មន្រពហមមួយអងគ េឈម ះសុ្រពហមនិង្រពហមមួយអងគេទៀត 

េឈម ះសុទធ ស បនចូលេទគល់្រពះមន្រពះភគ លុះចូលេទ 

ដល់េហើយ ក៏ឈរែអបនឹងសន្លឹកទ្វ រមខ ងមន ក់ ។ ្រគេនះ ្រពហមមួយ 

អងគ េឈម ះសុ្រពហម បននិយយនឹង្រពហមមួយអងគ េឈម ះសុទធ ស 

ដូេចនះថ ែនគន េយើង កលេនះ ជកលមិនទន់គួរ នឹងចូលេទ 

គល់្រពះមន្រពះភគេនេឡើយេទ េ្រពះ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់ 

ស្រមកកនុងេវ ៃថង កពុំងសមងេំនកនុងឈនសមបត្តិផង ចែំណកខង 

្រពហមេ កឯេ ះ ស្តុកស្តមភ (េ យឈនសុខ) និង រកី (េ យ 

ផក គឺអភិញញ ) ប៉ុែន្តមន្រពហមកនុង្រពហមេ កេនះ េនេ យេសចក្តី 

្របមទផង ែនគន េយើង មក េយើងនឹងចូលេទឯ្រពហមេ កេនះ 

វញិ លុះចូលេទដល់េហើយ ្រតូវញុ ំងំ្រពហមេនះ ឲយសេង្វគ ។ ្រពហម 

មួយអងគេឈម ះសុទធ ស បនទទួល ្ត ប់្រពហមមួយអងគ េឈម ះសុ្រពហម 

ថ យ៉ងហនឹងេហើយ គន េយើង ។ លំ ប់េនះ ្រពហមមួយអងគេឈម ះ 

សុ្រពហមនិង្រពហមមួយអងគ េឈម ះសុទធ ស ក៏ដូចបុរសមនកម្ល ងំ 

។ េប ។ បត់អពីំទីចេំពះ្រពះភ្រក្តៃន្រពះមន្រពះភគ េទ្របកដកនុង 

្រពហមេ កេនះ ។ ្រពហមេនះ បនេឃើញ្រពហមទងំពីរេនះ កពុំងមក 

អពីំចមង យ     លុះេឃើញេហើយ      ក៏សួរ្រពហមទងំេនះ       យ៉ងេនះថ 
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៥៣ 

្រពហមសំយុត្តស    យចនវេគគ   នុភវឧល្លបនំ 

ហនទ កុេ  នុ តុេម្ហ មរ ិ  គចឆថតិ ។ អថេខ 

មយ ំ មរសិ គចឆ ម តស  ភគវេ  អរហេ  

សមម សមពុទធស  សន្តិក គចឆសិ(១) បន ត្វំ មរ-ិ 

ស តស  ភគវេ  ឧប ្ឋ នំ អរហេ  សមម - 

សមពុទធស តិ         ។ 

 [៦៦] ឯវ ំ វុេត្ត(២) េខ េ  ្រព ម  តំ វចនំ 

អនធិ េសេន្ត  សហស កខត្តុ ំ អ ្ត នំ អភិនិមមិនិ ្វ  

សុ្រព ម នំ បេចចក្រព ម នំ ឯតទេ ច បស សិ 

េម េន ត្វំ មរសិ ឯវរបូំ ឥទធ នុភវន្តិ ។ បស - 

មិ េខ តយហំ មរសិ ឯវរបូំ ឥទធ នុភវន្តិ ។ 

េ  ខ្វ ហំ មរសិ ឯវមំហិទធិេក ឯវមំ នុភេ  

កស  អញញស  សមណស   ្រពហមណស   

ឧប ្ឋ នំ        គមិស មីតិ        ។ 

   ១   ឱ.   គេចឆយយសិ  ។   ២    ឱ.   ម.    ឯវ ំ  វេុ ្ត    ។ 
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៥៣ 

្រពហមសំយុត្ត   យចនវគគ   ករអួត នុភព 

ែនគន េយើងទងំ យ អនកទងំ យមកអពីំទី ហន៎ ។ ្រពហមទងំ- 

ពីរក៏្របប់ថ មន លគន េយើង េយើងេទើបនឹងមកអពីំសំ ក់ៃន្រពះមន 

្រពះភគ ជ្រពះអរហន្តសមម សមពុទធអងគេនះ មន លគន េយើង ចុះអនកនឹង 

េទកន់ទីបេ្រមើ្រពះមន្រពះភគ ជ្រពះអរហន្តសមម សមពុទធអងគេនះឬេទ ។ 

 [៦៦] កលេបើ្រពហមទងំពីរ និយយយ៉ងេនះេហើយ ្រពហមេនះ 

អត់្រទនឹំងពកយេនះមិនបន ក៏និមមិតខ្លួនចនួំនមួយពន់ េហើយនិយយ 

នឹង្រពហមមួយអងគ េឈម ះសុ្រពហមយ៉ងេនះថ មន លគន េយើង អនកេឃើញ 

ឥទធ នុភពរបស់ខញុ  ំ មនសភពយ៉ងេនះឬេទ ។ សុ្រពហមតបថ មន ល 

គន េយើង ខញុ េំឃើញឥទធ នុភពរបស់អនក មនសភពយ៉ងេនះេហើយ ។ 

្រពហមេនះតបថ មន លគន េយើង ខញុ េំនះឯង មនឫទធិេ្រចើនយ៉ងេនះ 

មន នុភពធយ៉ំងេនះ ខញុនឹំងេទកន់ទីបេ្រមើសមណៈ ឬ្រពហមណ៍ដៃទ 

េទៀត       េម្តចបន        ។ 
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៥៤ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

 [៦៧] អថេខ សុ្រព ម  បេចចក្រព ម  ទ្វិស- 

ហស កខត្តុ ំ អ ្ត នំ អភិនិមមិនិ ្វ  ្រព ម នំ ឯតទេ ច 

បស សិ េម េន ត្វំ មរសិ ឯវរបូំ តំ ឥទធ នុភវន្តិ ។ 

បស មិ េខ តយហំ មរសិ ឯវរបូំ ឥទធ នុភវន្តិ ។ 

តយ ច េខ មរសិ មយ ច េស្វវ ភគ  មហិទធិ- 

កតេ  េចវ ម នុភេ  ច គេចឆយយសិ ត្វំ 

មរសិ តស  ភគវេ  ឧប ្ឋ នំ អរហេ  សមម - 

សមពុទធស តិ        ។ 

 [៦៨] អថេខ េ  ្រព ម  សុ្រព ម នំ បេចចក- 

្រព ម នំ        គថយ        អជឈភសិ  

 តេយ       សុប ្ណ (១)        ចតុេ      ច     ហំ  

 ពយគឃនីិ         បញចស        ច        ឈយិេន 

 តយិទំ       វមិនំ        ជលេត       ច       ្រពេហម 

 ឱភសយ ំ      ឧត្តរស  ំ       ទិ យន្តិ       ។ 

    ១   តីណិ   សុបណ្ណរបូស នីតិ   អដ្ឋកថយំ   វតុ្តំ  ។ 
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៥៤ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

 [៦៧] លំ ប់េនះឯង ្រពហមមួយអងគ េឈម ះសុ្រពហម និមមិតខ្លួន 

ចនួំនពីរពន់ េហើយនិយយនឹង្រពហមយ៉ងេនះថ មន លគន េយើង អនក 

េឃើញឥទធ នុភពរបស់ខញុ េំនះ មនសភពយ៉ងេនះឬេទ ។ ្រពហមេនះ 

តបថ មន លគន េយើង ខញុ េំឃើញឥទធ នុភពរបស់អនក មនសភពយ៉ង 

េនះេហើយ ។ សុ្រពហមតបថ មន លគន េយើង ្រពះមន្រពះភគ 

អងគេនះ ្រពះអងគមនឫទធិេ្រចើនបផុំត ទងំមន នុភពេ្រចើនជងអនកផង 

ជងខញុផំង មន លគន េយើង អនកគួរមកកន់ទីបេ្រមើ្រពះមន្រពះភគ ជ 

្រពះអរហន្តសមម សមពុទធអងគេនះ        ។ 

 [៦៨] លំ ប់េនះឯង ្រពហមេនះ បនេពលនូវគថចេំពះ 

្រពហមមួយអងគ       េឈម ះសុ្រពហមថ 

 រូប្រគុឌបីរយ    រូបហង បួនរយ     រូបែខ្លង្របរំយ  (េនះជ 

សមបត្តិ      កនុងវមិន)របស់ខញុ  ំ    ជអនកមនឈន ែន្រពហម 

វមិនេនះ      ភ្លឺ ្វ ង      រុងេរឿង      កនុងទិសខងេជើង ។ 
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៥៥ 

្រពហមសំយុត្តស    យចនវេគគ   ភគវន្តូបសងកមនំ 

 [៦៩] កិញច បិ        េត         តំ         ជលតី         វមិនំ 

 ឱភសយ ំ         ឧត្តរស  ំ        ទិ យ ំ

  រេូប        រណំ         ទិ ្វ          សទ          បេវធិតំ 

   ត ម       ន      រេូប        រមតី        សុេមេធតិ       ។ 

 [៧០] អថេខ សុ្រព ម  ច បេចចក្រព ម  សុទធ - 

វេ  ច បេចចក្រព ម  តំ ្រព ម នំ សំេវេជ ្វ  តេតថ- 

វន្តរធយឹសុ ។ អគមសិ ច េ  ្រព ម  អបេរន 

សមេយន ភគវេ  ឧប ្ឋ នំ អរហេ  សមម សមពុទធ- 

ស តិ        ។ 

សត្តមំ   បឋមេកកលិកសុត្តំ 

 [៧១] វតថិយ.ំ.. េតន េខ បន សមេយន ភ- 

គ  ទិ វ ិ រគេ  េ តិ បដិសល្លីេន ។ អថេខ  

សុ្រព ម  ច បេចចក្រព ម  សុទធ េ  ច បេចចក- 

្រព ម  េយន ភគ  េតនុបសង កមឹសុ ឧបសង កមិ ្វ  

បេចចកំ          ទ្វ រពហំ          និស យ          អដ្ឋំសុ        ។ 
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៥៥ 

្រពហមសំយុត្ត   យចនវគគ   ្រពហមចូលេទគល់្រពះមន្រពះភគ 

 [៦៩]       សុ្រពហមតបថ       វមិនរបស់អនកេនះ  ភ្លឺ ្វ ងរុងេរឿង 

 កនុងទិសខងេជើង        ក៏ែមនេហើយ      បុ៉ែន្ត      អនក្របជញ  មន 

 ្របជញ ល្អ          ែតងេឃើញេទសកនុងរូបផង  េឃើញរូបែដល 

 ញប់ញ័រសព្វកលផង       េហតុេនះ       បនជេ ក  មិន 

 េ្រតកអរកនុងរូប       ។ 

 [៧០] លំ ប់េនះឯង ្រពហមមួយអងគ េឈម ះសុ្រពហម និង 

្រពហមមួយអងគ េឈម ះសុទធ ស ញុំងំ្រពហមេនះ ឲយសេង្វគេហើយ ក៏ 

បត់អពីំទីេនះេទ ។ លុះចេំណរតមក ្រពហមេនះ ក៏បនេទកន់ 

ទីបេ្រមើ្រពះមន្រពះភគ        ជអរហន្តសមម សមពុទធ        ។ 

បឋមេកកលិកសូ្រត   ទី  ៧ 

 [៧១] េទៀប្រកុង វតថី... សម័យេនះឯង ្រពះមន្រពះភគ 

្រទង់គង់ស្រមកកនុងេវ ៃថង សមងេំនកនុងឈនសមបត្តិ ។ លំ ប់េនះ 

មន្រពហមមួយអងគ េឈម ះសុ្រពហមនិង្រពហមមួយអងគ េឈម ះសុទធ ស 

ចូលេទគល់្រពះមន្រពះភគ លុះចូលេទដល់េហើយ ក៏ឈរែអបនឹង 

សន្លឹកទ្វ រមខ ងមន ក់        ។ 
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៥៦ 

សុត្តន្តបិដេក    សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

 [៧២] អថេខ សុ្រព ម  បេចចក្រព ម  េក- 

កលិកំ ភិកខុ ំ  រពភ ភគវេ  សន្តិេក ឥមំ គថំ 

អភសិ 

 អបបេមយយ ំ       បមិនេន្ត  

 េកធ       វទិ្វ         វកិបបេយ 

 អបបេមយយ ំ       បមយិនំ 

 និធុតន្តំ(១)        មេញញ        បុថុជជនន្តិ       ។ 

អដ្ឋមំ   តិស កសុត្តំ 

 [៧៣] វតថិយ.ំ.. េតន េខ បន សមេយន 

ភគ  ទិ វ ិ រគេ  េ តិ បដិសល្លីេន ។ អថេខ 

សុ្រព ម  ច បេចចក្រព ម  សុទធ េ  ច បេចចក- 

្រព ម  េយន ភគ  េតនុបសង កមឹសុ ឧបសង កមិ ្វ  

បេចចកំ         ទ្វ រពហំ          និស យ          អដ្ឋំសុ        ។ 

    ១   ឱ.   ម.   និវតំុ   ។ 
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៥៦ 

សុត្តន្តបិដក    សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

 [៧២] លំ ប់េនះឯង ្រពហមមួយអងគេឈម ះសុ្រពហម ្របរពធ 

នឹងេកកលិកភិកខុ  េហើយេពលនូវគថេនះ កនុងសំ ក់ៃន្រពះ 

មន្រពះភគថ 

 េតើអនក្របជញ          កនុងេ កេនះ  កណំត់ ប់នូវគុណ្រពះ 

 ខី ្រសព         ែដលជគុណ ប់មិនអស់បន(១)  ខញុសំមគ ល់ 

 នូវបុថុជជន        ែដលថ ច ប់នូវគុណ្រពះខី ្រសព  ជ 

 គុណ ប់មិនអស់បន      (េនះ)      ថជបុថុជជនលងង់េខ្ល (២)  ។ 

 [៧៣] េទៀប្រកុង វតថី... សម័យេនះឯង ្រពះមន្រពះ 

ភគ ្រទង់គង់ស្រមកកនុងេវ ៃថង សមងេំនកនុងឈនសមបត្តិ ។ 

លំ ប់េនះឯង ្រពហមមួយអងគ េឈម ះសុ្រពហមនិង្រពហមមួយអងគ េឈម ះ 

សុទធ ស បនចូលេទគល់្រពះមន្រពះភគ លុះចូលេទដល់េហើយ 

ក៏ឈរែអបនឹងសន្លឹកទ្វ រមខ ងមន ក់        ។ 

     ១ គុណ្រពះខី ្រសពគម នអនក ប់អស់េឡើយ ។ ២ បុថុជជន  អួតថ ប់គុណ 

្រពះខី ្រសពអស់  បុថុជជនេនះ  ចត់ថជអនកលងង់េខ្ល   ។   អដ្ឋកថ  ។ 
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៥៧ 

្រពហមសំយុត្តស    យចនវេគគ   េកកលិកូបសងកមនំ 

 [៧៤] អថេខ សុទធ េ  បេចចក្រព ម  ក- 

តេមរកតិស កំ ភិកខុ ំ  រពភ ភគវេ  សន្តិេក ឥមំ 

គថំ        អភសិ  

 អបបេមយយ ំ        បមិនេន្ត  

 េកធ          វទិ្វ          វកិបបេយ 

 អបបេមយយ ំ        បមយិនំ 

 និធុតន្តំ         មេញញ         អកិស វន្តិ        ។ 

នវមំ    តុទុ្រពហមសុត្តំ 

 [៧៥] វតថិយ.ំ.. េតន េខ បន សមេយន េក- 

កលិេក ភិកខុ  ពធិេក េ តិ ទុកខិ េ  ពឡ្ហ- 

គិ េន ។ អថេខ តុទុ(១) បេចចក្រព ម  អភិកកន្ត យ 

រត្តិយ អភិកកន្តវេ ្ណ  េកវលកបប ំ េជតវនំ ឱភ- 

េស ្វ  េយន េកកលិេក ភិកខុ  េតនុបសង កម ិ

    ១   ម.   តុរ ុ  ។ 
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៥៧ 

្រពហមសំយុត្ត   យចនវគគ   ្រពហមចូលេទរកេកកលិកភិកខុ 

 [៧៤] ្រគេនះ ្រពហមមួយអងគេឈម ះសុទធ ស ្របរពធនឹងភិកខុ  

េឈម ះកតេមរកតិស កៈ េហើយេពលគថេនះ កនុងសំ ក់ៃន្រពះ 

មន្រពះភគថ 

 េតើអនក្របជញ        កនុងេ កេនះ  កណំត់ ប់នូវគុណ្រពះ 

 ខី ្រសព       ែដលជគុណ ប់មិនអស់បន  ខញុសំមគ ល់នូវ 

 បុគគលឥត្របជញ      ែដលថ ច ប់គុណ្រពះខី ្រសព  ជ 

 គុណ ប់មិនអស់បន      (េនះ)        ថជបុគគលលងង់េខ្ល   ។ 

តុទុ្រពហមសូ្រត  ទី  ៩ 

 [៧៥] េទៀប្រកុង វតថី... សម័យេនះឯង េកកលិកភិកខុ  

មន ពធ ដល់នូវេសចក្តីទុកខ ឈឺធងន់ ។ លំ ប់េនះឯង កល 

េវ ្រតីបឋមយមកន្លងេទេហើយ ្រពហមមួយអងគេឈម ះតុទុ មនរសមីភ្ល ឺ

រុងេរឿង   ញុំងំវត្តេជតពនទងំអស់ឲយភ្លឺ ្វ ង    ចូលេទរកេកកលិកភិកខុ  
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៥៨ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

ឧបសង កមិ ្វ  េវ សំ ឋិេ  េកកលិកំ ភិកខុ ំ  

ឯតទេ ច ប េទហិ េកកលិក របុីត្តេមគគ- 

្ល េនសុ ចិត្តំ េបស  របុីត្តេមគគ ្ល នតិ ។ 

េកសិ ត្វំ វុេ តិ ។ អហំ តុទុបេចចក្រព ម តិ ។ 

កិននុ (១) ត្វំ វុេ  ភគវ  អនគមី ពយកេ  

កថញច រហិ(២) ឥធគេ តិ ។ បស  យវញច  េត ឥទំ 

អបរទធន្តិ       ។ 

 [៧៦] បុរសិស         ហិ        ជតស  

  កុធរ ី       ជយេត        មុេខ 

  យយ        ឆិនទតិ        អ ្ត នំ 

  ពេ         ទុពភ សិតំ        ភណំ 

  េយ        និនទិយ ំ       បសំសតិ 

  តំ            និនទតិ       េយ       បសំសិេយ 

  វចិិនតិ       មុេខន       េ        កលឹ 

    ១   ឱ.   ម.   ននុ  ត្វំ   ។   ២   អថ   កិញច រហិ   ។ 
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៥៨ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

លុះចូលេទដល់េហើយ ក៏ឋិតេនឰដ៏ កស បននិយយនឹងេក- 

កលិកភិកខុយ៉ងេនះថ ែនេកកលិក េ កចូរញុ ំងំចិត្តឲយ្រជះថ្ល  កនុង 

្រពះ របុីត្តនិង្រពះេមគគ ្ល នចុះ េ្រពះ្រពះ របុីត្តនិង្រពះេមគគ ្ល ន 

មនសីលជទី្រស ញ់ ។ េកកលិកភិកខុសួរថ មន ល វុេ  អនក 

ជអ្វី ។ តុទុ្រពហមតបថ ខ្លួនខញុជំ្រពហមមន ក់េឈម ះតុទុ ។ េកកលិក- 

ភិកខុ  សួរថ មន ល វុេ  អនកឯង្រពះមន្រពះភគ ្រទង់ពយករថ ជ 

អនគមិបុគគលេហើយ េហតុអ្វីក៏ឥឡូវេនះ អនកមកកនុងទីេនះ ។ តុទុ- 

្រពហមតបថ        េ កចូរេឃើញកហុំសរបស់េ កេនះចុះ       ។ 

 [៧៦]      បុគគលពល       េពលទុពភ សិត  កត់បង់ខ្លួនេ យ 

 ច        ចេនះដូចជែផ្លដឹង  េកើតកនុងមត់បុរសែដល 

 េកើតេហើយ   អនក សរេសើរបុគគលែដលគួរនិនទ   ឬនិនទ បុគគល 

 ែដលគួរសរេសើរ      អនកេនះេឈម ះថ  សន េំទសេ យមត់ 
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៥៩ 

្រពហមសំយុត្តស    យចនវេគគ   ភគវន្តូបសងកមនំ 

 កលិន       េតន      សុខំ      ន       វនិទតិ 

 អបបមេ ្ត          អយ ំ       កលិ 

 េយ       អេកខសុ        ធនប ជេយ 

 សព្វស បិ       ស បិ        អត្តន 

 អយេមវ         មហន្តតេ          កលិ 

 េយ        សុគេតសុ       មនំ        បេទសេយ      ។ 

 សតំ        សហស ន       និរព្វុទនំ 

 ឆត្តឹសតិ        បញច        ច       អព្វុទនិ 

 យមរេិយ        គរហី       និរយ ំ      ឧេបតិ 

 ចំ       មនញច        បណិធយ       បបកន្តិ       ។ 

ទសមំ   ទុតិយេកកលិកសុត្តំ 
 [៧៧] វតថិយ.ំ.. អថេខ េកកលិេក ភិកខុ  

េយន ភគ  េតនុបសង កមិ ឧបសង កមិ ្វ  ភគវន្ត ំ

អភិ េទ ្វ  ឯកមន្តំ និសីទិ ។ ឯកមន្តំ និសិេនន  េខ 

េកកលិេក ភិកខុ  ភគវន្តំ ឯតទេ ច បបិចឆ  ភេន្ត 

របុីត្តេមគគ ្ល ន      បបិកនំ      ឥចឆ នំ     វសំ      គ តិ    ។ 
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៥៩ 

្រពហមសំយុត្ត  យចនវគគ   េកកលិកភិកខុចូលេទគល់្រពះមន្រពះភគ 

 រែមងមិនបនសុខេ្រពះេទសេនះ      ករចញ់ធន  ្រពមទងំ 

 ្រទពយ្រគប់ចពូំក          ្រពមទងំខ្លួន  េទេលើែលបងភន ល់ទងំ- 

 យ      េទសេនះ      ជេទសមន្របមណតិចេទ  បុគគល 

 ែដលញុំងំចិត្តឲយ្របទូស្ត        កនុងបុគគលទងំ យ  ែដលមន 

 គតិល្អ    េទសេនះឯង     េទើបជេទសធជំង   ។  បុគគលតមកល់ 

 ចនិងចិត្ត ្រកក់  ជអនកតិះេដៀល្រពះអរយិៈទងំ យ 

 េទេកើតកនុងនរក        នរកេនះ  មន យុចនួំនមួយែសន 

 និង មសិប្របមួំយនិរព្វុ ទៈ      និង្របអំព្វុ ទៈ      ។ 

ទុតិយេកកលិកសូ្រត  ទី  ១០ 

 [៧៧] េទៀប្រកុង វតថី... លំ ប់េនះឯង េកកលិកភិកខុ  

ចូលេទគល់្រពះមន្រពះភគ លុះចូលេទដល់េហើយ ថ្វ យបងគ្ំរពះមន 

្រពះភគ េហើយអងគុយកនុងទីដ៏សមគួរ ។ លុះេកកលិកភិកខុអងគុយកនុងទី 

ដ៏សមគួរេហើយ បន្រកបទូល្រពះមន្រពះភគយ៉ងេនះថ បពិ្រត 

្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន របុីត្តនិងេមគគ ្ល ន ជអនក្របថន មក ្រប្រពឹត្ត 

េទ មអំ ចេសចក្តី្របថន មក       ។ 
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៦០ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

 [៧៨] ឯវ ំ វុេត្ត ភគ  េកកលិកំ ភកិខុ ំ  

ឯតទេ ច ម េហវ ំ េកកលិក អវច ម េហវ ំ

េកកលិក អវច ប េទហិ េកកលិក រ-ី 

បុត្តេមគគ ្ល េនសុ ចិត្តំ េបស  របុីត្តេមគគ ្ល ន- 

តិ ។ ទុតិយមប ិ េខ េកកលិេក ភិកខុ  ភគវន្ត ំ

ឯតទេ ច កិញច បិ េម ភេន្ត សទធ យេក បចចយេក 

អថេខ បបិចឆ វ របុីត្តេមគគ ្ល ន បបកនំ 

ឥចឆ នំ វសំ គ តិ ។ ទុតិយមប ិ េខ ភគ  េក- 

កលិកំ ភិកខុ ំ  ឯតទេ ច ម េហវ ំ េកកលិក អវច 

ម េហវ ំ េកកលិក អវច ប េទហិ េកកលិក 

របុីត្តេមគគ ្ល េនសុ ចិត្តំ េបស  របុីត្តេមគគ- 

្ល នតិ ។ តតិយមប ិ េខ េកកលិេក ភិកខុ  

ភគវន្តំ ឯតទេ ច ។ េប ។ ឥចឆ នំ វសំ គ តិ ។  

តតិយមប ិ េខ ភគ  េកកលិកំ ភិកខុ ំ  ឯតទេ ច  

។     េប     ។         េបស          របុីត្តេមគគ ្ល នតិ        ។ 
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៦០ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

 [៧៨] កលេបើេកកលិកភិកខុ  ្រកបទូលយ៉ងេនះេហើយ ្រពះ 

មន្រពះភគ ្រទង់្រ ស់នឹងេកកលិកភិកខុ  យ៉ងេនះថ មន លេក- 

កលិក អនកកុនិំយយយ៉ងេនះេឡើយ មន លេកកលិក អនកកុនិំយយ 

យ៉ងេនះេឡើយ មន លេកកលិក អនកចូរញុងំចិត្តឲយ្រជះថ្ល  កនុង - 

របុីត្តនិងេមគគ ្ល នចុះ េ្រពះ របុីត្តនិងេមគគ ្ល ន មនសីលជទី 

្រស ញ់ ។ េកកលិកភិកខុ  ្រកបទូល្រពះមន្រពះភគ ជគ្រមប់ពីរដង 

យ៉ងេនះថ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន បុគគលែដលគួរេជឿ គួរ្របតិបត្តិ ម 

របស់ខញុមំន្រ ប់េហើយ របុីត្តនិងុេមគគ ្ល ន ជអនក្របថន មក 

ពិត ៗ ្រប្រពឹត្តេទ មអំ ចៃនេសចក្តី្របថន ដ៏ មក ។ ្រពះមន 

្រពះភគ ្រទង់្រ ស់នឹងេកកលិកភិកខុជគ្រមប់ពីរដង យ៉ងេនះថ មន ល 

េកកលិក អនកកុនិំយយយ៉ងេនះេឡើយ មន លេកកលិក អនកកុនិំយយ 

យ៉ងេនះេឡើយ មន លេកកលិក អនកចូរញុងំចិត្តឲយ្រជះថ្ល  កនុង របុីត្ត 

និងេមគគ ្ល នេទចុះ េ្រពះ របុីត្តនិងេមគគ ្ល ន មនសីលជទី 

្រស ញ់ ។ េកកលិកភិកខុ  ្រកបទូល្រពះមន្រពះភគ ជគ្រមប់ 

បីដង យ៉ងេនះថ ។ េប ។ ្រប្រពឹត្តេទ មអំ ចេសចក្តី្របថន  ។ 

្រពះមន្រពះភគ ្រទង់្រ ស់នឹងេកកលិកភិកខុ  ជគ្រមប់បីដងយ៉ងេនះ 

ថ   ។ េប ។   េ្រពះ របុីត្តនិងេមគគ ្ល ន    មនសីលជទី្រស ញ់  ។ 
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៦១ 

្រពហមសំយុត្តស    យចនវេគគ   េកកលិកស    កលកិរយិ 

 [៧៩] អថេខ េកកលិេក ភិកខុ  ឧ ្ឋ យ- 

សន ភគវន្តំ អភិ េទ ្វ  បទកខិ ណំ ក ្វ  បកក - 

មិ ។ អចិរបបកកន្តស  ច េកកលិកស  ភិកខុ េន 

សបមត្តីហិ បិទបកហិ សេព្វ  កេយ ផុេ ្ឋ  

អេ សិ សបមត្តិេយ ហុ ្វ  មុគគមត្តិេយ អេហ- 

សំុ មុគគមត្តិេយ ហុ ្វ  ក យមត្តិេយ អេហសំុ 

ក យមត្តិេយ ហុ ្វ  េកលដ្ឋិមត្តិេយ អេហសំុ 

េកលដ្ឋិមត្តិេយ ហុ ្វ  េកលមត្តិេយ អេហសំុ 

េកលមត្តិេយ ហុ ្វ  មលកមត្តិេយ អេហសំុ 

មលកមត្តិេយ ហុ ្វ  េវលុវស ដុកមត្តិេយ 

អេហសំុ េវលុវស ដុកមត្តិេយ ហុ ្វ  ពិល្លមត្តិ- 

េយ អេហសំុ ពិល្លមត្តិេយ ហុ ្វ  បភិងជឹ សុ បុព្វញច  

េ ហិតញច  បគឃរសុឹ ។ អថេខ េកកលិេក 

ភិកខុ  េតេនវ ពេធន កលមកសិ ។ កល- 

កេ  ច េកកលិេក ភិកខុ  បទុមនិរយ ំ ឧបបជជិ  

របុីត្តេមគគ ្ល េនសុ         ចិត្តំ          ឃេត ្វ          ។ 
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៦១ 

្រពហមសំយុត្ត    យចនវគគ    កលកិរយិៃនេកកលិកភិកខុ 

 [៧៩] លំ ប់េនះឯង េកកលិកភិកខុ  េ្រកកអពីំ សនៈ 

ថ្វ យបងគ្ំរពះមន្រពះភគ េធ្វើ្របទក ណិេហើយេចញេទ ។ េកក- 

លិកភិកខុ េចញេទ មិនយូរបុ៉នម ន កយទងំមូលក៏េចញជអុត(១) ប៉ុន ៗ 

្រគប់ៃសព អុតែដលប៉ុន្រគប់ៃសព ក្ល យេឡើងប៉ុន ៗ ្រគប់សែណ្ត កបយ 

អុតែដលបុ៉ន្រគប់សែណ្ត កបយ ក្ល យេឡើងប៉ុន ៗ ្រគប់សែណ្ត កកង់ 

អុតែដលបុ៉ន្រគប់សែណ្ត កកង់ ក្ល យេឡើងប៉ុន ៗ ្រគប់ពុ្រទ អុតែដល 

ប៉ុន្រគប់ពុ្រទ ក្ល យេឡើងប៉ុន ៗ ែផ្លពុ្រទ អុតែដលប៉ុនែផ្លពុ្រទ ក្ល យ 

េឡើងប៉ុន ៗ ែផ្លកនទួតៃ្រព អុតែដលបុ៉នែផ្លកនទួតៃ្រព ក្ល យេឡើងប៉ុន ៗ 

ក្តិបេពន  អុតែដលបុ៉នក្តិបេពន  ក្ល យេឡើងប៉ុន ៗ ែផ្លេពន  អុតែដលប៉ុន 

ែផ្លេពន  ក៏ែបកធ្ល យហូរខទុះនិងឈម ។ ្រគេនះ េកកលិកភិកខុ  

ក៏េធ្វើមរណកលេ យជងំឺេនះេទ ។ លុះេកកលិកភិកខុ េធ្វើមរណកល 

េហើយ េទេកើតកនុងបទុមនរក េ្រពះែតចងចិត្ត ឃត កនុង្រពះ របុីត្ត 

និង្រពះេមគគ ្ល ន       ។ 

    ១   ចរយខ្លះែ្របថ   បូស   ខ្លះថ   បូសរលកែកវ   ខ្លះថ   កមរ យ   ។ 
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៦២ 

សុត្តន្តបិដេក    សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

 [៨០] អថេខ ្រព ម  សហមបតិ អភិកកន្ត យ 

រត្តិយ អភិកកន្តវេ ្ណ  េកវលកបប ំ េជតវនំ ឱភ- 

េស ្វ  េយន ភគ  េតនុបសង កមិ ឧបសង កមិ ្វ  

ភគវន្តំ អភិ េទ ្វ  ឯកមន្តំ អ ្ឋ សិ ។ ឯកមន្តំ 

ឋិេ  េខ ្រព ម  សហមបតិ ភគវន្តំ ឯតទេ ច 

េកកលិេក ភេន្ត ភិកខុ  កលកេ (១) ក- 

លកេ  ច ភេន្ត េកកលិេក ភិកខុ  បទុមនិរយ ំ

ឧបបេនន  របុីត្តេមគគ ្ល េនសុ ចិត្តំ ឃេត ្វ តិ ។ 

ឥទមេ ច ្រព ម  សហមបតិ ឥទំ វ ្វ  ភគវន្ត ំ

អភិ េទ ្វ  បទកខិ ណំ ក ្វ  តេតថវន្តរធយីតិ ។ 

   ១   ឱ.  កលមកសីតិ   បេ   ។ 



131 
 

៦២ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

 [៨០] លំ ប់េនះ លុះេវ ្រតីបឋមយម កន្លងេទេហើយ 

សហមបតិ្រពហមមនរសមីល្អ ញុំងំវត្តេជតពនទងំមូលឲយភ្លឺ ្វ ង ចូល 

េទគល់្រពះមន្រពះភគ លុះចូលេទដល់េហើយ ថ្វ យបងគ្ំរពះមន 

្រពះភគ េហើយឈរេនកនុងទីដ៏សមគួរ ។ លុះសហមបតិ្រពហមឈរ 

េនកនុងទីដ៏សមគួរេហើយ បន្រកបទូល្រពះមន្រពះភគ យ៉ងេនះថ 

បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន េកកលិកភិកខុ េធ្វើមរណកលេហើយ បពិ្រត 

្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន េកកលិកភិកខុ  លុះេធ្វើមរណកលេហើយ ក៏េទេកើតកនុង 

បទុមនរក េ្រពះែតចងចិត្ត ឃត កនុង្រពះ របុីត្តនិង្រពះេមគគ ្ល ន ។ 

សហមបតិ្រពហមបនេពលពកយេនះ លុះេពលពកយេនះេហើយ ក៏ថ្វ យ 

បងគ្ំរពះមន្រពះភគ         េធ្វើ្របទក ណិ         រួចបត់អពីំទីេនះ         ។ 
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៦៣ 

្រពហមសំយុត្តស     យចនវេគគ    បទុមនិរេយ    យុបបមណបុចឆ  

 [៨១] អថេខ ភគ  តស  រត្តិយ អចចេយន 

ភិកខូ  មេន្តសិ ឥមំ ភិកខ េវ រត្តឹ ្រព ម  សហមបត ិ

អភិកកន្ត យ រត្តិយ អភិកកន្តវេ ្ណ  េកវលកបប ំ

េជតវនំ ឱភេស ្វ  េយនហំ េតនុបសង កមិ ឧបសង ក- 

មិ ្វ  មំ អភិ េទ ្វ  ឯកមន្តំ អ ្ឋ សិ ឯកមន្តំ ឋិេ  

េខ ភិកខ េវ ្រព ម  សហមបតិ មំ ឯតទេ ច េកក- 

លិេក ភេន្ត ភិកខុ  កលកេ  កលកេ  ច 

ភេន្ត េកកលិេក ភិកខុ  បទុមនិរយ ំ ឧបបេនន  

របុីត្តេមគគ ្ល េនសុ ចិត្តំ ឃេត ្វ តិ ឥទមេ ច 

ភិកខ េវ ្រព ម  សហមបតិ ឥទំ វ ្វ  មំ អភិ េទ ្វ  

បទកខិ ណំ         ក ្វ          តេតថវន្តរធយីតិ        ។ 

 [៨២] ឯវ ំ វុេត្ត អញញតេ  ភិកខុ  ភគវន្តំ ឯតទេ ច 

កីវទីឃ ំ នុ េខ ភេន្ត បទុមនិរេយ យុបបម- 

ណន្តិ   ។   ទីឃ ំ   េខ    ភិកខុ      បទុមនិរេយ    យុបបមណំ   តំ 
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៦៣ 

្រពហមសំយុត្ត   យចនវគគ   ករសួរនូវ្របមណៃន យុកនុងបទុមនរក 

 [៨១] លុះកន្លង ្រតីេនះេទ ្រពះមន្រពះភគ្រ ស់េ  

ភិកខុទងំ យថ មន លភិកខុទងំ យ កលេវ ្រតីបឋមយមកន្លង 

េទេហើយ កនុង ្រតីេនះ សហមបតិ្រពហមមនរសមីដ៏ល្អ ញុំងំវត្តេជតពន 

ទងំមូលឲយភ្លឺ ្វ ង ចូលមករកតថគត លុះចូលមកដល់ ថ្វ យបងគ ំ

តថគត េហើយឈរេនកនុងទីដ៏សមគួរ មន លភិកខុទងំ យ លុះ 

សហមបតិ្រពហមឈរេនកនុងទីដ៏សមគួរេហើយ េទើបនិយយពកយេនះនឹង 

តថគតថ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន េកកលិកភិកខុ  េធ្វើមរណកល 

េហើយ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន េកកលិកភិកខុលុះេធ្វើមរណកលេហើយ 

ក៏េទេកើតកនុងបទុមនរក េ្រពះែតចងចិត្ត ឃត កនុង្រពះ របុីត្តនិង្រពះ 

េមគគ ្ល ន មន លភិកខុទងំ យ សហមបតិ្រពហមបនេពលពកយេនះ 

លុះេពលពកយេនះេហើយ ក៏ថ្វ យបងគតំថគត េធ្វើ្របទក ណិ រួច 

ក៏បត់អពីំទីេនះេទ       ។ 

 [៨២] កល្រពះមន្រពះភគ ្រ ស់យ៉ងេនះេហើយ ភិកខុ  

មួយរូប បន្រកបទូល្រពះមន្រពះភគ យ៉ងេនះថ បពិ្រត្រពះអងគ 

ដ៏ចេ្រមើន ្របមណ យុកនុងបទុមនរក េតើយូរបុ៉នម ន ។ មន លភិកខុ  

្របមណ យុកនុងបទុមនរក យូរពន់េពក ្របមណ យុ   កនុងបទុមនរកេនះ 
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៦៤ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

ន សុករ ំ សងខ តុំ ឯត្តកនិ វស និ ឥតិ  ឯត្តកនិ 

វស ស និ ឥតិ  ឯត្តកនិ វស សហស និ ឥត ិ

 ឯត្តកនិ វស សតសហស និ ឥតិ តិ ។ សកក  

បន        ភេន្ត        ឧបម         កតុន្តិ        ។ 

 [៨៣] សកក  ភិកខូ តិ ភគ  អេ ច េសយយ- 

ថបិ ភិកខុ  វសីតិខរេិក េកសលេក តិល េ  

តេ  បុរេិ  វស សតស  វស សតស  អចចេយន 

ឯកេមកំ តិលំ ឧទធេរយយ ខិបបតរ ំ េខ េ  ភិកខុ  

វសីតិខរេិក េកសលេក តិល េ  ឥមនិ 

ឧបកកេមន បរកិខយ ំ បរយិទនំ គេចឆយយ ន េត្វវ ឯ- 

េក អព្វុ េទ និរេយ េសយយថបិ ភិកខុ  វសីតិ អព្វុទ 

និរយ ឯវេមេក និរព្វុ េទ និរេយ េសយយថបិ 

ភិកខុ  វសីតិ និរព្វុទ និរយ ឯវេមេក អពេព និរេយ 

េសយយថបិ ភិកខុ  វសីតិ អពព និរយ ឯវេមេក 

អដេ  និរេយ េសយយថបិ ភិកខុ  វសីតិ អដ  

និរយ ឯវេមេក អហេ  និរេយ េសយយថបិ ភិកខុ  

វសីតិ     អហ       និរយ      ឯវេមេក      កុមុេទ        និរេយ 
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៦៤ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

មិន ច ប់បនេ យងយថ ប៉ុេណ្ណះឆន  ំ ប៉ុេ ្ណ ះរយឆន  ំ ប៉ុេ ្ណ ះ 

ពន់ឆន  ំ ឬប៉ុេ ្ណ ះែសនឆន បំនេទ ។ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន ចុះ ច 

េធ្វើឧបមបនឬេទ      ។ 

 [៨៣] ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់មន្រពះបនទូលថ មន លភិកខុ  

តថគត ចេធ្វើបន េហើយ្រទង់្រ ស់ថ មន លភិកខុ  ដូចជរេទះផទុក 

្រគប់លងរបស់អនកែដនេកសល ែដលមនចណុំះ ២០ ខរ ិ(១) លុះដល់ 

កន្លងេទមួយរយឆន  ំៗ បុរសចប់យក្រគប់លងមួយ្រគប់ ៗ អពីំរេទះេនះ 

មន លភិកខុ  រេទះលងរបស់អនកែដនេកសល ែដលមនចណុំះ ២០ ខរេិនះ 

អស់រលីងឥតេសសសល់ េ យលំ ប់ េនះឆប់ជង េនមិនទន់ 

ដល់នរកេឈម ះ អព្វុទៈមួយេទ មន លភិកខុ  ២០ អព្វុទនរក េសមើនឹងនិរព្វុ ទ- 

នរកមួយ មន លភិកខុ  ២០ និរព្វុ ទនរក េសមើនឹងអពពនរកមួយ មន លភិកខុ  

២០ អពពនរក េសមើនឹងអដដនរកមួយ មន លភិកខុ  ២០ អដដនរក េសមើ 

នឹងអហហនរកមួយ មន លភិកខុ  ២០ អហហនរក េសមើនឹងកុមុទនរកមួយ 
     ១ អដ្ឋកថ ថ ៤ បតថៈ (នលិ) ៃនអនកែដនមគធៈជ ១ បតថៈរបស់អនកែដនេកសល, 

៤ បតថៈេនះ ជ ១ ឡ្ហកៈ, ៤ ឡ្ហកៈជ ១ េទណៈ , ៤ េទណៈ ជ ១ មនិក, ៤ 

មនិក េទើប្រតូវជ ១  ខរ ិ គឺ  ១  អំែរក  ។ 
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៦៥ 

្រពហមសំយុត្តស    យចនវេគគ   កលិមហន្តតរភេ  

េសយយថបិ ភិកខុ  វសីតិ កុមុទ និរយ ឯវេមេក 

េ គនធិេក និរេយ េសយយថបិ ភិកខុ  វសីតិ 

េ គនធិក និរយ ឯវេមេក ឧបបលេក និរេយ 

េសយយថបិ ភិកខុ  វសីតិ ឧបបលក និរយ ឯវេម- 

េក បុណ្ឌ រេីក និរេយ េសយយថបិ ភិកខុ  វសីតិ  

បុណ្ឌ រកី និរយ ឯវេមេក បទុេម និរេយ បទុមំ 

េខ បន ភិកខុ  និរយ ំ េកកលិេក ភិកខុ  ឧបបេនន  

របុីត្តេមគគ ្ល េនសុ      ចិត្តំ       ឃេត ្វ តិ       ។ 

 [៨៤] ឥទមេ ច ភគ  ឥទំ វ ្វ ន សុគេ  

អថបរ ំ        ឯតទេ ច        ស ថ  

 បុរសិស          ហិ        ជតស  

 កុធរ ី        ជយេត        មុេខ 

 យយ         ឆិនទតិ         អ ្ត នំ 

 ពេ          ទុពភ សិតំ         ភណំ 

 េយ         និនទិយ ំ       បសំសតិ 

 តំ               និនទតិ         េយ         បសំសិេយ 

 វចិិនតិ        មុេខន        េ          កលឹ 
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៦៥ 

្រពហមសំយុត្ត   យចនវគគ   ភពៃនេទសធំជងេគ 

មន លភិកខុ  ២០ កុមុទនរក េសមើនឹងេ គនធិកនរកមួយ មន លភិកខុ  ២០ 

េ គនធិកនរក េសមើនឹងឧបបលកនរកមួយ មន លភិកខុ  ២០ ឧបបលកនរក 

េសមើនឹងបុណ្ឌ រកីនរកមួយ មន លភិកខុ  ២០ បុណ្ឌ រកីនរក េទើបេសមើនឹងបទុម- 

នរកមួយ មន លភិកខុ  ចែំណកេកកលិកភិកខុ  េទេកើតកនុងនរកេឈម ះបទុមៈ 

េ្រពះែតងចងចិត្ត ឃត         កនុង របុីត្តនិងេមគគ ្ល ន        ។ 

 [៨៤] ្រពះមន្រពះភគ បន្រ ស់សូ្រតេនះេហើយ លុះ្រពះ 

សុគតជ ្ត  ្រទង់្រ ស់សូ្រតេនះរួចេហើយ េទើប្រ ស់ពកយេនះ 

តេទេទៀតថ 

 បុគគលពល      េពលទុពភ សិត     កត់បង់ខ្លួន  េ យ ច 

    ចេនះ   ដូចជែផ្លដឹង  េកើតកនុងមត់បុរសែដលេកើត 

 េហើយ      អនក សរេសើរបុគគលែដលគួរនិនទ   ឬនិនទ បុគគល 

 ែដលគួរសរេសើរ   អនកេនះេឈម ះថ សន េំទសេ យមត់ 
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៦៦ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

 កលិន        េតន         សុខំ        ន        វនិទតិ 
 អបបមេ ្ត          អយ ំ       កលិ 
 េយ         អេកខ សុ        ធនប ជេយ 
 សព្វស បិ        ស បិ        អត្តន 
 អយេមវ        មហន្តតេ        កលិ 
 េយ        សុគេតសុ       មនំ       បេទសេយ       ។ 
 សតំ       សហស ន        និរព្វុទនំ 
 ឆត្តឹសតិ        បញច        ច       អព្វុទនិ 
 យមរេិយ        គរហី       និរយ ំ      ឧេបតិ 
 ចំ       មនញច        បណិធយ       បបកន្តិ      ។ 

យចនវេគគ    ។ 

តស ុទទ នំ 
 យចនំ        គរេ         ្រពហមេទេ  
 ពេក       ច      ្រព ម        អប       ច      ទិដ្ឋិ 
 បមទេកកលិកតិស េក        ច 
 តុទុ     ច     ្រព ម      អបេ      េកកលិេកតិ    ។ 
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៦៦ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

 រែមងមិនបនសុខ      េ្រពះេទសេនះ  ករចញ់ធន្រពមទងំ 

 ្រទពយ្រគប់ចពូំក     ្រពមទងំខ្លួន  េទេលើែលបងភន ល់ទងំ យ 

 េទសេនះ           ជេទសមន្របមណតិចេទ  បុគគលែដល 

 ញុំងំចិត្តឲយ្របទូស្ត      កនុងបុគគលទងំ យ  ែដលមនគតិល្អ 

 េទសេនះឯង        េទើបជេទសធជំង      ។  បុគគលតមកល់ ច 

 និងចិត្ត ្រកក់       ជអនកតិះេដៀល្រពះអរយិៈទងំ យ  េទ 

 េកើតកនុងនរក       នរកេនះមន យុចនួំនមួយែសន  និង 

 មសិប្របមួំយនិរព្វុ ទៈនិង្របអំព្វុ ទៈ      ។ 
ចប់    យចនវគគ   ។ 

ឧទទ នៃន យចនវគគេនះ  គឺ 

 យចនសូ្រត    ១  គរវសូ្រត   ១   ្រពហមេទវសូ្រត  ១  ពក- 

 ្រពហមសូ្រត   ១   អប ទិដ្ឋិសូ្រត   ១   បមទសូ្រត  ១  បឋម- 

 េកកលិកសូ្រត   ១   តិស កសូ្រត     ១    តុទុ្រពហមសូ្រត  ១ 

 ទុតិយេកកលិកសូ្រតដៃទេទៀត     ១     ។ 
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្រពហមបញច កំ(១) 

បឋមំ   សនងកុមរសុត្តំ 

 [៨៥] ឯវេមម សុតំ ។ ឯកំ សមយ ំ ភគ  

ជគេហ វហិរតិ សបបនិីតីេរ ។ អថេខ ្រព ម  

សនង កមុេ  អភិកកន្ត យ រត្តិយ អភិកកន្តវេ ្ណ  

េកវលកបប ំ សបបនិីតីរ ំ ឱភេស ្វ  េយន ភគ  

េតនុបសង កមិ ឧបសង កមិ ្វ  ភគវន្តំ អភិ េទ ្វ  

ឯកមន្តំ             អ ្ឋ សិ             ។ 

 [៨៦] ឯកមន្តំ ឋិេ  េខ ្រព ម  សនង កមុេ  

ភគវេ          សន្តិេក         ឥមំ         គថំ         អភសិ 

 ខត្តិេយ         េសេ ្ឋ          ជេនតសមឹ 

 េយ         េគត្តបបដិ រេិន 

 វជិជ ចរណសមបេនន  

 េ          េសេ ្ឋ          េទវមនុេសតិ        ។ 

     ១    ឱ.    ទុតិេយ    វេគគ តិបិ    បញច កន្តិបិ     បេ      ។ 
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្រពហមបញច កៈ 

សនងកុមរសូ្រត   ទី   ១ 

 [៨៥] ខញុបំន ្ត ប់មក យ៉ងេនះ ។ សម័យមួយ ្រពះមន 

្រពះភគ ្រទង់គង់េនែកបរេឆនរសទឹងេឈម ះសបបនីិ េទៀប្រកុង ជ្រគឹះ ។ 

លំ ប់េនះឯង កលេវ ្រតីបឋមយមកន្លងេទេហើយ ្រពហមេឈម ះ 

សនងកុមរ មនរសមីដ៏ល្អ ញុំងំេឆនរសទឹងសបបនីិទងំមូលឲយភ្លឺ ្វ ង រួច 

ចូលេទគល់្រពះមន្រពះភគ លុះចូលេទដល់េហើយ ក៏ថ្វ យបងគ្ំរពះ 

មន្រពះភគ          េហើយឈរកនុងទីដ៏សមគួរ         ។ 

 [៨៦] លុះសនងកុមរ្រពហម ឈរេនកនុងទីដ៏សមគួរេហើយ បន 

េពលគថេនះ         កនុងសំ ក់្រពះមន្រពះភគថ 

 ពួកជនែដល ្រស័យនូវេគ្រត  មនែតក ្រតិយ៍្របេសើរ 

 បផុំតកនុង្របជុជំន         ចែំណកខី សវ្រពហមណ៍  អនក 

 បរបូិណ៌េ យវជិជ និងចរណៈ  ្របេសើរបផុំតកនុងពួកេទវ  

 និងមនុស          ។ 
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៦៨ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

 [៨៧] ឥទមេ ច ្រព ម  សនង កមុេ  សមនុេញញ  

ស ថ  អេ សិ ។ អថេខ ្រព ម  សនង កមុេ  

សមនុេញញ  េម ស ថ តិ ភគវន្តំ អភិ េទ ្វ  បទកខិ ណំ 

ក ្វ         តេតថវន្តរធយីតិ       ។ 

ទុតិយំ   េទវទត្តសុត្តំ 

 [៨៨] ឯវេមម សុតំ ។ ឯកំ សមយ ំ ភគ  

ជគេហ វហិរតិ គិជឈកេូដ បព្វេត អចិរបបកកេន្ត េទវ- 

ទេត្ត ។ អថេខ ្រព ម  សហមបតិ អភិកកន្ត យ រត្តិ- 

យ អភិកកន្តវេ ្ណ  េកវលកបប ំ គិជឈកដូំ ឱភេស ្វ  

េយន ភគ  េតនុបសង កមិ ឧបសង កមិ ្វ  ភគវន្ត ំ

អភិ េទ ្វ           ឯកមន្តំ          អ ្ឋ សិ         ។ 

 [៨៩] ឯកមន្តំ ឋិេ  េខ ្រព ម  សហមបតិ 

េទវទត្តំ     រពភ     ភគវេ       សន្តិេក      ឥមំ      គថំ     អភសិ 
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៦៨ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

 [៨៧] លុះសនងកុមរ្រពហម បនេពលគថេនះេហើយ ្រពះ 

្ត  ្រទង់េពញ្រពះហឫទយ័ ។ លំ ប់េនះឯង សនងកុមរ្រពហម 

ដឹងថ ្រពះ ្ត របស់ ម អញ ្រទង់េពញ្រពះហឫទយ័ ក៏ថ្វ យ 

បងគ្ំរពះមន្រពះភគ    េធ្វើ្របទក ណិ    េហើយក៏បត់អពីំទីេនះេទ      ។ 

េទវទត្តសូ្រត  ទី  ២ 

 [៨៨] ខញុបំន ្ត ប់មក យ៉ងេនះ ។ សម័យមួយ កលែដល 

េទវទត្ត េចៀសេចញេទមិនយូរបុ៉នម ន ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េន 

េលើភនគំិជឈកូដ េទៀប្រកុង ជ្រគឹះ ។ លំ ប់េនះឯង កលេវ ្រតី 

បឋមយមកន្លងេទេហើយ សហមបតិ្រពហម មនរសមីដ៏ល្អ ញុងំភនគំិជឈ- 

កូដទងំមូលឲយភ្លឺ ្វ ង ក៏ចូលេទគល់្រពះមន្រពះភគ លុះចូលេទ 

ដល់េហើយ ក៏ថ្វ យបងគ្ំរពះមន្រពះភគ េហើយឈរេនកនុងទីដ៏សមគួរ ។ 

 [៨៩] លុះសហមបតិ្រពហម ឈរកនុងទីដ៏សមគួរេហើយ បន 

េពលគថេនះ    កនុងសំ ក់្រពះមន្រពះភគ      ្របរពធនឹងេទវទត្តថ 
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៦៩ 

្រពហមសំយុត្តស    ្រពហមបញច េក   សហមបតិស    ភសិតំ 

 ផលំ       េវ       កទទលឹ       ហន្តិ 

 ផលំ       េវឡំុ       ផលំ       នឡំ 

 សកក េ        កបុរសំិ       ហន្តិ  

 គេពភ        អស តរ ឹ      យថតិ      ។ 

តតិយំ   អនធកវនិទសុត្តំ 

 [៩០] ឯកំ សមយ ំ ភគ  មគេធសុ វហិរតិ 

អនធកវេិនទ ។ េតន េខ បន សមេយន ភគ  រត្តនធ- 

ករតិមិ យ ំ អេជឈកេស និសិេនន  េ តិ ។ េទ- 

េ  ច ឯកេមកំ ផុ យតិ ។ អថេខ ្រព ម  

សហមបតិ អភិកកន្ត យ រត្តិយ អភិកកន្តវេ ្ណ  េកវ- 

លកបប ំ អនធកវនិទំ ឱភេស ្វ  េយន ភគ  េត- 

នុបសង កមិ ឧបសង កមិ ្វ  ភគវន្តំ អភិ េទ ្វ  ឯកមន្តំ 

អ ្ឋ សិ         ។ 

 [៩១] ឯកមន្តំ ឋិេ  េខ ្រព ម  សហមបតិ 

ភគវេ         សន្តិេក           ឥម            គថេយ            អភសិ  
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៦៩ 

្រពហមសំយុត្ត   ្រពហមបញច កៈ   ភសិតៃនសហមបតិ្រពហម 

 ែផ្លេចក         សម្ល ប់េដើមេចក        ែផ្លឫស  ី សម្ល ប់េដើម 

 ឫស  ី      ែផ្លបបុស      សម្ល ប់េដើមបបុស  េ្រគ ងសកក រៈ 

 សម្ល ប់បុរសខូច      ដូចជគភ៌   សម្ល ប់េមេសះអស តរ  ។ 

អនធកវនិទសូ្រត  ទី  ៣ 

 [៩០] សម័យមួយ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េនកនុង្រសុក 

អនធកវនិទៈ កនុងែដនមគធៈ ។ សម័យេនះឯង ្រពះមន្រពះភគ 

គង់កនុងទី ល កនុងេវ ្រតីងងឹតអ័ពទ ។ េភ្ល ងក៏ធ្ល ក់្រសិប ៗ ។ 

្រគេនះ លុះេវ ្រតីបឋមកន្លងេទេហើយ សហមបតិ្រពហម 

មនរសមីដ៏ល្អ ញុំងំ្រសុកអនធកវនិទៈទងំមូលឲយភ្លឺ ្វ ង រួចចូលេទ 

គល់្រពះមន្រពះភគ លុះចូលេទដល់ ថ្វ យបងគ្ំរពះមន្រពះភគ 

េហើយឈរកនុងទីដ៏សមគួរ          ។ 

 [៩១] លុះសហមបតិ្រពហម ឈរកនុងទីដ៏សមគួរេហើយ ក៏បន 

េពលគថទងំ យេនះ      កនុងសំ ក់្រពះមន្រពះភគថ 
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៧០ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

 េសេវថ       បន្ត និ       សយនសននិ 

 ចេរយយ       សេញញ ជនវបិបេមកខ  

 សេច       រតឹ       នធិគេចឆយយ      តតថ 

 សេងឃ       វេស       រកខិ តេ ្ត       សតីម 

 កុ        កុលំ       បិណ្ឌិ កយ      ចរេន្ត  

 ឥ្រនទិយគុេ ្ត        និបេក       សតីម 

 េសេវថ       បន្ត និ       សយនសននិ 

 ភយ       បមុេ ្ត        អភេយ      វមុិេ ្ត  

 យតថ       េភរ        សិរសឹប 

 វជិជុ       សញច រតិ       ថេនតិ       េទេ  

 អនធករតិមិ យ       រត្តិយ 

 និសីទិ       តតថ       ភិកខុ        វគិតេ មហំេ  

 ឥទញច        ជតុ       េម       ទិដ្ឋំ 

 នយិទំ       ឥតិហីតហំិ 

 ឯកសមឹ       ្រពហមចរយិសមឹ 

 សហស  ំ      មចចុ យិនំ 

 ភីេយ       បញចស        េសកខ  
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៧០ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

 ភិកខុ គួរេសពេសនសនៈ ង ត់  គួរ្រប្រពឹត្តឲយរួច្រសឡះចក 

 សំេយជនៈ     េបើមិនបនេសចក្តីេ្រតកអរ  កនុងេសនសនៈេនះ 

 េទ     ក៏គួរេនកនុងពួកចុះ      ែតថ្រតូវរក ខ្លួន  ្រតូវមន ម រតី 

 ភិកខុកល្រ ច់េទបិណ្ឌ បត    អពីំ្រតកូលមួយ  េទ្រតកូលមួយ 

 ្រតូវរក ឥ្រនទិយ        ្រតូវមន្របជញ       មន ម រតី  េហើយគួរ 

 េសពេសនសនៈ ង ត់       កនុងទី មនពួកពស់តូច  ពស់ធ ំ

 ជសត្វទីឃជតិែដលគួរខ្ល ច  េផ្លកបេនទ រកពុំងែតេឆ្វ លឆ្វ ត់ 

 េមឃកពុំងែត្រគហឹម    កនុង ្រតីែដលងងឹតអ័ពទ ភិកខុអនករួច្រសឡះ 

 ចកភ័យ    ចុះចិត្តស៊ប់កនុង្រពះនិព្វ នែដលឥតភ័យ ក៏អស់្រពឺ 

 ្រពួចេ មេហើយ    អងគុយកនុងទីទងំេនះបន     មួយេទៀត  េហតុ 

 េនះ      ខញុ េំឃើញចបស់េហើយ  ខញុមិំនែមននិយយេផ្តសផ្ត សេទ 

 កនុង្រពហមចរយិៈ      គឺធមមេទសនម្តង  បនពួកេ កែដលលះ 

 បង់នូវមចចុបនមួយពន់  បនពួកេ កជេសកខៈជង្របរំយ 
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៧១ 

្រពហមសំយុត្តស    ្រពហមបញច េក    ភូតបុព្វវតថុ 

 ទ         ច        ទសធ        ទស(១) 

 សេព្វ        េ តំ        សមបនន  

 អតិរចឆ នគមិេន 

 អថយ ំ       ឥត         បជ 

 បុញញភគតិ        េម        មេន 

 សងខ តុំ        េនបិ        សេកក មិ 

 មុ ទស         ឱត្តបបន្តិ(២)     ។ 

ចតុតថំ   អរណុវតីសុត្តំ 

 [៩២] ឯកំ សមយ ំ ភគ  វតថិយ ំ វហិរតិ ។ េប ។ 

ត្រត េខ ភគ  ភិកខូ  មេន្តសិ ភិកខ េ តិ ។ 

ភទេន្តតិ       េត        ភិកខូ          ភគវេ          បចចេស សំុ        ។ 

 [៩៣] ភគ  ឯតទេ ច ភតូបុព្វំ ភិកខ េវ ជ 

អេ សិ អរុណ  នម ។ រេញញ  េខ បន ភិកខ េវ 

អរុណវេ  អរុណវតី នម ជធនី អេ សិ ។ 
   ១    ឱ.   សតំ   ។    ២   ឱ.   ឱតបបតិ   ។   ម.   ឱតេបបតីតិ   ។ 
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៧១ 

្រពហមសំយុត្ត    ្រពហមបញច កៈ   េរឿងេ្រពង 

 ក៏មន     រយដប់ក៏មន    េ កទងំអស់េនះ  បនដល់នូវ 

 ែខ អរយិមគគេហើយ  មិនេទេកើតជសត្វតិរចឆ នេទ  មួយេទៀត 

 ចិត្តខញុគំិតថ       ពួកសត្វេ្រកពីេសកខៈេនះ  សុទធែតជអនក 

 បនចែំណកបុណយ     ែតខញុមំិន ចនឹង ប់បន  េ្រពះខ្ល ច 

 មុ ទ        ។ 

អរណុវតីសូ្រត  ទី  ៤ 

 [៩២] សម័យមួយ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េនេទៀប្រកុង 

វតថី ។ េប ។ កនុងទីេនះឯង ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់្រ ស់េ ភិកខុ  

ទងំ យថ មន លភិកខុទងំ យ ។ ភិកខុទងំេនះ ក៏ទទួល្រពះ 

ពុទធដីក្រពះមន្រពះភគថ       សូម្រទង់្រពះេម ្ត េ្របស       ។ 

 [៩៣] ្រពះមន្រពះភគ ្រ ស់យ៉ងេនះថ មន លភិកខុទងំ- 

យ កលពីេ្រពងនយមក មន្រពះ ជេឈម ះអរុណវន្ត ។ មន ល 

ភិកខុទងំ យ     ក៏្រពះ ជអរុណវន្ត     មន ជធនីេឈម ះអរុណវតី  ។ 
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៧២ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

អរុណវតឹ េខ បន ភិកខ េវ ជធនឹ សិខី ភគ  

អរហំ សមម សមពុ េទធ  ឧបនិស យ វ ិ សិ ។ សិខិស  

េខ បន ភិកខ េវ ភគវេ  អរហេ  សមម សមពុទធស  

អភិភសូមភវ ំ នម វកយុគំ អេ សិ អគគយុគំ 

ភទទយុគំ         ។ 

 [៩៤] អថេខ ភិកខ េវ សិខី ភគ  អរហំ សមម - 

សមពុ េទធ  អភិភុំ ភិកខុ ំ  មេន្តសិ យម ្រពហមណ 

េយន អញញតេ  ្រពហមេ េក េតនុបសង កមិស ម 

យវ ភត្តស  កេ  ភវសិ តីតិ ។ ឯវ ំ ភេន្តតិ 

េខ ភិកខ េវ អភិភ ូ ភិកខុ  សិខិស  ភគវេ  អរហេ  

សមម សមពុទធស  បចចេស សិ ។ អថេខ ភិកខ េវ 

សិខី ច ភគ  អរហំ សមម សមពុ េទធ  អភិភ ូ ច 

ភិកខុ  េសយយថបិ នម ពល  បុរេិ  សមមិញជិ តំ  

ពហំ ប េរយយ ប រតិំ  ពហំ សមមិេញជយយ 

ឯវេមវ អរុណវតិយ ជធនិយ អន្តរហិេ  តសមឹ 

្រពហមេ េក បតុរេហសំុ ។ អថេខ ភិកខ េវ សិខី 

ភគ       អរហំ      សមម សមពុ េទធ       អភិភុំ      ភិកខុ ំ         មេន្តសិ 
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៧២ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ  សគថវគគ 

មន លភិកខុទងំ យ កលេនះ ្រពះមន្រពះភគ អរហន្តសមម សមពុទធ 

្រទង់្រពះនមសិខី បនគង់ ្រស័យនូវអរុណវតី ជធនី ។ មន ល 

ភិកខុទងំ យ វក័មួយគូ េឈម ះអភិភូនិងសមភវៈ ជគូដ៏្របេសើរ 

ជគូដ៏ចេ្រមើន របស់្រពះសិខី មន្រពះភគ អរហន្តសមម សមពុទធ ។ 

 [៩៤] មន លភិកខុទងំ យ កនុងកលេនះ ្រពះសិខីមន្រពះ 

ភគ អរហន្តសមម សមពុទធ បន្រ ស់េ ភិកខុ េឈម ះអភិភូថ មន ល 

្រពហមណ៍ មក េយើងនឹងចូលេទកន់្រពហមេ ក មួយ ទំ ដំល់ 

េពលភត្ត ។ មន លភិកខុទងំ យ អភិភូភិកខុ  ទទួល្រពះពុទធដីក្រពះសិខី 

មន្រពះភគ អរហន្តសមម សមពុទធថ ្រពះករុ  ្រពះអងគ ។ មន ល 

ភិកខុទងំ យ កនុងកលេនះ ្រពះសិខីមន្រពះភគ អរហន្តសមម - 

សមពុទធ និងអភិភូភិកខុ  ក៏បត់អពីំអរុណវតី ជធនី េទ្របកដកនុង 

្រពហមេ កេនះ ដូចជបុរសមនកម្ល ងំ េចញនូវៃដ ែដលបត់ចូល 

ឬបត់ចូលនូវៃដែដល េចញ ។ មន លភិកខុទងំ យ កនុងលំ ប់េនះ 

្រពះសិខី    មន្រពះភគ     អរហន្តសមម សមពុទធ      ្រ ស់នឹងអភិភូភិកខុថ 
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៧៣ 

្រពហមសំយុត្តស    ្រពហមបញច េក   ្រពហមុជឈយនំ 

បដិភតុ ្រពហមណ ្រពហមុ េន ច ្រពហមបរ ិ យ 

ច ្រពហមបរសិជជ នញច  ធមមី កថតិ ។ ឯវ ំ ភេន្តត ិ

េខ ភិកខ េវ អភិភ ូ ភិកខុ  សិខិស  ភគវេ  អរហេ  

សមម សមពុទធស  បដិស ុ ្វ  ្រព ម នញច  ្រពហមបរសិញច  

្រពហមបរសិេជជ ច ធមមិយ កថយ សនទេស សិ 

សមទេបសិ           សមុេត្តេជសិ          សមបហំេសសិ          ។ 

 [៩៥] ត្រត សុទំ ភិកខ េវ ្រព ម  ច ្រពហមបរ ិ  

ច ្រពហមបរសិជជ  ច ឧជឈយន្តិ ខីយន្តិ វបិេចន្តិ 

អចឆរយិ ំ វត េភ អពភូតំ វត េភ កថញ្ហិ  នម សតថរ ិ

សមមុខីភេូត វេក ធមមំ េទេសស តីតិ ។ អថេខ 

ភិកខ េវ សិខី ភគ  អរហំ សមម សមពុ េទធ  អភិភុំ 

ភិកខុ ំ  មេន្តសិ ឧជឈយន្តិ េខ េត ្រពហមណ ្រព ម  

ច ្រពហមបរ ិ  ច ្រពហមបរសិជជ  ច អចឆរយិ ំ វត 

េភ អពភូតំ វត េភ កថញ្ហិ  នម សតថរ ិ សមមុខីភេូត 

វេក       ធមមំ       េទេសស តីតិ      េតនហិ      ត្វំ     ្រពហមណ 
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៧៣ 

្រពហមសំយុត្ត   ្រពហមបញច កៈ   ្រពហមេពលេទសអភិភូភិកខុ 

មន ល្រពហមណ៍ អនកចូរសែំដងនូវធមមីកថ ដល់្រពហមផង ដល់បរស័ិទ 

របស់្រពហមផង ដល់អនកបេ្រមើរបស់្រពហមផង ។ មន លភិកខុទងំ យ 

ភិកខុ េឈម ះអភិភូ ទទួល្រពះពុទធដីក្រពះសិខីមន្រពះភគ អរហន្តសមម - 

សមពុទធថ ្រពះករុ ្រពះអងគ េហើយញុ ំងំ្រពហមផង ញុងំបរស័ិទ 

របស់្រពហមផង ញុំងំអនកបេ្រមើរបស់្រពហមផង ឲយេឃើញចបស់ ឲយកន់ 

យក        ឲយ ច ន         ឲយរកី យ        េ យធមមីកថ        ។ 

 [៩៥] មន លភិកខុទងំ យ បនឮមក កនុងេរឿងេនះថ ្រពហម 

និងបរស័ិទរបស់្រពហម និងអនកបេ្រមើរបស់្រពហម េពលេទស តិះេដៀល 

និនទ ថ អ ច រយ ស់ហន៎ ចែំឡក ស់ហន៎ ្រពះ ្ត  គង់េន 

កនុងទីចេំពះមុខ មិនសមបីេបើ វក័ ៊ នសែំដងធម៌េ ះ ។ មន លភិកខុ  

ទងំ យ លំ ប់េនះឯង ្រពះសិខីមន្រពះភគ អរហន្តសមម សមពុទធ 

្រទង់្រ ស់នឹងអភិភូភិកខុថ មន ល្រពហមណ៍ ្រពហម និងបរស័ិទរបស់ 

្រពហម និងអនកបេ្រមើរបស់្រពហមទងំេនះ េពលេទសថ អ ច រយ ស់ 

ហន៎ ចែំឡក ស់ហន៎ ្រពះ ្ត គង់េនកនុងទីចេំពះមុខ មិនសមបី 

េបើ វក័ ៊ នសែំដងធម៌េ ះ    មន ល្រពហមណ៍     េបើដូេចន ះ      អនកចូរ 
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៧៤ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

ភិេយយេ  ម ្ត យ ្រព ម នញច  ្រពហមបរសិញច  ្រពហម- 

បរសិេជជ ច សំេវេជហីតិ ។ ឯវ ំ ភេន្តតិ េខ ភិកខ េវ 

អភិភ ូ ភិកខុ  សិខិស  ភគវេ  អរហេ  សមម - 

សមពុទធស  បដិស ុ ្វ  ទិស មេននបិ កេយន ធមមំ 

េទេសសិ អទិស មេននបិ កេយន ធមមំ េទេសសិ 

ទិស មេននបិ េហដ្ឋិេមន ឧបឌ កេយន អទិស - 

មេននបិ ឧបរេិមន ឧបឌ កេយន ធមមំ េទេសសិ 

ទិស មេននបិ ឧបរេិមន ឧបឌ កេយន អទិស ម- 

េននបិ េហដ្ឋិេមន ឧបឌ កេយន ធមមំ េទេសសិ ។ 

 [៩៦] ត្រត សុទំ ភិកខ េវ ្រព ម  ច ្រពហម- 

បរ ិ  ច ្រពហមបរសិជជ  ច អចឆរយិពភូតចិត្តជ  អ- 

េហសំុ អចឆរយិ ំ វត េភ អពភូតំ វត េភ សមណស  

មហិទធិក        ម នុភវ តិ         ។          អថេខ          ភិកខ េវ 
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៧៤ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

ញុំងំ្រពហម និងបរស័ិទរបស់្រពហម និងអនកបេ្រមើរបស់្រពហម ឲយសេង្វគ 

ៃ្រកែលងជង្របមណចុះ ។ មន លភិកខុទងំ យ អភិភូភិកខុ  ទទួល 

្រពះពុទធដីក្រពះសិខីមន្រពះភគ អរហន្តសមម សមពុទធថ ្រពះករុ  

្រពះអងគ េហើយមនកយ្របកដ សែំដងធម៌ខ្លះ មនកយមិន្របកដ 

សែំដងធម៌ខ្លះ មនកយពក់ក ្ត លខងេ្រកម្របកដ ែតកយពក់ 

ក ្ត លខងេលើមិន្របកដ សែំដងធម៌ខ្លះ មនកយពក់ក ្ត ល 

ខងេលើ្របកដ ែតកយពក់ក ្ត លខងេ្រកមមិន្របកដ សែំដង 

ធម៌ខ្លះ          ។ 

 [៩៦] មន លភិកខុទងំ យ បនឮមក កនុងេរឿងេនះថ ្រពហម 

និងបរស័ិទរបស់្រពហម និងអនកបេ្រមើរបស់្រពហម មនេសចក្តីអ ច រយចែំឡក 

េកើតេឡើងកនុងចិត្តថ អ ច រយ ស់ហន៎ ចែំឡក ស់ហន៎ សមណៈ 

មនឫទធិេ្រចើន  មន នុភពេ្រចើន  ។  មន លភិកខុទងំ យ   លំ ប់េនះ 
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៧៥ 

្រពហមសំយុត្តស     ្រពហមបញច េក    អភិភុស     គថភសនំ 

អភិភ ូ ភិកខុ  សិខឹ ភគវន្តំ អរហន្តំ សមម សមពុទធំ 

ឯតទេ ច អភិជនមិ ខ្វ ហំ ភេន្ត ភិកខុ សងឃស  

មេជឈ ឯវរបូឹ ចំ ភសិ  បេ មិ ខ្វ ហំ វុេ  

្រពហមេ េក ឋិេ  សហស េី កធតុំ សេរន 

វញិញ េបតុន្តិ ។ ឯតស  ្រពហមណ កេ  ឯតស  

្រពហមណ កេ  យ ំ ត្វំ ្រពហមណ ្រពហមេ េក 

ឋិេ  សហស េី កធតុំ សេរន វញិញ េបយយសីតិ ។ 

ឯវ ំ ភេន្តតិ េខ ភិកខ េវ អភិភ ូ ភិកខុ  សិខិស  ភ- 

គវេ  អរហេ  សមម សមពុទធស  បដិស ុ ្វ  ្រពហម- 

េ េក         ឋិេ            ឥម             គថេយ              អភសិ 
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៧៥ 

្រពហមសំយុត្ត   ្រពហមបញច កៈ   អភិភូភិកខុេពលគថ 

អភិភូភិកខុ  បន្រកបទូល្រពះសិខីមន្រពះភគ អរហន្តសមម សមពុទធយ៉ង 

េនះថ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន ខញុ ្ំរពះអងគធ្ល ប់េពល ច មនសភព 

យ៉ងេនះ កនុងក ្ត លភិកខុសងឃថ មន ល វុេ ទងំ យ ខញុឋំិតេន 

កនុង្រពហមេ ក ចញុ ំងំេ កធតុទងំមួយពន់ឲយដឹងចបស់ េ យ 

សេំឡងបន ។ មន ល្រពហមណ៍ កលេនះគួរេហើយ មន ល្រពហមណ៍ 

កលេនះគួរេហើយ មន ល្រពហមណ៍ អនកឋិតេនកនុង្រពហមេ កេហើយ 

គបបញុី ំងំេ កធតុទងំមួយពន់ ឲយដឹងចបស់េ យសេំឡងចុះ ។ 

មន លភិកខុទងំ យ អភិភូភិកខុ  ទទួល្រពះពុទធដីក្រពះសិខីមន្រពះភគ 

អរហន្តសមម សមពុទធថ ្រពះករុ  ្រពះអងគ េហើយឋិតេនកនុង្រពហម- 

េ ក         បនេពលគថទងំេនះថ 
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៧៦ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

 រពភថ         និកកមថ 

 យុញជថ        ពុទធ សេន 

 ធុនថ         មចចុ េន        េសនំ 

 ន គរវំ         កុញជ េ  

 េយ        ឥមសមឹ        ធមមវនិេយ 

 អបបមេ ្ត         វេិហស តិ 

 ប យ        ជតិសំ រ ំ

 ទុកខស ន្តំ        ករសិ តីតិ        ។ 

 [៩៧] អថេខ ភិកខ េវ សិខី ច ភគ  អរហំ 

សមម សមពុ េទធ  អភិភ ូ ច ភិកខុ  ្រព ម នញច  ្រពហមបរ-ិ 

សញច  ្រពហមបរសិេជជ ច សំេវេជ ្វ  េសយយថបិ 

នម ។ េប ។ តសមឹ ្រពហមេ េក អន្តរហិ  អរុ- 

ណវតិយ ជធនិយ បតុរេហសំុ ។ អថេខ ភិកខ េវ 

សិខី ភគ  អរហំ សមម សមពុ េទធ  ភិកខូ  មេន្តសិ 

អស ុតថ េន តុេម្ហ ភិកខ េវ អភិភុស  ភិកខុ េន ្រពហម- 

េ េក ឋិតស  គថេយ ភសមនស តិ ។ 

អស ុម្ហ        េខ         មយ ំ        ភេន្ត          អភភុិស         ភិកខុ េន 
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៧៦ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

 អនកទងំ យ     ចូរ្របរពធ      ចូរ្របឹងែ្របង  ចូរ្របកបពយយម 

 កនុងពុទធ សន     ចូរកមច ត់បង់េសនៃនមចចុ   ដូចជកុញជ រញ-ំ 

 ញីផទះបបុស       អនក មិន្របែហស     កនុងធមមវន័ិយេនះ  អនក 

 េនះនឹងលះបង់នូវជតិសង រ     េហើយេធ្វើនូវទីបផុំតទុកខបន  ។ 

 [៩៧] មន លភិកខុទងំ យ លំ ប់េនះឯង ្រពះសិខីមន 

្រពះភគ អរហន្តសមម សមពុទធនិងអភិភូភិកខុ  ញុំងំ្រពហម និងបរស័ិទរបស់ 

្រពហម និងអនកបេ្រមើរបស់្រពហម ឲយសេង្វគេហើយ បត់អពីំ្រពហមេ ក 

េនះ មក្របកដកនុងអរុណវតី ជធនីវញិ េ យឆប់រហ័ស េ្រប បដូច 

ជ ។ េប ។ មន លភិកខុទងំ យ លំ ប់េនះ ្រពះសិខីមន្រពះភគ 

អរហន្តសមម សមពុទធ ្រ ស់េ ភិកខុទងំ យថ មន លភិកខុទងំ យ 

កលែដលអភិភូភិកខុ  ឋិតេនកនុង្រពហមេ ក េពលនូវគថទងំ យ 

អនកទងំ យបនឮែដរឬ  ។   បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន     កលអភិភូភិកខុ  
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៧៧ 

្រពហមសំយុត្តស    ្រពហមបញច េក   ភិកខូនំ   អភិភុស    គថសវនំ 

្រពហមេ េក ឋិតស  គថេយ ភសមនស តិ ។ 

យថកថំ បន តុេម្ហ ភិកខ េវ អស ុតថ អភិភុស  

ភិកខុ េន ្រពហមេ េក ឋិតស  គថេយ ភសម- 

នស តិ ។ ឯវ ំ េខ មយ ំ ភេន្ត អស ុម្ហ  អភិភុស  

ភិកខុ េន ្រពហមេ េក ឋិតស  គថេយ ភស- 

មនស   

 រពភថ       និកកមថ 

 យុញជថ       ពុទធ សេន 

 ធុនថ        មចចុ េន        េសនំ 

 ន គរវំ          កុញជ េ  

 េយ         ឥមសមឹ         ធមមវនិេយ 

 អបបមេ ្ត          វេិហស តិ 

 ប យ        ជតិសំ រ ំ

 ទុកខស ន្តំ         ករសិ តីតិ  

ឯវ ំ េខ មយ ំ ភេន្ត អស ុម្ហ  អភិភុស  ភិកខុ េន ្រព- 

ហមេ េក        ឋិតស        គថេយ        ភសមនស តិ       ។ 
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៧៧ 

្រពហមសំយុត្ត   ្រពហមបញច កៈ   ភិកខុទំង យ ្ត ប់គថរបស់អភិភូភិកខុ 

ឋិតេនកនុង្រពហមេ ក េពលគថទងំ យ ពួកេយើងខញុ ្ំរពះអងគ 

បនឮែដរ ។ មន លភិកខុទងំ យ កលែដលអភិភូភិកខុឋិតេនកនុង 

្រពហមេ ក េពលនូវគថទងំ យ អនកទងំ យបនឮពកយថ 

ដូចេម្តចខ្លះ ។ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន កលែដលអភិភូភិកខុឋិតេនកនុង 

្រពហមេ ក េពលគថទងំ យ ពួកេយើងខញុ ្ំរពះអងគបនឮយ៉ង 

េនះថ 

 អនកទងំ យ   ចូរ្របរពធ   ចូរ្របឹងែ្របង  ចូរ្របកបពយយម 

 កនុងពុទធ សន    ចូរកមច ត់បង់េសនៃនមចចុ   ដូចជកុញជ រ 

 ញញីំផទះបបុស  អនក មិន្របែហសកនុងធមមវនិ័យេនះ  អនក 

 េនះនឹងលះបង់នូវជតិសង រ  េហើយេធ្វើនូវទីបផុំតទុកខបន  

បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន កលែដលអភិភូភិកខុឋិតេន កនុង្រពហមេ ក 

េពលគថទងំ យ    ពួកេយើងខញុ ្ំរពះអងគ    បនឮយ៉ងេនះឯង       ។ 



162 
 

៧៨ 

សុត្តន្តបិដេក    សំយុត្តនិកយស     សគថវេគគ  

 [៩៨] ធុ ធុ ភិកខ េវ ធុ េខ តុេម្ហ 

ភិកខ េវ អស ុតថ អភិភុស  ភិកខុ េន ្រពហមេ េក 

ឋិតស  គថេយ ភសមនស តិ ។ ឥទមេ ច ភគ  

អត្តមន     េត       ភិកខូ        ភគវេ       ភសិតំ      អភិននទុន្តិ       ។ 

បញច មំ   បរនិិព្វ នសុត្តំ 

 [៩៩] ឯកំ សមយ ំ ភគ  កុសិន យ ំ វហិរតិ 

ឧបវត្តេន ម ្ល នំ លវេន អន្តេរន យមក នំ 

បរនិិព្វ នសមេយ ។ អថេខ ភគ  ភិកខូ  មេន្តសិ 

ហនទទនិ ភិកខ េវ មន្តយមិ េ  វយធមម  សងខ  

អបបមេទន សមបេទថតិ ។ អយ ំ តថគតស  

បចឆមិ      ចតិ       ។ 
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៧៨ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

 [៩៨] មន លភិកខុទងំ យ ល្អេហើយ ល្អេហើយ មន លភិកខុ- 

ទងំ យ ពិតជ្របៃពេហើយ កលែដលអភិភូភិកខុ  ឋិតេនកនុង្រពហម- 

េ ក េពលគថទងំ យ អនកទងំ យបនឮ ។ ្រពះមន្រពះ 

ភគ្រ ស់្រពះពុទធដីកេនះេហើយ ភិកខុទងំេនះ កម៏នេសចក្តីេ្រតកអរ 

រកី យ        ចេំពះភសិត         របស់្រពះមន្រពះភគ        ។ 

បរនិិព្វ នសូ្រត  ទី  ៥ 

 [៩៩] សម័យមួយ ្រពះមន្រពះភគ គង់េនកនុងចេន្ល ះេដើម ល- 

្រពឹក ទងំគូ កនុង លវន័របស់ពួកមល្លក ្រតិយ៍ ែដលជទីបត់ចូលេទ 

កនុង្រកុងកុសិន  កនុងសម័យជទីបរនិិព្វ ន ។ លំ ប់េនះ ្រពះមន 

្រពះភគ ្រទង់្រ ស់នឹងភិកខុទងំ យថ មន លភិកខុទងំ យ ក៏ 

ឥឡូវេនះ តថគត្របប់អនកទងំ យថ សងខ រទងំ យ មនេសចក្តី 

បសូនយជធមម  អនកទងំ យ ចូរញុ ំងំកិចចទងំពួង ឲយសេ្រមច 

េ យេសចក្តីមិន្របែហសចុះ  ។   េនះជបចឆិម ច   របស់្រពះតថគត ។ 
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៧៩ 

្រពហមសំយុត្តស    ្រពហមបញច េក   បឋមជឈនទិសមបជជនំ 

 [១០០] អថេខ ភគ  បឋមជឈនំ សមបជជិ  

បឋមជឈន វុដ្ឋហិ ្វ  ទុតិយជឈនំ សមបជជិ  ទុតិ- 

យជឈន វុដ្ឋហិ ្វ  តតិយជឈនំ សមបជជិ  តតិយជឈន 

វុដ្ឋហិ ្វ  ចតុតថជឈនំ សមបជជិ  ចតុតថជឈន វុដ្ឋហិ ្វ  

ក នញច យតនំ សមបជជិ  ក នញច យត- 

ន វុដ្ឋហិ ្វ  វញិញ ណញញ យតនំ សមបជជិ  វញិញ ណ-  

ញច យតន វុដ្ឋហិ ្វ  កិញចញញ យតនំ សមបជជិ   

កិញចញញ យតន វុដ្ឋហិ ្វ  េនវសញញ នសញញ យ- 

តនំ សមបជជិ  េនវសញញ នសញញ យតន វុដ្ឋហិ ្វ  

សញញ េវទយិតនិេ ធំ សមបជជិ  សញញ េវទយិតនិេ ធ 

វុដ្ឋហិ ្វ  េនវសញញ នសញញ យតនំ សមបជជិ  េនវ- 

សញញ នសញញ យតន វុដ្ឋហិ ្វ  កិញចញញ យតនំ  

សមបជជិ  កិញចញញ យតន វុដ្ឋហិ ្វ  វញិញ ណញច - 

យតនំ សមបជជិ  វញិញ ណញច យតន វុដ្ឋហិ ្វ  - 

ក នញច យតនំ សមបជជិ  ក នញច យតន 

វុដ្ឋហិ ្វ       ចតុតថជឈនំ     សមបជជិ      ចតុតថជឈន          វុដ្ឋហិ ្វ  
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៧៩ 

្រពហមសំយុត្ត   ្រពហមបញច កៈ   ្រទង់ចូលឈនមនបឋមជឈនជេដើម 

 [១០០] លំ ប់េនះ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់ចូល 

បឋមជឈន េចញអពីំបឋមជឈន ចូលទុតិយជឈន េចញអពីំ 

ទុតិយជឈន ចូលតតិយជឈន េចញអពីំតតិយជឈន ចូលចតុតថជឈន 

េចញអពីំចតុតថជឈន ចូល ក នញច យតនជឈន េចញអពីំ 

ក នញច យតនជឈន ចូលវញិញ ណញច យតនជឈន េចញអពីំ 

វញិញ ណញច យតនជឈន ចូល កិញចញញ យតនជឈន េចញអពីំ  

កិញចញញ យតនជឈន ចូលេនវសញញ នសញញ យតនជឈន េចញអពីំ 

េនវសញញ នសញញ យតនជឈន ចូលសញញ េវទយិតនិេ ធ េចញ 

អពីំសញញ េវទយិតនិេ ធ ្រតឡប់ចូលេនវសញញ នសញញ យតនជឈន 

វញិ េចញអពីំេនវសញញ នសញញ យតនជឈន ចូល កិញចញញ យតន- 

ជឈន េចញអពីំ កិញចញញ យតនជឈន ចូលវញិញ ណញច យតនជឈន 

េចញអពីំវញិញ ណញច យតនជឈន ចូល ក នញច យតនជឈន េចញ 

អពីំ ក នញច យតនជឈន     ចូលចតុតថជឈន     េចញអពីំចតុតថជឈន 
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៨០ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

តតិយជឈនំ សមបជជិ  តតិយជឈន វុដ្ឋហិ ្វ  ទុតិ- 

យជឈនំ សមបជជិ  ទុតិយជឈន វុដ្ឋហិ ្វ  បឋមជឈនំ 

សមបជជិ  បឋមជឈន វុដ្ឋហិ ្វ  ទុតិយជឈនំ សម- 

បជជិ  ទុតិយជឈន វុដ្ឋហិ ្វ  តតិយជឈនំ សម- 

បជជិ  តតិយជឈន វុដ្ឋហិ ្វ  ចតុតថជឈនំ សមបជជិ  

ចតុតថជឈន វុដ្ឋហិ ្វ  សមនន្តរ ំ ភគ  បរនិិព្វ យិ ។ 

 [១០១] បរនិិព្វុ េត ភគវតិ សហ បរនិិព្វ ន ្រព ម  

សហមបតិ        ឥមំ         គថំ         អភសិ 

 សេព្វវ        និកខិ បិស ន្តិ 

 ភូ        េ េក       សមុស យ ំ

 យតថ       ឯ ទិេ        ស ថ  

 េ េក        អបបដិបុគគេ  

 តថគេ        ពលបបេ ្ត  

 សមពុ េទធ         បរនិិព្វុ េ តិ       ។ 

 [១០២] បរនិិព្វុ េត េគវតិ សហ បរនិិព្វ ន 

សេកក         េទ នមិេនទ         ឥមំ        គថំ        អភសិ  
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៨០ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

ចូលតតិយជឈន េចញអពីំតតិយជឈន ចូលទុតិយជឈន េចញអពីំ 

ទុតិយជឈន ចូលបឋមជឈន េចញអពីំបឋមជឈន ចូលទុតិយជឈន 

េចញអពីំទុតិយជឈន ចូលតតិយជឈន េចញអពីំតតិយជឈន ចូល 

ចតុតថជឈន េចញអពីំចតុតថជឈន ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់បរនិិព្វ ន កនុង 

ចេន្ល ះ        ។ 

 [១០១] កល្រពះមន្រពះភគ បរនិិព្វ នេហើយ សហមបតិ- 

្រពហម         េពលគថេនះ         ដំ លគន នឹងករបរនិិព្វ នថ 

 ្រពះតថគត      ជ ្ត     មនគុណ្របកដដូេចនះ  មិន 

 មនបុគគលេ្រប បផទឹមបនកនុងេ ក  ្រទង់ដល់នូវកម្ល ងំៃន 

 ញណ   ្រ ស់ដឹងេ យ្រពះអងគឯង  ្រទង់បរនិិព្វ នេហើយ 

 កនុងេ ក     ពួកសត្វទងំអស់  នឹង ក់ចុះនូវ ងកយ 

 កនុងេ ក      (េនះ)      មិនខនេឡើយ        ។ 

 [១០២] កល្រពះមន្រពះភគ បរនិិព្វ នេហើយ សកកៈជធជំង 

េទវ ទងំ យ     េពលគថេនះ       ដំ លគន នឹងករបរនិិព្វ នថ 



168 
 

៨១ 

្រពហមសំយុត្តស    ្រពហមបញច េក   អនុរទុធភសិតំ 

 អនិចច          វត         សងខ          ឧបបទវយធមមិេន 

 ឧបបជជិ ្វ  និរុជឈន្តិ េតសំ វបូសេម សុេខតិ ។ 

 [១០៣] បរនិិព្វុ េត ភគវតិ សហ បរនិិព្វ ន 

យ ម          នេនទ          ឥមំ         គថំ         អភសិ 

 តទសិ       យ ំ      ភឹសនកំ       តទសិ       េ មហំសនំ 

 សព្វ ករវរេូបេត       សមពុ េទធ       បរនិិព្វុ េតតិ      ។ 

 [១០៤] បរនិិព្វុ េត ភគវតិ សហ បរនិិព្វ ន 

យ ម         អនុរុេទធ         ឥម        គថេយ         អភសិ 

 នហុ        អស សបស េ  

 ឋិតចិត្តស         ទិេន 

 អេនេជ        សន្តិមរពភ 

 ចកខុ ម       បរនិិព្វុ េ  

 អសល្លីេនន       ចិេត្តន 

 េវទនំ       អជឈ សយិ 

 បេជជ តេស វ       និព្វ នំ 

 វេិមេកខ        េចតេ        អហតូិ      ។ 
្រពហមបញច កំ   ។ 
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៨១ 

្រពហមសំយុត្ត   ្រពហមបញច កៈ   ភសិតរបស់្រពះអនុរទុធ 

 សងខ រទងំ យ       មិនេទៀងេទហន៎  មនករេកើតេឡើងនិងករ 

 សូនយេទវញិជធមម   លុះេកើតេឡើងេហើយក៏រលត់េទវញិ 

 កររមង ប់នូវសងខ រទងំេនះបន    េទើបនមំកនូវេសចក្តីសុខ  ។ 

 [១០៣] កល្រពះមន្រពះភគ បរនិិព្វ នេហើយ ្រពះ ននទ 

មន យុ      េពលគថេនះ       ដំ លគន នឹងករបរនិិព្វ នថ 

 កលែដល្រពះសមពុទធ  ្របកបេ យេហតុដ៏្របេសើរ្រគប់យ៉ង 

 ្រទង់បរនិិព្វ នេហើយ        េសចក្តីខ្ល ចេនះ  េសចក្តី្រពឺេ មេនះ 

 ក៏ែតងេកើតមន្របកដ       ។ 

 [១០៤] កល្រពះមន្រពះភគ បរនិិព្វ នេហើយ ្រពះអនុរុទធ 

មន យុ      ក៏េពលគថទងំេនះ      ដំ លគន នឹងករបរនិិព្វ នថ 

 ខយល់អស សៈនិងបស សៈ         របស់្រពះសមពុទធ  ែដលមន 

 ្រពះហឫទ័យខជ ប់ខជួននឹងធឹង      មិនមនេទ      ្រពះសមពុទធ  ្រទង់ 

 មិនញប់ញ័រេ យត ្ហ េទ     ្រទង់្របរពធេសចក្តីសងប់  គឺអនុ- 

 បទិេសសនិព្វ ន    ្រទង់មនបញញ ចកខុ      បរនិិព្វ នេហើយ  ្រទង់ 

 អត់សងកត់នូវេវទន      េ យ្រពះហឫទ័យមិនបនរួញ   មន 

 ្រពះហឫទយ័រួច្រសឡះ      ដូចជ្របទីបរលត់េហើយ      ។ 
ចប់   ្រពហមបញច កៈ   ។ 
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៨២ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

តស ុទទ នំ 

 ្រព ម សនំ         េទវទេ ្ត  
 អនធកវេិនទ           អរុណវតី 
 បរនិិព្វ េនន         ច         េទសិតំ 
 ឥទំ       ្រពហមបញចកំ      ។ 

ត្រត  ឧទទ នំ 

 ្រព ម យចនំ        គរវញច  
 ្រពហមេទេ        ពេក       ្រព ម  
 អញញតេ        ច      ្រព ម        ច 
 ្រពហមេ េក        េកកលិកញច  
 ឡវកិញច        តុទុ       ច 
 ្រព ម         េកកលិកភិកខុ  
 សនង កមុេរន        េទវទត្តំ 
 អនធកវនិទំ        អរុណវតី 
 បរនិិព្វ េនន        បណ្ណរ តិ  
 ឦទិ          បឋកកម        ទិស ន្តិ       ។ 

្រពហមសំយុត្តំ   សមត្តំ   ។ 
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៨២ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

ឧទទ នៃន្រពហមបញច កៈេនះ   គឺ 

 ្រព ម សនសូ្រត    ១    េទវទត្តសូ្រត   ១   អនធកវនិទសូ្រត  ១ 

 អរុណវតីសូ្រត  ១  និងបរនិិព្វ នសូ្រត  ១  េនះេឈម ះថ ្រពហម- 

 បញចកៈ   ែដល្រពះមន្រពះភគ    សែំដងេហើយ    ។ 

ឧទទ នកនុង្រពហមសំយុត្តេនះ   គឺ 

 ្រព ម យចនសូ្រត     ១     គវរសូ្រត     ១     ្រពហមេទវសូ្រត  ១ 

 ពក្រពហមសូ្រត     ១     ្រពហមដៃទេទៀត      កនុងអប ទិដ្ឋិសូ្រត  ១ 

 េរឿង្រពហមេ កកនុងបមទសូ្រត    ១    បឋមេកកលិកសូ្រត  ១ 

 ឡវកិៈ   (តិស កៈ)   សូ្រត   ១   តុទុ្រពហមសូ្រត   ១  េកកលិក- 

 ភិកខុសូ្រត   ១    សនងកុមរសូ្រត    ១    េទវទត្តសូ្រត    ១  អនធកវនិទ- 

 សូ្រត   ១    អរុណវតីសូ្រត   ១   បរនិិព្វ នសូ្រត   ១    ្រតូវជ  ១៥ 

 លំ ប់បលី     ែដលមនមក    ្របកដដូេចនះឯង    ។ 

ចប់   ្រពហមសំយុត្ត  ។ 

   ១- មបលី ឧទទ ន  ។ 
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្រពហមណសំយុត្តំ 

បឋេម   អរហន្តវេគគ  

បឋមំ   ធនញជ នីសុត្តំ 

 [១០៥] ឯវេមម សុតំ ។ ឯកំ សមយ ំ ភគ  

ជគេហ វហិរតិ េវឡុវេន កលនទកនិ េប ។ េតន 

េខ បន សមេយន អញញតរស  ភរទ្វ ជេគត្តស  

្រពហមណស  ធនញជ នី នម ្រពហមណី អភិបបសនន  

េ តិ        ពុេទធ        ច         ធេមម         ច        សេងឃ       ច        ។ 

 [១០៦] អថេខ ធនញជ នី ្រពហមណី ភ- 

រទ្វ ជេគត្តស  ្រពហមណស  ភត្តំ ឧបសំហរន្តី 

ឧបកកមិ ្វ (១) តិកខត្តុ ំ ឧទនំ ឧទេនសិ នេម 

តស  ភគវេ  អរហេ  សមម សមពុទធស ... នេម 

    ១  ម. ឧបកខលិ ្វ    ។ 
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្រពហមណសំយុត្ត  

អរហន្តវគគ  ទី  ១ 

ធនញជ នីសូ្រត  ទី  ១ 

 [១០៥] ខញុបំន ្ត ប់មក យ៉ងេនះ ។ សម័យមួយ ្រពះមន 

្រពះភគ ្រទង់គង់េនកនុងវត្តេវឡុវន័ ជកលនទកនិ ប ថ ន ជិត្រកុង 

ជ្រគឹះ ។ សម័យេនះឯង នង្រពហមណីេឈម ះធនញជ នី (ជភរយិ) 

ៃន្រពហមណ៍មន ក់ ជភរទ្វ ជេគ្រត នង្រជះថ្ល ៃ្រកេពក កនុង្រពះពុទធ 

្រពះធម៌    ្រពះសងឃ    ។ 

 [១០៦] លំ ប់េនះឯង នងធនញជ នី្រពហមណី កពុំងចត់ែចង 

ភត្ត េដើមប្ីរពហមណ៍ភរទ្វ ជេគ្រត ក៏ភ្ល ត់បន្លឺនូវឧទនបីដងថ សូម 

ថ្វ យបងគ្ំរពះមន្រពះភគ    អរហន្តសមម សមពុទធអងគេនះ    សូមថ្វ យបងគ ំ
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៨៤ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

តស  ភគវេ  អរហេ  សមម សមពុទធស តិ ។ 

ឯវ ំ វុេត្ត ភរទ្វ ជេគេ ្ត  ្រពហមេ  ធនញជ នឹ 

្រពហមណឹ ឯតទេ ច ឯវេមវ ំ បនយ ំ វសលី យសមឹ  

តសមឹ  តស  មុណ្ឌ កស  សមណស  វណ្ណំ  

ភសតិ ឥទនិ តយហំ វសលិ តស  សតថុ េន 

ទ ំ េ េបស មីតិ ។ ន ខ្វ ហន្តំ ្រពហមណ 

បស មិ សេទវេក េ េក សមរេក ស្រពហមេក 

សស មណ្រពហមណិយ បជយ សេទវមនុស យ 

េយ តស  ភគវេ  ទំ េ េបយយ អរហេ  

សមម សមពុទធស  អបិច ត្វំ ្រពហមណ គចឆ គន្ត្វ ប ិ

ជនិស សីតិ         ។ 

 [១០៧] អថេខ ភរទ្វ ជេគេ ្ត  ្រពហមេ  

កុបិេ  អនត្តមេន េយន ភគ  េតនុបសង កម ិ

ឧបសង កមិ ្វ  ភគវ  សទធឹ សេមម ទិ សេមម ទនីយ ំ

កថំ ណីយ ំ វតីិ េរ ្វ  ឯកមន្តំ និសីទិ ។ 

ឯកមន្តំ និសិេនន  េខ ភរទ្វ ជេគេ ្ត  ្រពហមេ  

ភគវន្តំ         គថយ         អជឈភសិ 
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៨៤ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

្រពះមន្រពះភគ អរហន្តសមម សមពុទធ អងគេនះ ។ កលេបើនង 

្រពហមណី េពលយ៉ងេនះេហើយ ្រពហមណ៍ភរទ្វ ជេគ្រត និយយ 

នឹងនងធនញជ នី្រពហមណីយ៉ងេនះថ េមចៃ្រងេនះ ធ្ល ប់ែតអីុចឹង  ៗ ៊ ន 

េពលសរេសើរសមណៈ្រតេងល កនុងទីេផ្តសផ្ត ស ែនេមចៃ្រង អញ 

នឹងេលើកនូវ ទៈ(១) ចេំពះ្រគូរបស់ហងឯងេនះ កនុងកលឥឡូវេនះ ។ 

មន ល្រពហមណ៍ កនុងេ ក្រពមទងំេទវេ ក មរេ ក ្រពហមេ ក 

មនុស េ ក កនុងពពួកសត្វ្រពមទងំសមណ្រពហមណ៍ និងមនុស ជ 

សមមតិេទព និងមនុស ដ៏េសស ខញុមំិនែដលេឃើញអនក  ចេលើក 

នូវ ទៈចេំពះ្រពះមន្រពះភគ អរហន្តសមម សមពុទធេនះបនេទ មន ល 

្រពហមណ៍     ែតថអនកចូរេទចុះ      លុះេទេហើយ     គង់ែតនឹងដឹងេទ  ។ 

 [១០៧] ្រគេនះឯង ្រពហមណ៍ភរទ្វ ជេគ្រត ខឹងអន់ចិត្ត 

ចូលេទរក្រពះមន្រពះភគ លុះចូលេទដល់េហើយ េធ្វើេសចក្តីរកី យ 

ជមួយនឹង្រពះមន្រពះភគ លុះបញចប់ពកយែដលគួររកី យ និងពកយ 

ែដលគួរឭកេហើយ ក៏អងគុយេនកនុងទីដ៏សមគួរ ។ លុះ្រពហមណ៍ 

ភរទ្វ ជេគ្រត អងគុយកនុងទីដ៏សមគួរេហើយ បនេពលនឹង្រពះមន្រពះ 

ភគ      េ យគថ      ថ 
    អញនឹងេលើកនូវ ទៈ   បនេសចក្តីថ   អញនឹងសួរេដញេ ល   ។ 
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៨៥ 

្រពហមសំយុត្តស    អរហន្តវេគគ   ភគវន្តបបសំ  

 កឹសុ          េឆ ្វ           សុខំ           េសតិ 

 កឹសុ         េឆ ្វ         ន       េ ចតិ 

 កិស ស         ឯកធមមស  

 វធំ         េ េចសិ        េគតមតិ        ។ 

 [១០៨] េកធំ          េឆ ្វ        សុខំ        េសតិ  

 េកធំ        េឆ ្វ        ន      េ ចតិ 

 េកធស          វសិមលូស  

 មធុរគគស          ្រពហមណ 

 វធំ         អរយិ         បសំសន្តិ 

 តញ្ហិ        េឆ ្វ         ន       េ ចតីតិ       ។ 

 [១០៩] ឯវ ំ វុេត្ត ភរទ្វ ជេគេ ្ត  ្រពហមេ  ភគវន្តំ 

ឯតទេ ច អភិកកន្តំ េភ េគតម អភិកកន្តំ េភ េគតម 

េសយយថបិ េភ េគតម និកកុជជិតំ  ឧកកុ េជជយយ បដិ- 

ចឆននំ          វវិេរយយ   មឡូ្ហស       មគគំ    ចិេកខយយ      អនធកេរ 
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៨៥ 

្រពហមណសំយុត្ត   អរហន្តវគគ   េសចក្តីសរេសើរ្រពះមន្រពះភគ 

 បុគគលកត់បង់នូវអ្វី     េទើបេដកជសុខ  បុគគលកត់បង់នូវអ្វី 

 េទើបមិនេ កេ       បពិ្រត្រពះេគតម  ្រពះអងគេពញ 

 ្រពះហឫទយ័នឹងសម្ល ប់ធម៌           ែដលជធម៌ឯក         ។ 

 [១០៨]             ្រពះមន្រពះភគ្រ ស់ថ  បុគគលកត់បង់នូវ 

 េសចក្តីេ្រកធ          េទើបេដកជសុខ បុគគលកត់បង់នូវេសចក្តី 

 េ្រកធ         េទើបមិនេ កេ          មន ល្រពហមណ៍  ពួក្រពះ 

 អរយិៈ       ែតងសរេសើរនូវករសម្ល ប់េសចក្តីេ្រកធ  ែដលមន 

 ឫសជពិស       មនចុងដ៏ែផ្អម       េ្រពះថ  បុគគលកត់បង់នូវ 

 េសចក្តីេ្រកធេនះបនេហើយ          េទើបមិនេ កេ          ។ 

 [១០៩] កលែដល្រពះមន្រពះភគ ្រ ស់យ៉ងេនះេហើយ 

្រពហមណ៍ភរទ្វ ជេគ្រត បនទូល្រពះមន្រពះភគយ៉ងេនះថ បពិ្រត 

្រពះេគតមដ៏ចេ្រមើន ចបស់ ស់ បពិ្រត្រពះេគតមដ៏ចេ្រមើន ចបស់ 

ស់ បពិ្រត្រពះេគតមដ៏ចេ្រមើន ដូចជបុគគលផង រ នូវរបស់ែដលផក ប់ 

េបើកបង្ហ ញ    នូវរបស់ែដលកបំងំ   ឬចង្អុលបង្ហ ញផ្លូ វដល់មនុស វេង្វង 
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៨៦ 

សុត្តន្តបិដេក    សំយុត្តនិកយស     សគថវេគគ  

 េតលបបេជតំ ធេរយយ ចកខុ មេន្ត  របូនិ ទកខន្តីតិ 

ឯវេមវ េភ  េគតេមន អេនកបរយិេយន ធេមម  

បកសិេ  ឯ ហំ ភវន្តំ េគតមំ សរណំ គចឆ ម ិ

ធមមញច  ភិកខុ សងឃញច  លេភយយហំ េភេ  េគតមស  

សន្តិេក បព្វជជំ លេភយយ ំ ឧបសមបទន្តិ ។ អលតថ េខ 

ភរទ្វ ជេគេ ្ត  ្រពហមេ  ភគវេ  សន្តិេក បព្វជជ ំ

អលតថ ឧបសមបទំ ។ អចិរបូសមបេនន  េខ បនយ ម  

ភរទ្វ េជ ឯេក វបូកេ ្ឋ  អបបមេ ្ត  ប ឹ

បហិតេ ្ត  វហិរេន្ត  នចិរេស វ យស ថ យ កុលបុ ្ត  

សមមេទវ អគរ ម  អនគរយិ ំ បព្វជន្តិ តទនុត្តរ ំ

្រពហមចរយិបរេិយ នំ ទិេដ្ឋវ ធេមម សយ ំ អភិញញ  

សចឆិក ្វ  ឧបសមបជជ វ ិ សិ ខី  ជតិ វុសិតំ 

្រពហមចរយិ ំ កតំ ករណីយ ំ នបរ ំ ឥតថ ្ត យតិ 

អពភញញ សិ ។ អញញតេ  ច បនយ ម  ភរទ្វ េជ 

អរហតំ          អេ សីតិ         ។ 
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 ៨៦ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

ឬក៏េ្រទល្របទីបកនុងទីងងឹត េ យគិតថ ពួកមនុស មនចកខុ  នឹងេឃើញ 

រូបទងំ យបន ធម៌ែដល្រពះេគតមដ៏ចេ្រមើន្របកសេហើយ េ យ 

អេនកបរយិយ ក៏យ៉ងេនះែដរ ខញុ ្ំរពះអងគេនះ សូមដល់នូវ្រពះេគតម 

ដ៏ចេ្រមើនផង ្រពះធម៌ផង ្រពះភិកខុសងឃផង ជទីពឹងទីរឭក ខញុ ្ំរពះអងគ 

សូមបននូវបព្វជជ  សូមបននូវឧបសមបទ កនុងសំ ក់្រពះេគតម 

ដ៏ចេ្រមើន ។ ្រពហមណ៍ភរទ្វ ជេគ្រត ក៏បនបព្វជជ  និងឧបសមបទ 

កនុងសំ ក់្រពះមន្រពះភគ ។ លុះភរទ្វ ជៈមន យុ បន 

ឧបសមបទមិនយូរបុ៉នម ន េចៀសេចញេទែតមន ក់ឯង ជអនកមិន្របមទ 

មនពយយមដុតកេម្ដ កិេលស មនចិត្តបញជូ នេទកន់្រពះនិព្វ ន កុល- 

បុ្រតទងំ យ េចញចកផទះ ចូលេទកន់ផនួសេ យ្របៃព េដើមប ី

្របេយជន៍ដល់អនុត្តរធម៌  (្រពះភរទ្វ ជៈេនះ) ក៏បនេធ្វើឲយជក់ 

ចបស់ បនសេ្រមច េ យ្របជញ ដ៏ឧត្តមេ យខ្លួនឯងកនុងបចចុបបនន នូវ 

អនុត្តរធម៌េនះ ែដលជទីបផុំតៃន្រពហមចរយិៈ េហើយដឹងចបស់ថ ជតិ 

អស់េហើយ មគគ្រពហមចរយិៈបនេនរួចេហើយ េ ឡសកិចច ម អញ 

បនេធ្វើរួចេហើយ មគគភវនកិចចដៃទ េដើមបេី ឡសកិចចេនះេទៀត 

មិនមនេឡើយ ។ ប ្ត ្រពះអរហន្តទងំ យ ្រពះភរទ្វ ជៈមន យុ 

ក៏ជ្រពះអរហន្តមួយអងគែដរ       ។ 



180 
 

៨៧ 

្រពហមណសំយុត្តស    អរហន្តវេគគ   បដិបុចឆ  

ទុតិយំ   អេកក សកសុត្តំ 

 [១១០] ឯកំ សមយ ំ ភគ  ជគេហ វហិរត ិ
េវឡុវេន កលនទកនិ េប ។ អេស សិ េខ អេកក - 
សកភរទ្វ េជ ្រពហមេ  ភរទ្វ ជេគេ ្ត  កិរ 
្រពហមេ  សមណស  េគតមស  សន្តិេក គរ ម  
អនគរយិ ំ បព្វជិេ តិ កុបិេ  អនត្តមេន េយន 
ភគ  េតនុបសង កមិ ឧបសង កមិ ្វ  ភគវន្តំ អសពភ ហិ 
ផរុ ហិ         ចហិ         អេកក សតិ           បរភិសតិ         ។ 
 [១១១] ឯវ ំ វុេត្ត ភគ  អេកក សកភរទ្វ ជំ ្រព- 
ហមណំ ឯតទេ ច តំ កឹ មញញសិ ្រពហមណ អបិ នុ 
េត គចឆន្តិ មិ ្ត មចច  ញតិ េ ហិ  អតិថិ- 
េយតិ ។ អេបបកទ េម េភ េគតម គចឆន្តិ 
មិ ្ត មចច  ញតិ េ ហិ  អតិថិេយតិ ។ តំ កឹ 
មញញសិ ្រពហមណ អបិ នុ េតសំ អនុបបេទសិ 
ខទនីយ ំ  េភជនីយ ំ  យនីយ ំ តិ ។ 
អេបបកទ េន ហំ េភ េគតម អនុបបេទមិ 
ខទនីយ ំ             េភជនីយ ំ                យនីយ ំ      តិ    ។ 
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៨៧ 

្រពហមណសំយុត្ត   អរហន្តវគគ   ្រទង់សួរតប 

អេកក សកសូ្រត  ទី  ២ 

 [១១០] សម័យមួយ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េន កនុងវត្ត 

េវឡុវន័ ជកលនទកនិ ប ថ ន េទៀប្រកុង ជ្រគឹះ ។ ្រពហមណ៍េឈម ះ 

អេកក សកភរទ្វ ជៈ បនឮដណឹំងថ ្រពហមណ៍ភរទ្វ ជេគ្រត េចញ 

ចកផទះចូលេទកន់ផនួស កនុងសំ ក់្រពះសមណេគតម ក៏ខឹង អន់ចិត្ត 

ចូលេទរក្រពះមន្រពះភគ លុះចូលេទដល់េហើយ េជរគ្រមម្រពះ 

មន្រពះភគ         េ យ ចជអសបបុរស         ្រកក់        ។ 

 [១១១] កលេបើអេកក សកភរទ្វ ជៈ េពលយ៉ងេនះេហើយ ្រពះ 

មន្រពះភគ បន្រ ស់នឹងអេកក សកភរទ្វ ជ្រពហមណ៍ យ៉ងេនះថ 

មន ល្រពហមណ៍ អនកសមគ ល់េហតុេនះដូចេម្តច ពួកមិ្រត មតយញតិ 

េ ហិត ជេភញ វ ធ្ល ប់មករកអនកែដរឬ ។ បពិ្រត្រពះេគតម 

ដ៏ចេ្រមើន ចួនកលពួកមិត្ត មតយ ញតិ េ ហិត ជេភញ វ ធ្ល ប់មក 

រកខញុមំ្តង ៗ ែដរ ។ មន ល្រពហមណ៍ អនកសមគ ល់េសចក្តីេនះដូចេម្តច 

អនកបនេរៀបខទនីយេភជនីយ រនិង យនីយ រ ទទួលពួកេភញ វ 

ទងំេនះ ែដរឬ ។ បពិ្រត្រពះេគតមដ៏ចេ្រមើន ចួនកលខញុបំនេរៀបខទ- 

នីយេភជនីយ រនិង យនីយ រ   ទទួលពួកេភញ វទងំេនះែដរ  ។ 
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៨៨ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

សេច បន េត ្រពហមណ នបបដិគគណ្ហ ន្តិ កស  តំ 

េ តីតិ ។ សេច េត េភ េគតម នបបដិគគណ្ហ ន្តិ 

អម្ហ កេមវ តំ េ តីតិ ។ ឯវេមវ េខ ្រពហមណ 

យ ំ ត្វំ អេម្ហ អនេកក សេន្ត អេកក សសិ អេ េសេន្ត 

េ េសសិ អភណ្ឌ េន្ត ភណ្ឌ សិ តំ េត មយ ំ នបបដិគគ ្ហ ម 

តេវេវតំ ្រពហមណ េ តិ តេវេវតំ ្រពហមណ េ - 

តីតិ ។ េយ េខ ្រពហមណ អេកក សន្តំ បចចេកក សតិ  

េ េសន្តំ បដិេ េសតិ ភណ្ឌ ន្តំ បដិភណ្ឌ តិ អយ ំ

វុចចតិ ្រពហមណ សមភុញជតិ វតីិហរតិ(១) េត មយ ំ តយ 

េនវ សមភុញជ ម ន វតីិហ ម តេវេវតំ ្រពហមណ េ ត ិ

តេវេវតំ ្រពហមណ េ តីតិ ។ ភវន្តំ េខ េគតម ំ

ស ជិក បរ ិ  ឯវ ំ ជនតិ អរហំ សមេ  

េគតេមតិ អថ ច បន ភវ ំ េគតេម កុជឈតីតិ ។ 

   ១   ម.   វតិីហរតីតិ   ។ 
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៨៨ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ  សគថវគគ 

មន ល្រពហមណ៍ ្របសិនេបើពួកេភញ វទងំេនះ មិនទទួលយកេទ េតើវតថុ  

េនះបនេទអនក វញិ ។ បពិ្រត្រពះេគតមដ៏ចេ្រមើន ្របសិនេបើពួក 

េភញ វទងំេនះ មិនទទួលយកេទ វតថុ េនះ្រតូវបនមកខញុ វំញិ ។ មន ល 

្រពហមណ៍ ករេជរន៎ុះ ក៏យ៉ងេនះែដរ អនកឯងេជរតថគត ែដលជអនក 

មិនេជរ ខឹងនឹងតថគត ែដលជអនកមិនខឹង ្របកួត្របកន់នឹងតថគត 

ែដលជអនកមិន្របកួត្របកន់ តថគត មិនទទួលករ្របទូស្តរបស់អនកេនះ 

េទ មន ល្រពហមណ៍ ករេជរន៎ុះ ្រតូវបនេទអនកវញិ មន ល្រពហមណ៍ 

ករេជរន៎ុះ ្រតូវបនេទអនកវញិ ។ មន ល្រពហមណ៍ អនក េជរតបបុគគល 

ែដលេជរ ខឹងតបបុគគលែដលខឹង ្របកួត្របកន់តបបុគគលែដល្របកួត 

្របកន់ មន ល្រពហមណ៍ បុគគលេនះ តថគតឲយេឈម ះថ សីុជមួយគន  

េធ្វើតបបុគគលែដលេធ្វើេហើយ តថគតេនះ មិនបរេិភគជមួយនឹងអនក 

េទ មិនេធ្វើតបអនកវញិេទ មន ល្រពហមណ៍ ករេជរន៎ុះ ្រតូវបនេទអនកវញិ 

មន ល្រពហមណ៍ ករេជរន៎ុះ ្រតូវបនេទអនកវញិ ។ ្រពហមណ៍េពលថ 

បរស័ិទ្រពមទងំេស្តច គ ល់្រពះេគតមដ៏ចេ្រមើនយ៉ងេនះថ ្រពះសម- 

ណេគតម     ជ្រពះអរហន្តែមន    ែត្រពះេគតមដ៏ចេ្រមើនេនែតខឹង   ។ 
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៨៩ 

្រពហមណសំយុត្តស    អរហន្តវេគគ   ភគវេ    ភសិតំ 

 [១១២]  អេកក ធស        កុេ        េកេធ 

 ទន្តស        សមជីវេិន 

 សមមទញញ        វមុិត្តស  

 ឧបសន្តស        ទិេន 

 តេស វ       េតន       បបិេយ 

 េយ        កុទធំ       បដិកុជឈតិ 

 កុទធំ        អបបដិកុជឈេន្ត  

 សងគ មំ        េជតិ        ទុជជយ ំ

 ឧភិននមតថំ        ចរតិ 

 អត្តេន        ច        បរស        ច 

 បរ ំ       សង កបុិតំ        ញ ្វ  

 េយ        សេ         ឧបសមមតិ 

 ឧភិននំ        តិកិចឆន្ត នំ 

 អត្តេន        ច        បរស        ច 

 ជន        មញញន្តិ        ពេ តិ 

 េយ        ធមមស         អេកវទិតិ       ។  
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៨៩ 

្រពហមណសំយុត្ត   អរហន្តវគគ   ភសិតរបស់្រពះមន្រពះភគ 

 [១១២]             ្រពះមន្រពះភគ្រ ស់ថ  បុគគលមិនេ្រកធ 

 មនខ្លួនទូនម នេហើយ        រស់េនសមរមយ  មនចិត្តរួច្រសឡះ 

 េ្រពះយល់្រតូវ       អនកសងប់រមង ប់កិេលស  មិនញប់ញ័រេ យ 

 េ កធម៌      េតើមនេ្រកធពី មក  េ្រពះថអនក េ្រកធ 

 តបបុគគលែដលេ្រកធេហើយ       អនកេនះឯង  នឹងមនេសចក្តី 

 ្រកក់        េ្រពះេសចក្តីេ្រកធេនះឯង  ឯបុគគលមិនេ្រកធ 

 តបនឹងអនកែដលេ្រកធ  រែមងឈនះស្រងគ មែដលេគឈនះបន 

 េ យ្រក     អនក ដឹងថ      អនកដៃទេ្រកធនឹងខ្លួន ជអនកមន 

 ម រតីរមង ប់េសចក្តីេ្រកធបន       អនកេនះេឈម ះថ  ្រប្រពឹត្ត 

 នូវ្របេយជន៍ដល់ជនទងំពីរនក់      គឺខ្លួននិងអនកដៃទ  ប ្ត  

 ជនទងំ   ២  នក់   គឺខ្លួននិងអនកដៃទ  ែដលជអនករក េសចក្តី 

 សុខ        ជនទងំ យ មិនឈ្ល សកនុងធម៌  ជនទងំ យ 

 េនះ         រែមងសមគ ល់អនកេនះ          ថជមនុស ពល        ។ 
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៩០ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

 [១១៣] ឯវ ំ វុេត្ត អេកក សកភរទ្វ េជ ្រពហមេ  

ភគវន្តំ ឯតទេ ច អភិកកន្តំ េភ េគតម អភិកកន្តំ 

េភ េគតម ។ េប ។ ឯ ហំ ភវន្តំ េគតមំ សរណំ 

គចឆ មិ ធមមញច  ភិកខុ សងឃញច  លេភយយហំ េភេ  

េគតមស  សន្តិេក បព្វជជំ លេភយយ ំ ឧបសមបទន្តិ ។ 

អលតថ េខ អេកក សកភរទ្វ េជ ្រពហមេ  

ភគវេ  សន្តិេក បព្វជជំ អលតថ ឧបសមបទំ ។ 

អចិរបូសមបេនន  េខ បនយ ម  អេកក សកភរទ្វ - 

េជ ឯេក វបូកេ ្ឋ  អបបមេ ្ត  បី បហិតេ ្ត  

វហិរេន្ត  នចិរេស វ យស ថ យ កុលបុ ្ត  សមមេទវ 

អគរ ម  អនគរយិ ំ បព្វជន្តិ តទនុត្តរ ំ ្រពហមចរយិបរ-ិ 

េយ នំ ទិេដ្ឋវ ធេមម សយ ំ អភិញញ  សចឆិក ្វ  ឧប- 

សមបជជ វ ិ សិ ខី  ជតិ វុសិតំ ្រពហមចរយិ ំ កតំ 

ករណីយ ំ នបរ ំ ឥតថ ្ត យតិ អពភញញ សិ ។ អញញតេ  

ច        បនយ ម         ភរទ្វ េជ        អរហតំ       អេ សីតិ     ។ 
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៩០ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

 [១១៣] កល្រពះមន្រពះភគ ្រទង់្រ ស់យ៉ងេនះេហើយ 

អេកក សកភរទ្វ ជ្រពហមណ៍ បនទូល្រពះមន្រពះភគ យ៉ងេនះថ 

បពិ្រត្រពះេគតមដ៏ចេ្រមើន ចបស់ ស់ បពិ្រត្រពះេគតមដ៏ចេ្រមើន 

ចបស់ ស់ ។ េប ។ ខញុ ្ំរពះអងគេនះ សូមដល់នូវ្រពះេគតមដ៏ចេ្រមើនផង 

្រពះធម៌ផង ្រពះភិកខុសងឃផង ជទីពឹងទីរឭក ខញុ ្ំរពះអងគសូមបននូវ 

បព្វជជ និងឧបសមបទ កនុងសំ ក់្រពះេគតមដ៏ចេ្រមើន ។ អេកក សក- 

ភរទ្វ ជ្រពហមណ៍ បនបព្វជជ និងឧបសមបទ កនុងសំ ក់្រពះមន 

្រពះភគេហើយ ។ លុះអេកក សកភរទ្វ ជៈមន យុ បនឧបសមបទ 

មិនយូរបុ៉នម ន េចៀសេចញេទែតមន ក់ឯង ជអនកមិន្របមទ មន 

ពយយមដុតកេម្ដ កិេលស មនចិត្តបញជូ នេទកន់្រពះនិព្វ ន កុលបុ្រត 

ទងំ យេចញចកផទះ ចូលេទកន់ផនួសេ យ្របៃព េដើមប្ីរបេយជន៍ 

ដល់អនុត្តរធម៌  េ កក៏បនេធ្វើឲយជក់ចបស់ បនសេ្រមច េ យ 

្របជញ ដ៏ឧត្តមៃនខ្លួនឯង កនុងបចចុបបនន នូវអនុត្តរធម៌េនះ ែដលជទីបផុំត 

ៃន្រពហមចរយិៈ េហើយដឹងចបស់ថ ជតិអស់េហើយ មគគ្រពហមចរយិៈ 

បនេនរួចេហើយ េ ឡសកិចច ម អញបនេធ្វើេហើយ មគគភវនកិចច 

ដៃទ េដើមបេី ឡសកិចចេនះេទៀត មិនមនេឡើយ ។ ប ្ត ្រពះអរហន្ត 

ទងំ យ     ្រពះភរទ្វ ជៈមន យុ     ក៏ជ្រពះអរហន្តមួយអងគែដរ   ។ 
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៩១ 

្រពហមណសំយុត្តស    អរហន្តវេគគ   ភគវន្ត េ ចនំ 

តតិយំ   អសុរនិទកសុត្តំ 

 [១១៤] ឯកំ សមយ ំ ភគ  ជគេហ វហិរត ិ

េវឡុវេន កលនទកនិ េប ។ អេស សិ េខ អសុរនិទ- 

កភរទ្វ េជ ្រពហមេ  ភរទ្វ ជេគេ ្ត  កិរ ្រពហម- 

េ  សមណស  េគតមស  សន្តិេក អគរ ម  

អនគរយិ ំ បព្វជិេ តិ កុបិេ  អនត្តមេន េយន 

ភគ  េតនុបសង កមិ ឧបសង កមិ ្វ  ភគវន្តំ អសពភ ហិ 

ផរុ ហិ ចហិ អេកក សតិ បរភិសតិ ។ ឯវ ំ វុេត្ត 

ភគ  តុណ្ហី  អេ សិ ។ អថេខ អសុរនិទកភរ- 

ទ្វ េជ ្រពហមេ  ភគវន្តំ ឯតទេ ច ជិេ សិ 

សមណ          ជិេ សិ          សម តិ         ។ 
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៩១ 

្រពហមណសំយុត្ត   អរហន្តវគគ   ករ្រកបបងគំទូល្រពះមន្រពះភគ 

អសុរនិទកសូ្រត  ទី  ៣ 

 [១១៤]  សម័យមួយ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េនកនុងវត្ត 

េវឡុវន័ ជកលនទកនិ ប ថ ន ជិត្រកុង ជ្រគឹះ ។ អសុរនិទកភរទ្វ ជ- 

្រពហមណ៍ បនឮដណឹំងថ ្រពហមណ៍ភរទ្វ ជេគ្រត េចញចកផទះ 

ចូលេទកន់ផនួស កនុងសំ ក់្រពះសមណេគតមេហើយ ក៏េ្រកធខឹង 

អន់ចិត្ត ចូលេទរក្រពះមន្រពះភគ លុះចូលេទដល់េហើយ ក៏េជរ 

គ្រមម្រពះមន្រពះភគ េ យ ចជអសបបុរសដ៏ ្រកក់ ។ កល 

េបើអសុរនិទក្រពហមណ៍េជរ យ៉ងេនះេហើយ ្រពះមន្រពះភគ ក៏េនែត 

េសង ម ។ លំ ប់េនះឯង អសុរនិទកភរទ្វ ជ្រពហមណ៍ បនេពល 

នឹង្រពះមន្រពះភគ យ៉ងេនះថ ែនសមណៈ េយើងឈនះអនកឯង 

េហើយ     ែនសមណៈ     េយើងឈនះអនកឯងេហើយ    ។ 
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៩២ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

 [១១៥] ជយ ំ     េវ       មញញតិ       ពេ  

 ចយ       ផរុសំ       ភណំ 

 ជយេញច វស       តំ       េ តិ 

 យ        តីតិកខ         វជិនេ  

 តេស វ       េតន       បបិេយ 

 េយ       កុទធំ       បដិកុជឈតិ 

 កុទធំ       អបបដិកុជឈេន្ត  

 សងគ មំ       េជតិ      ទុជជយ ំ

 ឧភិននមតថំ       ចរតិ 

 អត្តេន       ច       បរស       ច 

 បរ ំ      សង កបុិតំ      ញ ្វ  

 េយ        សេ        ឧបសមមតិ 

 ឧភិននំ       តិកិចឆន្ត នំ 

 អត្តេន       ច       បរស        ច 

 ជន      មញញន្តិ      ពេ តិ 

 េយ      ធមមស        អេកវទិតិ     ។ 
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៩២ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

 [១១៥]         ្រពះមន្រពះភគ្រ ស់ថ  បុគគលពលេពលនូវ 

 ផរុស ច       ែតងសមគ ល់ថជ័យជនំះ  ែតថេសចក្តីអត់ធន់ជ 

 ជ័យជនំះ       របស់អនក្របជញេនះ  អនក េ្រកធតបនឹងបុគគល 

 អនកេ្រកធ       អនកេនះឯង      រែមងមនេសចក្តី ្រកក់  េ្រពះ 

 េសចក្តីេ្រកធេនះ  បុគគលមិនេ្រកធតបនឹងបុគគលអនកេ្រកធ 

 េឈម ះថ      ឈនះស្រងគ ម      ែដលេគឈនះបនេ យក្រម  អនក 

 ដឹងថ       អនកដៃទេ្រកធនឹងខ្លួន  េហើយមន ម រតីរមង ប់ 

 េសចក្តីេ្រកធបន       អនកេនះេឈម ះថ  ្រប្រពឹត្តនូវ្របេយជន៍ 

 ដល់ជនទងំ   ២   នក់   គឺខ្លួននិងអនកដៃទ      ប ្ត ជនទងំ  ២ 

 នក់      គឺខ្លួននិងអនកដៃទ       ែដលជអនករក េសចក្តីសុខ  ជន 

 ទងំ យ          ែដលមិនឈ្ល សកនុងធម៌  រែមងសមគ ល់អនក 

 ែដលអត់ធន់េនះ      ថជមនុស ពល      ។ 
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៩៣ 

្រពហមណសំយុត្តស    អរហន្តវេគគ   ពិលងគិកភរទ្វ ជស    េចេ បរវិតិកកជននំ 

 [១១៦] ឯវ ំ វុេត្ត អសុរនិទកភរទ្វ េជ ្រពហមេ  

ភគវន្តំ ឯតទេ ច អភិកកន្តំ េភ េគតម អភិកកន្តំ 

េភ េគតម ។ េប ។ អពភញញ សិ ។ អញញតេ  ច 

បនយ ម           ភរទ្វ េជ          អរហតំ         អេ សីតិ        ។ 

ចតុតថំ   ពិលងគិកសុត្តំ 

 [១១៧] ឯកំ សមយ ំ ភគ  ជគេហ វហិរត ិ

េវឡុវេន កលនទកនិ េប ។ អេស សិ េខ ពិលងគិក- 

ភរទ្វ េជ ្រពហមេ  ភរទ្វ ជេគេ ្ត  កិរ ្រពហម- 

េ  សមណស  េគតមស  សន្តិេក អគរ ម  

អនគរយិ ំ បព្វជិេ តិ កុបិេ  អនត្តមេន េយន 

ភគ  េតនុបសង កមិ ឧបសង កមិ ្វ  តុណ្ហី ភេូ  ឯកមន្តំ 

អ ្ឋ សិ        ។ 

 [១១៨] អថេខ ភគ  ពិលងគិកភរទ្វ ជស  

្រពហមណស  េចត  េចេ បរវិតិកកមញញ យ ពិលងគិ - 

កភរទ្វ ជំ          ្រពហមណំ           គថយ           អជឈភសិ  
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៩៣ 

្រពហមណសំយុត្ត   អរហន្តវគគ   ្រទង់្រជបេចេ បរវិតិកកៈ   របស់ពិលងគិកភរទ្វ ជ្រពហមណ៍ 

 [១១៦] កលេបើ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់្រ ស់យ៉ងេនះេហើយ 

អសុរនិទកភរទ្វ ជ្រពហមណ៍ បន្រកបទូល្រពះមន្រពះភគ យ៉ង 

េនះថ បពិ្រត្រពះេគតមដ៏ចេ្រមើន ចបស់ ស់ បពិ្រត្រពះេគតម 

ដ៏ចេ្រមើន ចបស់ ស់ ។ េប ។ បនដឹងចបស់ ។ ប ្ត ្រពះអរហន្ត 

ទងំ យ   ្រពះភរទ្វ ជៈមន យុ   ក៏ជ្រពះអរហន្តមួយអងគែដរ       ។ 

ពិលងគិកសូ្រត  ទី  ៤ 

 [១១៧] សម័យមួយ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េនកនុងវត្ត 

េវឡុវន័ ជកលនទកនិ ប ថ ន ជិត្រកុង ជ្រគឹះ ។ ពិលងគិកភរទ្វ ជ- 

្រពហមណ៍ បនឮដណឹំងថ ្រពហមណ៍ភរទ្វ ជេគ្រត េចញចកផទះ 

ចូលេទកន់ផនួស កនុងសំ ក់្រពះសមណេគតម ក៏េ្រកធខឹង អន់ចិត្ត 

ចូលេទរក្រពះមន្រពះភគ លុះចូលេទដល់េហើយ ក៏ឈរេសង មកនុង 

ទីដ៏សមគួរ         ។ 

 [១១៨] លំ ប់េនះឯង ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់្រជបនូវេសចក្តី 

្រតិះរះិ កនុងចិត្តៃនពិលងគិកភរទ្វ ជ្រពហមណ៍ េ យ្រពះហឫទយ័េហើយ 

្រទង់្រ ស់នឹងពិលងគិកភរទ្វ ជ្រពហមណ៍         េ យគថ        ថ 
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៩៤ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

 េយ         អបបទុដ្ឋស           នរស           ទុស តិ 

 សុទធស           េបសស           អនងគណស  

 តេមវ         ពលំ         បេចចតិ          បបំ 

 សុខុេម        រេជ        បដិ តំវ        ខិេ ្ត តិ      ។ 

 [១១៩] ឯវ ំ វុេត្ត ពិលងគិកភរទ្វ េជ ្រពហមេ  

ភគវន្តំ ឯតទេ ច អភិកកន្តំ េភ េគតម អភិកកន្តំ េភ 

េគតម ។ េប ។ ឯ ហំ ភវន្តំ េគតមំ សរណំ គចឆ ម ិ

ធមមញច  ភិកខុ សងឃញច  លេភយយហំ ភេ  េគតមស  

សន្តិេក បព្វជជំ ។ េប ។ តទនុត្តរ ំ ្រពហមចរយិបរេិយ- 

នំ ទិេដ្ឋវ ធេមម សយ ំ អភិញញ  សចឆិក ្វ  ឧប- 

សមបជជ វ ិ សិ ខី  ជតិ វុសិតំ ្រពហមចរយិ ំ

កតំ ករណីយ ំ នបរ ំ ឥតថ ្ត យតិ អពភញញ សិ ។ 

អញញតេ  ច បនយ ម  ភរទ្វ េជ អរហតំ 

អេ សីតិ          ។ 
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៩៤ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

 បុគគលពល       ្របទូស្ត     ចេំពះជន  ែដលមិនបន្របទូស្ត 

 ជសត្វដ៏ ្អ ត       មិនមនទីទួលគឺកិេលស  បបរែមង្រតឡប់ 

 មក្រតូវបុគគលពលេនះវញិ         ដូចជធូលីដ៏ល្អិត  ែដលេគ 

 បច្រចសខយល់        ។ 

 [១១៩] កលេបើ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់្រ ស់យ៉ងេនះេហើយ 

ពិលងគិកភរទ្វ ជ្រពហមណ៍ បន្រកបទូល្រពះមន្រពះភគ យ៉ងេនះ 

ថ បពិ្រត្រពះេគតមដ៏ចេ្រមើន ចបស់ ស់ បពិ្រត្រពះេគតមដ៏ចេ្រមើន 

ចបស់ ស់ ។ េប ។ ខញុ ្ំរពះអងគេនះ សូមដល់្រពះេគតមដ៏ចេ្រមើន 

ផង ្រពះធម៌ផង ្រពះភិកខុសងឃផង ជទីពឹងទីរឭក ខញុ ្ំរពះអងគសូមបន 

នូវបព្វជជ  កនុងសំ ក់្រពះេគតមដ៏ចេ្រមើន ។ េប ។ បនេធ្វើឲយជក់ចបស់ 

សេ្រមច េ យ្របជញ ដ៏ឧត្តមៃនខ្លួនឯង កនុងបចចុបបនន នូវអនុត្តរធម៌េនះ 

ែដលជទីបផុំតៃន្រពហមចរយិៈ េហើយដឹងចបស់ថ ជតិអស់េហើយ មគគ- 

្រពហមចរយិៈបនេនរួចេហើយ េ ឡសកិចច ម អញបនេធ្វើេហើយ មគគ- 

ភវនកិចចដៃទ េដើមបេី ឡសកិចចេនះេទៀត មិនមនេឡើយ ។ ប ្ត ្រពះ 

អរហន្តទងំ យ   ្រពះភរទ្វ ជៈមន យុ   ក៏ជ្រពះអរហន្តមួយអងគែដរ   ។ 
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៩៥ 

្រពហមណសំយុត្តស    អរហន្តវេគគ   អហឹសកសមញញ  

បញច មំ  អហឹសកសុត្តំ 

 [១២០] វតថីនិទនំ ។ អថេខ អហឹសកភរទ្វ - 

េជ ្រពហមេ  េយន ភគ  េតនុបសង កមិ ឧប- 

សង កមិ ្វ  ភគវ  សទធឹ សេមម ទិ សេមម ទនីយ ំ កថំ 

ណីយ ំ  វតីិ េរ ្វ  ឯកមន្តំ និសីទិ ។ ឯកមន្ត ំ 

និសិេនន  េខ អហឹសកភរទ្វ េជ ្រពហមេ  ភគវន្ត ំ 

ឯតទេ ច អហឹសកហំ េភ េគតម អហឹសកហំ 

េភ         េគតមតិ         ។  

 [១២១]    យថ        នមំ        តថ        ចស  

  សិយ        េខ       ត្វំ       អហឹសេក 

  េយ        ច        កេយន         ចយ 

  មន          ច        ន        ហឹសតិ  

  សេច        អហឹសេក       េ តិ 

  េយ        បរ ំ      ន       វហឹិសតីតិ      ។ 
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៩៥ 

្រពហមណសំយុត្ត   អរហន្តវគគ   េឈម ះអហឹសកៈ 

អហឹសកសូ្រត  ទី  ៥ 

 [១២០] វតថីនិទន ។ លំ ប់េនះឯង អហឹសកភរទ្វ ជ- 

្រពហមណ៍ ចូលេទគល់្រពះមន្រពះភគ លុះចូលេទដល់េហើយ 

ក៏េធ្វើេសចក្តីរកី យ ជមួយនឹង្រពះមន្រពះភគ លុះបញចប់ពកយែដល 

គួររកី យ នឹងពកយែដលគួររឭកេហើយ ក៏អងគុយកនុងទីដ៏សមគួរ ។ 

លុះអហឹសកភរទ្វ ជ្រពហមណ៍ អងគុយកនុងទីដ៏សមគួរេហើយ បន 

េពលនូវពកយេនះ នឹង្រពះមន្រពះភគថ បពិ្រត្រពះេគតមដ៏ចេ្រមើន 

ខញុ ្ំរពះអងគេឈម ះអហឹសកៈ បពិ្រតេគតមដ៏ចេ្រមើន ខញុ ្ំរពះអងគេឈម ះ 

អហឹសកៈ        ។ 

 [១២១]       ្រពះអងគ្រ ស់ថ       ្របសិនេបើេឈម ះអនកឯង  ពិត 

 ដូេចន ះែមន      អនកឯងគួរជអនកមិនេបៀតេបៀន  េ្រពះថបុគគល 

         មិនេបៀតេបៀនេ យកយ ចចិត្ត  បុគគលេនះេទើប 

 េឈម ះថអហឹសកៈ      មួយេទៀត      េបើបុគគល   មិនសម្ល ប់ 

 សត្វដៃទ       បុគគលេនះ       េឈម ះថ        អហឹសកៈ       ។ 
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៩៦ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

 [១២២] ឯវ ំ វុេត្ត អហឹសកភរទ្វ េជ ្រពហមេ  

ភគវន្តំ ឯតទេ ច អភិកកន្តំ េភ េគតម ។ េប ។ 

អពភញញ សិ ។ អញញតេ  ច បនយ ម  ភរទ្វ េជ 

អរហតំ         អេ សីតិ         ។ 

ឆដ្ឋំ   ជ សុត្តំ 

 [១២៣] វតថីនិទនំ ។ អថេខ ជ ភរទ្វ េជ 

្រពហមេ  េយន ភគ  េតនុបសង កមិ ឧបសង កមិ ្វ  

ភគវ  សទធឹ សេមម ទិ សេមម ទនីយ ំ កថំ ណី- 

យ ំ        វតីិ េរ ្វ          ឯកមន្តំ         និសីទិ         ។  

 [១២៤] ឯកមន្តំ និសិេនន  េខ ជ ភរទ្វ េជ 

្រពហមេ           ភគវន្តំ        គថយ        អជឈភសិ 

 អេន្ត          ជ          ពហិ         ជ  

 ជ យ         ជដិ         បជ 

 តំ        តំ        េគតម        បុចឆ មិ 

 េក        ឥមំ        វជិដេយ        ជដន្តិ       ។ 
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៩៦ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

 [១២២] កល្រពះមន្រពះភគ ្រទង់្រ ស់យ៉ងេនះេហើយ 

អហឹសកភរទ្វ ជ្រពហមណ៍ បនេពលនូវពកយេនះ នឹង្រពះមន្រពះ 

ភគថ បពិ្រត្រពះេគតមដ៏ចេ្រមើន ចបស់ ស់ ។ េប ។ បនដឹង 

ចបស់ ។ ប ្ត ្រពះអរហន្តទងំ យ ្រពះភរទ្វ ជៈមន យុ ក៏ជ 

្រពះអរហន្តមួយអងគែដរ      ។ 

ជ សូ្រត  ទី  ៦ 
 [១២៣] វតថីនិទន ។ ្រគេនះឯង ជ ភរទ្វ ជ្រពហមណ៍ 

ចូលេទគល់្រពះមន្រពះភគ លុះចូលេទដល់េហើយ ក៏េធ្វើេសចក្តី 

រកី យ ជមួយនឹង្រពះមន្រពះភគ លុះបញចប់ពកយែដលគួររកី យ 

និងពកយែដលគួររឭកេហើយ         ក៏អងគុយកនុងទីដ៏សមគួរ        ។ 

 [១២៤] លុះជ ភរទ្វ ជ្រពហមណ៍ អងគុយកនុងទីដ៏សមគួរេហើយ 

បនេពលនឹង្រពះមន្រពះភគ         េ យគថ       ថ 

 ប ្ត ញខងកនុងក៏មន     ប ្ត ញខងេ្រកក៏មន  ពួកសត្វ 

 ែតងជពំក់       េ យប ្ត ញ       បពិ្រត្រពះេគតម  េ្រពះ 

 េហតុេនះ         ខញុ ្ំរពះអងគសូមសួរនូវេសចក្តីេនះ  េតើអនក  

 ចកប់ឆក រនូវប ្ត ញេនះបន         ។ 
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៩៧ 

្រពហមណសំយុត្តស    អរហន្តវេគគ   ភគវន្តបបសំ  

 [១២៥] សីេល         បតិ ្ឋ យ        នេ         សបេញញ  

 ចិត្តំ         បញញញច          ភវយ ំ

 បី          និបេក        ភិកខុ  

 េ          ឥមំ         វជិដេយ        ជដំ 

 េយសំ        េគ        ច       េទេ        ច 

 អវជិជ         ច        វ ិ ជិ  

 ខី ស          អរហេន្ត  

 េតសំ         វជិដិ         ជ  

 យតថ        នមញច         របូញច  

 អេសសំ        ឧបរុជឈតិ 

 បដិឃរបូសញញ         ច 

 ឯេតថ         ឆិជជេត       ជ តិ      ។ 

 [១២៦] ឯវ ំ វុេត្ត ជ ភរទ្វ េជ ្រពហមេ  ភគ- 

វន្តំ ឯតទេ ច អភិកកន្តំ េភ េគតម ។ េប ។ អញញត- 

េ      ច    បនយ ម       ភរទ្វ េជ      អរហតំ      អេ សីតិ    ។ 
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៩៧ 

្រពហមណសំយុត្ត   អរហន្តវគគ   េសចក្តីសរេសើរ្រពះមន្រពះភគ 

 [១២៥]      ្រពះអងគ្រ ស់ថ    នរជនេឃើញភ័យ  កនុងសង រវដ្ត 

 ្របកបេ យបញញ       មនពយយម  មនបញញ ជេ្រគ ងរក  

 ខ្លួន     ងំេនកនុងសីល    េហើយចេ្រមើននូវចិត្តនិងបញញ   នរជន 

 េនះ   េទើបគួរកប់ឆក រនូវប ្ត ញេនះបន    គៈក្តី  េទសៈក្តី 

 អវជិជ ក្តី       ែដលជនទងំ យ   ឲយ បរ បេទេហើយ 

 ជនទងំេនះ     មន សវៈអស់េហើយ       ជ្រពះអរហន្ត  ជន 

 ទងំេនះ        េឈម ះថបនកប់ឆក រនូវប ្ត ញបន  នមក្តី 

 រូបក្តី      បដិឃសញញ និងរូបសញញ ក្តី  រលត់មិនសល់កនុងទី  

 ប ្ត ញន៎ុះ       ក៏ ច់សូនយកនុងទីេនះ      ។ 

 [១២៦] កល្រពះមន្រពះភគ ្រទង់្រ ស់យ៉ងេនះេហើយ 

ជ ភរទ្វ ជ្រពហមណ៍ បនេពលនូវពកយេនះ នឹង្រពះមន្រពះភគ 

ថ បពិ្រត្រពះេគតមដ៏ចេ្រមើន ចបស់ ស់ ។ េប ។ ប ្ត ្រពះអរហន្ត 

ទងំ យ    ្រពះភរទ្វ ជៈមន យុ    ក៏ជ្រពះអរហន្តមួយអងគែដរ     ។ 
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៩៨ 

សុត្តន្តបិដេក  សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

សត្តមំ   សុទធិកសុត្តំ 

 [១២៧] វតថីនិទនំ ។ អថេខ សុទធិកភរទ្វ - 

េជ ្រពហមេ  េយន ភគ  េតនុបសង កមិ ឧប- 

សង កមិ ្វ  ភគវ  សទធឹ សេមម ទិ សេមម ទនីយ ំ

កថំ ណីយ ំ វតីិ េរ ្វ  ឯកមន្តំ និសីទិ ។ 

 [១២៨] ឯកមន្តំ និសិេនន  េខ សុទធិកភរទ្វ - 

េជ ្រពហមេ  ភគវេ  សន្តិេក ឥមំ គថំ អ- 

ភសិ 

 ន     ្រពហមេ       សុជឈតិ      េកចិ      េ េក 

 សីល បិ      តេប       ករ ំ

 វជិជ ចរណសមបេនន         េ         សុជឈតិ 

 ន        អញញ          ឥត         បជតិ       ។ 

 [១២៩] ពហុមប ិ       បលបំ        ជបប ំ

  ន       ជចច         េ តិ        ្រពហមេ  

  អេន្ត          កសមពុសង ក្លិ េ ្ឋ  

  កុហន        ឧបនិស េិ  
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៩៨ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

សុទធិកសូ្រត  ទី  ៧ 

 [១២៧] វតថីនិទន ។ ្រគេនះឯង សុទធិកភរទ្វ ជ្រពហមណ៍ 

ចូលេទគល់្រពះមន្រពះភគ លុះចូលេទដល់េហើយ ក៏េធ្វើេសចក្តី 

រកី យ ជមួយនឹង្រពះមន្រពះភគ លុះបញចប់ពកយែដលគួរកី យ 

និងពកយែដលគួររឭកេហើយ         ក៏អងគុយកនុងទីដ៏សមគួរ        ។ 

 [១២៨] លុះសុទធិកភរទ្វ ជ្រពហមណ៍ អងគុយទីដ៏សមគួរេហើយ 

បនេពលគថេនះ          កនុងសំ ក់្រពះមន្រពះភគថ 

 បុគគលែដលេឈម ះថ       ្រពហមណ៍  ពំុទន់បរសុិទធេនេឡើយ 

 េទ       លុះែតបុគគល មួយ       កនុងេ ក  ែដលមនសីល 

 េធ្វើនូវតបៈ     ្របកបេ យវជិជ និងចរណៈ      បុគគលេនះ  េទើប 

 េឈម ះថ      បរសុិទធ     ពួកសត្វឯេទៀត     េ្រកពីេនះ  រែមងមិន 

 បរសុិទធេឡើយ       ។ 

 [១២៩]        ្រពះអងគ្រ ស់ថ  បុគគលកលេពលនូវពកយេ្រចើន 

 ែតជអនកេ្រជក្រជកេ ហមង         ខងកនុង  ្រស័យេ យ 

 ករកុហក        ក៏មិនេឈម ះថ       ្រពហមណ៍  េ្រពះជតិេឡើយ  
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៩៩ 

្រពហមណសំយុត្តស    អរហន្តវេគគ   អគគិកភរទ្វ ជស    បរវិតិកកនំ 

 ខត្តិេយ          ្រពហមេ            េវេស  

 សុេទទ          ច ្ឌ លបុកកុ េ  

 រទធវរីេិយ           បហិតេ ្ត  

 និចចំ           ទឡ្ហបរកកេម 

 បេបបតិ         បរមំ         សុទធឹ 

 ឯវ ំ          ជនហិ         ្រពហម តិ       ។ 

 [១៣០] ឯវ ំ វុេត្ត សុទធិកភរទ្វ េជ ្រពហមេ  

ភគវន្តំ ឯតទេ ច អភិកកន្តំ េភ េគតម អភិកកន្តំ 

េភ េគតម ។ េប ។ អញញតេ  ច បនយ ម  

ភរទ្វ េជ          អរហតំ          អេ សីតិ         ។ 

អដ្ឋមំ   អគគិកសុត្តំ 
 [១៣១] ឯកំ សមយ ំ ភគ  ជគេហ វហិរត ិ

េវឡុវេន កលនទកនិ េប ។ េតន េខ បន សមេយន 

អគគិកភរទ្វ ជស  ្រពហមណស  សបបនិ បយេ  

សននិហិេ  េ តិ អគគឹ ជុហិស មិ អគគិហុត្តំ បរចិ- 

រសិ មីតិ        ។ 
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៩៩ 

្រពហមណសំយុត្ត   អរហន្តវគគ   បរវិតិកកៈៃនអគគិកភរទ្វ ជ្រពហមណ៍ 

 ក ្រត        ្រពហមណ៍     េវស ៈ     សុទទៈ     ច ្ឌ ល  អនកេចល 

 សំ ម     ែដលមនពយយម       ្របរពធេហើយ  មនចិត្តបញជូ ន 

 េទ          កន់្រពះនិព្វ ន  មនេសចក្តី្របឹងែ្របងមមួំនជនិចច 

 រែមងដល់នូវេសចក្តីបរសុិទធដ៏ៃ្រកែលងបន  មន ល្រពហមណ៍ 

 អនកចូរដឹងយ៉ងេនះចុះ         ។ 

 [១៣០] កល្រពះមន្រពះភគ ្រទង់្រ ស់យ៉ងេនះេហើយ 

សុទធិកភរទ្វ ជ្រពហមណ៍ បនេពលនូវពកយេនះ នឹង្រពះមន 

្រពះភគថ បពិ្រត្រពះេគតមដ៏ចេ្រមើន ចបស់ ស់ បពិ្រត្រពះ 

េគតមដ៏ចេ្រមើន ចបស់ ស់ ។ េប ។ ប ្ត ្រពះអរហន្តទងំ យ 

្រពះភរទ្វ ជៈមន យុ     ក៏ជ្រពះអរហន្តមួយអងគែដរ     ។ 

អគគិកសូ្រត  ទី  ៨ 

 [១៣១] សម័យមួយ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េនកនុងវត្ត 

េវឡុវន័ ជកលនទកនិ ប ថ ន េទៀប្រកុង ជ្រគឹះ ។ សម័យេនះឯង 

អគគិកភរទ្វ ជ្រពហមណ៍ យនូវបយសេ យសបប ិ េ យបណំង 

ថ        ម អញនឹងបូជេភ្លើង        នឹងបេ្រមើនូវករបូជេភ្លើង       ។ 
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១០០ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

 [១៣២] អថេខ ភគ  បុព្វណ្ហ សមយ ំ និ េស ្វ  

បត្តចីវរមទយ ជគហំ បិ ្ឌ យ បវសិិ ជគេហ 

សបទនំ បិ ្ឌ យ ចរមេន េយន អគគិកភរទ្វ ជស  

្រពហមណស  និេវសនំ េតនុបសង កមិ ឧបសង កមិ ្វ  

ឯកមន្តំ       អ ្ឋ សិ         ។ 

 [១៣៣] អទទ  េខ អគគិកភរទ្វ េជ ្រពហម- 

េ  ភគវន្តំ បិ ្ឌ យ ឋិតំ(១) ទិ ្វ ន ភគវន្តំ គថយ 

អជឈភសិ  

 តីហិ        វជិជ ហិ         សមបេនន  

 ជតិម        សុត         ពហ ូ

 វជិជ ចរណសមបេនន  

 េ មំ       ភុេញជយយ       បយសន្តិ(២)      ។ 

 [១៣៤] ពហុមប ិ      បលបំ       ជបប ំ

 ន         ជចច          េ តិ          ្រពហមេ  

 អេន្ត        កសមពុសង ក្លិ េ ្ឋ  

 កុហន         បរ ិ រេិ  
    ១   ឱ.  ម.   បិ ្ឌ យ   ចរន្តំ  ។   ២   ឱ.  ម.   បយសន្តិ   ។ 
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១០០ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

 [១៣២] លំ ប់េនះឯង ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់សបង់្រប ប់ 

ប្រតនិងចីវរ កនុងបុព្វណ្ហ សម័យ េស្តចចូលេទបិណ្ឌ បត កនុង្រកុង ជ្រគឹះ 

កល្រ ច់បិណ្ឌ បត មលំ ប់ផទះ កនុង្រកុង ជ្រគឹះេហើយ ក៏ចូលេទកន់ 

ផទះរបស់អគគិកភរទ្វ ជ្រពហមណ៍ លុះចូលេទដល់េហើយ ្រទង់ឈរេន 

កនុងទីដ៏សមគួរ        ។ 

 [១៣៣] អគគិកភរទ្វ ជ្រពហមណ៍ បនេឃើញ្រពះមន្រពះភគ 

កពុំង្រទង់ឈរ េដើមបបីិណ្ឌ បត លុះេឃើញេហើយ បនេពលនឹង្រពះ 

មន្រពះភគ       េ យគថ      ថ 

 អនក បរបូិណ៌េ យវជិជ  ៣ មនជតិ  (ដ៏បរសុិទធ)  ជអនកេចះ 

 ចគំមពីរេ្រចើន        ជអនកបរបូិណ៌េ យវជិជ ចរណៈ  អនកេនះ 

 េទើបគួរបរេិភគ      នូវបយសេនះបន        ។ 

 [១៣៤]        ្រពះអងគ្រ ស់ថ បុគគលកលេពលនូវពកយេ្រចើន 

 ែតជអនកេ្រជក្រជកេ ហមង       ខងកនុង  ្រតូវេសចក្តីកុហក 

 រួបរតឹេហើយ           មិនេឈម ះថ្រពហមណ៍  េ្រពះជតិេឡើយ 
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១០១ 

្រពហមណសំយុត្តស    អរហន្តវេគគ   គថភិគីតបនូទនំ 

 បុេព្វនិ សំ           េយ          េវទិ 

 សគគ បយញច           បស តិ 

 អេថ        ជតិកខយ ំ       បេ ្ត  

 អភិញញ          េ សិេ         មុនិ 

 ឯ ហិ         តីហិ          វជិជ ហិ 

 េតវេិជជ          េ តិ         ្រពហមេ  

 វជិជ ចរណសមបេនន  

 េ មំ         ភុេញជយយ          បយសន្តិ       ។ 

 ភុញជ តុ  ភវ ំ        េគតេម       ្រពហមេ        ភវន្តិ       ។ 

 [១៣៥]  គថភិគីតំ         េម         អេភជេនយយ ំ

 សមបស តំ       ្រពហមណ       េនស       ធេមម  

 គថភិគីតំ         បនុទន្តិ        ពុទធ  

 ធេមម        សតិ        ្រពហមណ        វុត្តិ        េរ  

 អេញញន        ច       េកវលិនំ       មេហសឹ 

 ខី សវ ំ       កុកកុចចវបូសន្តំ 

 អេននន         បេនន        ឧបដ្ឋហស ុ 

 េខត្តញ្ហិ        តំ       បុញញេបកខស         េ តីតិ       ។ 
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១០១ 

្រពហមណសំយុត្ត   អរហន្តវគគ   កិរយិបេនទ បង់នូវករេពលគថ   ដូចជចេ្រម ង 

 អនក ដឹងនូវខនធសន្ត ន ែដលសត្វធ្ល ប់ ្រស័យេនពីមុន 

 េឃើញនូវសួគ៌និងអបយ      មួយេទៀត  ជអនកដល់នូវករអស់ 

 េទៃនជតិ         ជអនក្របជញ  ដល់នូវករសេ្រមចេ្រពះ្រ ស់ 

 ដឹង     បនេឈម ះថ    េតវជិជបុគគល     េ្រពះវជិជ ទងំបីន៎ុះ  ទងំ 

 បរបូិណ៌      េ យវជិជ ចរណៈ       េទើបេឈម ះថ  ្រពហមណ៍ 

 ្រពហមណ៍េនះ         គួរបរេិភគបយសេនះបន        ។ 

 ្រពហមណ៍ ្រកបទូលថ សូម្រពះេគតមដ៏ចេ្រមើន ជ្រពហមណ៍ 

ដ៏ចេ្រមើន       បរេិភគចុះ        ។ 

 [១៣៥]      ្រពះអងគ្រ ស់ថ      តថគត មិនគួរបរេិភគេភជន 

 ែដលបនអំពីករេពលគថ           ដូចជចេ្រម ងេទ មន ល 

 ្រពហមណ៍      ធម៌េនះ  មិនែមនជធម៌របស់ពួកបុគគលអនកេឃើញ 

 ធម៌ ថ៌េទ       ្រពះពុទធទងំ យ  ែតងបេនទ បង់នូវករេពល 

 គថ      ដូចជចេ្រម ង      មន ល្រពហមណ៍  កលេបើធម៌មន 

 េហើយ        េនះឯងជករចិញចឹ មជីវតិ  ចូរអនកទំនុកប្រមុង្រពះ 

 ខី ្រសព       ែដលមនគុណបរបូិណ៌  អនកែស្វងរកនូវគុណ 

 ដ៏ធ ំ    ជអនករមង ប់នូវេសចក្តីរពឹស  េ យបយនិងទឹកដៃទចុះ 

 េ្រពះថ          េនះជេខត្តរបស់បុគគលអនក្របថន នូវបុណយ  ។ 
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១០២ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

 [១៣៦] ឯវ ំ វុេត្ត អគគិកភរទ្វ េជ ្រពហមេ  

ភគវន្តំ ឯតទេ ច អភិកកន្តំ េភ េគតម អភិកកន្តំ េភ 

េគតម ។ េប ។ អញញតេ  ច បនយ ម  ភរទ្វ េជ 

អរហតំ        អេ សីតិ        ។ 

នវមំ   សុនទរកិសុត្តំ 

 [១៣៧] ឯកំ សមយ ំ ភគ  េកសេលសុ 

វហិរតិ សុនទរកិយ នទិយ តីេរ ។ េតន េខ បន 

សមេយន សុនទរកិភរទ្វ េជ ្រពហមេ  សុនទរកិយ 

នទិយ តីេរ អគគឹ ជុហតិ អគគិហុត្តំ បរចិរតិ ។ អថេខ 

សុនទរកិភរទ្វ េជ ្រពហមេ  អគគឹ ជុហិ ្វ  អគគិហុត្ត ំ

បរចិរ ិ ្វ  ឧ ្ឋ យសន សមន្ត  ចតុទទិ  អនុវេិ - 

េកសិ    េក     នុ     េខ      ឥមំ     ហពយេសសំ     ភុេញជយយតិ  ។ 
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១០២ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

 [១៣៦] កលែដល្រពះមន្រពះភគ ្រទង់្រ ស់យ៉ងេនះ 

េហើយ អគគិកភរទ្វ ជ្រពហមណ៍ បន្រកបបងគទូំល្រពះមន្រពះភគ 

យ៉ងេនះថ បពិ្រត្រពះេគតមដ៏ចេ្រមើន ចបស់េពក ស់ បពិ្រត្រពះ 

េគតមដ៏ចេ្រមើន ចបស់េពក ស់ ។ េប ។ ប ្ត ្រពះអរហន្តទងំ យ 

អគគិកភរទ្វ ជៈមន យុ       ក៏ជ្រពះអរហន្តមួយអងគែដរ       ។ 

សុនទរកិសូ្រត  ទី  ៩ 

 [១៣៧] សម័យមួយ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េនេទៀប 

េឆនរសទឹងសុនទរកិ កនុងែដនេកសល ។ សម័យេនះឯង សុនទរកិភរទ្វ ជ- 

្រពហមណ៍ ែតងបូជេភ្លើង បេ្រមើនូវករបូជេភ្លើង េទៀបេឆនរសទឹងសុនទរកិ ។ 

លុះសុនទរកិភរទ្វ ជ្រពហមណ៍ បូជេភ្លើង បេ្រមើនូវករបូជេភ្លើងេហើយ 

ក៏េ្រកកអពីំ សនៈ ងកេមើលជុទិំសទងំបួន គិតថ អនក ហន៎ គួរ 

បរេិភគនូវបយស       ែដលសល់ពីបូជេនះ       ។ 
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១០៣ 

្រពហមណសំយុត្តស    អរហន្តវេគគ   ភគវន្តូបសងកមនំ 

[១៣៨] អទទ  េខ សុនទរកិភរទ្វ េជ ្រពហមេ  

ភគវន្តំ អញញតរសមឹ រុកខមេូល សសីសំ បរុតំ និសិននំ 

ទិ ្វ ន េមន ហេតថន ហពយេសសំ គេហ ្វ  ទកខិ - 

េណន ហេតថន កមណ្ឌ លំុ គេហ ្វ  េយន ភគ  

េតនុបសង កមិ ។ អថេខ ភគ  សុនទរកិភរទ្វ ជស  

្រពហមណស  បទសេទទន សីសំ វវិរ ិ ។ អថេខ 

សុនទរកិភរទ្វ េជ ្រពហមេ  មុេ ្ឌ  អយ ំ ភវ ំ

មុណ្ឌ េក អយ ំ ភវន្តិ តេ  វ បុន និវត្តិកេម 

អេ សិ ។ អថេខ សុនទរកិភទ្វ ជស  ្រពហមណស  

ឯតទេ សិ មុ ្ឌ បិ ហិ ឥេធកេចច ្រពហម  ភវន្ត ិ

យននូនហំ តំ ឧបសង កមិ ្វ  ជតឹ បុេចឆយយន្តិ ។ អថេខ 

សុនទរកិភរទ្វ េជ ្រពហមេ  េយន ភគ  េតនុ- 

បសង កមិ ឧបសង កមិ ្វ  ភគវន្តំ ឯតទេ ច កឹជេចច  

ភវន្តិ          ។ 
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១០៣ 

្រពហមណសំយុត្ត   អរហន្តវគគ   ្រពហមណ៍ចូលេទគល់្រពះមន្រពះភគ 

 [១៣៨] សុនទរកិភរទ្វ ជ្រពហមណ៍ បនេឃើញ្រពះមន្រពះភគ 

្រទង់គង់ទទូរ្រពះសិរ េ្រកមម្លប់េឈើមួយ លុះេឃើញេហើយ ក៏កន់នូវ 

បយស ែដលសល់អពីំករបូជ េ យៃដេឆ្វង េហើយកន់នូវកុណ្ឌី  

ទឹកេ យៃដ ្ត  ំ ចូលេទរក្រពះមន្រពះភគ ។ លំ ប់េនះឯង 

្រពះមន្រពះភគ ្រទង់េបើក្រពះសិរ េ យឮសូរេជើង ៃនសុនទរកិ- 

ភរទ្វ ជ្រពហមណ៍ ។ សុនទរកិភរទ្វ ជ្រពហមណ៍ ក៏េពលថ េ ក 

ដ៏ចេ្រមើនេនះ កបល្រតេងល េ កដ៏ចេ្រមើនេនះ កបល្រតេងល ដូេចនះ 

េហើយ ចង់្រតឡប់អពីំទីេនះមកវញិ ។ េទើបសុនទរកិភរទ្វ ជ្រពហមណ៍ 

មនេសចក្តី្រតិះរះិដូេចនះថ ្រពហមណ៍ទងំ យពួកមួយ កនុងេ កេនះ 

មនកបល្រតេងលែដរ េបើដូេចន ះ មនែត ម អញ្រតូវចូលេទរក 

េ កដ៏ចេ្រមើនេនះ េហើយសួរនូវជតិវញិ ។ លំ ប់េនះឯង 

សុនទរកិភរទ្វ ជ្រពហមណ៍ ចូលេទរក្រពះមន្រពះភគ លុះចូលេទ 

ដល់េហើយ ក៏េពលពកយេនះ នឹង្រពះមន្រពះភគថ េ កដ៏ចេ្រមើន 

ជជតិអ្វី          ។ 
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១០៤ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

 [១៣៩]  ម     ជតឹ      បុចឆ      ចរណញច       បុចឆ 

 ក ្ឋ       ហេវ      ជយតិ      ជតេវេទ 

 នីចកុលីេនបិ      មុនី       ធិតិម 

 ជនីេយ      េ តិ      ហិរនីិេសេធ 

 សេចចន     ទេន្ត      ទម      ឧេបេ  

 េវទន្តគ ូ      វុសិត្រពហមចរេិយ 

 យញញូបនីេ        តមុបវ ្ហេយថ 

 កេលន     េ      ជុហតិ   ទកខិ េណេយយតិ   ។ 

 [១៤០] អទធ      សុយិដ្ឋំ     សុហុតំ     មមយិទំ 

 យ ំ     ទិសំ      េវទគុមទទ មិ 

 តុម្ហ ទិ នំ       ហិ       អទស េនន 

 អេញញ       ជេន       ភុញជតិ      ហពយេសសន្តិ  ។ 

 ភុញជ តុ    ភវ ំ   េគតេម    ្រពហមេ     ភវន្តិ  ។ 
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១០៤ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

 [១៣៩]       ្រពះអងគ្រ ស់ថ       ចូរអនកកុសួំររកជតិេឡើយ  ចូរ 

 សួរែតករ្រប្រពឹត្តវញិ         េភ្លើងែតងេកើតអពីំេឈើ  ឯអនក្របជញ 

 េទះបីេកើតកនុង្រតកូលទប        ក៏គង់មនេសចក្តីពយយម  ជ 

 បុរស ជេនយយ          ជអនក មឃត់  នូវបបេ យហិរ ិ

 ទូនម នេ យបរមតថសចចៈ  ្របកបេ យករទូនម ននូវឥ្រនទិយ 

 ដល់នូវទីបផុំតៃនចតុេវទ      គឺមគគ ៤  មន្រពហមចរយិៈេនរួច 

 េហើយ         បុគគល ក់ែតងនូវយ័ញញ ជនគបបេី បុគគល 

 េនះ      (ថជ្រពហមណ៍ដ៏ឧត្តម)       បុគគលេនះ  រែមងបូជនូវ 

 ទកខិេណយយបុគគលទងំ យ       មកល       ។ 

 [១៤០]        សុនទរកិភរទ្វ ជ្រពហមណ៍េពលថ        វតថុ េនះ  ខញុ  ំ

 បូជេហើយេ យ្របៃព       វតថុ េនះ  ខញុគំនំប់េហើយេ យ្របៃព 

 េ យពិត     ខញុមិំនបនេឃើញបុគគល   ែដលដល់នូវេវទដូច 

 ជ្រពះអងគេ ះ      េ្រពះថជនឯេទៀត  លុះែតមិនេឃើញពួក 

 បុគគលដូចជ្រពះអងគ         េទើបបរេិភគបយស  ែដលសល់ 

 អពីំករបូជ        ។ 

សូម្រពះេគតមដ៏ចេ្រមើន     ជ្រពហមណ៍ដ៏ចេ្រមើន     បរេិភគចុះ       ។ 
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១០៥ 

្រពហមណសំយុត្តស    អរហន្តវេគគ   ហពយេសសឆ ្ឌ បនំ 

 [១៤១] គថភិគីតំ       េម        អេភជេនយយ ំ

  សមបស តំ        ្រពហមណ        េនស        ធេមម  

  គថភិគីតំ        បនុទន្តិ        ពុទធ  

  ធេមម        សតិ        ្រពហមណ        វុត្តិ       េរ  

  អេញញន       ច       េកវលិនំ        មេហសឹ 

  ខី សវ ំ       កុកកុចចវបូសន្តំ 

  អេននន       បេនន       ឧបដ្ឋហស ុ 

  េខត្តញ្ហិ         តំ        បុញញេបកខស         េ តីតិ       ។ 

 [១៤២] អថ កស  ចហំ េភ េគតម ឥមំ 

ហពយេសសំ ទមមីតិ ន ខ្វ ហន្តំ ្រពហមណ បស មិ 

សេទវេក េ េក សមរេក ស្រពហមេក សស ម- 

ណ្រពហមណិយ បជយ សេទវមនុស យ យេស - 

េ        ហពយេសេ        ភុេ ្ត         សមម បរ ិ មំ        គេចឆយយ 
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១០៥ 

្រពហមណសំយុត្ត អរហន្តវគគ ្រទង់ញំំុង្រពហមណ៍ឲយេចលនូវបយសែដលសល់អំពីករបូជ 

 [១៤១]         ្រពះអងគ្រ ស់ថ  តថគតមិនគួរបរេិភគេភជន 

 ែដលបនអំពីករេពលគថ           ដូចជចេ្រម ងេទ  មន ល 

 ្រពហមណ៍      ធម៌េនះ  មិនែមនជធម៌របស់ពួកបុគគលអនកេឃើញ 

 ធម៌ ថ៌េទ        ្រពះពុទធទងំ យ  ែតងបេនទ បង់នូវករេពល 

 គថ      ដូចជចេ្រម ង        មន ល្រពហមណ៍ កលេបើធម៌មន 

 េហើយ       េនះឯង       ជករចិញចឹ មជីវតិ  ចូរអនកទំនុកប្រមុង្រពះ 

 ខី ្រសព       ែដលមនគុណបរបូិណ៌  អនកែស្វងរកនូវគុណ 

 ដ៏ធ ំ       អនករមង ប់នូវេសចក្តីរពឹស  េ យបយនិងទឹកដៃទចុះ 

 េ្រពះថ       េនះជេខត្តរបស់បុគគលអនក្របថន នូវបុណយ       ។ 

 [១៤២] បពិ្រត្រពះេគតមដ៏ចេ្រមើន េបើដូេចន ះ ខញុ ្ំរពះអងគនឹងឲយ 

នូវបយស ែដលសល់អពីំករបូជេនះដល់អនក  ។ មន ល្រពហមណ៍ 

កនុងេ ក ្រពមទងំេទវេ ក មរេ ក ្រពហមេ ក កនុងពពួកសត្វ 

្រពមទងំសមណ្រពហមណ៍ ្រពមទងំមនុស ជសមមតិេទព និងមនុស  

ដ៏េសស តថគត មិនេឃើញមនបុគគល  ែដលបរេិភគបយស 

សល់អពីំករបូជ     េហើយគបបដីល់     នូវករ្រទុឌេ្រទមេទេ យ្រសួល 
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១០៦ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

អញញ្រត តថគតស   តថគតស វកស   េតនហិ 

ត្វំ ្រពហមណ តំ ហពយេសសំ អបហរេិត  ឆេឌ្ឌហិ 

អបបណេក                  ឧទេក         ឱបិ េបសីតិ        ។ 

 [១៤៣] អថេខ សុនទរកិភរទ្វ េជ ្រពហមេ  

តំ ហពយេសសំ អបបណេក ឧទេក ឱបិ េបសិ ។ 

អថេខ េ  ហពយេសេ  ឧទេក បកខិ េ ្ត  វចិិ - 

យតិ(១) វដិិចិ យតិ សនធូបយតិ សមបធបូយតិ ។ 

េសយយថបិ នម ផេ (២) ទិវសសន្តេ ្ត  ឧទេក 

បកខិ េ ្ត  វចិិ យតិ វដិិចិ យតិ សនធូបយតិ សមប- 

ធបូយតិ ឯវេមវ េ  ហពយេសេ  ឧទេក បកខិ េ ្ត  

វចិិ យតិ វដិិចិ យតិ សនធូបយតិ សមបធបូយតិ ។ 

អថេខ សុនទរកិភរទ្វ េជ ្រពហមេ  សំវេិគគ  េ - 

មហដ្ឋជេ  េយន ភគ  េតនុបសង កមិ ឧបសង កមិ ្វ  

ឯកមន្តំ        អ ្ឋ សិ       ។ 

    ១   ឱ.   ចិចចិ យតិ   ចិដិចិ យតិ  ។   ២   ម.   េ េ    ។ 
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១០៦ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

េ្រកពីតថគត ឬេ្រកពី វក័តថគតេនះេឡើយ មន ល្រពហមណ៍ េបើ 

ដូេចន ះ អនកចូរចក់េចលនូវបយស ែដលសល់អពីំករបូជេនះ កនុង 

ទីគម នេ ម ្រសស់       ឬបចេទកនុងទឹកែដលគម នសត្វចុះ       ។ 

 [១៤៣] លំ ប់េនះឯង សុនទរកិភរទ្វ ជ្រពហមណ៍ កប៏ច 

បយស ែដលសល់អពីំករបូជេនះ េទកនុងទឹកែដលគម នសត្វ ។ 

បយស ែដលសល់អពីំករបូជេនះ លុះ្រពហមណ៍បនបចេទកនុងទឹក 

េហើយ ក៏េធ្វើសេំឡងឮវចិិដ វដិិចិដ ហុយែផ ងេឡើង ហុយែផ ង 

េថគ ល ។ ដូចជផលេគ លអស់មួយៃថង េហើយ ក់េទកនុងទឹក េធ្វើ 

នូវសេំឡងឮវចិិដ វដិិចិដ ហុយែផ ងេឡើង ហុយែផ ងេថគ ល យ៉ង  

មិញ បយស ែដលសល់អពីំករបូជេនះ ្រពហមណ៍បនបចេទកនុង 

ទឹក េហើយេធ្វើនូវសេំឡងឮវចិិដ វដិិចិដ ហុយែផ ងេឡើង ហុយែផ ង 

េថគ ល យ៉ងេនះឯង ។ លំ ប់េនះ សុនទរកិភរទ្វ ជ្រពហមណ៍ 

មនេសចក្តីសេង្វគ េកើតេសចក្តី្រពឺេ ម ក៏ចូលេទគល់្រពះមន្រពះភគ 

លុះចូលេទដល់េហើយ     ក៏ឋិតេនកនុងទីដ៏សមគួរ      ។ 
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១០៧ 

្រពហមណសំយុត្តស    អរហន្តវេគគ   វរិធូិបម 

 [១៤៤] ឯកមន្តំ ឋិតំ េខ សុនទរកិភរទ្វ ជ ំ

្រពហមណំ        ភគ         គថហិ        អជឈភសិ 

 ម         ្រពហមណ          ទរុសមទ េន 

 សុទធឹ         អមញញឹ          ពហិទធ        ហិ       ឯតំ 

 ន      ហិ       េតន       សុទធឹ       កុស        វទន្តិ 

 េយ         ពហិេរន         បរសុិទធិមិេចឆ 

 ហិ ្វ         អហំ        ្រពហមណ        ទរុទហំ 

 អជឈត្តេមវ         ជលយមិ        េជតឹ 

 និចចគគិនី        និចចសមហិតេ ្ត  

 អរហំ        អហំ        ្រពហមចរយិ ំ       ច មិ 

 មេន        ហិ       េត       ្រពហមណ       ខរភិេ  

 េកេធ        ធេូម        ភសមនិេមម សវជជំ 



221 
 

១០៧ 

្រពហមណសំយុត្ត   អរហន្តវគគ   ឧបមមន្របករេផ ង  ៗ 

 [១៤៤] លុះសុនទរកិភរទ្វ ជ្រពហមណ៍ ឋិតកនុងទីដ៏សមគួរេហើយ 

េទើប្រពះមន្រពះភគ        បន្រ ស់េ យ្រពះគថទងំ យថ 

 មន ល្រពហមណ៍          អនកកុដុំតឧស  សមគ ល់ថបរសុិទធិេឡើយ  

 េ្រពះថករដុតន៎ុះ       ជខងេ្រកេទ       បុគគល   ្របថន  

 នូវេសចក្តីបរសុិទធិខងេ្រក           អនក្របជញទងំ យ  មិន 

 េ នូវបុគគលេនះ           ថមនេសចក្តីបរសុិទធ  េ្រពះេហតុ 

 េនះេឡើយ         មន ល្រពហមណ៍        តថគតលះបង់  នូវករ 

 ដុតឧសេហើយ          ដុតែតេភ្លើងខងកនុងេទ  តថគតមនេភ្លើង 

 រុងេរឿងជនិចច    មនចិត្ត ងំមជំនិចច     ជអរហន្ត  ្រប្រពឹត្តនូវ 

 ្រពហមចរយិៈ     មន ល្រពហមណ៍     មនះរបស់អនក  ដូចជអែ្រមក 

 ដ៏ធងន់          េសចក្តីេ្រកធដូចជែផ ង  ពកយកុហកដូចជែផះ 



222 
 

១០៨ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគវេគគ  

 ជិ ្ហ      សុជ     ហទយ ំ    េជតិ នំ 

 អ ្ត      សុទេន្ត      បុរសិស      េជតិ 

 ធេមម      រហេទ     ្រពហមណ     សីលតិេ ថ  

 អនវេិ        សពភិ        សតំ        បសេ ថ  

 យតថ      ហេវ       េវទគុេន       សិន  

 អនល្លគ ្ត វ(១)       តរន្តិ       បរ ំ

 សចចំ      ធេមម       សំយេម      ្រពហមចរយិ ំ 

 មេជឈសិ       ្រពហមណ       ្រពហមបត្តិ 

 សតុជជុភេូតសុ       នេម       កេ ហិ 

 តមហំ      នរ ំ     ធមម រតីិ      ្រពូមីតិ       ។ 

 [១៤៥] ឯវ ំ វុេត្ត សុនទរកិភរទ្វ េជ ្រពហមេ   

ភគវន្តំ ឯតទេ ច អភិកកន្តំ េភ េគតម ។ េប ។ 

អញញតេ  ច បនយ ម  ភរទ្វ េជ អរហតំ អេ - 

សីតិ       ។ 

    ១  ឱ.  ម.  អនល្លីនគ ្ត វ   ។ 
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១០៨ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

 អ ្ត តដូចជែវក  ហទយវតថុ ដូចជកែន្លងេភ្លើង       ចិត្តែដល 

 បុគគលទូនម នល្អេហើយ  ដូចជេភ្លើងរបស់បុរស         ពួកបុគគល 

 ដល់នូវេវទ  ងូតកនុងអន្លង់         មិនទទឹកខ្លួនេ ះ       ែតង 

 ឆ្លងដល់េ្រតើយគឺ្រពះនិព្វ ន   មន ល្រពហមណ៍       អន្លង់េនះ    គឺ 

 ធម៌    មនសីលជកពំង់       មិនល្អក់  ែដលសបបុរសទងំ យ 

 សរេសើរេហើយ  ថជរបស់សបបុរសទងំ យ            មន ល 

 ្រពហមណ៍  សចចៈក្តី     ធមមៈក្តី(១)     សំយមៈក្តី(២)       ្រពហមចរយិៈក្តី  

 ជធមមជត ងំេនជក ្ត ល  ជចែំណកដ៏្របេសើរ      ចូរអនក 

 េធ្វើនូវករនម ក រ  ចេំពះ្រពះខី ្រសព        ែដលមនចិត្ត 

 ស្លូត្រតង់ទងំ យចុះ  តថគតេ ជនេនះ         ថជអនក 

 រឭកនូវធម៌        ដូេចនះឯង        ។  

 [១៤៥] កល្រពះមន្រពះភគ ្រទង់្រ ស់យ៉ងេនះេហើយ 

សុនទរកិភរទ្វ ជ្រពហមណ៍ បនេពលនូវពកយេនះ នឹង្រពះមន្រពះភគ 

ថ បពិ្រត្រពះេគតមដ៏ចេ្រមើន ចបស់េពក ស់ ។ េប ។ ប ្ត ្រពះ 

អរហន្តទងំ យ ភរទ្វ ជៈមន យុ ក៏ជអរហន្តមួយរូបែដរ ។ 
    ១ ធមមៈ បនដល់ សមម ទិដ្ឋិ សមម សងកបបៈ សមម យមៈ សមម សតិ សមម សមធិ ។  

២ ករស្រងួម   បនដល់   សមម កមមន្តៈ   សមម ជីវៈ   ។ 
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១០៩ 

្រពហមណសំយុត្តស    អរហន្តវេគគ   ភគវន្តូបសងកមនំ 

ទសមំ   ពហុធិតិសុត្តំ 

 [១៤៦] ឯកំ សមយ ំ ភគ  េកសេលសុ វហិរត ិ

អញញតរសមឹ វនសេណ្ឌ  ។ េតន េខ បន សមេយន 

អញញតរស  ភរទ្វ ជេគត្តស  ្រពហមណស  ចតុទទស 

ពលិពទទ          ន ្ឋ           េ ន្តិ         ។ 

 [១៤៧] អថេខ ភរទ្វ ជេគេ ្ត  ្រពហមេ  េត 

ពលិពេទទ គេវសេន្ត  េយន េ  វនសេ ្ឌ  េតនុប- 

សង កមិ ឧបសង កមិ ្វ  អទទស ភគវន្តំ តសមឹ វនសេណ្ឌ  

និសិននំ បល្លង កំ ភុជិ ្វ  ឧជុំ កយ ំ បណិធយ 

បរមុិខំ សតឹ ឧបដ្ឋេប ្វ  ទិ ្វ ន េយន ភគ  

េតនុបសង កមិ ឧបសង កមិ ្វ  ភគវេ  សន្តិេក ឥម 

គថេយ           អភសិ   
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១០៩ 

្រពហមណសំយុត្ត   អរហន្តវគគ   ្រពហមណ៍ចូលេទរក្រពះមន្រពះភគ 

ពហុធិតិសូ្រត ទី ១០ 

 [១៤៦] សម័យមួយ ្រពះមន្រពះភគ គង់កនុងដងៃ្រពមួយ 

កនុងែដនេកសល ។ ក៏សម័យេនះឯង ្រពហមណ៍មន ក់ ជភរទ្វ ជ- 

េគ្រត       មនេគចនួំន      ១៤      បត់រកមិនទន់េឃើញ       ។ 

 [១៤៧] ្រគេនះ ភរទ្វ ជេគត្ត្រពហមណ៍ េដើររកេគទងំ 

េនះ ក៏ចូលេទកន់ដងៃ្រពេនះ លុះចូលេទដល់េហើយ បនេឃើញ 

្រពះមន្រពះភគ គង់ផគត់្រពះែភនន ងំ្រពះកយ្រតង់ តមកល់្រពះ ម រតី 

េឆព ះេទរក្រពះកមម ្ឋ ន កនុងដងៃ្រពេនះ លុះេឃើញេហើយ ក៏ចូល 

េទរក្រពះមន្រពះភគ លុះចូលេទដល់េហើយ បនេពលនូវគថ 

ទងំ យេនះ     កនុងសំ ក់្រពះមន្រពះភគថ 
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១១០ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

 នហ(១)           ននូិមស          សមណស  

 ពលិពទទ          ចតុទទស 

 អជជ         សដ្ឋឹ        ន        ទិស ន្តិ 

 េតនយ ំ       សមេ         សុខី 

 នហ         ននូិមស          សមណស  

 តិ          េខត្តសមិ         បបិក 

 ឯកប ្ណ         ទុប ្ណ         ច 

 េតនយ ំ        សមេ          សុខី 

 នហ         ននូិមស          សមណស  

 តុចឆេកដ្ឋសមិ        មសិូក  

 ឧេស ឡ្ហកិយ        នចចន្តិ 

 េតនយ ំ        សមេ          សុខី 

 នហ         ននូិមស          សមណស  

 សនថ េ           សត្តមសិេក 

 ឧបបទេកហិ         សញឆ េនន  

 េតនយ ំ       សមេ         សុខី 
    ១  ឱ.  ម.   នហិ   ។ 
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១១០ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

 េគទងំ   ១៤   ែដលរកមិនេឃើញអស់     ៦  ៃថងនឹងៃថងេនះេហើយ 

 របស់សមណៈេនះ        ្របែហលមិនមនេទ  េ្រពះេហតុេនះ 

 បនជសមណៈេនះ        េនជសុខ  លងសូមបមីនែតស្លឹកមួយ 

 ឬមនស្លឹកពីរែដលខូចកនុងចមក រ         របស់សមណៈេនះ  ្រប- 

 ែហលមិនមនេទ         េ្រពះេហតុេនះ  បនជសមណៈេនះ 

 េនជសុខ       កណ្តុ រទងំ យ  ែំរកេ យករេ តេលង 

 កនុងជ្រងុកទេទ         របស់សមណៈេនះ  ្របែហលមិនមនេទ 

 េ្រពះេហតុេនះ      បនជសមណៈេនះ     េនជសុខ  ក្រមល 

 ែដល្រកលេចល្របពីំរែខ  សឹងេដរ សេ យបណក- 

 ជតិទងំ យ           របស់សមណៈេនះ  ្របែហលមិនមន 

 េទ       េ្រពះេហតុេនះ         បនជសមណៈេនះ  េនជសុខ 
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១១១ 

្រពហមណសំយុត្តស    អរហន្តវេគគ   ភគវន្តស    បដិវចនំ 

 នហ         ននូិមស          សមណស  

 វធិ          បុត្តធីតេ  

 ឯកបុ ្ត         ទិ្វបុ ្ត         ច 

 េតនយ ំ       សមេ         សុខី 

 នហ         ននូិមស          សមណស  

 បិងគ           តិលកហ  

 េ ត្តំ         បេទន         េបេថតិ 

 េតនយ ំ       សមេ         សុខី 

 នហ         ននូិមស          សមណស  

 បចចូសម្ហិ         ឥ យិក 

 េទថ         េទថតិ        េចេទន្តិ 

 េតនយ ំ       សមេ         សុខីតិ       ។ 

 [១៤៨] នហ         មយ្ហ ំ       ្រពហមណ 

 ពលិពទទ          ចតុទទស 

 អជជ        សដ្ឋឹ        ន        ទិស ន្តិ  

 េតនហំ        ្រពហមណ        សុខី 

 នហ        មយ្ហ ំ       ្រពហមណ 
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១១១ 

្រពហមណសំយុត្ត   អរហន្តវគគ   ពកយតបរបស់្រពះមន្រពះភគ 

 កូន្របុស     កូន្រសី      ែដលេពះម៉យ      ឬេមម៉យ  មនកូន 

 មួយឬមនកូនពីរ       របស់សមណៈេនះ  ្របែហលមិនមនេទ 

 េ្រពះេហតុេនះ       បនជសមណៈេនះេនជសុខ  ្រសេមច 

 ែដលមនខ្លួនេ ហមង          េ យ្រប្រជុយ(១)  យកេជើងេបៀត 

 េបៀននូវេសចក្តីលក់       របស់សមណៈេនះ  ្របែហលមិនមន 

 េទ        េ្រពះេហតុេនះ         បនជសមណៈេនះ  េនជសុខ 

 មច ស់បណុំលរបស់សមណៈេនះ      មកទរថ  អនកចូរឲយមក 

 ចូរឲយមក        ដូេចនះ      កនុងបចចូសសម័យ  ្របែហលមិនមនេទ 

 េ្រពះេហតុេនះ         បនជសមណៈេនះ         េនជសុខ  ។ 

 [១៤៨]       ្រពះអងគ្រ ស់ថ         មន ល្រពហមណ៍       េគ  ១៤ 

 ែដលរកមិនេឃើញ     អស់     ៦      ៃថង    នឹងៃថងេនះេហើយ  របស់ 

 តថគត      មិនមនេឡើយ      មន ល្រពហមណ៍  េ្រពះេហតុេនះ 

 បនជតថគត        េនជសុខ       មន ល្រពហមណ៍  លងសូមប ី

     ១   សត្វបណកជតិែដលមនខ្លួនរអុជ ៗ  រទុះ  ៗ   ។ 
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១១២ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

 តិ             េខត្តសមិ           បបិក 

 ឯកប ្ណ           ទុប ្ណ          ច 

 េតនហំ          ្រពហមណ          សុខី 

 នហ          មយ្ហ ំ         ្រពហមណ 

 តុចឆេកដ្ឋសមិ          មសិូក 

 ឧេស ឡ្ហកិយ          នចចន្តិ 

 េតនហំ         ្រពហមណ        សុខី 

 នហ         មយ្ហ ំ        ្រពហមណ 

 ស ថ េ          សត្តមសិេក 

 ឧបបទេកហិ          សញឆ េនន  

 េតនហំ         មយ្ហ ំ        ្រពហមណ 

 វធិ         បុត្តធីតេ  

 ឯកបុ ្ត         ទ្វិបុ ្ត         ច 

 េតនហំ        ្រពហមណ        សុខី 

 នហ         មយ្ហ ំ       ្រពហមណ 

 បិងគ          តិលកហ  
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១១២ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

 មនែតស្លឹកមួយ       ឬមនស្លឹកពីរ       ែដលខូចកនុងចមក រ របស់ 

 តថគត      មិនមនេឡើយ       មន ល្រពហមណ៍  េ្រពះេហតុេនះ 

 បនជតថគតេនជសុខ         មន ល្រពហមណ៍  កណ្តុ រទងំ 

 យ     ែំរកេ យករេ តេលង      កនុងជ្រងុកទេទ  របស់ 

 តថគត     មិនមនេឡើយ     មន ល្រពហមណ៍  េ្រពះេហតុេនះ 

 បនជតថគតេនជសុខ        មន ល្រពហមណ៍ ក្រមលែដល 

 ្រកលេចល     ៧    ែខ  សឹងេដរ សេ យបណកជតិទងំ- 

 យរបស់តថគត    មិនមនេឡើយ       មន ល្រពហមណ៍  េ្រពះ 

 េហតុេនះ          បនជតថគតេនជសុខ  មន ល្រពហមណ៍ 

 កូន្របុស     កូន្រសី     ែដលេពះម៉យឬេមម៉យ  មនកូនមួយ 

 ឬមនកូនពីរ     របស់តថគត    មិនមនេឡើយ  មន ល្រពហមណ៍ 

 េ្រពះេហតុេនះ         បនជតថគត         េនជសុខ  មន ល 

 ្រពហមណ៍        ្រសេមចែដលមនខ្លួនេ ហមង  េ យ្រប្រជុយ 
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១១៣ 

្រពហមណសំយុត្តស    អរហន្តវេគគ   ឧបសមបទ េភ 

 េ ត្តំ          បេទន         េបេថតិ 

 េតនហំ          ្រពហមណ        សុខី 

 នហ         មយ្ហ ំ        ្រពហមណ 

 បចចូសម្ហិ          ឥ យិក 

 េទថ         េទថតិ        េចេទន្តិ 

 េតនហំ         ្រពហមណ        សុខីតិ        ។ 

 [១៤៩] ឯវ ំ វុេត្ត ភរទ្វ ជេគេ ្ត  ្រពហមេ  

ភគវន្តំ ឯតទេ ច អភិកកន្តំ េភ េគតម អភិកកន្តំ 

េភ េគតម េសយយថបិ េភ េគតម និកកុជជិតំ  

ឧកកុ េជជយយ បដិចឆននំ  វវិេរយយ មឡូ្ហស   មគគំ 

ចិេកខយយ អនធកេរ  េតលបបេជតំ ធេរយយ 

ចកខុ មេន្ត  របូនិ ទកខន្តីតិ ឯវេមវ េភ  េគតេមន 

អេនកបរយិេយន ធេមម  បកសិេ  ឯ ហំ  ភវន្ត ំ

េគតមំ សរណំ គចឆ មិ ធមមញច  ភិកខុ សងឃញច  

លេភយយហំ េភេ  េគតមស  សន្តិេក បព្វជជំ 

លេភយយ ំ   ឧបសមបទន្តិ    ។      អលតថ      េខ      ភរទ្វ ជេគេ ្ត  
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១១៣ 

្រពហមណសំយុត្ត   អរហន្តវគគ   ករបនឧបសមបទ 

 យកេជើងេបៀតេបៀននូវេសចក្តីលក់        របស់តថគត     មិនមន 

 េឡើយ      មន ល្រពហមណ៍        េ្រពះេហតុេនះ  បនជតថគត 

 េនជសុខ          មន ល្រពហមណ៍  មច ស់បណុំលរបស់តថគត 

 មកទរថ    អនកចូរឲយមក    ចូរឲយមក    ដូេចនះ  កនុងបចចូសសម័យ 

 ក៏មិនមនេឡើយ      មន ល្រពហមណ៍        េ្រពះេហតុេនះ  បន 

 ជតថគតេនជសុខ       ។ 

 [១៤៩] កល្រពះមន្រពះភគ ្រទង់បន្រ ស់យ៉ងេនះេហើយ 

ភរទ្វ ជេគត្ត្រពហមណ៍ ក៏បនេពលនូវពកយេនះ នឹង្រពះមន្រពះ 

ភគថ បពិ្រត្រពះេគតមដ៏ចេ្រមើន ចបស់េពក ស់ បពិ្រត្រពះ 

េគតមដ៏ចេ្រមើន ចបស់េពក ស់ បពិ្រត្រពះេគតមដ៏ចេ្រមើន ធម៌ែដល 

្រពះេគតមដ៏ចេ្រមើន ្រទង់្របកសេ យអេនកបរយិយ ដូចជបុគគលេធ្វើ 

របស់ែដលផក ប់ឲយផង រេឡើង ឬដូចជេបើកបង្ហ ញរបស់ែដលបិទបងំ ឬ 

ដូចជេគ្របប់ផ្លូ វដល់អនកវេង្វងទិស ពំុេនះេ ត ដូចជេគេ្រទល 

្របទីបកនុងទីងងឹតេ យគិតថ ពួកមនុស ែដលមនែភនក នឹងេមើលេឃើញ 

រូបទងំ យបន ខញុ ្ំរពះអងគេនះ សូមដល់នូវ្រពះេគតមដ៏ចេ្រមើនផង នូវ 

្រពះធម៌ផង នូវ្រពះភិកខុសងឃផង ជទីពឹង ខញុ ្ំរពះអងគសូមបននូវបព្វជជ  

សូមបននូវឧបសមបទ   កនុងសំ ក់្រពះេគតមដ៏ចេ្រមើន  ។    ភរទ្វ ជ- 
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១១៤ 

សុត្តន្តបិដេក    សំយុត្តនិកយស     សគថវេគគ  

្រពហមេ  ភគវេ  សន្តិេក បព្វជជំ អលតថ ឧប- 
សមបទំ ។ អចិរបូសមបេនន  ច បនយ ម  ភរទ្វ េជ 
ឯេក វបូកេ ្ឋ  អបបមេ ្ត  បី បហិតេ ្ត  
វហិរេន្ត  នចិរេស វ យស ថ យ កុលបុ ្ត  សមមេទវ 
អគរ ម  អនគរយិ ំ បព្វជជន្តិ តទនុត្តរ ំ ្រពហមចរយិ- 
បរេិយ នំ ទិេដ្ឋវ ធេមម សយ ំ អភិញញ  សចឆិក ្វ  
ឧបសមបជជ វ ិ សិ ខី  ជតិ វុសិតំ ្រពហមចរយិ ំ
កតំ ករណីយ ំ នបរ ំ ឥតថ ្ត យតិ អពភញញ សិ ។ 
អញញតេ  ច បនយ ម  ភរទ្វ េជ អរហតំ អ- 

សីតិ        ។ 
អរហន្តវេគគ    បឋេម   ។ 

តស ុទទ នំ 

 ធនញជ នី     ច     អេកក សំ 
 អសុរនិទំ     ពិលងគិ កំ 
 អហឹសកំ     ជ      េចវ 
 សុទធិកេញច វ     អគគិក 
 សុនទរកិ      ពហុធិតិ  
 េយន     ច    េត     ទ តិ    ។ 
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១១៤ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

េគត្ត្រពហមណ៍ ក៏បនបព្វជជ  បនឧបសមបទ កនុងសំ ក់្រពះមន 
្រពះភគ ។ លុះភរទ្វ ជៈមន យុ បនឧបសមបទ មិនយូរប៉នម ន 
ក៏េគចេចញេទែតមន ក់ឯង មិនមនេសចក្តី្របមទ មនែតពយយម 
ជេ្រគ ងដុតនូវកិេលស មនខ្លួនបញជូ នេទកន់្រពះនិព្វ ន កុលបុត្ត 
ទងំ យេចញចកផទះ ចូលេទកន់ផនួសេ យ្របៃព េដើមបអីនុត្តរធម៌ 

 ភរទ្វ ជៈ មិនយូរបុ៉នម ន ក៏បនេធ្វើឲយជក់ចបស់ បនសេ្រមច 
េ យបញញ ដ៏ឧត្តមេ យខ្លួនឯង កនុងបចចុបបនន នូវអនុត្តរធម៌េនះ ែដល 
ជទីបផុំតៃន្រពហមចរយិៈ េហើយដឹងចបស់ថ ជតិអស់េហើយ មគគ- 
្រពហមចរយិៈ ម អញ បនេនរួចេហើយ កិចចែដលគួរេធ្វើ ម អញ 
ក៏បនេធ្វើរួចេហើយ កិចចឯេទៀតេ្រកពីេនះ មិនមនេឡើយ ប ្ត ្រពះ 
អរហន្តទងំ យ  ភរទ្វ ជៈមន យុ   ក៏បនជ្រពះអរហន្តមួយអងគែដរ   ។ 

ចប់   អរហន្តវគគ  ទី   ១   ។ 

បញជ ីេរឿងៃនអរហន្តវគគេនះ    គឺ 

 ធនញជ នីសូ្រត      ១      អេកក សសូ្រត     ១      អសុរនិទសូ្រត  ១ 
 ពិលងគិកសូ្រត    ១    អហឹសកសូ្រត    ១    ជ សូ្រត   ១  សុទធិក- 
 សូ្រត   ១   អគគិកសូ្រត    ១    សុនទរកិសូ្រត    ១   ពហុធិតិសូ្រត  ១ 
 ្រតូវជ     ១០    សូ្រត     ។ 
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ទុតិេយ   ឧបសកវេគគ  

បឋមំ   កសិសុត្តំ 

 [១៥០] ឯវេមម សុតំ ។ ឯកំ សមយ ំ ភគ  

មគេធសុ វហិរតិ ទកខិ គិរសិមឹ ឯកន យ ំ

្រពហមណគេម ។ េតន េខ បន សមេយន កសិ- 

ភរទ្វ ជស  ្រពហមណស  បញចម ្ត និ នងគលស ន ិ

បយុ ្ត និ         េ ន្តិ         វបបកេល       ។ 

 [១៥១] អថេខ ភគ  បុព្វណ្ហ សមយ ំ និ េស ្វ  

បត្តចីវរមទយ េយន កសិភរទ្វ ជស  ្រពហមណស  

កមមេន្ត  េតនុបសង កមិ ។ េតន េខ បន សមេយន 

កសិភរទ្វ ជស  ្រពហមណស  បរេិវសន វត្តតិ ។ 

អថេខ ភគ  េយន បរេិវសន េតនុបសង កមិ ឧប- 

សង កមិ ្វ  ឯកមន្តំ អ ្ឋ សិ ។ អទទ  េខ កសិ- 

ភរទ្វ េជ ្រពហមេ  ភគវន្តំ បិ ្ឌ យ ឋិតំ ទិ ្វ ន 

ភគវន្តំ       ឯតទេ ច     អហំ      េខ     សមណ     ក មិ       ច 
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ឧបសកវគគ  ទី  ២ 

កសិសូ្រត  ទី  ១ 

 [១៥០] ខញុបំន ្ត ប់មក យ៉ងេនះ ។ សម័យមួយ ្រពះមន 

្រពះភគ គង់េនកនុង្រពហមណ្រគម េឈម ះឯកន  កនុងទកខិ - 

គិរជិនបទ នែដនមគធៈ ។ សម័យេនះឯង កសិភរទ្វ ជ្រពហមណ៍ 

បន ក់ែតងនងគ័ល្របមណ   ៥០០   កនុងេវ ែដលេ្រពះ្រសូវ   ។ 

 [១៥១] លំ ប់េនះឯង ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់សបង់្រប ប់ 

ប្រតនិងចីវរ កនុងបុព្វណ្ហ សម័យ េហើយេស្តចចូលេទកន់ករងររបស់ 

កសិភរទ្វ ជ្រពហមណ៍ ។ សម័យេនះឯង ករអងគ ស (េលៀងេភញ វ) 

របស់កសិភរទ្វ ជ្រពហមណ៍ កពុំង្រប្រពឹត្តេទ ។ លំ ប់េនះ ្រពះ 

មន្រពះភគេស្តចចូលេទកន់ករអងគ ស លុះចូលេទដល់េហើយ ក៏ 

្របថប់េនកនុងទីដ៏សមគួរ ។ កសិភរទ្វ ជ្រពហមណ៍ បនេឃើញ្រពះមន 

្រពះភគ ែដល្រទង់ឈរបិណ្ឌ បត លុះេឃើញេហើយ ក៏បនេពលនូវ 

ពកយេនះនឹង្រពះមន្រពះភគថ    បពិ្រត្រពះសមណៈ ខញុ ្ំរពះអងគភជួ រផង 
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១១៦ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

វបមិ ច កសិ ្វ  ច វបិ ្វ  ច ភុញជ មិ ត្វមប ិ សមណ 

កស ច វបស ុ ច កសិ ្វ  ច វបិ ្វ  ច ភុញជស តូិ ។ 

អហមប ិ េខ ្រពហមណ ក មិ ច វបមិ ច កសិ ្វ  

ច វបិ ្វ  ច ភុញជ មីតិ ។ ន េខ បន មយ ំ បស ម 

េភេ  េគតមស  យុគំ  នងគលំ  ផលំ  

បចនំ  ពលិពេទទ  អថ ច បន ភវ ំ េគតេម 

ឯវមហ អហមប ិ េខ ្រពហមណ ក មិ ច វបម ិ

ច     កសិ ្វ       ច      វបិ ្វ        ច      ភុញជ មីតិ     ។ 

 [១៥២] អថេខ កសិភរទ្វ េជ ្រពហមេ  

ភគវន្តំ          គថយ           អជឈភសិ 

 កស េក        បដិជនសិ 

 ន       ច       បស មិ       េត       កសឹ 

 កស េក        បុចឆិេ        ្រពូហិ 

 កថំ        ជេនមុ        តំ        កសិន្តិ       ។ 

 [១៥៣] សទធ          ពីជំ        តេប       វុដ្ឋិ 

 បញញ          េម         យុគនងគលំ 

 ហិរ ិ        ឦ          មេន        េយត្តំ 
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១១៦ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

េ្រពះផង លុះខញុ ្ំរពះអងគភជួ រេហើយ េ្រពះេហើយ េទើបបរេិភគ បពិ្រត 

្រពះសមណៈ ចែំណក្រពះអងគចូរភជួ រផង េ្រពះផង  លុះភជួ រេហើយ 

េ្រពះេហើយ ចូរបរេិភគចុះ ។ មន ល្រពហមណ៍ តថគតភជួ រផង 

េ្រពះផង លុះតថគតភជួ រេហើយ េ្រពះេហើយ េទើបបរេិភគែដរ ។ 

េយើងខញុ  ំ មិនេឃើញនឹម ឬនងគ័ល ផល ឬជន្លួញ ឬេគទងំ យ 

របស់្រពះេគតមដ៏ចេ្រមើនេទ ែតថ្រពះេគតមដ៏ចេ្រមើន េពលយ៉ងេនះថ 

មន ល្រពហមណ៍ តថគតភជួ រផង េ្រពះផង លុះតថគត ភជួ រេហើយ 

េ្រពះេហើយ         េទើបបរេិភគែដរ        ។ 

 [១៥២] លំ ប់េនះ កសិភរទ្វ ជ្រពហមណ៍ បនេពលនឹង 

្រពះមន្រពះភគ        េ យគថ       ថ 

 ្រពះអងគេប្តជញ ថជអនកភជួ រ      ែតថ  ខញុ ្ំរពះអងគមិនែដលេឃើញនូវ 

 ករភជួ ររបស់្រពះអងគេ ះ  ខញុ ្ំរពះអងគសូមសួរ្រពះអងគជអនកភជួ រ 

 សូម្របប់មក        េធ្វើដូចេម្តច        នឹងឲយេយើងខញុ ដឹំង  នូវករភជួ រ 

 េនះបន        ។ 

 [១៥៣]       ្រពះអងគ្រ ស់ថ           សទធ ជពូជ  តបៈជេភ្ល ង 

 បញញ របស់តថគតជនឹមនិងនងគ័ល        ហិរជិយមនងគ័ល  ចិត្ត 
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១១៧ 

្រពហមណសំយុត្តស    ឧបសកវេគគ   គថភិគីតបនូទនំ 

 សតិ        េម        ផលបចនំ 

 កយគុេ ្ត          វចីគុេ ្ត  

 េរ        ឧទេរ        យេ  

 សចចំ        កេ មិ         និទទ នំ 

 េ រចចំ        េម        បេមចនំ 

 វរិយិ ំ       េម        ធុរេធរយ្ហ ំ

 េយគេកខមធិ ហនំ 

 គចឆតិ        អនិវត្តន្តំ 

 យតថ       គន្ត្វ         ន        េ ចតិ 

 ឯវេម          កសី         ក ្ឋ  

           េ តិ         អមតបផ  

 ឯតំ        កសឹ         កសិ ្វ ន 

 សព្វទុកខ          បមុចចតីតិ        ។ 

 ភុញជ តុ ភវ ំ េគតេម កស េក ភវ ំ យញ្ហិ  ភវ ំ

េគតេម        អមតបផលំបិ        កសតីតិ        ។ 

 [១៥៤]  គថភិគីតំ         េម         អេភជេនយយ ំ

  សមបស តំ       ្រពហមណ       ឯស        ធេមម  
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១១៧ 

្រពហមណសំយុត្ត   ឧបសកវគគ   ្រទង់បេនទ បង់នូវករេពលគថដូចជចេ្រម ង 

 ជែខ        សតិរបស់តថគត         ជផលនិងជន្លួញ  តថគត 

 ្រគប់្រគងកយ       ្រគប់្រគង ច       ស្រងួម រ  ស្រងួមៃផទ 

 តថគត      េធ្វើនូវករជ្រមះេ ម េ យសចចៈ  េសចក្តីេ្រតកអរកនុង 

 ្រពះនិព្វ ន     ទុកជករឈប់ស្រមក      របស់តថគត  េសចក្តី 

 ពយយម     របស់តថគត      ដូចជេគអូសនឹម  ជធមមជតន ំ

 មកនូវ្រពះនិព្វ ន         ជទីេក មចកេយគៈ  បុគគលេទកនុងទី 

          មិនេ កេ         េសចក្តីពយយម  រែមងេទកន់ 

 ទីេនះ        ែដលជទីមិន្រតឡប់មកវញិ  ែ្រសន៎ុះតថគតបន 

 ភជួ រយ៉ងេនះ        ែ្រសន៎ុះមន្រពះនិព្វ នជផល  បុគគលភជួ រែ្រស 

 ន៎ុះេហើយ        រែមងរួចចកទុកខទងំពួងបន        ។ 

 កសិភរទ្វ ជ្រពហមណ៍ ្រកបទូលថ ្រពះេគតមដ៏ចេ្រមើន ជ 

អនកភជួ រដ៏ល្អ ចូរបរេិភគចុះ េ្រពះថ ្រពះេគតមដ៏ចេ្រមើន ភជួ រ 

នូវែ្រស        ែដលមន្រពះនិព្វ នជផល       ។ 

 [១៥៤]      ្រពះអងគ្រ ស់ថ      តថគត  មិនគួរបរេិភគេភជន 

 ែដលបនអំពីករេពលគថ          ដូចជចេ្រម ងេទ  មន ល 

 ្រពហមណ៍      េនះជធមម របស់ពួកបុគគល  អនកេឃើញធម៌ ថ៌ 



242 
 

១១៨ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

 គថភិគីតំ         បនុទន្តិ        ពុទធ  

 ធេមម        សតិ       ្រពហមណ        វុត្តិ       េរ  

 អេញញន        ច        េកវលិនំ       មេហសឹ 

 ខី សវ ំ        កុកកុចចវបូសន្តំ 

 អេននន         បេនន         ឧបដ្ឋហស ុ 

 េខត្តញ្ហិ        តំ       បុញញេបកខស          េ តីតិ       ។ 

 [១៥៥] ឯវ ំ វុេត្ត កសិភរទ្វ េជ ្រពហមេ  

ភគវន្តំ ឯតទេ ច អភិកកន្តំ េភ េគតម អភិកកន្តំ 

េភ េគតម ។ េប ។ អជជតេគគ បណុេបតំ 

សរណងគតន្តិ         ។ 

ទុតិយំ   ឧទយសុត្តំ 

 [១៥៦] វតថីនិទនំ ។ អថេខ ភគ  បុព្វណ្ហ - 

សមយ ំ និ េស ្វ  បត្តចីវរមទយ េយន ឧទយស  

្រពហមណស  និេវសនំ េតនុបសង កមិ ។ អថេខ 

ឧទេយ     ្រពហមេ      ភគវេ      បត្តំ     ឱទេនន     បេូរសិ  ។ 
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១១៨ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

 ្រពះពុទធទងំ យ        ែតងបេនទ បង់នូវករេពលគថ  ដូចជ 

 ចេ្រម ង      មន ល្រពហមណ៍     កលេបើធម៌មនេហើយ  េនះឯង 

 ករចិញចឹ មជីវតិ         ចូរអនកទំនុកប្រមុង្រពះខី ្រសព  ែដល 

 មនគុណបរបូិណ៌      ជអនកែស្វងរកនូវគុណដ៏ធ ំ ជអនករមង ប់ 

 នូវេសចក្តីរពឹស          េ យបយនិងទឹកេទៀតចុះ  េ្រពះថ 

 េនះជេខត្តរបស់បុគគលអនក្របថន នូវបុណយ         ។ 

 [១៥៥] កល្រពះមន្រពះភគ ្រទង់្រ ស់យ៉ងេនះេហើយ 

កសិភរទ្វ ជ្រពហមណ៍ បនេពលពកយេនះ នឹង្រពះមន្រពះភគថ 

បពិ្រត្រពះេគតមដ៏ចេ្រមើន ចបស់េពក ស់ បពិ្រត្រពះេគតមដ៏ចេ្រមើន 

ចបស់េពក ស់ ។ េប ។ ខញុ ្ំរពះអងគ សូមដល់នូវ្រពះរតន្រត័យ ជ 

ទីពឹងេសមើេ យជីវតិ       ងំពីរៃថងេនះជេដើមេរៀងេទ       ។ 

ឧទយសូ្រត  ទី  ២ 

 [១៥៦] វតថីនិទន ។ ្រគេនះឯង ្រពះមន្រពះភគ 

្រទង់សបង់្រប ប់ប្រតនិងចីវរ កនុងបុព្វណ្ហ សម័យ េស្តចចូលេទកន់ 

លេំនរបស់ឧទយ្រពហមណ៍ ។ លំ ប់េនះឯង ឧទយ្រពហមណ៍ 

យកបយ        ក់េពញប្រត្រពះមន្រពះភគ        ។ 
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១១៩ 

្រពហមណសំយុត្តស    ឧបសកវេគគ   ឧទយស    និេវសនូបសងកមនំ 

 [១៥៧] ទុតិយមប ិ េខ ភគ  បុព្វណ្ហ សមយ ំ

និ េស ្វ  បត្តចីវរមទយ េយន ឧទយស  ្រពហម- 

ណស  និេវសនំ េតនុបសង កមិ ។ ទុតិយមប ិ េខ 

ឧទេយ ្រពហមេ  ភគវេ  បត្តំ ឱទេនន បេូរសិ ។ 

 [១៥៨] តតិយមប ិ េខ ភគ  បុព្វណ្ហ សមយ ំ

និ េស ្វ  បត្តចីវរមទយ េយន ឧទយស  ្រពហម- 

ណស  និេវសនំ េតនុបសង កមិ ។ តតិយមប ិ េខ 

ឧទេយ ្រពហមេ  ភគវេ  បត្តំ ឱទេនន បេូរ ្វ  

ភគវន្តំ ឯតទេ ច បកដ្ឋក្វ យ ំ សមេ  េគតេម 

បុនបបុនំ        គចឆតីតិ        ។ 

 [១៥៩] បុនបបុនំ       េចវ        វបន្តិ       ពីជំ 

 បុនបបុនំ        វស តិ         េទវ ជ 

 បុនបបុនំ       េខត្តំ        កសន្តិ       កស ក 
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១១៩ 

្រពហមណសំយុត្ត   ឧបសកវគគ   ្រទង់ចូលេទកន់លំេនឧទយ្រពហមណ៍ 

 [១៥៧] ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់សបង់្រប ប់ប្រតនិងចីវរ 

កនុងបុព្វណ្ហ សម័យ េស្តចចូលេទកន់លេំន របស់ឧទយ្រពហមណ៍ 

អស់ រៈពីរផង ។ ឧទយ្រពហមណ៍ ក៏យកបយ ក់េពញប្រត 

្រពះមន្រពះភគ          ជគ្រមប់ពីរដង        ។ 

 [១៥៨] ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់សបង់្រប ប់ប្រតនិងចីវរ កនុង 

បុព្វណ្ហ សម័យ េស្តចចូលេទកន់លេំន របស់ឧទយ្រពហមណ៍ ជគ្រមប់ 

បីដង ។ ឧទយ្រពហមណ៍ ក៏យកបយ ក់េពញប្រត្រពះមន 

្រពះភគ ជគ្រមប់បីដង េហើយេពលពកយេនះ នឹង្រពះមន្រពះ 

ភគថ ្រពះសមណេគតមេនះ ជអនកជប់ចិត្តកនុងរស េទើបនិមន្ត 

មកេរឿយ  ៗ        ។ 

 [១៥៩]    េភ្ល ងបង្អុ រចុះេរឿយ        ៗ      ជនទងំ យ  ក៏េ្រពះ 

 ពូជេរឿយ       ៗ   អនកភជួ រ ស់ទងំ យ       ភជួ រ ស់ែ្រសេរឿយ   ៗ
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១២០ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

 បុនបបុនំ          ធញញមុេបន្តិ          រដ្ឋ ំ
 បុនបបុនំ          យចក           យចយន្តិ 
 បុនបបុនំ          ទនបតី         ទទន្តិ 
 បុនបបុនំ          ទនបតី         ទទិ ្វ  
 បុនបបុនំ        សគគមុេបន្តិ         នំ 
 បុនបបុនំ ខីរណិក  ទុហន្តិ 
 បុនបបុនំ         វេចឆ            ឧេបតិ         មតរ ំ
 បុនបបុនំ          កិលមតិ         ផនទតិ       ច 
 បុនបបុនំ         គពភមុេបតិ        មេនទ  
 បុនបបុនំ         ជយតិ         មិយយតិ        ច 
 បុនបបុនំ         សីវថិកំ        ហរន្តិ 
 មគគញច         លទធ         អបុនពភ យ 
 បុនបបុនំ(១)        ជយតិ       ភរូបិេញញ តិ      ។ 
 [១៦០] ឯវ ំ វុេត្ត ឧទេយ ្រពហមេ  ភគវន្ត ំ
ឯតទេ ច អភិកកន្តំ េភ េគតម អភិកកន្តំ េភ 
េគតម ។ េប ។ ឧបសកំ មំ ភវ ំ េគតេម ធេរតុ  
អជជតេគគ         បណុេបតំ          សរណងគតន្តិ       ។ 
     ១   ឱ.   ន   បុនបបុនំ    ។   អតិេរកបទំ   មេញញ   ។ 
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១២០ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

 ែតងន្ំរសូវេទកន់ែដនក៏េរឿយ ៗ       សមូមទងំ យ  សូម 

 េរឿយ  ៗ       មច ស់ទនទងំ យក៏ឲយេរឿយ ៗ   លុះមច ស់ទន 

 ទងំ យ      ឲយេរឿយ ៗ   េហើយ  រែមងេទកន់ នសួគ៌ក៏ 

 េរឿយ ៗ      អនករូតទឹកេ ះេគទងំ យ    រូតេរឿយ ៗ  កូនេគ 

 ក៏ចូលេទរកេមេគេរឿយ ៗ       អនកលងង់េខ្ល លំបកផង  ញប់- 

 ញ័រផងេរឿយ ៗ      ែតងចូលេទកន់គភ៌ក៏េរឿយ ៗ   ទងំេកើត 

 ទងំ ្ល ប់        ក៏េរឿយ ៗ      េគនេំទកន់ទីសម នក៏េរឿយ ៗ  

 ចែំណកអនកមនបញញ    ដូចជែផនដី  លុះបននូវមគគេហើយ 

 មិនេកើតកនុងភពថមីេទៀត      េរឿយ ៗ   េឡើយ       ។ 

 [១៦០] កល្រពះមន្រពះភគ ្រ ស់យ៉ងេនះេហើយ 

ឧទយ្រពហមណ៍ បនេពលពកយេនះ នឹង្រពះមន្រពះភគថ 

បពិ្រត្រពះេគតមដ៏ចេ្រមើន ចបស់េពក ស់ បពិ្រត្រពះេគតមដ៏ចេ្រមើន 

ចបស់េពក ស់ ។ េប ។ សូម្រពះេគតមដ៏ចេ្រមើន ចទុំកនូវខញុ ្ំរពះអងគ 

ថជឧបសក អនកដល់នូវ្រពះរតន្រត័យ ជទីពឹងេសមើេ យជីវតិ ងំ 

ពីៃថងេនះជេដើមេរៀងេទ        ។ 
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១២១ 

្រពហមណសំយុត្តស    ឧបសកវេគគ   ភគវេ    េត ពេធ 

តតិយំ   េទវហិតសុត្តំ 

 [១៦១] វតថិយ ំ វហិរតិ េជតវេន... េតន េខ 

បន សមេយន ភគ  េត ពធិេក េ តិ ។ 

យ ម  ច ឧប េ  ភគវេ  ឧប ្ឋ េក 

េ តិ ។ អថេខ ភគ  យសមន្តំ ឧប ណំ 

មេន្តសិ ឥងឃ េម ត្វំ ឧប ណ ឧេ ្ហ ទកំ 

ជនហីតិ ។ ឯវ ំ ភេន្តតិ េខ យ ម  ឧប េ  

ភគវេ  បដិស ុ ្វ  និ េស ្វ  បត្តចីវរមទយ េយន 

េទវហិតស  ្រពហមណស  និេវសនំ េតនុបសង កមិ 

ឧបសង កមិ ្វ           តុណ្ហី ភេូ           ឯកមន្តំ         អ ្ឋ សិ        ។ 

 [១៦២] អទទ  េខ េទវហិេ  ្រពហមេ  

យសមន្តំ ឧប ណំ តុណ្ហី ភតូំ ឯកមន្តំ ឋិតំ ទិ ្វ ន 

យសមន្តំ        ឧប ណំ         គថយ        អជឈភសិ 
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១២១ 

្រពហមណសំយុត្ត   ឧបសកវគគ   ្រពះមន្រពះភគ   ្រទង់មន្រពះ ពធេ យខយល់ 

េទវហិតសូ្រត  ទី  ៣ 

 [១៦១] ្រពះ ្ត  ្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន េទៀប្រកុង វតថី... 

សម័យេនះឯង ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់មន្រពះ ពធេ យខយល់ 

កនុង្រពះឧទរ ។ ្រពះឧប ណៈមន យុ ជអនកបេ្រមើ្រពះមន្រពះភគ ។ 

លំ ប់េនះ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់្រ ស់េ ្រពះឧប ណៈមន យុ 

មកថ មន លឧប ណៈ អនកចូរដឹងនូវទឹកេក្ត ដល់តថគតចុះ ។ ្រពះ 

ឧប ណៈមន យុ ទទួល្រពះពុទធដីក ៃន្រពះមន្រពះភគថ ្រពះ 

ករុ  ្រពះអងគ េហើយេស្ល កសបង់្រប ប់ប្រតនិងចីវរ ចូលេទកន់ 

លេំនរបស់េទវហិត្រពហមណ៍ លុះចូលេទដល់េហើយ ក៏ឈរេសង ម 

កនុងទីដ៏សមគួរ         ។ 

 [១៦២] េទវហិត្រពហមណ៍ បនេឃើញ្រពះឧប ណៈ មន 

យុ ឈរេសង មកនុងទីដ៏សមគួរ លុះេឃើញេហើយ បនេពលនឹង 

្រពះឧប ណៈមន យុ        េ យគថ       ថ 
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១២២ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

 តុណ្ហី ភេូ         ភវ ំ       តិដ្ឋ 

 មុេ ្ឌ          សងឃដិបរុេ   

 កឹ         បតថយេន         កឹ         ឯសំ 

 កឹ        នុ        យចិតុមគេ តិ        ។ 

 [១៦៣] អរហំ         សុគេ         េ េក 

 េត ពធិេក         មុនិ 

 សេច        ឧេ ្ហ ទកំ         អតថិ 

 មុនិេន        េទហិ        ្រពហមណ 

 បជិូេ        បជូេនយយនំ 

 សកកេរយយន        សកកេ   

 អបចិេ          អបចិេនយយនំ(១) 

 តស          ឥចឆ មិ         តេវតិ       ។ 

 [១៦៤] អថេខ េទវហិេ  ្រពហមេ  ឧេ ្ហ - 

ទកស  កជំ បុរេិសន គ េប ្វ  ផណិតស  

ច បុដំ យសមេ  ឧប ណស  បទសិ ។ អថេខ 

យ ម  ឧប េ  េយន ភគ  េតនុបសង កម ិ
   ១   ឱ.   អបេចយយនំ  ។ 
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១២២ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

 អនក្រតេងលដ៏ចេ្រមើន      ឃ្លុសំងឃដី      ឈរេនេសង ម  ្របថន  

 អ្វី     ែស្វងរកអ្វី     មកេដើមបសូីមនូវអ្វីហន៎     ។ 

 [១៦៣]       ្រពះឧប ណៈតបថ      ្រពះសុគតជអរហន្ត  ជ 

 អនក្របជញកនុងេ ក  ្រទង់មន ពធេ យខយល់កនុង្រពះឧទរ 

 មន ល្រពហមណ៍    េបើអនកមនទឹកេក្ត   អនកចូរថ្វ យដល់្រពះពុទធ 

 ជអនក្របជញ      (េ្រពះថ)        ្រពះមន្រពះភគ  គឺបូជេនយយ- 

 បុគគល(១)ទងំ យ        បនបូជេហើយ  សកក េរយយបុគគល(២) 

 ទងំ យ         បនេធ្វើសកក រៈេហើយ  អបចិេនយយបុគគល(៣) 

 ទងំ យ      បនេកតែ្រកងេហើយ  ម ្របថន េដើមបនីទឹំក 

 េទថ្វ យ្រពះអងគ    ។ 

 [១៦៤] លំ ប់េនះ េទវហិត្រពហមណ៍ ឲយបុរសែរកអែ្រមក 

ទឹកេក្ត និងដុសំករអេំព េទ្របេគន្រពះឧប ណៈមន យុ ។ លំ ប់ 

េនះឯង ្រពះឧប ណៈមន យុ ក៏ចូលេទគល់្រពះមន្រពះភគ 

   ១ បុគគលែដលគួរដល់ករបូជមនអសីតិម េថរជេដើម ។ ២ បុគគលែដលគួរដល់សកក រៈ។ 

៣  បុគគលែដលគួរដល់ករេកតែ្រកង     ។  
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១២៣ 

្រពហមណសំយុត្តស    ឧបសកវេគគ   ភគវន្តូបសងកមនំ 

ឧបសង កមិ ្វ  ភគវន្តំ ឧេ ្ហ ទេកន ន េប ្វ  

ឧេ ្ហ ទេកន ផណិតំ េ េឡ ្វ  ភគវេ  បទ- 

សិ ។ អថេខ ភគវេ  េ  ពេធ បដិបបស មភិ ។ 

 [១៦៥] អថេខ េទវហិេ  ្រពហមេ  េយន 

ភគ  េតនុបសង កមិ ឧបសង កមិ ្វ  ភគវ  សទធឹ 

សេមម ទិ សេមម ទនីយ ំ កថំ ណីយ ំ វតីិ េរ ្វ  

ឯកមន្តំ និសីទិ ។ ឯកមន្តំ និសិេនន  េខ េទវហិេ  

្រពហមេ         ភគវន្តំ        គថយ        អជឈភសិ  

 កតថ           ទជជ          េទយយធមមំ 

 កតថ          ទិននំ          មហបផលំ 

 កថំ          ហិ          យជមនស  

 កតថ         ឥជឈតិ         ទកខិ តិ         ។ 

 [១៦៦] បុេព្វនិ សំ          េយ          េវទិ 

  សគគ បយញច          បស តិ 

 អេថ         ជតិកខយ ំ        បេ ្ត  

 អភិញញ         េ សិេ          មុនិ 
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១២៣ 

្រពហមណសំយុត្ត   ឧបសកវគគ   េទវហិត្រពហមណ៍   ចូលេទគល់្រពះមន្រពះភគ 

លុះចូលេទដល់េហើយ ក៏បន្រសង់្រពះមន្រពះភគ េ យទឹកេក្ត  

េហើយ យសករអេំពេ យទឹកេក្ត  ថ្វ យ្រពះមន្រពះភគ ។ លំ ប់ 

េនះ      ពធ្រពះមន្រពះភគេនះ      ក៏សះេសប ើយេទ        ។ 

 [១៦៥] ្រគេនះ េទវហិត្រពហមណ៍ ចូលេទរក្រពះមន 

្រពះភគ លុះចូលេទដល់េហើយ ក៏េធ្វើេសចក្តីរកី យ ជមួយនឹង្រពះ 

មន្រពះភគ លុះបញចប់ពកយែដលគួររកី យ នឹងពកយែដលគួរឭក 

េហើយ ក៏អងគុយកនុងទីដ៏សមគួរ ។ លុះេទវហិត្រពហមណ៍ អងគុយកនុងទី 

សមគួរេហើយ ក៏បន្រកបទូល្រពះមន្រពះភគ េ យគថ ថ 

 បុគគលគួរឲយេទយយធម៌     ចេំពះបុគគល     ទនែដលបុគគល 

 ឲយចេំពះបុគគល      េទើបមនផលេ្រចើន    កលបុគគលបូជ 

 ដូចេម្តច     ទកខិ ទនសេ្រមច(១)     ដូចេម្តច     ។  

 [១៦៦]    ្រពះអងគ្រ ស់ថ     បុគគល      ដឹងនូវបុេព្វនិ ស 

 ផង     េឃើញនូវសួគ៌និងអបយផង    មួយេទៀត    ដល់នូវករ 

 អស់េទៃនជតិ   ជអនក្របជញ   សេ្រមចេហើយេ្រពះ្រ ស់ដឹង 

    ១   ទកខិ ទនសេ្រមច   បនេសចក្តីថ   ទកខិ ទន   មនផលេ្រចើន  ។    អដ្ឋកថ   ។ 
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១២៤ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

 ឯតថ       ទជជ        េទយយធមមំ  

 ឯតថ       ទិននំ       មហបផលំ 

 ឯវ ំ      ហិ       យជមនស  

 ឯវ ំ      ឥជឈតិ       ទកខិ តិ       ។ 

 [១៦៧] ឯវ ំ វុេត្ត េទវហិេ  ្រពហមេ  ភគវន្តំ 

ឯតទេ ច អភិកកន្តំ េភ េគតម អភិកកន្តំ េភ 

េគតម ។ េប ។ ឧបសកំ មំ ភវ ំ េគតេម ធេរតុ  

អជជតេគគ     បណុេបតំ      សរណងគតន្តិ      ។ 

ចតុតថំ   ម លសុត្តំ 

 [១៦៨] វត្តីនិទនំ ។ អថេខ អញញតេ  

្រពហមណម េ  លេូខ លខូបបុរេ  

េយន ភគ  េតនុបសង កមិ ឧបសង កមិ ្វ  ភគវ  

សទធឹ សេមម ទិ សេមម ទនីយ ំ កថំ ណីយ ំ

វតីិ េរ ្វ  ឯកមន្តំ និសីទិ ។ ឯកមន្តំ និសិននំ 

េខ        តំ        ្រពហមណម លំ         ភគ           ឯតទេ ច 
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១២៤ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

 បុគគលគួរឲយេទយយធម៌ចេំពះបុគគលេនះ      ទនែដលបុគគលឲយ 

 ចេំពះបុគគលន៎ុះ  េទើបមនផលេ្រចើន  កលបុគគលបូជយ៉ងេនះ 

 ទកខិ ទន    ែតងសេ្រមច    គឺមនផលេ្រចើន    យ៉ងេនះ      ។ 

 [១៦៧] កល្រពះមន្រពះភគ ្រ ស់យ៉ងេនះេហើយ េទវ- 

ហិត្រពហមណ៍ ក៏បនេពលនូវពកយេនះ នឹង្រពះមន្រពះភគថ 

បពិ្រត្រពះេគតមដ៏ចេ្រមើន ចបស់េពក ស់ បពិ្រត្រពះេគតមដ៏ចេ្រមើន 

ចបស់េពក ស់ ។ េប ។ សូម្រពះេគតមដ៏ចេ្រមើន ្រជបនូវខញុ ្ំរពះ 

អងគថ ជឧបសកដល់នូវ្រពះរតន្រត័យ ជទីពឹងេសមើេ យជីវតិ ងំ 

ពីៃថងេនះជេដើមេរៀងេទ      ។  

ម លសូ្រត  ទី  ៤ 
 [១៦៨] វតថីនិទន ។ ្រគេនះ ្រពហមណម ល 

មន ក់ មនខ្លួនេ ហមង មនសពំត់ដណ្ត ប់ក៏េ ហមង ចូលេទរក្រពះ 

មន្រពះភគ លុះចូលេទដល់េហើយ ក៏េធ្វើេសចក្តីរកី យ ជមួយនឹង  

្រពះមន្រពះភគ លុះបញចប់ពកយែដលគួររកី យ និងពកយែដលគួរ 

រឭកេហើយ ក៏អងគុយកនុងទីដ៏សមគួរ ។ លុះ្រពហមណម លេនះ 

អងគុយកនុងទីដ៏សមគួរេហើយ   េទើប្រពះមន្រពះភគ    ្រ ស់យ៉ងេនះថ 
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១២៥ 

្រពហមណសំយុត្តស    ឧបសកវេគគ   គថបរយិបុណនំ 

កិននុ  ត្វំ ្រពហមណ លេូខ លខូបបុរេ តិ ។ ឥធ 

េម េភ េគតម ច ្ត េ  បុ ្ត  េត មំ ទេរហិ សំបុចឆ 

ឃ         និកខ េមន្តីតិ       ។ 

 [១៦៩] េតនហិ ត្វំ ្រពហមណ ឥម គថេយ 

បរយិបុណិ ្វ  សភយ ំ ម ជនកេយ សននិបតិេត 

បុេត្តសុ         ច         សននិសិេននសុ         ភសស ុ 

 េយហិ       ជេតហិ       ននទិស  ំ

 េយសញច        ភវមិចឆិសំ 

 េត       មំ       ទេរហិ       សំបុចឆ 

 វ        េទន្តិ(១)            សកូរ ំ

 អសន្ត         កិរ       មំ        ជមម  

 ត         តិ        ភសេរ 

 រកខ         បុត្តរេូបន 

 េត       ជហន្តិ      វេយគតំ 

    ១   ឱ.  ម.   េរន្តិ   ។ 
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១២៥ 

្រពហមណសំយុត្ត   ឧបសកវគគ   ្រពហមណ៍េរៀនគថ 

មន ល្រពហមណ៍ អនកឯងមនខ្លួនេ ហមង មនសពំត់ដណ្ត ប់ក៏េ ហមង 

េតើេ្រពះេហតុអ្វី ។ ្រពហមណ៍្រកបបងគទូំលថ បពិ្រត្រពះេគតម 

ដ៏ចេ្រមើន ខញុ ្ំរពះអងគមនកូន ៤ នក់ កនុងទីេនះ កូនទងំេនះ សមគនិំត 

គន នឹង្របពនធទងំ យ       េហើយបេណ្ត ញខញុ ្ំរពះអងគេចញពីផទះ      ។ 

 [១៦៩] ្រពះអងគ្រ ស់ថ មន ល្រពហមណ៍ េបើដូេចន ះ អនក 

ចូរេរៀននូវគថទងំ យេនះ េហើយសូ្រតកនុងេ ងជទី្របជុ ំ េនេវ  

ែដលពួកម ជន្របជុគំន ផង េនេវ ែដលកូនទងំ យ របស់អនក 

អងគុយេហើយផងថ 

 ខញុ េំ្រតកអរ       េ យកូនទងំ យ   ែដលេកើតេហើយផង 

 ្របថន នូវេសចក្តីចេ្រមើន        ដល់កូនទងំ យផង  កូនទងំ- 

 េនះ        ក៏សមគនិំតគន ជមួយនឹង្របពនធទងំ យ  េហើយ 

 បេណ្ត ញខញុ  ំ      ដូចជែឆកេដញ្រជូក        ក៏កូនទងំ យ  ជ 

 អសបបុរស មក       ្រគន់ែតេ ខញុថំ       បិ   បិ បុ៉េ ្ណ ះ 

 េទ       បុ៉ែន្តកូនទងំេនះ  ដូច រក ទឹកែដលមកេ យរូបជ 

 កូន      លះបង់នូវខញុ ែំដលមន យុ  ចូលដល់បចឆិមវយ័េហើយ 
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១២៦ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

 អេស វ       ជិេ ្ណ         និេពភ េគ 

 ខទន        អបនីយតិ 

 ពលកនំ       បិ         េថេ  

 ប គេរសុ        ភិកខតិ 

 ទេ ្ឌ        វ       កិរ       េម       េសេយយ 

 យេញច        បុ ្ត        អនស  

 ចណ្ឌ មប ិ      េគណំ       េរតិ 

 អេថ       ចណ្ឌ មប ិ      កុកកុ រ ំ

 អនធកេរ       បុេរ       េ តិ 

 គមភីេរ       គធេមធតិ 

 ទណ្ឌ ស        នុភេវន 

 ខលិ ្វ        បដិតិដ្ឋតីតិ       ។ 

 [១៧០] អថេខ េ  ្រពហមណម េ  

ភគវេ  សន្តិេក ឥម គថេយ បរយិបុណិ ្វ  

សភយ ំ ម ជនកេយ សននិបតិេត បុេត្តសុ ច 

សននិសិេននសុ            អភសិ  
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១២៦ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

 បិ ចស់របស់បុគគលពលទងំ យ  ែតងសូមទន្របបផទះ 

 ៃនជនដៃទ      ដូចជេសះចស់េ្របើ្របស់មិនបន  េគនេំចញ 

 ចកចណីំ      េឈើ្រចត់របស់ខញុ ្ំរបេសើរ       កូនទងំ យ  ែដល 

 មិន ្ត ប់បងគ ប់          មិន្របេសើរដូចេឈើ្រចត់េឡើយ  េ្រពះ 

 េឈើ្រចត់          រែមងករពរេគកចក៏បន  ករពរែឆកកចក៏ 

 បន      ្រចត់កនុងខងមុខ     កនុងទីងងឹតក៏បន  សទង់កនុងទឹកេ្រជ 

 ក៏បន    បុគគលភ្ល ត់រអិល      គង់ទប់វញិបន  េ យ នុភព 

 ៃនេឈើ្រចត់        ។ 

 [១៧០] លំ ប់េនះ ្រពហមណម លេនះ បនេរៀន 

នូវគថទងំ យេនះ កនុងសំ ក់្រពះមន្រពះភគ េហើយេពល 

កនុងេ ងជទី្របជុ ំ េនេវ ែដលពួកម ជន្របជុគំន ផង េនេវ  

ែដលកូនទងំ យ      អងគុយេហើយផងថ 
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១២៧ 

្រពហមណសំយុត្តស     ឧបសកវេគគ   គថភសនំ 

 េយហិ        ជេតហិ        ននទិស  ំ

 េយសញច           ភវមិចឆិសំ 

 េត        មំ      ទេរហិ         សំបុចឆ 

 វ          េទន្តិ         សកូរ ំ

 អសន្ត          កិរ         មំ         ជមម  

 ត        តិ       ភសេរ 

 រកខ         បុត្តរេូបន 

 េត        ជហន្តិ        វេយគតំ 

 អេស វ        ជិេ ្ណ         និេពភ េគ 

 ខទន        អបនីយតិ 

 ពលកនំ       បិ         េថេ  

 ប គេរសុ       ភិកខតិ 

 ទេ ្ឌ        វ       កិរ      េម     េសេយយ 

 យេញច          បុ ្ត          អនស  

 ចណ្ឌ មប ិ        េគណំ         េរតិ 

 អេថ        ចណ្ឌ មប ិ       កុកកុ រ ំ
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១២៧ 

្រពហមណសំយុត្ត   ឧបសកវគគ   ្រពហមណ៍េពលគថ 

 ខញុ េំ្រតកអរ       េ យកូនទងំ យ   ែដលេកើតេហើយផង 

 ្របថន នូវេសចក្តីចេ្រមើន    ដល់កូនទងំ យ ផង  កូនទងំ 

 េនះ       ក៏សមគនិំតគន ជមួយនឹង្របពនធទងំ យ េហើយ 

 បេណ្ត ញខញុ  ំ    ដូចជែឆកេដញ្រជូក  ក៏កូនទងំ យជអសបបុ- 

 រស មក     ្រគន់ែតេ ខញុថំ     បិ     បិ បុ៉េ ្ណ ះេទ  បុ៉ែន្ត 

 កូនទងំេនះ      ដូច រក ទឹកែដលមកេ យរូបជកូន  លះ 

 បង់នូវខញុ ែំដលមន យុ        ចូលដល់បចឆិមវយ័េហើយ  បិ  

 ចស់របស់បុគគលពលទងំ យ  ែតងសូមទន្របបផទះៃន 

 ជនដៃទ         ដូចជេសះចស់េ្របើ្របស់មិនបន  េគនេំចញ 

 ចកចណីំ      េឈើ្រចត់របស់ខញុ ្ំរបេសើរ  កូនទងំ យែដលមិន 

 ្ត ប់បងគ ប់      មិន្របេសើរដូចេឈើ្រចត់េឡើយ  េ្រពះេឈើ្រចត់ 

 រែមងករពរេគកចក៏បន         ករពរែឆកកចក៏បន  ្រចត់ 
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១២៨ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

 អនធកេរ        បុេរ         េ តិ 

 គមភីេរ        គធេមធតិ 

 ទណ្ឌ ស         នុភេវន 

 ខលិ ្វ         បដិតិដ្ឋតីតិ        ។ 

 [១៧១] អថេខ នំ ្រពហមណម លំ បុ ្ត  

ឃរ ំ េន ្វ  ន េប ្វ  បេចចកំ ទុស យុេគន អចឆ - 

េទសំុ ។ អថេខ េ  ្រពហមណម េ  ឯកំ 

ទុស យុគំ ទយ េយន ភគ  េតនុបសង កមិ ឧប- 

សង កមិ ្វ  ភគវ  សទធឹ សេមម ទិ សេមម ទនីយ ំ កថំ 

ណីយ ំ វតីិ េរ ្វ  ឯកមន្តំ និសីទិ ។ ឯកមន្តំ 

និសិេនន  េខ េ  ្រពហមណម េ  ភគវន្ត ំ

ឯតទេ ច មយ ំ េភ េគតម ្រពហម  នម - 

ចរយិស  ចរយិធនំ បរេិយ ម បដិគគ ្ហ តុ េម 

ភវ ំ េគតេម ចរេិយ ចរយិភគន្តិ ។ បដគិគ- 

េហសិ         ភគ         អនុកមប ំ        ឧបទយ       ។ 

 [១៧២] អថេខ េ  ្រពហមណម េ  

ភគវន្តំ     ឯតទេ ច     អភិកកន្តំ      េភ     េគតម     ។      េប       ។ 
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១២៨ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

 កនុងខងមុខ    កនុងទីងងឹតក៏បន    សទង់កនុងទឹកេ្រជក៏បន  បុគគល 

 ភ្ល ត់រអិល      គង់ទប់វញិបន      េ យ នុភពៃនេឈើ្រចត់  ។ 

 [១៧១] លំ ប់េនះ កូនទងំ យ ន្ំរពហមណម ល 

េនះេទកន់ផទះ េហើយឲយងូតទឹក ឲយេស្ល កដណ្ត ប់ េ យគូសពំត់ 

មួយគូ មន ក់ ៗ ។ េទើប្រពហមណម លេនះ យកសពំត់មួយគូ 

ចូលេទរក្រពះមន្រពះភគ លុះចូលេទដល់េហើយ ក៏េធ្វើេសចក្តីរកី- 

យ ជមួយនឹង្រពះមន្រពះភគ លុះបញចប់ពកយ ែដលគួររកី យ 

និងពកយែដលគួររឭកេហើយ ក៏អងគុយកនុងទីដ៏សមគួរ ។ លុះ្រពហមណ- 

ម លេនះ អងគុយកនុងទីដ៏សមគួរេហើយ បនេពលនូវពកយេនះ 

នឹង្រពះមន្រពះភគថ បពិ្រត្រពះេគតមដ៏ចេ្រមើន េយើងខញុ ្ំរពះអងគជ 

្រពហមណ៍ ែស្វងរកនូវ្រទពយស្រមប់ ចរយ (មក្របេគន) ដល់ ចរយ 

សូម្រពះេគតមដ៏ចេ្រមើនជ ចរយ ទទួលយកនូវចែំណក ចរយរបស់ 

ខញុ ្ំរពះអងគ ។ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់ទទួលយក េ យេសចក្តី 

អនុេ្រគះ        ។ 

 [១៧២] លំ ប់េនះ ្រពហមណម លេនះ ្រកបទូល្រពះមន 

្រពះភគ    យ៉ងេនះថ   បពិ្រត្រពះេគតមដ៏ចេ្រមើន  ភ្លឺ ស់  ។  េប ។ 
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១២៩ 

្រពហមណសំយុត្តស    ឧបសកវេគគ   មនតថទធស    បរវិតិកកនំ 

ឧបសកំ មំ ភវ ំ េគតេម ធេរតុ អជជតេគគ 

បណុេបតំ         សរណងគតន្តិ        ។ 

បញច មំ   មនតថទធសុត្តំ 

 [១៧៣] វតថីនិទនំ ។ េតន េខ បន សមេយន 

មនតថេទធ  នម ្រពហមេ  វតថិយ ំ បដិវសតិ ។ 

េ  េនវ មតរ ំ អភិ េទតិ ន បិតរ ំ អភិ េទតិ ន 

ចរយិ ំ     អភិ េទតិ       ន       េជដ្ឋភតរ ំ       អភិ េទតិ        ។ 

 [១៧៤] េតន េខ បន សមេយន ភគ  មហតិ- 

េយ បរ ិ យ បរវុិេ  ធមមំ េទេសតិ ។ អថេខ 

មនតថទធស  ្រពហមណស  ឯតទេ សិ អយ ំ េខ 

សមេ  េគតេម មហតិយ បរយិយ បរវុិេ  ធមម ំ

េទេសតិ យននូនហំ េយន សមេ  េគតេម េតនុ- 

បសង កេមយយ ំ សេច មំ សមេ  េគតេម ល- 

បិស តិ អហមប ិ តំ លបិស មិ េន េច មំ សមេ  

េគតេម      លបិស តិ     អហមប ិ    តំ     នលបិស មីតិ      ។ 
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១២៩ 

្រពហមណសំយុត្ត   ឧបសកវគគ   បរវិតិកកៈៃនមនតថទធ្រពហមណ៍ 

សូម្រពះេគតមដ៏ចេ្រមើន ្រជបនូវខញុ ្ំរពះអងគថ ជឧបសក ដល់នូវ្រពះ 

រតន្រត័យជទីពឹងេសមើេ យជីវតិ       ងំពីៃថងេនះជេដើមេរៀងេទ       ។ 

មនតថទធសូ្រត  ទី  ៥ 

 [១៧៣] វតថីនិទន ។ សម័យេនះឯង ្រពហមណ៍េឈម ះ 

មនតថទធៈ (អនកមនមនះរងឹរូស) ្រស័យេន កនុង្រកុង វតថី ។ 

្រពហមណ៍េនះ មិនសពំះម  មិនសពំះបិ  មិនសពំះ ចរយ មិន 

សពំះបងេឡើយ      ។ 

 [១៧៤] សម័យេនះឯង ្រពះមន្រពះភគ កពុំងមន 

បរស័ិទេ្រចើនេចមេ ម ្រទង់សែំដងធម៌ ។ ្រគេនះ មនតថទធ្រពហមណ៍ 

មនេសចក្តី្រតិះរះិ យ៉ងេនះថ ្រពះសមណេគតមេនះឯង មនបរស័ិទ 

េ្រចើនេចមេ ម ្រទង់សែំដងធម៌ េបើដូេចន ះ មនែត ម អញចូលេទ 

រក្រពះសមណេគតម ្របសិនេបើ្រពះសមណេគតម និយយនិង ម  

អញ ម អញ ក៏និយយនឹងេ កវញិ េបើ្រពះសមណេគតម មិន 

និយយនឹង ម អញេទ  ម អញ  ក៏មិននិយយនឹងេ កវញិែដរ   ។ 
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១៣០ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

អថេខ មនតថេទធ  ្រពហមេ  េយន ភគ  េតនុប- 

សង កមិ ឧបសង កមិ ្វ (១) ឯកមន្តំ អ ្ឋ សិ ។ អថេខ 

ភគ (២) នលបតិ ។ អថេខ មនតថេទធ  ្រពហមេ  

នយ ំ សមេ  េគតេម កិញចិ  ជនតីតិ តេ  វ 

បុន       និវត្តិតុកេម        អេ សិ       ។ 

 [១៧៥] អថេខ ភគ  មនតថទធស  ្រពហមណស  

េចត  េចេ បរវិតិកកមញញ យ មនតថទធំ ្រពហមណំ 

គថយ          អជឈភសិ 

 ន        មនំ        ្រពហមណ       ធុ 

 អតថិ        កស ធី       ្រពហមណ 

 េយន       អេតថន        គញឆិ  

 តេមវមនុ្រពូហេយតិ       ។ 

 [១៧៦] អថេខ មនតថេទធ  ្រពហមេ  ចិត្តំ េម 

សមេ  េគតេម ជនតីតិ តេតថវ ភគវេ  

បេទសុ សិរ  និបតិ ្វ  ភគវេ  បទនិ មុេខ- 

ន បរចុិមពតិ បណីហិ ច បរសិមព ហតិ នមំ ច 
    ១   ឱ.   ម.   ឯតថន្តេរ   តុណ្ហី ភូេ តិ   ទិស តិ   ។  ២   ឱ.   ម.    ឯតថន្តេរ   តន្តិ   ទិស តិ    ។ 
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១៣០ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

លំ ប់េនះ មនតថទធ្រពហមណ៍ ចូលេទរក្រពះមន្រពះភគ លុះ 

ចូលេទដល់េហើយ បនឋិតេនកនុងទីដ៏សមគួរ ។ ្រគេនះ ្រពះ 

មន្រពះភគ មិន្រទង់មន្រពះបនទូលរក ។ េទើបមនតថទធ្រពហមណ៍ 

ចង់្រតឡប់អពីំទីេនះវញិ េ យគិតថ ្រពះសមណេគតមេនះ មិន 

ដឹងអ្វីេ ះ        ។ 

 [១៧៥] ្រគេនះ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់្រជបនូវបរវិតិកកៈ 

កនុងចិត្តរបស់មនតថទធ្រពហមណ៍ េ យ្រពះហឫទយ័របស់្រពះអងគ េហើយ 

បន្រ ស់នឹងមនតថទធ្រពហមណ៍        េ យគថ        ថ 

 មន ល្រពហមណ៍            មនះរបស់បុគគល   កនុងេ កេនះ 

 មន ល្រពហមណ៍     មនះេនះ      មិន្របៃពេទ  បុគគលមកេហើយ 

 េ យ្របេយជន៍         បុគគល្រតូវចេ្រមើន  នូវ្របេយជន៍ 

 េនះឯង         ។ 

 [១៧៦] លំ ប់េនះ មនតថទធ្រពហមណ៍ដឹងថ ្រពះសមណ- 

េគតម គ ល់ចិត្តរបស់ ម អញ េហើយក៏ឱនកបលចុះ េទៀប្រពះបទ 

យុគគលៃន្រពះមន្រពះភគ កនុងទីេនះឯង េហើយជប្់រពះបទទងំគូ 

របស់្រពះមន្រពះភគ      េ យមត់ផង     ្រចបច់េ យៃដទងំពីរផង 
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១៣១ 

្រពហមណសំយុត្តស    ឧបសកវេគគ   មនតថទធបុចឆ  

េវតិ មនតថទធ ហំ េភ េគតម មនតថទធ ហំ 

េភ េគតមតិ ។ អថេខ  បរ ិ  អពភូតចិត្តជ  

អេ សិ អចឆរយិ ំ វត េភ អពភូតំ វត េភ អយញ្ហិ  

មនតថេទធ  ្រពហមេ  េនវ មតរ ំ អភិ េទតិ ន 

បិតរ ំ អភិ េទតិ ន ចរយិ ំ អភិ េទតិ ន េជដ្ឋភតរ ំ

អភិ េទតិ អថ ច បន សមេ  េគតេម ឯវរបូ ំ

បរមនិបចចករ ំ កេ តីតិ ។ អថេខ ភគ  មនតថទធ ំ

្រពហមណំ ឯតទេ ច អលំ ្រពហមណ ឧេដ្ឋហិ សេក 

សេន     និសីទ      យេ       េត     មយិ     ចិត្តំ      បសននន្តិ     ។ 

 [១៧៧] អថេខ មនតថេទធ  ្រពហមេ  សេក 

សេន និសីទិ ្វ  ភគវន្តំ គថយ អជឈភសិ 

  េកសុ        ន        មនំ        កយិ ថ 

 កថំ        ស្វស         សគរេ  

 កយស         អបចិ         អស ុ 

 កយស        ធុ       សុបជិូ តិ       ។ 
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១៣១ 

្រពហមណសំយុត្ត   ឧបសកវគគ   បុចឆ របស់មនតថទធ្រពហមណ៍ 

្របកសនមខ្លួនឯងថ បពិ្រត្រពះេគតមដ៏ចេ្រមើន ខញុ ្ំរពះអងគ េឈម ះ 

មនតថទធៈ បពិ្រត្រពះេគតមដ៏ចេ្រមើន ខញុ ្ំរពះអងគ េឈម ះមនតថទធៈ ។ 

្រគេនះ បរស័ិទេនះ ក៏េកើតេសចក្តីអ ច រយកនុងចិត្តថ យីេអើ អ ច រយ 

ស់ យីេអើ ចែំឡក ស់ ដបតិមនតថទធ្រពហមណ៍េនះ មិនសពំះ 

ម  មិនសពំះបិ  មិនសពំះ ចរយ មិនសពំះបងេឡើយ េទើបែត 

្រពះសមណេគតម េធ្វើនូវមនុស ែបបេនះ ឲយេធ្វើនូវករេគរពដ៏ៃ្រក 

ែលងបន ។ ្រគេនះ ្រពះមន្រពះភគ បន្រ ស់នូវពកយេនះ 

នឹងមនតថទធ្រពហមណ៍ ថ មន ល្រពហមណ៍ េណ្ហើ យ អនកចូរេ្រកក 

េឡើង ចូរអងគុយេលើ សនៈរបស់ខ្លួនចុះ េ្រពះថ ចិត្តរបស់អនក្រជះថ្ល  

កនុងតថតគេហើយ        ។ 

 [១៧៧] ្រគេនះ មនតថទធ្រពហមណ៍ អងគុយេលើ សនៈរបស់ 

ខ្លួនេហើយ       បន្រកបទូល្រពះមន្រពះភគ        េ យគថ        ថ 

 បុគគលមិនគួរេធ្វើមនះ       កនុងពួកបុគគល   បុគគលគួរ្របកប 

 េ យេសចក្តីេគរព     កនុងបុគគល      ពួកបុគគល   ែដល 

 បុគគលគបបលំីអុតលំេ ន         ពួកបុគគល   ែដលបុគគល 

 បូជល្អេហើយ         ញុងំ្របេយជន៍ឲយសេ្រមច        ។ 
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១៣២ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

 [១៧៨] មតរ ី          បិតរ ិ          បិ 

 អេថ           េជដ្ឋម្ហិ         ភតរ ិ

 ចរេិយ          ចតុតថម្ហិ 

 េតសុ           អស             សគរេ (១) 

 តយស              អបចិ              អស ុ 

 េត         ចស ុ          ធុ           បជិូ  

 អរហេន្ត         សីតិភេូត 

 កតកិេចច           អនសេវ 

 និហចច         មនំ          អតថេទធ  

 េតន          អនុសេយន         អនុត្តេរតិ        ។ 

 [១៧៩] ឯវ ំ វុេត្ត មនតថេទធ  ្រពហមេ  ភគវន្តំ 

ឯតទេ ច អភិកកន្តំ េភ េគតម អភិកកន្តំ េភ 

េគតម ។ េប ។ ឧបសកំ មំ ភវ ំ េគតេម ធេរតុ 

អជជតេគគ       បណុេបតំ       សរណងគតន្តិ       ។ 

    ១   ឱ.  ម.  េតសុ  ន   មនំ  កយិ ថ  ។ 
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១៣២ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

 [១៧៨]        ្រពះអងគ្រ ស់ថ  បុគគលមិនគួរេធ្វើមនះចេំពះ 

 ម    បិ    បង   និង ចរយ   ជគ្រមប់  ៤  គួរ្របកបេ យ 

 េសចក្តីេគរព    ចេំពះបុគគលទងំ   ៤   េនះ   បុគគលទងំ  ៤ 

 េនះ    បុគគលគួរលំអុតលំេ ន   មួយេទៀត    បុគគលទងំ  ៤ 

 េនះ     ែដលេគបូជល្អេហើយ       ញុំងំ្របេយជន៍ឲយសេ្រមច 

 បុគគលគួរកមច ត់មនះ  មិនគួររងឹត្អឹងេ យអនុស័យ  គឺមនះ 

 េនះ     ចេំពះ្រពះអរហន្ត    ែដលមនេសចក្តី្រតជក់  មន 

 េ ឡសកិចចេធ្វើរួចេហើយ    មិនមន សវៈ    ជអនក្របេសើរ  ។ 

 [១៧៩] កល្រពះមន្រពះភគ ្រទង់្រ ស់យ៉ងេនះេហើយ 

មនតថទធ្រពហមណ៍ បនេពលនូវពកយេនះ នឹង្រពះមន្រពះភគថ 

បពិ្រត្រពះេគតមដ៏ចេ្រមើន ចបស់េពក ស់ បពិ្រត្រពះេគតមដ៏ចេ្រមើន 

ចបស់េពក ស់ ។ េប ។ សូម្រពះេគតមដ៏ចេ្រមើន ្រជបនូវខញុ ្ំរពះអងគ 

ថជឧបសក ដល់នូវ្រពះរតន្រត័យជទីពឹងេសមើេ យជីវតិ ងំពីៃថង 

េនះជេដើមេរៀងេទ        ។ 
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១៣៣ 

្រពហមណសំយុត្តស    ឧបសកវេគគ   ភគវន្តូបសងកមនំ 

ឆដ្ឋំ  បចចនិកសុត្តំ 

 [១៨០] ឯកំ សមយ ំ ភគ  វតថិយ ំ វហិរត ិ

េជតវេន អនថបិណ្ឌិ កស  េម ។ េតន េខ 

បន សមេយន បចចនិក េ (១) នម ្រពហមេ  

វតថិយ ំ បដិវសតិ ។ អថេខ បចចនិក តស  

្រពហមណស  ឯតទេ សិ យននូនហំ េយន សម- 

េ  េគតេម េតនុបសង កេមយយ ំ យ ំ យេទវ សម- 

េ  េគតេម ភសិស តិ តំ តេទវស ហំ បចចនិ- 

កស ន្តិ        ។ 

 [១៨១] េតន េខ បន សមេយន ភគ  

អេជឈកេស ចង កមតិ ។ អថេខ បចចនិក េ  

្រពហមេ  េយន ភគ  េតនុបសង កមិ ឧបសង កមិ ្វ  

ភគវន្តំ ចង កមន្តំ អនុចង កមេន ភគវន្តំ ឯតទេ ច 

ភណ           សមណ           ធមមន្តិ          ។ 
    ១  បចចនីកំ   ឥតិបិ   បេ    ឯវ ំ  សព្វតថ   ។ 
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១៣៣ 

្រពហមណសំយុត្ត   ឧបសកវគគ   បចចនិក ត្រពហមណ៍   ចូលេទរក្រពះមន្រពះភគ 

បចចនិកសូ្រត  ទី   ៦ 

 [១៨០] សម័យមួយ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េន កនុងវត្ត 

េជតពន របស់អនថបិណ្ឌិ កគហបតី ជិត្រកុង វតថី ។ សម័យ 

េនះឯង ្រពហមណ៍ េឈម ះបចចនិក តៈ (អនកមនេសចក្តីសុខជ 

ស្រតូវ) ្រស័យេន កនុង្រកុង វតថី ។ ្រគេនះ បចចនិក ត- 

្រពហមណ៍ មនេសចក្តី្រតិះរះិ យ៉ងេនះថ េបើដូេចន ះ មនែត ម អញ 

ចូលេទរក្រពះសមណេគតម េបើ្រពះសមណេគតម នឹងេពលនូវ 

ពកយ  ៗ ម អញគបបេីពលទស់នឹងពកយេនះ ៗ របស់េ ក ។ 

 [១៨១] សម័យេនះឯង ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់ច្រងកម 

កនុងទី ល ។ ្រគេនះ បចចនិក ត្រពហមណ៍ ចូលេទរក្រពះមន 

្រពះភគ លុះចូលេទដល់េហើយ ក៏េដើរ ម្រពះមន្រពះភគ ែដល 

កពុំងច្រងកម ្រកបបងគទូំល្រពះមន្រពះភគ យ៉ងេនះថ បពិ្រត្រពះ 

សមណៈ       សូម្រពះអងគសែំដងធម៌       ។ 
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១៣៤ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

 [១៨២]  ន        បចចនិក េតន 

 សុវជិនំ       សុភសិតំ 

 ឧបកកិ លិដ្ឋចិេត្តន 

 រមភពហុេតន       ច 

 េយ       ច       វេិនយយ       រមភំ 

 អបប ទញច         េចតេ  

 ឃតំ        បដិនិស ជជ 

 សេច(១)       ជញញ        សុភសិតន្តិ       ។ 

 [១៨៣] ឯវ ំ វុេត្ត បចចនិក េ  ្រពហមេ  

ភគវន្តំ ឯតទេ ច អភិកកន្តំ េភ េគតម អភិកកន្តំ 

េភ េគតម ។ េប ។ ឧបសកំ មំ ភវ ំ េគតេម 

ធេរតុ           អជជតេគគ         បណុេបតំ         សរណងគតន្តិ         ។ 

    ១   ឱ.   សេវ   ។ 
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១៣៤ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

 [១៨២]     ្រពះអងគ្រ ស់ថ    បចចនិក ត្រពហមណ៍  មន 

 ចិត្តេ ហមង     េ្រចើនេ យករ្រប ងំ្របែជង  មិនងយ 

 នឹងដឹងសុភសិតេទ     លុះែតបុគគល     នេំចញនូវករ 

 ្រប ងំ្របែជងផង    នូវេសចក្តីមិន្រជះថ្ល ៃនចិត្តផង លះ 

 បង់នូវគនំុំផង    បុគគលេនះ    េទើបដឹងនូវសុភសិតបន  ។ 

 [១៨៣] កល្រពះមន្រពះភគ ្រទង់្រ ស់យ៉ងេនះេហើយ 

បចចនិក ត្រពហមណ៍ ក៏្រកបបងគទូំល្រពះមន្រពះភគ ដូេចនះថ 

បពិ្រត្រពះេគតមដ៏ចេ្រមើន ចបស់េពក ស់ បពិ្រត្រពះេគតមដ៏ចេ្រមើន 

ចបស់េពក ស់ ។ េប ។ សូម្រពះេគតមដ៏ចេ្រមើន ្រជបនូវខញុ ្ំរពះអងគ 

ថ ជឧបសក ដល់នូវ្រពះរតន្រត័យ ជទីពឹងេសមើេ យជីវតិ ងំពីៃថង 

េនះជេដើមេរៀងេទ     ។ 
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១៣៥ 

្រពហមណសំយុត្តស    ឧបសកវេគគ   ភគវន្តូបសងកមនំ 

សត្តមំ   នវកមមិកសុត្តំ 

 [១៨៤] ឯកំ សមយ ំ ភគ  េកសេលសុ វហិរត ិ
អញញតរសមឹ វនសេណ្ឌ  ។ េតន េខ បន សមេយន 
នវកមមិកភរទ្វ េជ ្រពហមេ  តសមឹ វនសេណ្ឌ  
កមមន្តំ ក េបតិ ។ អទទ  េខ នវកមមិកភរទ្វ - 
េជ ្រពហមេ  ភគវន្តំ អញញតរសមឹ លរុកខមេូល 
និសិននំ បល្លង កំ ភុជិ ្វ  ឧជុំ កយ ំ បណិធយ 
បរមុិខំ សតឹ ឧបដ្ឋេប ្វ  ។ ទិ ្វ នស  ឯតទេ សិ 
អហំ េខ ឥមសមឹ វនសេណ្ឌ  កមមន្តំ ក េបេន្ត  រមម ិ
អយ ំ       សមេ បិ        កឹ        ក េបេន្ត         រមតីតិ       ។ 

[១៨៥] អថេខ នវកមមិកភរទ្វ េជ ្រពហមេ  
េយន ភគ  េតនុបសង កមិ ឧបសង កមិ ្វ  ភគវន្ត ំ
គថយ           អជឈភសិ  
 េក       នុ       កមមន្ត        កយិរន្តិ 
 ភិកខុ        លវេន      ភវ 
 យេទកេក       អរញញសមឹ 
 រតឹ       វនិទតិ       េគតេមតិ      ។ 
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១៣៥ 

្រពហមណសំយុត្ត   ឧបសកវគគ   នវកមមិកភរទ្វ ជ្រពហមណ៍   ចូលេទរក្រពះមន្រពះភគ 

នវកមមិកសូ្រត  ទី  ៧ 

 [១៨៤]  សម័យមួយ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េន កនុង 

ដងៃ្រពមួយ កនុងែដនេកសល ។ សម័យេនះឯង នវកមមិកភរទ្វ ជ- 

្រពហមណ៍ ឲយេគេធ្វើករងរ កនុងដងៃ្រពេនះ ។ នវកមមិកភរទ្វ ជ- 

្រពហមណ៍ បនេឃើញ្រពះមន្រពះភគ គង់េ្រកមម្លប់ ល្រពឹកមួយ 

ផគត់្រពះែភនន ងំ្រពះកយ្រតង់ តមកល់ ម រតី េឆព ះ្រតង់េទរក្រពះ 

កមម ្ឋ ន ។ លុះេឃើញេហើយ េទើបនវកមមិក្រពហមណ៍  មនេសក្តី្រតិះរះិ 

យ៉ងេនះថ ម អញឲយេគេធ្វើករងរ កនុងដងៃ្រពេនះ កពុំងសបបយ 

ចុះ្រពះសមណៈេនះ      ឲយេគេធ្វើករងរអ្វី      សបបយែដរ       ។ 

 [១៨៥] េទើបនវកមមិកភរទ្វ ជ្រពហមណ៍ ចូលេទរក្រពះមន 

្រពះភគ លុះចូលេទដល់េហើយ ក៏បនេពលនឹង្រពះមន្រពះភគ 

េ យគថ    ថ 

 ែនភិកខុ     េ កេធ្វើករងរដូចេម្ដច បនជេ កមកេនកនុង  

 ៃ្រព ល្រពឹក      ្រពះេគតមែតមួយអងគេទ ចុះបនេសចក្តី 

 េ្រតកអរ      កនុងៃ្រពេកើត     ។ 
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១៣៦ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

 [១៨៦]    ន     ច     េម     វនសមឹ     ករណីយមតថិ 

 ឧចឆិននមលំូ     េម     វនំ     វសិកំូ  

 ្វ ហំ     វេន     និព្វនេថ     វសិេ ្ល  

 ឯេក     រេម     អរតឹ     វបិប យតិ     ។ 

 [១៨៧] ឯវ ំ វុេត្ត នវកមមិកភរទ្វ េជ ្រពហមេ  

ភគវន្តំ ឯតទេ ច អភិកកន្តំ េភ េគតម អភិកកន្តំ 

េភ េគតម ។ េប ។ ឧបសកំ មំ ភវ ំ េគតេម 

ធេរតុ        អជជតេគគ       បណុេបតំ       សរណងគតន្តិ       ។ 

អដ្ឋមំ  កដ្ឋ រសុត្តំ 

 [១៨៨] ឯកំ សមយ ំ ភគ  េកសេលសុ  

វហិរតិ អញញតរសមឹ វនសេណ្ឌ  ។ េតន េខ បន  

សមេយន អញញតរស  ភរទ្វ ជេគត្តស  ្រពហមណស  

សមពហុ  អេន្ត សិក កដ្ឋ រក មណវក 

េយន     េ        វនសេ ្ឌ       េតនុបសង កមឹសុ       ឧបសង កមិ ្វ  
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១៣៦ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

 [១៨៦]     ្រពះអងគ្រ ស់ថ     តថគត  មិនមនកិចចែដល្រតូវ 
 េធ្វើកនុងៃ្រពេទ      ៃ្រពគឺកិេលសជស្រតូវ      តថគត  បនដក 
 ឫសគល់អស់េហើយ    តថគតេនះ     ជបុគគលមន ក់ឯង  មិន 
 មនៃ្រពគឺកិេលសេទ    ទងំសរគឺកិេលស  វនិសអស់េហើយ 
 តថគតលះបង់នូវេសចក្តីអផ ុកេហើយ      េទើបេ្រតកអរ កនុង 
ៃ្រពបន       ។ 
 [១៨៧] កល្រពះមន្រពះភគ ្រទង់្រ ស់យ៉ងេនះេហើយ 
នវកមមិកភរទ្វ ជ្រពហមណ៍ បន្រកបទូល្រពះមន្រពះភគ ដូេចនះថ 
បពិ្រត្រពះេគតមដ៏ចេ្រមើន ចបស់េពក ស់ បពិ្រត្រពះេគតមដ៏ចេ្រមើន 
ចបស់េពក ស់ ។ េប ។ សូម្រពះេគតមដ៏ចេ្រមើន ្រជបនូវខញុ ្ំរពះអងគ 
ថជឧបសក ដល់នូវ្រពះរតន្រត័យ ជទីពឹងេសមើេ យជីវតិ ងំពីៃថង 
េនះជេដើមេរៀងេទ       ។ 

កដ្ឋ រសូ្រត  ទី  ៨ 

 [១៨៨] សម័យមួយ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េន កនុងដង 
ៃ្រពមួយ កនុងែដនេកសល ។ សម័យេនះឯង មនពួកមណព 
ជេ្រចើន ជអនកនឧំស ជអេន្ត សិក របស់្រពហមណ៍ភរទ្វ ជ- 
េគត្តមន ក់       នគំន ចូលេទកន់ដងៃ្រពេនះ       លុះចូលេទដល់េហើយ 
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១៣៧ 

្រពហមណសំយុត្តស    ឧបសកវេគគ   ភគវន្តូបសងកមនំ 

អទទសំសុ ភគវន្តំ តសមឹ វនសេណ្ឌ  និសិននំ បល្លង ក ំ

ភុជិ ្វ  ឧជុំ កយ ំ បណិធយ បរមុិខំ សតឹ 

ឧបដ្ឋេប ្វ  ទិ ្វ ន េយន ភរទ្វ ជេគេ ្ត  ្រពហមេ  

េតនុបសង កមឹសុ ឧបសង កមិ ្វ  ភរទ្វ ជេគត្តំ ្រពហមណំ 

ឯតទេ ចុំ យេគឃ ភវ ំ ជេនយយ អសុកសមឹ វនសេណ្ឌ  

សមេ  េគតេម និសិេនន  បល្លង កំ ភុជិ ្វ  ឧជុំ 

កយ ំ      បណិធយ       បរមុិខំ       សតឹ      ឧបដ្ឋេប ្វ តិ        ។ 

 [១៨៩] អថេខ ភរទ្វ ជេគេ ្ត  ្រពហមេ  េតហិ 

មណវេកហិ សទធឹ េយន េ  វនសេ ្ឌ  េតនុប- 

សង កមិ ឧបសង កមិ ្វ  អទទស ភគវន្តំ តសមឹ វនសេណ្ឌ  

និសិននំ បល្លង កំ ភុជិ ្វ  ឧជុំ កយ ំ បណិធយ 

បរមុិខំ សតឹ ឧបដ្ឋេប ្វ  ទិ ្វ ន េយន ភគ  

េតនុបសង កមិ      ឧបសង កមិ ្វ      ភគវន្តំ      គថយ      អជឈភសិ 
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១៣៧ 

្រពហមណសំយុត្ត   ឧបសកវគគ   ភរទ្វ ជេគត្ត្រពហមណ៍ចូលេទរក្រពះមន្រពះភគ 

ក៏បនេឃើញ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់កនុងដងៃ្រពេនះ ផគត់្រពះែភនន 

ងំ្រពះកយ្រតង់ តមកល់្រពះ ម រតី េឆព ះ្រតង់េទរកកមម ្ឋ ន លុះ 

េឃើញេហើយ ក៏ចូលេទរកភរទ្វ ជេគត្ត្រពហមណ៍ លុះចូលេទដល់ 

េហើយ ក៏បនេពលនូវពកយេនះ នឹងភរទ្វ ជេគត្ត្រពហមណ៍ថ សូម 

ជំ បេ ក សូមេ កដ៏ចេ្រមើន គបប្ីរជប ដបតិ្រពះសមណេគតម គង់ 

កនុងដងៃ្រពឯេ ះ ផគត់្រពះែភនន ងំ្រពះកយ្រតង់ តមកល់្រពះ ម រតី 

េឆព ះ្រតង់េទរកកមម ្ឋ ន       ។ 

 [១៨៩] ្រគេនះ ភរទ្វ ជេគត្ត្រពហមណ៍ ចូលេទកន់ដង 

ៃ្រពេនះ ជមួយនឹងមណពទងំអមបលេនះ លុះចូលេទដល់េហើយ 

បនេឃើញ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់កនុងដងៃ្រពេនះ ផគត់្រពះែភនន 

ងំ្រពះកយ្រតង់ តមកល់្រពះ ម រតី េឆព ះ្រតង់េទរកកមម ្ឋ ន លុះ 

េឃើញេហើយ ក៏ចូលេទរក្រពះមន្រពះភគ លុះចូលេទដល់េហើយ 

បនេពលនឹង្រពះមន្រពះភគ     េ យគថ     ថ 
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១៣៨ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

 គមភីររេូប        ពហុេភរេវ         វេន 

 សុញញំ          អរញញំ          វជិនំ        វគិហិយ 

 អនិញជមេនន         ហិេតន       វគគុន 

 សុបរុរបូំ        វត         ភិកខុ        ឈយសិ 

 ន        យតថ        គីតំ        នបិ        យតថ        ទិតំ 

 ឯេក        អរេញញ       វនវស េិ        មុនិ 

 អេចឆររបូំ       បដិភតិ       មំ       ឥទំ 

 យេទកេក        បីតិមេន        វេន        វេស 

 មញញមហំ(១)       េ កធិបតិសហពយតំ 

 កងខមេន        តិទិវ ំ       អនុត្តរ ំ

 ក ម        ភវ ំ      វជិនមរញញមស េិ  

 តេប       ឥធ       កុព្វតិ      ្រពហមបត្តិយតិ      ។ 

 [១៩០] យ       កចិ       កងខ        អភិននទន       

 អេនកធតសុូ        បុថ ូ      សទ       សិ  

 អញញ ណមលូបបភ         បជបប ិ  
     ១   ឱ.  បេញញហំ   ។ 
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១៣៨ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

 បពិ្រតភិកខុ      អនកចូលមករកៃ្រព ង ត់    ឥតមនមនុស   ជៃ្រព 

 ដ៏េ្រជគួរឲយខ្ល ចេ្រចើន       េ កមនកយដ៏ល្អ ្របកបេ យ 

 ្របេយជន៍       មិនបនញប់ញ័រ  េទើបចេ្រមើនឈនដ៏ល្អៃ្រក 

 េពកបន      កនុងៃ្រព គម នចេំរៀង  ឬកនុងៃ្រព គម នែលបង 

 ្របគ ំ     ្រពះមុនីក៏ ្រស័យេន     កនុងៃ្រពេនះែតមន ក់ឯង  ្រពះ 

 មុនីមនចិត្តេ្រតកអរ       េនកនុងៃ្រពមន ក់ឯង  េ យេហតុ  

 េហតុេនះ        ជករអ ច រយ្របកដដល់ខញុ  ំ  ខញុកំពុំង្របថន នូវ 

 ្រតីទិព្វ      គឺ្រពហមេ កដ៏្របេសើរ  សមគ ល់េ កថជអនកេទ 

 េកើតជមួយនឹងម ្រពហមជធកំនុងេ កែដរ  េ្រពះេហតុអ្វី 

 េ កដ៏ចេ្រមើន ្រស័យេន     កនុងៃ្រពែដលឥតមនុស   េ ក 

 េធ្វើនូវតបៈកនុងទីេនះ      េដើមបដីល់នូវ្រពហមេ កឬ       ។ 

 [១៩០]        ្រពះអងគ្រ ស់ថ       ធមមជតិ មួយ  គឺេសចក្តី 

 ្របថន ក្តី     េសចក្តីេ្រតកអរក្តី     មន្របករេផ ង   ៗ   ្រស័យ 

 េនកនុងធតុទងំ យ      គឺ រមមណ៍មនសភព  មិនែតមួយ 

 សព្វ     ៗ       កល      មនករមិនដឹងជមូល  ្របភពជេ្រគ ង 
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១៣៩ 

្រពហមណសំយុត្តស    ឧបសកវេគគ   ភគវន្តូបបសំ  

 សព្វ          មយ          ពយន្តីក            សមលិូក 

 ្វ ហំ         អកេងខ           អសិេ           អនបូេយ 

 សេព្វសុ           ធេមមសុ          វសុិទធទស េន 

 បបបុយយ         សេមព ធិមនុត្តរ ំ        សិវ ំ

 ឈយមហំ        ្រពហមរេ         វ ិ រេទតិ        ។ 

 [១៩១] ឯវ ំ វុេត្ត ភរទ្វ ជេគេ ្ត  ្រពហមេ  

ភគវន្តំ ឯតទេ ច អភិកកន្តំ េភ េគតម អភិកកន្តំ 

េភ េគតម ។ េប ។ អជជតេគគ បណុេបតំ សរ- 

ណងគតន្តិ       ។ 
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១៣៩ 

្រពហមណសំយុត្ត   ឧបសកវគគ   េសចក្តីសរេសើរ   ចំេពះ្រពះមន្រពះភគ 

 ញុំងំជនឲយជប់ចពំក់         ធមមជតិទងំអស់េនះ  តថគត 

 បនេធ្វើឲយវនិស     ្រពមទងំឫសគល់អស់េហើយ  តថគតេនះ 

 មិន្របថន          មិន ្រស័យនូវត ្ហ   មិនចូលេទរកត ្ហ  

 (និងអវជិជ េឡើយ)          មនេសចក្តីេឃើញដ៏បរសុិទធ  កនុងធម៌ 

 ទងំពួង េហើយដល់      នូវសេមព ធិញញ ណដ៏្របេសើរៃ្រកែលង 

 តថគត       គួរដល់្រពហមេ ក       ជអនកេក្ល វក្ល   ែតងដុត 

 បផំ្ល ញនូវកិេលស       (េ យឈនទងំពីរ)       ។ 

 [១៩១] កល្រពះមន្រពះភគ ្រទង់្រ ស់យ៉ងេនះេហើយ 

ភរទ្វ ជេគត្ត្រពហមណ៍ បន្រកបបងគទូំល្រពះមន្រពះភគ ដូេចនះថ 

បពិ្រត្រពះេគតមដ៏ចេ្រមើន ចបស់េពក ស់ បពិ្រត្រពះេគតមដ៏ចេ្រមើន 

ចបស់េពក ស់ ។ េប ។ សូម្រពះេគតមដ៏ចេ្រមើន ្រជបនូវខញុ ្ំរពះអងគ 

ថជឧបសក ដល់នូវ្រពះរតន្រត័យជទីពឹងេសមើេ យជីវតិ ងំពីៃថង 

េនះជេដើមេរៀងេទ        ។ 
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១៤០ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

នវមំ   មតុេបសកសុត្តំ 

 [១៩២] វតថីនិទនំ ។ អថេខ មតុេបសេក 

្រពហមេ  េយន ភគ  េតនុបសង កមិ ឧបសង កមិ ្វ  

ភគវ  សទធឹ សេមម ទិ សេមម ទនីយ ំ កថំ ណីយ ំ

វតីិ េរ ្វ  ឯកមន្តំ និសីទិ ។ ឯកមន្តំ និសិេនន  

េខ មតុេបសេក ្រពហមេ  ភគវន្តំ ឯតទេ ច 

អហញ្ហិ  េភ េគតម ធេមមន ភិកខំ  បរេិយ មិ ធេមមន 

ភិកខំ  បរេិយសិ ្វ  ម បិតេ  េបេសមិ កចច ហំ 

េភ េគតម ឯវកំរ ី កិចចករ ី េ មីតិ ។ តគឃ 

ត្វំ ្រពហមណ ឯវកំរ ី កិចចករ ី អេ សិ េយ 

េខ ្រពហមណ ធេមមន ភិកខំ  បរេិយសតិ ធេមមន 

ភិកខំ  បរេិយសិ ្វ  ម បិតេ  េបេសតិ ពហំុ 

េ        បុញញំ        បសវតីតិ       ។ 



287 
 

១៤០ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

មតុេបសកសូ្រត  ទី  ៩ 

 [១៩២] វតថីនិទន ។ ្រគេនះ ្រពហមណ៍េឈម ះមតុ- 

េបសកៈ (អនកចិញចឹ មម ) ចូលេទរក្រពះមន្រពះភគ លុះចូល 

េទដល់េហើយ ក៏េធ្វើេសចក្តីរកី យ ជមួយនឹង្រពះមន្រពះភគ លុះ 

បញចប់ពកយែដលគួររកី យ និងពកយែដលគួររឭកេហើយ ក៏អងគុយកនុង 

ទីដ៏សមគួរ ។ លុះមតុេបសក្រពហមណ៍ អងគុយកនុងទីដ៏សមគួរេហើយ 

បន្រកបបងគទូំល្រពះមន្រពះភគដូេចនះថ បពិ្រត្រពះេគតមដ៏ចេ្រមើន 

ខញុ ្ំរពះអងគែស្វងរកនូវភិកខ េ យធម៌ លុះែស្វងរកនូវភិកខ េ យធម៌េហើយ 

ែតងចិញចឹ មនូវម បិ  បពិ្រត្រពះេគតមដ៏ចេ្រមើន ខញុ ្ំរពះអងគេធ្វើយ៉ងេនះ 

េឈម ះថជអនកេធ្វើ នូវកិចច (តបគុណ) បនែដរឬ ។ ្រពះអងគ្រ ស់ 

ថ េអើ្រពហមណ៍ អនកេធ្វើយ៉ងេនះ េឈម ះថជអនកេធ្វើនូវកិចច (តប 

គុណ) បនេហើយ មន ល្រពហមណ៍ បុគគល ែស្វងរក នូវភិកខ  

េ យធម៌ លុះែស្វងរកនូវភិកខ េ យធម៌េហើយ ចិញចឹ មម បិ  

បុគគលេនះ       ែតងបនបុណយដ៏េ្រចើន      ។ 
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១៤១ 

្រពហមណសំយុត្តស    ឧបសកវេគគ   សរណគមនំ 

 [១៩៣] ឥទមេ ច        ។        េប       ។ 

 េយ        មតរ ំ      បិតរ ំ        

 មេចច           ធេមមន          េបសតិ 

 យ       នំ         បរចិរយិយ 

 ម បិតសុូ          បណ្ឌិ  

 ឥេធវ         នំ        បសំសន្តិ 

 េបចច        សេគគ        បេមទតីតិ        ។ 

 [១៩៤]  ឯវ ំ វុេត្ត មតុេបសេក ្រពហមេ  

ភគវន្តំ ឯតទេ ច អភិកកន្តំ េភ េគតម អភិកកន្តំ 

េភ េគតម ។ េប ។ ឧបសកំ មំ ភវ ំ េគតេម 

ធេរតុ       អជជតេគគ         បណុេបតំ        សរណងគតន្តិ        ។ 
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១៤១ 

្រពហមណសំយុត្ត   ឧបសកវគគ   ករដល់នូវសរណៈ 

 [១៩៣]    ្រពះមន្រពះភគ   បន្រ ស់នូវពកយេនះ    ។    េប  ។ 

 បុគគល      ចិញចឹ មម ឬបិ េ យធម៌  បណ្ឌិ តទងំ យ 

 រែមងសរេសើរបុគគលេនះ         កនុងេ កេនះ  េ្រពះករបេ្រមើ 

 ម បិ ទងំ យេនះ     លុះបុគគលេនះ  េទកន់បរេ ក 

 េហើយ          រែមងរកី យ          កនុង នសួគ៌         ។ 

 [១៩៤] កល្រពះមន្រពះភគ ្រទង់្រ ស់យ៉ងេនះេហើយ 

មតុេបសក្រពហមណ៍ បន្រកបបងគទូំល្រពះមន្រពះភគ ដូេចនះថ 

បពិ្រត្រពះេគតមដ៏ចេ្រមើន ចបស់េពក ស់ បពិ្រត្រពះេគតមដ៏ចេ្រមើន 

ចបស់េពក ស់ ។ េប ។ សូម្រពះេគតមដ៏ចេ្រមើន ្រជបនូវខញុ ្ំរពះអងគ 

ថជឧបសក ដល់នូវ្រពះរតន្រត័យជទីពឹងេសមើេ យជីវតិ ងំពីៃថង 

េនះជេដើមេរៀងេទ         ។ 
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១៤២ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

ទសមំ   ភិកខកសុត្តំ 

 [១៩៥] វតថីនិទនំ ។ អថេខ ភិកខ េក ្រពហម- 
េ  េយន ភគ  េតនុបសង កមិ ឧបសង កមិ ្វ  
ភគវ  សទធឹ សេមម ទិ សេមម ទនីយ ំ កថំ ណីយ ំ
វតីិ េរ ្វ  ឯកមន្តំ និសីទិ ។ ឯកមន្តំ និសិេនន  
េខ ភិកខ េក ្រពហមេ  ភគវន្តំ ឯតទេ ច អហ- 
មសមិ(១) េភ េគតម ភិកខ េក ភវមប ិ ភិកខ េក 
ឥធ       េន       កឹ        ននករណន្តិ      ។ 
 [១៩៦] ន        េតន          ភិកខ េក        េ តិ 
 យវ         ភិកខ េត        បេរ 
 វសំិ       ធមមំ        សមទយ 
 ភិកខុ       េ តិ       ន       វ  
 េយធ        បុញញញច         បបញច  
 ប េហ ្វ        ្រពហមចរយិ ំ
 សងខ យ       េ េក        ចរតិ 
 ស       េវ       ភិកខូ តិ       វុចចតីតិ      ។ 
    ១    ឱ.   ម.   អហមបិ    ។ 
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១៤២ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

ភិកខកសូ្រត  ទី  ១០ 

 [១៩៥] វតថីនិទន ។ ្រគេនះឯង ភិកខក្រពហមណ៍ 

(្រពហមណ៍អនកសូម) បនចូលេទគល់្រពះមន្រពះភគ លុះចូល 

េទដល់េហើយ ក៏េធ្វើេសចក្តីរកី យ ជមួយនឹង្រពះមន្រពះភគ លុះ 

បញចប់ពកយែដលគួររកី យ និងពកយែដលគួររឭកេហើយ ក៏អងគុយកនុងទី 

សមគួរ ។ លុះភិកខក្រពហមណ៍ អងគុយកនុងទីដ៏សមគួរេហើយ ក៏្រកប 

បងគទូំលសួរ្រពះមន្រពះភគ ដូេចនះថ បពិ្រត្រពះេគតមដ៏ចេ្រមើន ខញុ ្ំរពះ 

អងគ ជអនកសូមេគ ឯ្រពះអងគ ក៏ជអនកសូមេគែដរ េយើងទងំពីរនក ់

េផ ងគន ដូចេម្តច       កនុងពកយថ        អនកសូមេនះ        ។ 

 [១៩៦]        ្រពះអងគ្រ ស់ថ      បុគគល   សូមពួកជនដៃទ 

 េ យេហតុ       បុគគលេនះ      មិនេឈម ះថភិកខុ   (អនកសូម) 

 េ យេហតុេនះេឡើយ        បុគគល កន់ធម៌មនពិស  គឺ 

 អកុសលធម៌        បុគគលេនះ        ក៏មិនេឈម ះថភិកខុ ែដរ  កនុង 

 េ កេនះ      លុះែតបុគគល   បនបែណ្ត តបង់នូវបុណយនិង 

 បបេចញ    េហើយ្រប្រពឹត្តមគគ្រពហមចរយិៈ    កនុងខនធ ទិេ ក  ។ 

 េ យបញញ      បុគគលេនះ     េទើបតថគតេ ថ    ភិកខុ ពិត  ។ 
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១៤៣ 

្រពហមណសំយុត្តស    ឧបសកវេគគ   ភគវន្តូបសងកមនំ 

 [១៩៧] ឯវ ំ វុេត្ត ភិកខ េក ្រពហមេ  ភគវន្ត ំ

ឯតទេ ច អភិកកន្តំ េភ េគតម អភិកកន្តំ េភ 

េគតម ។ េប ។ ឧបសកំ មំ ភវ ំ េគតេម ធេរតុ 

អជជតេគគ      បណុេបតំ     សរណងគតន្តិ     ។ 

ឯកទសមំ  សងគរវសុត្តំ 

 [១៩៨] វតថីនិទនំ ។ េតន េខ បន សមេយន 

សងគរេ  នម ្រពហមេ  វតថិយ ំ បដិវសតិ 

ឧទកសុទធិេក ឧទេកន សុទធឹ បេចចតិ យបតំ 

ឧទេកេ ហ នុេយគមនុយុេ ្ត  វហិរតិ ។ អថ- 

េខ យ ម  នេនទ  បុព្វណ្ហ សមយ ំ និ េស ្វ  

បត្តចីវរមទយ វតថិយ ំ បិ ្ឌ យ បវសិិ វតថិយ ំ

បិ ្ឌ យ ចរ ិ ្វ  បចឆ ភត្តំ បិណ្ឌ បតបបដិកកេន្ត  

េយន ភគ  េតនុបសង កមិ ឧបសង កមិ ្វ  ភគវន្ត ំ

អភិ េទ ្វ       ឯកមន្តំ      និសីទិ      ។ 
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១៤៣ 

្រពហមណសំយុត្ត   ឧបសកវគគ  ្រពះ ននទ  ចូលេទរក្រពះមន្រពះភគ 

 [១៩៧] កល្រពះមន្រពះភគ ្រទង់្រ ស់យ៉ងេនះេហើយ 

ភិកខក្រពហមណ៍ បន្រកបទូល្រពះមន្រពះភគ ដូេចនះថ បពិ្រត 

្រពះេគតមដ៏ចេ្រមើន ចបស់េពក ស់ បពិ្រត្រពះេគតមដ៏ចេ្រមើន ចបស់ 

េពក ស់ ។ េប ។ សូម្រពះេគតមដ៏ចេ្រមើន ្រជបនូវខញុ ្ំរពះអងគថជ 

ឧបសក ដល់នូវ្រពះរតន្រត័យជទីពឹង េសមើេ យជីវតិ ងំអពីំ 

ៃថងេនះជេដើមេទ         ។ 

សងគរវសូ្រត  ទី  ១១ 

 [១៩៨] វតថីនិទន ។ សម័យេនះឯង សងគរវ្រពហមណ៍ 

្រស័យេនកនុង្រកុង វតថី មនេសចក្តីសមគ ល់ថ ទឹកជរបស់បរសុិទធ 

រែមង្របថន ករបរសុិទធេ យទឹក ្របកបករពយយមចុះទឹកេរឿយ ៗ កនុង 

េវ ង ច្រពឹក ។ ្រគេនះឯង ្រពះ ននទមន យុ េស្ល កសបង់ 

្រប ប់ប្រតចីវរ កនុងេវ ្រពឹក េហើយចូលេទបិណ្ឌ បត កនុង្រកុង វតថី 

លុះ្រ ច់េទបិណ្ឌ បត កនុង្រកុង វតថីរួចេហើយ ្រតឡប់មកពីបិណ្ឌ បត 

វញិ កនុងេវ េ្រកយភត្ត េទើបចូលេទគល់្រពះមន្រពះភគ លុះ 

ចូលេទដល់    ក៏ថ្វ យបងគ្ំរពះមន្រពះភគ    េហើយអងគុយកនុងទីដ៏សមគួរ   ។ 
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១៤៤ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

 [១៩៩] ឯកមន្តំ និសិេនន  េខ យ ម  នេនទ  

ភគវន្តំ ឯតទេ ច ឥធ ភេន្ត សងគរេ  នម ្រពហម- 

េ  វតថិយ ំ បដិវសតិ ឧទកសុទធិេក ឧទេកន 

សុទធឹ បេចចតិ យបតំ ឧទេកេ ហ នុេយ- 

គមនុយុេ ្ត  វហិរតិ ធុ ភេន្ត ភគ  េយន សងគរ- 

វស  ្រពហមណស  និេវសនំ េតនុបសង កមតុ អនុកមប ំ

ឧបទយតិ ។ អធិ េសសិ ភគ  តុណ្ហី ភេវន ។ អ- 

ថេខ ភគ  បុព្វណ្ហ សមយ ំ និ េស ្វ  បត្តចីវរមទយ 

េយន សងគរវស  ្រពហមណស  និេវសនំ េតនុបសង កម ិ

ឧបសង កមិ ្វ          បញញេត្ត        សេន         និសីទិ        ។ 

 [២០០] អថេខ សងគរេ  ្រពហមេ  េយន ភគ  

េតនុបសង កមិ ឧបសង កមិ ្វ  ភគវ  សទធឹ សេមម ទ ិ

សេមម ទនីយ ំ កថំ ណីយ ំ វតីិ េរ ្វ  ឯកមន្ត ំ

និសីទិ ។ ឯកមន្តំ និសិននំ េខ សងគរវ ំ ្រពហមណំ ភគ  

ឯតទេ ច     សចចំ       កិរ      ត្វំ       ្រពហមណ      ឧទកសុទធិេក 
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១៤៤ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

 [១៩៩] លុះ្រពះ ននទ មន យុ អងគុយកនុងទីដ៏សមគួរេហើយ 

បន្រកបទូល្រពះមន្រពះភគ ដូេចនះថ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន សងគរវ- 

្រពហមណ៍ ្រស័យេនកនុង្រកុង វតថីេនះ មនេសចក្តីសមគ ល់ថ 

ទឹកជរបស់បរសុិទធ ែតង្របថន ករបរសុិទធេ យទឹក ្របកបេសចក្តី 

ពយយមចុះទឹកេរឿយ ៗ កនុងេវ ង ច្រពឹក បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន 

សូម្រពះមន្រពះភគ ្រស័យេសចក្តីអនុេ្រគះ េស្តចចូលេទកន់ល-ំ 

េនរបស់សងគរវ្រពហមណ៍ ។ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់ទទួលេ យភព 

េសង ម ។ លំ ប់េនះឯង ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់សបង់្រប ប់ប្រត 

ចីវរកនុងេវ ្រពឹក េហើយេស្តចចូលេទកន់លំេន របស់សងគរវ្រពហមណ៍ ។ 

លុះចូលេទដល់េហើយ ក៏គង់េលើ សនៈ ែដល្រពហមណ៍្រកលថ្វ យ ។ 

 [២០០] លំ ប់េនះឯង សងគរវ្រពហមណ៍ ចូលេទគល់្រពះ 

មន្រពះភគ លុះចូលេទដល់េហើយ ក៏េធ្វើេសចក្តីរកី យ ជមួយនឹង្រពះ 

មន្រពះភគ លុះបញចប់ពកយែដលគួររកី យ និងពកយែដលគួររឭក 

េហើយ ក៏អងគុយកនុងទីដ៏សមគួរ ។ លុះសងគរវ្រពហមណ៍ អងគុយកនុងទី 

សមគួរេហើយ េទើប្រពះមន្រពះភគ ្រទង់្រ ស់យ៉ងេនះថ មន ល 

្រពហមណ៍    បនឮថ    អនកមនេសចក្តីសមគ ល់ថ    ទឹកជរបស់បរសុិទធ 
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១៤៥ 

្រពហមណសំយុត្តស    ឧបសកវេគគ   ឧទកសុទធិកភេ  

ឧទេកន សុទធឹ បេចចសិ យបតំ ឧទេកេ ហ - 

នុេយគមនុយុេ ្ត  វហិរសីតិ ។ ឯវ ំ េភ េគតមតិ ។ 

កឹ បន ត្វំ ្រពហមណ អតថវសំ សមបស មេន 

ឧទកសុទធិេក ឧទេកន សុទធឹ បេចចសិ យបតំ 

ឧទេកេ ហ នុេយគមនុយុេ ្ត  វហិរសីតិ ។ ឥធ 

េម េភ េគតម យ ំ ទិ  បបកមមំ កតំ េ តិ តំ 

យ ំ ន េនន ប េហមិ យ ំ រត្តឹ បបកមមំ កតំ 

េ តិ តំ បតំ ន េនន ប េហមិ ឥមំ ច ខ្វ ហំ 

េភ េគតម អតថវសំ សមបស មេន ឧទកសុទធិេក 

ឧទេកន សុទធឹ បេចចមិ យបតំ ឧទេកេ ហ - 

នុេយគមនុយុេ ្ត         វហិ មីតិ        ។ 

 [២០១] ធេមម        រហេទ       ្រពហមណ      សីលតិេ ថ  

 អនវេិ          សពភិ       សតំ        បសេ ថ  

 យតថ        ហេវ        េវទគុេន        សិន  

 អនល្លគ ្ត        វ       តរន្តិ        បរន្តិ       ។ 



297 
 

១៤៥ 

្រពហមណសំយុត្ត   ឧបសកវគគ   ភពៃន្រពហមណ៍សមគ ល់ថទឹក   ជរបស់បរសុិទធ 

ែតង្របថន ករបរសុិទធេ យទឹក ្របកបេសចក្តីពយយម ចុះទឹកេរឿយ ៗ 

កនុងេវ ង ច្រពឹកែមនឬ ។ បពិ្រត្រពះេគតមដ៏ចេ្រមើន ែមនេហើយ ។ 

មន ល្រពហមណ៍ ចុះអនកឯងយល់េឃើញអំ ច្របេយជន៍ដូចេម្តច បន 

ជសមគ ល់ថ ទឹកជរបស់បរសុិទធ ្របថន ករបរសុិទធេ យទឹក ្របកប 

េសចក្តីពយយម ចុះទឹកេរឿយ ៗ កនុងេវ ង ច្រពឹក ។ បពិ្រត្រពះ 

េគតមដ៏ចេ្រមើន កនុងទីេនះ បបកមម  ែដលខញុ ្ំរពះអងគបនេធ្វើេហើយ 

កនុងេវ ៃថង ខញុ ្ំរពះអងគ បន ត់បង់នូវបបកមមេនះ េ យករងូតទឹកកនុង 

េវ ង ច បបកមម  ែដលខញុ ្ំរពះអងគបនេធ្វើេហើយ កនុងេវ យប់ 

ខញុ ្ំរពះអងគ ក៏បន ត់បង់នូវបបកមមេនះ េ យករងូតទឹក កនុងេវ ្រពឹក 

បពិ្រត្រពះេគតមដ៏ចេ្រមើន ខញុ ្ំរពះអងគេឃើញចបស់ នូវអំ ច្របេយជន៍ 

េនះឯង បនជសមគ ល់ថ ទឹកជរបស់បរសុិទធ ្របថន ករបរសុិទធ 

េ យទឹក ្របកបេសចក្តីពយយម ចុះទឹកេរឿយ ៗ កនុងេវ ង ច្រពឹក ។ 

 [២០១]       ្រពះមន្រពះភគ្រ ស់ថ     មន ល្រពហមណ៍  ពួក 

 បុគគលអនកដល់នូវេវទ    បនងូតទឹកកនុងអន្លង់ទឹក   មិនបន 

 ទទឹកខ្លួនេ ះ        េហើយ្រ ប់ែតឆ្លងដល់េ្រតើយមខ ង  អន្លង់ 

ទឹកេនះ       ក៏គឺធម៌       មនសីលជកពំង់       មិនល្អក់  ែដល 

សបបុរសទងំ យ    សរេសើថជរបស់សបបុរសទងំ យ  ។ 
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១៤៦ 

សុត្តន្តបិដេក  សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

 [២០២] ឯវ ំ វុេត្ត សងគរេ  ្រពហមេ  ភគវន្ត ំ

ឯតទេ ច អភិកកន្តំ េភ េគតម អភិកកន្តំ េភ េគតម 

។ េប ។ ឧបសកំ មំ ភវ ំ េគតេម ធេរតុ អជជតេគគ 

បណុេបតំ       សរណងគតន្តិ       ។ 

ទ្វ ទសមំ   េខមទុស សុត្តំ 

 [២០៣] ឯវេមម សុតំ ។ ឯកំ សមយ ំ ភគ  

សេកកសុ វហិរតិ េខមទុស នន ម សកយនំ និគេម ។ 

អថេខ ភគ  បុព្វណ្ហ សមយ ំ និ េស ្វ  បត្តចីវរ- 

មទយ េខមទុស  ំ បិ ្ឌ យ បវសិិ ។ េតន េខ 

បន សមេយន េខមទុស ក ្រពហមណគហបតិ- 

ក សភយ ំ សននិបតិ  េ ន្តិ េកនចិេទវ 

ករណីេយន ។ េទេ  ច ឯកេមកំ ផុ - 

យតិ ។ អថេខ ភគ  េយន  សភ េតនុប- 

សង កមិ ។ អទទសំសុ េខ េខមទុស ក ្រពហមណ- 

គហបតិក        ភគវន្តំ        ទរូេ         វ       គចឆន្តំ       ទិ ្វ ន 
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១៤៦ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

 [២០២] កល្រពះមន្រពះភគ ្រទង់្រ ស់យ៉ងេនះេហើយ 

សងគរវ្រពហមណ៍ ក៏្រកបបងគទូំល្រពះមន្រពះភគ ដូេចនះថ បពិ្រត 

្រពះេគតមដ៏ចេ្រមើន ចបស់េពក ស់ បពិ្រត្រពះេគតមដ៏ចេ្រមើន 

ចបស់េពក ស់ ។ េប ។ សូម្រពះេគតមដ៏ចេ្រមើន ្រជបនូវខញុ ្ំរពះអងគ 

ថជឧបសក ដល់នូវ្រពះរតន្រត័យជទីពឹងេសមើេ យជីវតិ ងំពីៃថង 

េនះតេទ        ។ 

េខមទុស សូ្រត  ទី  ១២ 

 [២០៣] ខញុបំន ្ត ប់មក យ៉ងេនះ ។ សម័យមួយ ្រពះមន 

្រពះភគ ្រទង់គង់េនកនុងនិគមេឈម ះេខមទុស ៈ របស់ពួកសកយៈ កនុង 

ែដនសកកៈ ។ ្រគេនះឯង ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់សបង់្រប ប់ប្រត 

ចីវរកនុងេវ ្រពឹក េហើយចូលេទកន់េខមទុស និគម េដើមបបីិណ្ឌ - 

បត ។ សម័យេនះឯង ពួក្រពហមណ៍និងគហបតី អនកេខមទុស និគម 

បន្របជុគំន កនុងេ ង េ យកិចចនីមួយ ។ ចួនជេភ្ល ង ក៏្រសក់ចុះមក 

មួយដណំក់ ៗ ។ លំ ប់េនះឯង ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់យងេទ 

្រជកកនុងេ ងេនះ ។ ពួក្រពហមណ៍និងគហបតី អនកេខមទុស និគម 

បនេឃើញ្រពះមន្រពះភគ     យងមកអពីំចមង យ     លុះេឃើញេហើយ 



300 
 

១៤៧ 

្រពហមណសំយុត្តស    ឧបសកវេគគ   ភគវន្តូបបសំ  

ឯតទេ ចុំ េក ច មុណ្ឌ ក សមណក េក ច 

សភធមមំ         ជនិស ន្តីតិ        ។ 

 [២០៤] អថេខ ភគ  េខមទុស េក ្រពហម- 

ណគហបតិេក         គថយ      អជឈភសិ 

 េន       សភ      យតថ      ន       សន្តិ       សេន្ត  

 សេន្ត        ន      េត      េយ      ន      វទន្តិ     ធមមំ 

 គញច        េទសញច         ប យ       េមហំ 

 ធមមំ       វទន្ត        ច      ភវន្តិ       សេន្ត តិ      ។ 

 [២០៥] ឯវ ំ វុេត្ត េខមទុស ក ្រពហមណគហ- 

បតិក      ភគវន្តំ       ឯតទេ ចុំ       អភិកកន្តំ         េភ       េគតម 
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១៤៧ 

្រពហមណសំយុត្ត   ឧបសកវគគ   េសចក្តីសរេសើរ្រពះមន្រពះភគ 

ក៏ទូលសួរយ៉ងេនះថ ពួកជន្រតេងលែបប  េឈម ះថ អនកសងប ់

រមង ប់       ពួកជនែបប        នឹងដឹងនូវសភធម៌(១)       ។ 

 [២០៤] លំ ប់េនះឯង ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់្រ ស់ចេំពះ 

ពួក្រពហមណ៍និងគហបតី       អនកេខមទុស និគម     េ យគថ      ថ 

 ពួកសបបុរសមិនមន      កនុងទី       ទីេនះ  មិនេឈម ះថទី 

 ្របជុេំឡើយ   ជនទងំ យ     មិនេពលធម៌  ជនទងំេនះ 

 មិនេឈម ះថ     សបបុរស    (អនកសងប់រមង ប់)    េទ  លុះែតពួកជន 

 លះបង់ គៈ    េទសៈ     េមហៈ    ទងំេពលនូវធម៌ផង  េទើប 

 េឈម ះថ  សបបុរស   (ពួកជនែបបេនះ នឹងដឹងនូវសភធម៌)     ។ 

 [២០៥] កល្រពះមន្រពះភគ ្រទង់្រ ស់យ៉ងេនះេហើយ 

ពួក្រពហមណ៍និងគហបតី អនកេខមទុស និគម បន្រកបបងគទូំល្រពះ 

មន្រពះភគ ដូេចនះថ បពិ្រត្រពះេគតមដ៏ចេ្រមើន ចបស់េពក ស់ 

   ១   ធម៌ែដល្រតូវ្របតិបត្តិកនុងទី្របជំុ  ។ 
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១៤៨ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

អភិកកន្តំ េភ េគតម េសយយថបិ េភ េគតម 
និកកុជជិតំ  ឧកកុ េជជយយ បដិចឆននំ  វវិេរយយ មឡូ្ហស  

 មគគំ ចិេកខយយ អនធកេរ  េតលបបេជជ តំ 
ធេរយយ ចកខុ មេន្ត  របូនិ ទកខន្តីតិ ឯវេមវ េភ  
េគតេមន អេនកបរយិេយន ធេមម  បកសិ  
ឯេត មយ ំ ភវន្តំ េគតមំ សរណំ គចឆ ម ធមមញច  
ភិកខុ សងឃញច  ឧបសេក េន ភវ ំ េគតេម ធេរតុ 
អជជតេគគ        បណុេបេត        សរណងគេតតិ       ។ 

ឧបសកវេគគ    ទុតិេយ   ។ 

តស ុទទ នំ 

 កសី        ឧទេយ        េទវហិេ  
 អញញតរម លំ 
 មនតថទធញច         បចចនិកញច  
 នវកមមំ        កដ្ឋ រ ំ
 មតុេបសកំ       ភិកខ េក       សងគរេ  
 េខមទុេស ន       ទ្វ ទ តិ      ។ 

្រពហមណសំយុត្តំ   សមត្តំ   ។ 
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១៤៨ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

បពិ្រត្រពះេគតមដ៏ចេ្រមើន ចបស់េពក ស់ បពិ្រត្រពះេគតមដ៏ចេ្រមើន 
ធម៌ែដល្រពះេគតមដ៏ចេ្រមើន ្រទង់សែំដងេ យអេនកបរយិយ ដូចជ 
មនុស ផង រវតថុ ែដលផក ប់ ឬេបើកបង្ហ ញវតថុ ែដលកបំងំ ឬក៏្របប់ផ្លូ វ 
ដល់អនកវេង្វងទិស ពំុេនះេ ត ដូចជមនុស កន់្របទីបេ្របងេ្រទល 
បភំ្លឺកនុងទីងងឹតេ យគិតថ ឲយពួកមនុស ែដលមនែភនកភ្លឺ េមើលេឃើញ 
រូបទងំ យបន េយើងខញុទំងំ យេនះ សូមដល់្រពះេគតមដ៏ចេ្រមើន 
ផង ្រពះធម៌ផង ្រពះភិកខុសងឃផង ជទីពឹង សូម្រពះេគតមដ៏ចេ្រមើន 
្រជបនូវេយើងខញុទំងំ យ ថជឧបសក ដល់នូវសរណគមន៍ េសមើ 
េ យជីវតិ        ងំអពីំៃថងេនះតេទ        ។ 

ចប់  ឧបសកវគគ  ទី  ២  ។ 

ឧទទ នៃនឧបសកវគគេនះ  គឺ 

 កសីសូ្រត   ១   ឧទយសូ្រត  ១   េទវហិតសូ្រត    ១  ម ល- 
 សូ្រត   ១   មនតថទធសូ្រត  ១  បចចនិកសូ្រត   ១   នវកមមិកសូ្រត  ១ 
 កដ្ឋ រសូ្រត    ១    មតុេបសកសូ្រត       ១     ភិកខកសូ្រត  ១ 
 សងគរវសូ្រត      ១     េខមទុស សូ្រត      ១      ្រតូវជ      ១២  ។ 

ចប់   ្រពហមណសំយុត្ត   ។ 

 



304 
 

 

វងគីសសំយុត្តំ 

បឋមំ   និកខន្តសុត្តំ 

 [២០៦] ឯវេមម សុតំ ។ ឯកំ សមយ ំ យ- 

ម  វងគី េ  ឡវយិ ំ វហិរតិ អគគ ឡេវ េចតិេយ 

យសម  និេ្រគធកេបបន ឧបជឈេយន សទធឹ ។ 

េតន េខ បន សមេយន យ ម  វងគី េ  នេ  

េ តិ អចិរបព្វជិេ  ឱហិយយេក វ ិ របេ  ។ 

 [២០៧] អថេខ សមពហុ  ឥតថិេយ សមលង ក- 

រ ិ ្វ  េយន េម(១) េតនុបសង កមឹសុ វ ិ រេបកខិក- 

េយ ។ អថេខ យសមេ  វងគីសស   ឥតថិេយ 

ទិ ្វ  អនភិរតិ ឧបបជជតិ េគ ចិត្តំ អនុទធំេសតិ ។ 

អថេខ យសមេ  វងគីសស  ឯតទេ សិ អ - 

ភ វត េម ន វត េម ភ ទុល្លទធំ វត េម 

    ១   ម.   េយន   អគគ ឡវេក   េម   ។ 
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វងគីសសំយុត្ត 

និកខន្តសូ្រត  ទី  ១ 

 [២០៦] ខញុបំន ្ត ប់មក យ៉ងេនះ ។ សម័យមួយ ្រពះវងគីសៈ 

មន យុ េនកនុងអគគ ឡវេចតិយ េទៀប្រកុង ឡវ ី ជមួយនឹង 

ឧបជឈយ៍េឈម ះនិេ្រគធកបបៈ មន យុ ។ ក៏សម័យេនះឯង ្រពះ 

វងគីសៈមន យុ ជភិកខុថមី បួសមិនយូរបុ៉នម ន េនជភិកខុ តូចទប 

ជអនករក វ ិ រ         ។ 

 [២០៧] ្រគេនះឯង ពួក្រសីេ្រចើននក់ ក់ែតងខ្លួន ចូល 

េទកន់ ម េមៀងេមើលវ ិ រ ។ ្រគេនះ ្រពះវងគីសៈមន យុ 

បនេឃើញ នូវ្រសីទងំេនះេហើយ ក៏េកើតេសចក្តីអផ ុក គៈក៏ញុ ំងំ 

កុសលចិត្តឲយវនិស ។ េទើប្រពះវងគីសៈមន យុ មនេសចក្តី្រតិះរះិថ 

េអើហន៎ ម អញ េពញជមិនមន ភ េអើហន៎ ភមិនមនដល់ ម  

អញេឡើយ   េអើហន៎   អត្តភពជមនុស     ម អញ    បនេ យ ្រកក់ 
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១៥០ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

ន វត េម សុលទធំ យស  េម អនភិរតិ ឧបបនន  េគ 

ចិត្តំ អនុទធំេសតិ តំ កុេតតថ លពភ  យ ំ េម បេរ អនភិរត ឹ

វេិនេទ ្វ  អភិរតឹ ឧបបេទយយុ ំ យននូនហំ អត្តន វ 

អត្តេន អនភិរតឹ វេិនេទ ្វ  អភិរតឹ ឧបបេទយយន្តិ ។ 

 [២០៨] អថេខ យ ម  វងគី េ  អត្តន វ 

អត្តេន អនភិរតឹ វេិនេទ ្វ  អភិរតឹ ឧបបេទ ្វ  

យ ំ         េវ យ ំ         ឥម          គថេយ          អភសិ  

 និកខន្តំ        វត        មំ        សន្តំ 

 អគរ ម នគរយិ ំ

 វតិកក        ឧបធវន្តិ 

 បគពភ        កណ្ហ េ        ឥេម 
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១៥០ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

េអើហន៎ អត្តភពជមនុស  ម អញ មិនបនេ យល្អេទ េ្រពះេសចក្តី 

អផ ុក េកើតេឡើងដល់ ម អញ គៈក៏ញុ ំងំកុសលចិត្តឲយវនិស ជន 

ទងំ យដៃទ គបបបីេនទ បង់េសចក្តីអផ ុក របស់ ម អញ េហើយេធ្វើ 

េសចក្តីេ្រតកអរឲយេកើតេឡើង េ យេហតុ  េហតុេនះ ម អញ 

គបបបីនជនទងំេនះអពីំទី  េបើដូេចន ះ មនែត ម អញ បេនទ បង់ 

នូវេសចក្តីអផ ុករបស់ខ្លួន េ យខ្លួនឯងចុះ េហើយេធ្វើេសចក្តីេ្រតកអរ 

ឲយេកើតេឡើង        ។ 

 [២០៨] លំ ប់េនះឯង ្រពះវងគីសៈមន យុ ក៏បេនទ បង់ 

េសចក្តីអផ ុក របស់ខ្លួនេ យខ្លួនឯង េហើយេធ្វើេសចក្តីេ្រតកអរ ឲយេកើត 

េឡើង        រួចេពលគថទងំ យេនះ        កនុងេពលេនះថ 

 វតិកកៈទងំ យេនះ   ជសភវៈេឃនើសឃនង  ែតងសទុះមកអពីំមរ 

 ្រគបសងកត់ ម អញ      ែដលេចញអពីំផទះ  ចូលមកកន់ផនួស  
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១៥១ 

វងគីសសំយុត្តស    និកខន្តសុេត្ត   វងគីសស ុទនំ 

 ឧគគបុ ្ត          មហិស  

 សិកខិ         ទឡ្ហធមមិេន 

 សមន្ត         បរកិិេរយយុ ំ

 សហស  ំ        អប យិនំ 

 សេចបិ        ឯត្តក        ភិេយយ 

 គមិស ន្តិ        ឥតថិេយ 

 េនវ        មំ        ពយធយិស ន្តិ 

 ធេមម        សម្ហិ        បតិដ្ឋិតំ 

 សកខី         ហិ      េម        សុតំ       ឯតំ 

 ពុទធស ទិចចពនធុ េន 

 និព្វ នគមនំ        មគគំ 

 តតថ        េម        និរេ        មេន 

 ឯវេញច        មំ       វហិរន្តំ 

 បបិម        ឧបគចឆសិ 

 តថ        មចចុ         ករសិ មិ 

 ន        េម        មគគមប ិ       ទកខសីតិ       ។ 
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១៥១ 

វងគីសសំយុត្ត   និកខន្តសូ្រត   ពកយបន្លឺរបស់្រពះវងគីសៈ 

 ពួកខម ន់ធនូជបុត្តៃនជនអនកខពង់ខពស់    បនសិក េហើយ    មនធនូ  

 ដ៏ម ំ    គបបបីញ់បច ចេ យជុវំញិ  ចេំពះសត្វទងំពន់ 

 កុឲំយរត់េទរួច        េទះបីពួក្រស្តីមកេ្រចើន  ជងសត្វទងំន៎ុះ 

 ក៏នឹងមិន ចេធ្វើ ម អញ  ែដលឋិតេនកនុងធម៌របស់ខ្លួនឲយ 

 ញប់ញ័របនេឡើយ  េ្រពះថពកយន៎ុះ ម អញបន ្ត ប់ 

 អពីំទីចេំពះ្រពះភ្រក្តៃន្រពះពុទធ  ជេផពង ៃន្រពះ ទិតយ 

 េហើយ    ចិត្តរបស់ ម អញេ្រតកអរ  កនុងផ្លូ វជទីេទកន់្រពះ 

 និព្វ នេនះេហើយ      មន លមរគឺកិេលស  េបើអនកចូលមករក 

 ម អញ    ែដលកពុំងេនយ៉ងេនះ    មន លមចចុ  អនកឯងមិន 

 េឃើញផ្លូ វរបស់េយើង   យ៉ង    េយើងនឹងេធ្វើ    យ៉ងេនះ  ។ 
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១៥២ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

ទុតិយំ   អរតិសុត្តំ 

 [២០៩] ឯកំ សមយ ំ យ ម  វងគី េ  ឡវយិ ំ

វហិរតិ អគគ ឡេវ េចតិេយ យសម  និេ្រគធកេបបន 

ឧបជឈេយន សទធឹ ។ េតន េខ បន សមេយន 

យ ម  និេ្រគធកេបប បចឆ ភត្តំ បិណ្ឌ បតបប- 

ដិកកេន្ត  វ ិ រ ំ បវសិតិ យ ំ  និកខមតិ 

អបរជជុ                  កេល         ។ 

 [២១០] េតន េខ បន សមេយន យសមេ  

វងគីសស  អនភិរតិ ឧបបនន  េ តិ េគ ចិត្តំ អនុទធំ- 

េសតិ ។ អថេខ យសមេ  វងគីសស  ឯតទេ សិ 

អ ភ វត េម ន វត េម ភ ទុល្លទធំ វត េម ន 

វត េម សុលទធំ យស  េម អនភិរតិ ឧបបនន  េគ 

ចិត្តំ អនុទធំេសតិ តំ កុេតតថ លពភ  យ ំ េម បេរ 

អនភិរតឹ       វេិនេទ ្វ        អភិរតឹ       ឧបបេទយយុ ំ        យននូនហំ 
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១៥២ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

អរតិសូ្រត  ទី  ២ 

 [២០៩] សម័យមួយ ្រពះវងគីសៈមន យុ គង់េនកនុងអគគ - 

ឡវេចតិយ េទៀប្រកុង ឡវ ី ជមួយនឹងឧបជឈយ៍ េឈម ះនិេ្រគធ- 

កបបៈមន យុ ។ សម័យេនះឯង ្រពះនិេ្រគធកបបៈ មន យុ 

្រតឡប់មកពីបិណ្ឌ បត កនុងេវ េ្រកយភត្ត ក៏ចូលេទកន់វ ិ រ េចញ 

(អពីំវ ិ រេទវញិ)    កនុងេវ ង ច    ឬកនុងកលៃថងែស្អកេឡើង   ។ 

 [២១០] សម័យេនះឯង េសចក្តីអផ ុក េកើតមនដល់្រពះវងគីសៈ 

មន យុ ទងំ គៈ ក៏ញុ ំងំកុសលចិត្ត ឲយវនិស ។ ្រពះវងគីសៈមន 

យុ មនេសចក្តី្រតិះរះិ យ៉ងេនះថ េអើហន៎ ម អញ េពញជមិនមន 

ភ េអើហន៎ ភមិនមនដល់ ម អញេឡើយ េអើហន៎ អត្តភពជ 

មនុស  ម អញ បនេ យ ្រកក់ េអើហន៎ អត្តភពជមនុស  ម  

អញ មិនបនេ យល្អេទ េ្រពះថ េសចក្តីអផ ុក េកើតេឡើងដល់ ម  

អញ គៈក៏ញុ ំងំកុសលចិត្តឲយវនិស ពួកជនដៃទ គបបបីេនទ បង់េសចក្តី 

អផ ុករបស់ ម អញ េហើយេធ្វើេសចក្តីេ្រតកអរ ឲយេកើតេឡើងេ យេហតុ 

 េហតុេនះ ម អញគបបបីនជនទងំេនះអពីំទី   កនុង គៈេនះ 
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១៥៣ 

វងគីសសំយុត្តស    អរតិសុេត្ត   វងគីសស ុទនំ 

អត្តន វ អត្តេន អនភិរតឹ វេិនេទ ្វ  អភិរតឹ ឧបប- 

េទយយន្តិ       ។ 

 [២១១] អថេខ យ ម  វងគី េ  អត្តន វ 

អត្តេន អនភិរតឹ វេិនេទ ្វ  អភិរតឹ ឧបបេទ ្វ  

យ ំ         េវ យ ំ        ឥម          គថេយ          អភសិ 

 អរតិញច        រតិញច        ប យ 

 សព្វេ        េគហសិតញច        វតិកកំ  

 វនថំ     ន      កេរយយ       កុហិញចិ  

 និព្វនេថ      អនេ (១)     ស      ហិ     ភិកខុ  

 យមិធ      បឋវញិច      េវ សំ 

 របូគតញច       ជគេ គធំ 

 កិញចិ       បរជិិយយតិ      សព្វមនិចចំ 

 ឯវ ំ     សេមចច      ចរន្តិ      មុត ្ត  

 ឧបធីសុ      ជន     គធិ េស 

     ១    ម.    អរេ    ស   ភិកខុ   ។ 
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១៥៣ 

វងគីសសំយុត្ត   អរតិសូ្រត   ពកយបន្លឺរបស់្រពះវងគីសៈ 

េបើដូេចន ះ មនែត ម អញបេនទ បង់ នូវេសចក្តីអផ ុករបស់ខ្លួន េ យ 

ខ្លួនឯង         េហើយេធ្វើេសចក្តីេ្រតកអរ        ឲយេកើតេឡើង        ។ 

 [២១១] លំ ប់េនះឯង ្រពះវងគីសៈមន យុ ក៏បេនទ បង់ 

េសចក្តីអផ ុករបស់ខ្លួន េ យខ្លួនឯង េហើយេធ្វើេសចក្តីេ្រតកអរ ឲយេកើត 

េឡើង      រួចេពលគថទងំ យេនះ     កនុងេវ េនះថ  

 ភិកខុ លះបង់       នូវេសចក្តីមិនេ្រតកអរផង  នូវេសចក្តីេ្រតក 

 អរផង    នូវវតិកកៈែដល ្រស័យ    នូវផទះគឺកមគុណផង  េ យ 

 ្របករទងំពួង        េហើយមិនេធ្វើនូវៃ្រពធ ំ       គឺកិេលស  កនុង 

 រមមណ៍ មួយេឡើយ        ភិកខុ េនះេឈម ះថ  មិនមនៃ្រពធ ំ

 គឺកិេលស      ជអនក្របសចកត ្ហ      របស់អ្វីមួយ  កនុងេ ក 

 េនះ        ែដលមនរូបឋិតេលើែផនដីក្តី   ែដលឋិតេលើ កសក្តី 

 ែដលឋិតេនកនុងរូងែផនដីក្តី(១)     របស់ទងំអស់េនះ  មិនេទៀង 

 រែមង្រគ្ំរគេទ          ពួកជនែដល គ ល់ចបស់  នូវអត្តភព 

 ែតងមក្របជុយ៉ំងេនះ   ែតងជប់ចពំក់      កនុងឧបធិទងំ យ  

     ១   សំេ យកពិភពនគ   ។ 
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១៥៤ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

 ទិដ្ឋសុេត        បដិេឃ       ច        មុេត       ច 

 ឯតថ        វេិនទយ(១)       ឆនទមេនេជ 

 េយ      ឯតថ(២)       ន      លិមបតិ      តំ      មុនិមហុ 

 អថ       សដ្ឋិសិ         សវតិកក  

 បុថុជជន យ         អធមមនិវ ិ ្ឋ  

 ន       ច        វដ្តគតស (៣)           កុហិញចិ  

 េន       បន        ទុដ្ឋុល្លភណី        ស       ភិកខុ  

 ទេព្វ          ចិររត្តសមហិេ  

 អកុហេក          និបេក        អបិ លុ 

 សន្តំ        បទំ         អជឈគម        មុនិ        បដិចច 

 បរនិិព្វុ េ          កងខតិ         កលន្តិ       ។ 

     ១  ឱ.  មេនទិយ  ។   ២   ឱ.   តតថ  ។  ៣   ឱ.   ន   ច  វគគគតស   ។  ម.  វគគគេ   ចស   ។ 
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១៥៤ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

 អនកឯងជបុគគល    មិនមនត ្ហ ជេ្រគ ងញប់ញ័រ  ចូរបេនទ - 

 បង់នូវចណំង់        កនុងរូបែដលេឃើញេហើយ  កនុងសំេឡងែដល 

 ឮេហើយ       កនុងក្លិននិងរសែដលប៉ះពល់េហើយ  កនុងេផដ្ឋព្វ - 

 រមមណ៍       ែដលពល់្រតូវេហើយ        អនក មិនជប់េន  កនុង 

 បញចកមគុណេនះ        ពួកជនេ អនកេនះ  ថជអនក្របជញ 

 មួយេទៀត          វតិកកៈទងំ យ ែដលមិន្របកបេ យធម៌ 

 ្រស័យនូវ រមមណ៍     ៦      ងំេនកនុងពួកបុថុជជន  បុគគល 

        មិនេទកន់កិេលសវដ្តៈ       កនុងទី មួយ  ទងំមិន 

 េពលពកយ ្រកក់     បុគគលេនះ    េឈម ះថភិកខុ   ជអនក្របជញ 

 មនចិត្ត ងំម ំ        អស់កលជយូរអែង្វង  ជអនកមិនកុហក 

 មន្របជញ ជេ្រគ ងរក ខ្លួន  ទងំមិនមនេសចក្តី្រស ញ់ 

 េឈម ះថជអនក្របជញ         បន្រ ស់ដឹងនូវ្រពះនិព្វ ន  មួយ 

 េទៀត     បុគគលេនះបរនិិព្វ នេហើយ  េ្រពះ ្រស័យ្រពះនិព្វ ន 

 ែតងទនទឹងនូវបរនិិព្វ នកល      ។ 
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១៥៥ 

វងគីសសំយុត្តស    េបស តិមញញនសុេត្ត   វងគីសស ុទនំ 

តតិយំ   េបស តិមញញនសុត្តំ 

 [២១២] ឯកំ សមយ ំ យ ម  វងគី េ  ឡវយិ ំ

វហិរតិ អគគ ឡេវ េចតិេយ យសម  និេ្រគធ- 

កេបបន ឧបជឈេយន សទធឹ ។ េតន េខ បន សម- 

េយន យ ម  វងគី េ  អត្តេន បដិភេណន អេញញ 

េបសេល ភិកខូ  អតិមញញតិ ។ អថេខ យសមេ  

វងគីសស  ឯតទេ សិ អ ភ វត េម ន វត េម 

ភ ទុល្លទធំ វត េម ន វត េម សុលទធំ យ្វ ហំ អត្តេន 

បដិភេណន អេញញ េបសេល ភិកខូ  អតិមញញតីតិ  ។ 

 [២១៣] អថេខ យ ម  វងគី េ  អត្តន វ 

អត្តេន វបិបដិ រ ំ ឧបបេទ ្វ  យ ំ េវ យ ំ ឥម 

គថេយ      អភសិ  
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១៥៥ 

វងគីសសំយុត្ត   េបស តិមញញនសូ្រត   ពកយបន្លឺរបស់្រពះវងគីសៈ 

េបស តិមញញនសូ្រត  ទី  ៣ 

 [២១២] សម័យមួយ ្រពះវងគីសៈមន យុ េនកនុងអគគ ឡវ- 

េចតិយ េទៀប្រកុង ឡវ ី ជមួយនឹងឧបជឈយ៍ េឈម ះនិេ្រគធកបបៈ 

ដ៏មន យុ ។ ក៏សម័យេនះឯង ្រពះវងគីសៈមន យុ េមើលងយ 

នូវពួកភិកខុដៃទ ែដលមនសីលជទី្រស ញ់ េ យេសចក្តីឈ្ល សៃវ 

របស់ខ្លួន ។ លំ ប់េនះ ្រពះវងគីសៈមន យុ មនេសចក្តី្រតិះរះិ 

យ៉ងេនះថ េអើហន៎ ម អញ េពញជមិនមន ភ េអើហន៎ ភ 

មិនមន ដល់ ម អញេឡើយ េអើហន៎ អត្តភពជមនុស  ម អញ 

បនេ យ ្រកក់ េអើហន៎ អត្តភពជមនុស  ម អញ មិនបនេ យ 

ល្អេទ េ្រពះ ម អញ េមើលងយពួកភិកខុដៃទ ែដលមនសីលជទី 

្រស ញ់        េ យេសចក្តីឈ្ល សៃវរបស់ខ្លួន       ។ 

 [២១៣] លំ ប់េនះ ្រពះវងគីសៈមន យុ ក៏េធ្វើេសចក្តី 

េក្ត ្រក យរបស់ខ្លួន ឲយេកើតេឡើងេ យខ្លួនឯង េហើយេពលនូវគថ 

ទងំ យេនះ         កនុងេវ េនះថ  
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១៥៦ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

 មនសំ        ជហស ុ         េគតម 
 មនបថមិធ(១)         ជហស ុ 
 អេសសំ        មនបថមិធ(២)       មុញចិ េ  
 វបិបដិ រហុី          ចិររត្តំ 
 មេកខន        មកខិ         បជ 
 មនហ (៣)        និរយ ំ        បបតន្តិ 
 េ ចន្តិ        ជន         ចិររត្តំ 
 មនហ          និរយ ំ        ឧបបនន  
 ន        ហិ         េ ចតិ        ភិកខុ         កទចិ 
 មគគជិេន        សមម បដិបេនន  
 កិត្តិញច         សុខញច         អនុេភតិ 
 ធមមទេ តិ(៤)         តមហុ        តថត្ត(ំ៥) 
 ត ម          អខិេ ធ        បធន  
 នីវរ និ        ប យ         វសុិេទធ  
 មនញច           ប យ         អេសសំ 
 វជិជ យន្តកេ          សមិ វតីិ        ។ 
     ១ ឱ. ម. មនបហញច  ជហស ុ ។ ២ ឱ. ម. មនបថសមឹ សមុចឆិេ  ។ ៣ ឱ. មន- 

គ    ។   ៤   ឱ.   ធមមរេ តិ  ។   ម.   ធមមរេស តិ  ។  ៥  ម.   បហិតត្តំ   ។ 
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១៥៦ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

 មន លអនកជ វក័្រពះេគតម      អនកចូរលះបង់  នូវចិត្តមនះ 

 េចញ   ចូរលះបង់នូវគន្លងៃនមនះ  កនុងកយេនះេចញ  បុគគល 

 ែដលមនេសចក្តីេក្ត ្រក យ      អស់កលជយូរអែង្វង  គួរ 

 ែតលះបង់នូវគន្លងៃនមនះ      កនុងកយេនះ  កុឲំយេសសសល់ 

 ពពួកសត្វែដល្រប ក់        េ យេសចក្តីលុបគុណ  ែដល 

 ្រតូវមនះេបៀតេបៀនេហើយ        រែមងធ្ល ក់េទកនុងនរក  ពួក 

 ជន     ែដល្រតូវមនះេបៀតេបៀនេហើយ  ែតងេទេកើតកនុងនរក 

 េ កេ        អស់ ្រតីជយូរអែង្វង  ភិកខុ ែដលឈនះកិេលស 

 េ យមគគ          ្របតិបត្តិេ យ្របៃព  រែមងមិនេ កេ  

 កនុងកល ម្តងេឡើយ     រែមងបននូវេសចក្តីសរេសើរ  និង 

 េសចក្តីសុខ        អនក្របជញទងំ យេ ភិកខុ េនះ  ែដលមន 

 សភពដូេចន ះថ      ជអនកេឃើញធម៌     េហតុដូេចន ះ  ភិកខុកនុង 

 សនេនះ     ជអនកមិនរងឹត្អឹង    មនពយយម  លះបង់នូវ 

 នីវរណៈទងំ យ       ជអនកបរសុិទធ  លះបង់មនះមិនឲយ 

 េសសសល់     េហើយេធ្វើនូវទីបផុំត    ៃនកិេលសេ យវជិជ   ជ 

 អនកសងប់រមង ប់      ។ 
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១៥៧ 

វងគីសសំយុត្តស     ននទសុេត្ត   វងគី នភិរតុបបត្តិ 

ចតុតថំ   ននទសុត្តំ 

 [២១៤] ឯកំ សមយ ំ យ ម  នេនទ  វតថិយ ំ

វហិរតិ េជតវេន អនថបិណ្ឌិ កស  េម ។ អថេខ 

យ ម  នេនទ  បុព្វណ្ហ សមយ ំ និ េស ្វ  បត្តចីវរ- 

មទយ វតថិយ ំ បិ ្ឌ យ បវសិិ យសម  

វងគី េសន បចឆ សមេណន ។ េតន េខ បន សមេយន 

យសមេ  វងគីសស  អនភិរតិ ឧបបនន  េ តិ េគ 

ចិត្តំ        អនុទធំេសតិ        ។ 

 [២១៥] អថេខ យ ម  វងគី េ  យសមន្តំ 

ននទំ        គថយ       អជឈភសិ 

 កម េគន         ឌយ្ហ មិ 

 ចិត្តំ        េម        បរឌិយ្ហតិ 

 ធុ        និព្វ បនំ       ្រពូហិ 

 អនុកមបយ        េគតមតិ       ។ 
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១៥៧ 

វងគីសសំយុត្ត   ននទសូ្រត   ្រពះវងគីសៈ   េកើតេសចក្តីអផ ុក 

ននទសូ្រត  ទី  ៤ 

 [២១៤] សម័យមួយ ្រពះ ននទមន យុ គង់េនកនុងវត្ត 

េជតពន របស់អនថបិណ្ឌិ កេសដ្ឋី េទៀប្រកុង វតថី ។ ្រគេនះឯង 

្រពះ ននទមន យុ េស្ល កសបង់្រប ប់ប្រតនិងចីវរ កនុងេវ ្រពឹក 

្រព ម ចូលេទបិណ្ឌ បត កនុង្រកុង វតថី មន្រពះវងគីសៈមន យុ 

ជបចឆ សមណៈ ។ សម័យេនះ េសចក្តីអផ ុកក៏េកើតេឡើង ដល់្រពះ 

វងគីសៈមន យុ          ទងំ គៈក៏េធ្វើកុសលចិត្តឲយវនិស         ។ 

 [២១៥] េទើប្រពះវងគីសៈមន យុ បនេពលនឹង្រពះ ននទ 

មន យុ         េ យគថ        ថ 

 បពិ្រតេ ក      ជេគតមេគ្រត       ខញុ េំក្ត េ យកម គៈ  ចិត្ត 

 របស់ខញុ េំក្ត ្រក យ ស់        សូមេ កេម ្ត   សំែដងធម៌ 

 ជេ្រគ ងរលំត់ គៈ        េ យេសចក្តីអនុេ្រគះឲយទន       ។ 
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១៥៨ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

 [២១៦] សញញ យ         វបិរេិយ  

 ចិត្តេន្ត         បរឌិយ្ហតិ 

 និមិត្តំ        បរវិេជជហិ 

 សុភំ         គបូសញ្ហិ តំ 

 សងខ េរ        បរេ បស  

 ទុកខ េ        ម       ច      អត្តេ  

 និព្វ េបហិ        ម គំ 

 ម        ឌយ្ហិេ ថ         បុនបបុនំ 

 អសុភយ        ចិត្តំ        ភេវហិ 

 ឯកគគំ        សុសមហិតំ 

 សតិ        កយគ        តយតថុ  

 និព្វិទពហុេ         ភវ 

 អនិមិត្តញច         ភេវហិ 

 មននុសយមុជជហ 

 តេ          មនភិសមយ 

 ឧបសេន្ត         ចរសិ សីតិ       ។ 
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១៥៨ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

 [២១៦]         ្រពះ ននទ        េពលថ  ចិត្តរបស់េ កេក្ត  

 ្រក យ     េ្រពះេសចក្តីែ្រប្របួលៃនសញញ   េ កចូរេវៀរនូវ 

 និមិត្តល្អែដល្របកបេ យ គៈេចញ េហើយពិចរ សងខ រ 

 ទងំ យ    ថជរបស់ដៃទ     ថជទុកខ  កុពិំចរ ថជ 

 របស់ខ្លួនេឡើយ       ចូរេធ្វើ គៈដ៏ធឲំយរលត់បត់េទ  កុមំន 

 េសចក្តីេក្ត ្រក យេរឿយ   ៗ  េឡើយ  េ កចូរចេ្រមើននូវចិត្ត 

 ឲយមន រមមណ៍ែតមួយ      ឲយ ងំេនេ យ្របៃព  េ យ 

 អសុភរមមណ៍   កយគ សតិ     ចូរមនដល់េ ក  េ ក 

 ចូរជអនកមនេសចក្តីេនឿយ េ្រចើន ចូរចេ្រមើននូវអនិមិត្ត 

 គឺវបិស ន    ដកនូវមននុស័យេចញ  េហើយជអនកមនចិត្ត 

 សងប់រមង ប់្រប្រពឹត្តេន េ យករយល់ចបស់នូវមនះេនះ   ។ 



324 
 

១៥៩ 

វងគីសសំយុត្តស     សុភសិតសុេត្ត   ភសិតស    ចតុរងគំ 

បញច មំ   សុភសិតសុត្តំ 

 [២១៧] វតថីនិទនំ ។ ត្រត េខ ភគ  ភកិខូ  

មេន្តសិ ភិកខ េ តិ ។ ភទេន្តតិ េត ភិកខូ  ភគវេ  

បចចេស សំុ ។ ភគ  ឯតទេ ច ចតហិូ ភិកខ េវ អេងគ- 

ហិ សមនន គ  ច សុភសិ  េ តិ េន ទុពភ - 

សិ  អនវជជ  ច អននុវជជ  ច វញិញូនំ ។ កតេមហិ 

ចតហិូ ។ ឥធ ភិកខ េវ ភិកខុ  សុភសិតំេយវ ភសតិ 

េន ទុពភ សិតំ ធមមំេយវ ភសតិ េន អធមមំ បិយេំយវ 

ភសតិ េន អបបយិ ំ សចចំេយវ ភសតិ េន 

អលិកំ ។ ឥេមហិ េខ ភិកខ េវ ចតហិូ អេងគហិ 

សមនន គ  ច សុភសិ  េ តិ េន ទុពភ សិ  

អនវជជ         ច        អននុវជជ         ច        វញិញូនន្តិ       ។ 
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១៥៩ 

វងគីសសំយុត្ត   សុភសិតសូ្រត   ភសិតមនអងគបួន 

សុភសិតសូ្រត  ទី  ៥ 

 [២១៧] វតថីនិទន ។ កនុងទីេនះឯង ្រពះមន្រពះភគ 

្រទង់្រ ស់េ ភិកខុទងំ យមកថ មន លភិកខុទងំ យ ។ ភិកខុទងំ 

េនះ ទទួល្រពះបនទូល្រពះមន្រពះភគថ ្រពះករុ  ្រពះអងគ ។ 

្រពះមន្រពះភគ ្រ ស់ដូេចនះថ មន លភិកខុទងំ យ ច្របកប 

េ យអងគ ៤ េឈម ះថ សុភសិត មិនែមនទុពភ សិតេទ ជ ចមិនមន 

េទសផង ែដលអនក្របជញមិនតិះេដៀលផង ។ ចែដល្របកបេ យ 

អងគ ៤ េតើដូចេម្តច ។ មន លភិកខុទងំ យ ភិកខុកនុង សនេនះ រែមង 

េពលពកយសុភសិត មិនេពលពកយទុពភ សិត ១ េពលពកយជ 

ធម៌ មិនេពលពកយមិនជធម៌ ១ េពលពកយជទី្រស ញ់ មិន 

េពលពកយមិនជទី្រស ញ់ ១ េពលពកយពិត មិនេពលពកយ 

កុហក ១ ។ មន លភិកខុទងំ យ ច្របកបេ យអងគ ៤ េនះឯង 

េឈម ះថ សុភសិត មិនែមនទុពភ សិតេទ ជ ចមិនមនេទសផង 

ែដលអនក្របជញមិនតិះេដៀលផង       ។ 
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១៦០ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

 [២១៨] ឥទមេ ច ភគ  ឥទំ វ ្វ ន សុគេ  

អថបរ ំ       ឯតទេ ច        ស ថ  

 សុភសិតំ         ឧត្តមមហុ        សេន្ត  

 ធមមំ        ភេណ       នធមមន្តំ       ទុតិយ ំ

 បិយ ំ       ភេណ       នបបយិន្តំ        តតិយ ំ

 សចចំ       ភេណ        នលិកន្តំ        ចតុតថន្តិ       ។ 

 អថេខ យ ម  វងគី េ  ឧ ្ឋ យសន ឯកំសំ 

ឧត្ត សងគំ ករ ិ ្វ  េយន ភគ  េតនញជលិមប េម ្វ  

ភគវន្តំ ឯតទេ ច បដិភតិ មំ ភគ  បដិភតិ ម ំ

សុគ តិ ។ បដិភតុ តំ វងគី តិ ភគ  អេ ច ។ 

 [២១៩] អថេខ យ ម  វងគី េ  ភគវន្តំ សមមុខ 

សរបូហិ         គថហិ         អភិតថវ ិ
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១៦០ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

 [២១៩] ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់្រ ស់ភសិតេនះេហើយ លុះ 

្រពះសុគតជ ្ត  ្រទង់្រ ស់ភសិតេនះេហើយ ក៏្រទង់្រ ស់គថ 

េនះតេទេទៀតថ 

 ពួកសបបុរស       េពលសុភសិត      ជពកយខពង់ខពស់  (ទី ១) 

 េពលពកយជធម៌     មិនេពលពកយមិនជធម៌     េនះជទី ២ 

 េពលពកយជទី្រស ញ់  មិនេពលពកយមិនជទី្រស- 

 ញ់     េនះជទី     ៣     េពលពកយពិត  មិនេពលពកយ 

 កុហក      េនះជទី    ៤     ។ 

 លំ ប់េនះឯង ្រពះវងគីសៈ មន យុ េ្រកកចក សនៈ 

េហើយេធ្វើឧត្ត សងគៈេឆៀង ម មខ ង ្របណមយអញជលី េឆព ះេទរក្រពះ 

មន្រពះភគ េហើយេពលពកយេនះ នឹង្រពះមន្រពះភគថ បពិ្រត 

្រពះមន្រពះភគ ខញុ ្ំរពះអងគ សូមសែំដងធម៌ បពិ្រត្រពះសុគត ខញុ  ំ

្រពះអងគ សូមសែំដងធម៌ ។ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់្រ ស់ថ មន ល 

វងគីសៈ       អនកចូរសែំដងធម៌ចុះ       ។ 

 [២១៩] លំ ប់េនះឯង ្រពះវងគីសៈមន យុ បនេពល 

សរេសើរ្រពះមន្រពះភគ េ យគថទងំ យដ៏សមគួរ កនុងទី 

ចេំពះ្រពះភ្រក្តថ  
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១៦១  

វងគីសសំយុត្តស    សុភសិតសុេត្ត   ភគវន្ត ភិថូតិ 

 តេមវ         ចំ        ភេសយយ 

 យយ ្ត នំ        ន       បេយ 

 បេរ        ច        ន        វហឹិេសយយ 

         េវ        ច        សុភសិ  

 បិយ ចេមវ         ភេសយយ 

 យ        ច         បដិននទិ  

 យ ំ         អនទយ       បបនិ 

 បេរសំ         ភសេត        បិយ ំ

 សចចំ       េវ        អម         ច 

 ឯស        ធេមម         សនន្តេន 

 សេចច       អេតថ       ច       ធេមម       ច 

 ហុ       សេន្ត        បតិដ្ឋិ  

 យ ំ      ពុេទធ        ភសតិ       ចំ 

 េខមំ       និព្វ នបត្តិយ 

 ទុកខស ន្តកិរយិយ 

        េវ       ចនមុត្តមតិ       ។  
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១៦១ 

វងគីសសំយុត្ត   សុភសិតសូ្រត   េសចក្តីសរេសើរ្រពះមន្រពះភគ 

 បុគគលមិនេធ្វើខ្លួនឲយេក្ត          េ យ ច   គបបេីពល ច 

 េនះឯង        មួយេទៀត  បុគគលមិនគបបេីបៀតេបៀនពួកជនដៃទ 

 (េ យ ច )     ចេនះឯង       េឈម ះថសុភសិត  ច 

         ែដលេគេ្រតកអរ         បុគគលគបបេីពល  នូវ ចេនះ 

 ជ ចជទី្រស ញ់      បុគគលេពល      នូវ ច   មិនកន់ 

 យក ចដ៏ ្រកក់         េពលនូវ ចជទី្រស ញ់  ដល់ជន 

 ទងំ យដៃទ        (បុគគលគបបេីពលនូវ ចេនះ)  ពកយពិត 

 េឈម ះថជពកយមិន ្ល ប់        ធម៌េនះជ្របៃពណី  ពួកសបបុ- 

 រស       ងំេនេហើយកនុងសចចៈ      ែដលជអតថផង  ជធម៌ផង 

 ្រពះពុទធ្រទង់េពល ច          ដ៏េក មក ន្ត  េដើមបដីល់នូវ 

 ្រពះនិព្វ ន        នឹងេធ្វើនូវទីបផុំតទុកខបន       ចេនះឯង  ជ 

 ចដ៏ខពង់ខពស់ជង ចទងំ យ       ។ 
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១៦២ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

ឆដ្ឋំ  របុីត្តសុត្តំ 

 [២២០] ឯកំ សមយ ំ យ ម  របុីេ ្ត  - 

វតថិយ ំ វហិរតិ េជតវេន អនថបិណ្ឌិ កស  េម ។ 

េតន េខ បន សមេយន យ ម  របុីេ ្ត  ភកិខូ  

ធមមិយ កថយ សនទេស តិ សមទេបតិ សមុេត្ត- 

េជតិ សមបហំេសតិ េបរយិ ចយ វសិ ្ឋ យ 

អេនលគ យ អតថស  វញិញ បនិយ ។ េត ច ភិកខូ  

អដ្ឋិក ្វ  មនសិក ្វ  សព្វេចតេ  សមនន ហរ ិ ្វ  

ឱហិតេ          ធមមំ         សុណន្តិ        ។ 

 [២២១] អថេខ យសមេ  វងគីសស  ឯតទ- 

េ សិ អយ ំ េខ យ ម  របុីេ ្ត  ភិកខូ  

ធមមិយ កថយ សនទេស តិ ។ េប ។ អតថស  វញិញ - 

បនិយ េត ច ភិកខូ  អដ្ឋិក ្វ  ។ េប ។ ធមមំ 

សុណន្តិ យននូនហំ យសមន្តំ របុីត្តំ សមមុខ 

សរបូហិ គថហិ អភិតថេវយយន្តិ ។ អថេខ យ ម  

វងគី េ         ឧ ្ឋ យសន         ឯកំសំ        ឧត្ត សងគំ       ករ ិ ្វ  
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១៦២ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

របុីត្តសូ្រត  ទី  ៦ 

 [២២០] សម័យមួយ ្រពះ របុីត្តមន យុ េនកនុងវត្ត 

េជតពន របស់អនថបិណ្ឌិ កេសដ្ឋី េទៀប្រកុង វតថី ។ ក៏សម័យេនះ 

្រពះ របុីត្តមន យុ បនពនយល់ពួកភិកខុ  ឲយេឃើញចបស់ ឲយកន់ 

យក ម ឲយ ច ន ឲយរកី យេ យធមមីកថ ជ ចបរបូិណ៌េ យ 

អកខរៈនិងបទចបស់ ស់ ជ ចឥតេទស ចញុ ំងំបុគគល ឲយដឹង 

ចបស់នូវេសចក្តីបន ។ ភិកខុទងំេនះ ក៏េធ្វើឲយជ្របេយជន៍ េធ្វើទុក 

កនុងចិត្ត          ្របមូលនូវចិត្តទងំអស់        េផទ ង្រតេចៀក ្ត ប់ធម៌        ។ 

 [២២១] លំ ប់េនះឯង ្រពះវងគីសៈមន យុ មនេសចក្តី 

្រតិះរះិដូេចនះថ ្រពះ របុីត្តមន យុេនះឯង បនពនយល់ពួកភិកខុ  ឲយ 

េឃើញចបស់េ យធមមីកថ ។ េប ។ ជ ច ចញុំងំបុគគលឲយដឹងចបស់ 

នូវេសចក្តីបន ចែំណកភិកខុទងំេនះ ក៏េធ្វើឲយជ្របេយជន៍ ។ េប ។ 

្ត ប់ធម៌ េបើដូេចន ះ មនែត ម អញ េពលសរេសើរ្រពះ របុីត្តមន 

យុ េ យគថទងំ យដ៏សមគួរ កនុងទីចេំពះមុខ ។ េទើប្រពះ 

វងគីសៈមន យុ       េ្រកកចក សនៈ       េធ្វើឧត្ត សងគៈេឆៀង ម មខ ង 
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១៦៣ 

វងគីសសំយុត្តស    របុីត្តសុេត្ត   របុី ្ត ភិថូតិ 

េយនយ ម  របុីេ ្ត  េតនញជលិមប េម ្វ  - 

យសមន្តំ របុីត្តំ ឯតទេ ច បដិភតិ មំ វុេ  

របុីត្ត បដិភតិ មំ វុេ  របុី ្ត តិ ។ បដិភតុ 

តំ         វុេ          វងគី តិ        ។ 

 [២២២] អថេខ យ ម  វងគី េ  យសមន្តំ 

របុីត្តំ          សមមុខ         សរបូហិ         គថហិ         អភិតថវ ិ

 គមភីរបេញញ          េមធវ ី

 មគគ មគគស        េកវេិទ 

 របុីេ ្ត         ម បេញញ  

 ធមមំ       េទេសតិ        ភិកខុ នំ 

 សងខិ េត្តនបិ       េទេសតិ 

 វ ិ ថ េរនបិ        ភសតិ 

 លិក        វយិ       និេគឃេ  
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១៦៣ 

វងគីសសំយុត្ត   របុីត្តសូ្រត   េសចក្តីសរេសើ្រពះ របុីត្ត 

្របណមយអញជលី េឆព ះេទរក្រពះ របុីត្តមន យុ េហើយេពលពកយ 

េនះ នឹង្រពះ របុីត្តមន យុថ បពិ្រត្រពះ របុីត្តមន យុ ខញុសូំម 

សែំដងធម៌ បពិ្រត្រពះ របុីត្តមន យុ ខញុសូំមសែំដងធម៌ ។ ្រពះ 

របុីត្តតបថ     េអើ វុេ វងគីសៈ     ចូរេ កសែំដងធម៌ចុះ     ។ 

 [២២២] លំ ប់េនះឯង ្រពះវងគីសៈមន យុ េពលសរ- 

េសើរ្រពះ របុីត្តមន យុ េ យគថទងំ យដ៏សមគួរ កនុងទី 

ចេំពះមុខថ 

 ្រពះ របុីត្តជអនក្របជញ       មនបញញ ្រជលេ្រជ  ជអនក 

 ឈ្ល សកនុងមគគនិងមិនែមនមគគ    មនបញញ េ្រចើន  ែតងសំែដង 

 ធម៌ដល់ភិកខុទងំ យ       សំែដងេ យសេងខបខ្លះ  សំែដង 

 េ យពិ ្ត រខ្លះ      មនសំេឡងគឹកកង  ដូចជសត្វ លិក  
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១៦៤ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

 បដិភណំ         មុទីរយិិ 
 តស         តំ        េទសយន្តស  
 សុណន្តិ       មធុរ ំ     គិរ ំ
 សេរន        រជនីេយន 
 សវនីេយន       វគគុន 
 ឧទគគចិ ្ត         មុទិ  
 េ តំ       ឱេធន្តិ       ភិកខ េ តិ     ។ 

សត្តមំ   ប រ សុត្តំ 

 [២២៣] ឯកំ សមយ ំ ភគ  វតថិយ ំ វហិរ- 
តិ បុព្វ េម មិគរមតុបប េទ មហ  ភិកខុ - 
សេងឃន សទធឹ បញចមេត្តហិ ភិកខុ សេតហិ សេព្វេហវ 
អរហេន្តហិ ។ េតន េខ បន សមេយន ភគ  ត- 
ទហុេបសេថ បណ្ណរេស ប រ យ ភិកខុ សងឃបរវុិ- 
េ  អេជឈកេស និសិេនន  េ តិ ។ អថេខ ភ- 
គ  តុណ្ហី ភតូំ ភិកខុ សងឃ ំ អនុវេិ េក ្វ  ភិកខូ  
មេន្តសិ ហនទទនិ ភិកខ េវ ប រយមិ(១) េ  ន ច េម 

កិញចិ  គរហថ កយិកំ  ចសិកំ តិ ។ 
   ១   ម.   ប េរមិ   ។ 
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១៦៤ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

 បេញចញនូវ្របជញ ដ៏វេិសស  ពួកភិកខុនគំន ្ត ប់នូវ ចដ៏ពីេ ះ 

 របស់េ ក         ែដលកពុំងសំែដងធម៌េនះ  ភិកខុទងំ យ 

 មនចិត្តអែណ្ត តេឡើង     មនចិត្តរកី យេ យសំេឡង  ែដល 

 គួរេ្រតកអរ        គួរ ្ត ប់        ជសំេឡងដ៏ពីេ ះ  េហើយេផទ ង 

 ្រតេចៀក ្ត ប់        ។ 

ប រ សូ្រត   ទី   ៧ 

 [២២៣] សម័យមួយ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េនកនុង្រប ទ 

ៃនមិគរម  េឈម ះបុព្វ ម េទៀប្រកុង វតថី ជមួយនឹងភិកខុ- 

សងឃេ្រចើន គឺភិកខុ ្របមណ ៥០០ រូប សុទធែតជ្រពះអរហន្ត ។ ក ៏

កនុងសម័យេនះឯង ្រពះមន្រពះភគ មន្រពះភិកខុសងឃ គល់េ្រត ប 

្រ  គង់កនុងទី ល កនុងៃថងបណ្ណរសីប រ  ជៃថងឧេបសថេនះ ។ 

្រគេនះឯង ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់េឆម ង្រពះេន្រតទតេឃើញភិកខុសងឃ 

ែដលេនេសង មេហើយ ្រ ស់េ ភិកខុទងំ យមកថ មន លភិកខុទងំ- 

យ េណ្ហើ យចុះ ឥឡូវេនះ តថគតប រ  ដល់អនកទងំ យ 

អនកទងំ យ មនិតិះេដៀលនូវកមមតិចតួច ែដល្រប្រពឹត្តេទកនុងកយទ្វ រ 

ឬវចីទ្វ រ     របស់តថគតេទឬ     ។ 
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១៦៥ 

វងគីសសំយុត្តស    ប រ សុេត្ត   របុី ្ត ភិថូតិ 

 [២២៤] ឯវ ំ វុេត្ត យ ម  របុីេ ្ត  ឧ ្ឋ យ- 

សន ឯកំសំ ឧត្ត សងគំ ករ ិ ្វ  េយន ភគ  េតនញជ - 

លិមប េម ្វ  ភគវន្តំ ឯតទេ ច ន េខ មយ ំ

ភេន្ត ភគវេ  កិញចិ  គរ ម កយិកំ  ចសិកំ 

 ភគ  ហិ ភេន្ត អនុបបននស  មគគស  ឧបបេទ  

អសញជ តស  មគគស  សញជ េន  អនកខ តស  

មគគស  អកខ  មគគញញូ  មគគវទិ ូ មគគេកវេិទ មគគ នុគ 

ច ភេន្ត ឯតរហិ វក វហិរន្តិ បចឆ  សមនន គ  

អហញច  េខ ភេន្ត ភគវន្តំ ប េរមិ ន ច េម ភគ  

កិញចិ  គរហតិ កយិកំ  ចសិកំ តិ ។ ន 

ខ្វ ហំ េត របុីត្ត កិញចិ  គរ មិ កយិកំ  

ចសិកំ  បណ្ឌិ េ  ត្វំ របុីត្ត ម បេញញ  

ត្វំ     របុីត្ត     បុថុបបេញញ        ត្វំ        របុីត្ត       សបបេញញ  
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១៦៥ 

វងគីសសំយុត្ត   ប រ សូ្រត   េសចក្តីសរេសើរ្រពះ របុីត្ត 

 [២២៤] កល្រពះមន្រពះភគ ្រ ស់យ៉ងេនះេហើយ ្រពះ 

របុីត្តមន យុ ក៏េ្រកកចក សនៈ េធ្វើឧត្ត សងគៈេឆៀង ម មខ ង 

្របណមយអញជលី េឆព ះេទរក្រពះមន្រពះភគ ្រកបទូល្រពះមន្រពះ 

ភគដូេចនះថ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន េយើងខញុ ្ំរពះអងគមិនបនតិះេដៀល 

នូវកមមតិចតួច ែដល្រប្រពឹត្តេទកនុងកយទ្វ រ ឬវចីទ្វ រ របស់្រពះមន 

្រពះភគេទ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន េ្រពះថ ្រពះមន្រពះភគ ជ 

អនកបេងកើតផ្លូ វែដលមិនទន់េកើត ឲយ គ ល់ផ្លូ វែដលមិនទន់ គ ល់ ្របប់ផ្លូ វ 

ែដលមិនទន់្របប់ ្រទង់ដឹងនូវផ្លូ វ ្រជបចបស់នូវផ្លូ វ ឈ្ល សៃវកនុងផ្លូ វ 

បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន ពួក វក័កនុងកលឥឡូវេនះ ែតងេដើរេទ មផ្លូ វ 

េដើរ មេ្រកយ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន ចែំណកខញុ ្ំរពះអងគ សូមប រ  

ចេំពះ្រពះមន្រពះភគ ្រពះមន្រពះភគ មិន្រទង់តិះេដៀល នូវកមម 

តិចតួច ែដល្រប្រពឹត្តេទកនុងកយទ្វ រ ឬវចីទ្វ រ របស់ខញុ ្ំរពះអងគេទឬ ។ 

មន ល របុីត្ត តថគត មិនបនតិះេដៀលនូវកមមតិចតួច ែដល្រប្រពឹត្តេទ 

កនុងកយទ្វ រ ឬវចីទ្វ រ របស់អនកេទ មន ល របុីត្ត អនកជបណ្ឌិ ត 

មន ល របុីត្ត អនកមន្របជញ េ្រចើន មន ល របុីត្ត អនកមន្របជញ  

្រកស់   មន ល របុីត្ត     អនកមន្របជញ     ជេហតុឲយេកើតេសចក្តីរកី យ 
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១៦៦ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

ត្វំ របុីត្ត ជវនបបេញញ  ត្វំ របុីត្ត តិកខបបេញញ  

ត្វំ របុីត្ត និេព្វធិកបបេញញ  ត្វំ របុីត្ត េសយយថបិ 

របុីត្ត រេញញ  ចកកវត្តិស  េជដ្ឋបុេ ្ត  បិត  បវត្តិ- 

តំ ចកកំ  សមមេទវ អនុបវេត្តហិ ឯវេមវ េខ ត្វ ំ

របុីត្ត មយ អនុត្តរ ំ ធមមចកកំ  បវត្តិតំ សមមេទវ 

អនុបវេត្តសីតិ ។ េន េច កិរ េម ភេន្ត ភគ  

កិញចិ  គរហតិ កយិកំ  ចសិកំ  ឥេមសំ 

បន ភេន្ត ភគ  បញចននំ ភិកខុ ស នំ ន កិញចិ  

គរហតិ កយិកំ  ចសិកំ តិ ។ ឥេមសំបិ 

ខ្វ ហំ របុីត្ត បញចននំ ភិកខុ ស នំ ន កិញចិ  

គរ មិ កយិកំ  ចសិកំ  ឥេមសំ ហិ 

របុីត្ត បញចននំ ភកិខុ ស នំ សដ្ឋី ភិកខូ  េតវជិជ  

សដ្ឋី     ភិកខូ        ឆឡភិញញ       សដ្ឋី       ភិកខូ       ឧភេ ភគវមុិ ្ត  
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១៦៦ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

មន ល របុីត្ត អនកមន្របជញ រហ័ស មន ល របុីត្ត អនកមន្របជញ មុត 

មន ល របុីត្ត អនកមន្របជញ ជេ្រគ ងទម្ល យបង់នូវកិេលស មន ល 

របុីត្ត េ្រប បដូចបុត្តចបងរបស់េស្តចច្រកពត្តិ រែមងញុងំច្រកែដល 

បិ ឲយ្រប្រពឹត្តេទេហើយ ឲយ្រប្រពឹត្តេទបនេ យល្អ យ៉ង  មន ល 

របុីត្ត អនកក៏ញុ ំងំអនុត្តរធមមច្រក ែដលតថគតឲយ្រប្រពឹត្តេទេហើយ 

ឲយ្រប្រពឹត្តេទបនេ យល្អ យ៉ងេនះែដរ ។ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន 

េបើ្រពះមន្រពះភគ មិន្រទង់តិះេដៀលនូវកមមតិចតួច ែដល្រប្រពឹត្តេទ 

កនុងកយទ្វ រ ឬវចីទ្វ រ របស់ខញុ ្ំរពះអងគេទ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន ចុះ្រពះ 

មន្រពះភគ មិនតិះេដៀលនូវកមមតិចតួច ែដល្រប្រពឹត្តេទកនុងកយទ្វ រ 

ឬវចីទ្វ រ របស់ពួកភិកខុ  ៥០០ េនះែដរឬ ។ មន ល របុីត្ត តថគត 

មិនតិះេដៀលនូវកមមតិចតួច ែដល្រប្រពឹត្តេទកនុងកយទ្វ រ ឬវចីទ្វ រ របស់ 

ពួកភិកខុ  ៥០០ េនះេទ មន ល របុីត្ត េ្រពះថ ប ្ត ភិកខុទងំ ៥០០ េនះ 

ភិកខុ  ៦០ រូប ជេតវជិជបុគគល (បុគគលបនវជិជ  ៣) ភិកខុ  ៦០ រូប ជឆឡ- 

ភិញញបុគគល (បុគគលបនអភិញញ  ៦) ភិកខុ  ៦០  រូបជឧភេ ភគវមុិត្តបុគគល 
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១៦៧ 

វងគីសសំយុត្តស    ប រ សុេត្ត   ភគវន្ត ភិថូតិ 

អថ ឥតេរ បញញ វមុិ ្ត តិ ។ អថេខ យ ម  វងគី េ  

ឧ ្ឋ យសន ឯកំសំ ឧត្ត សងគំ ករ ិ ្វ  េយន ភគ  

េតនញជលិមប េម ្វ  ភគវន្តំ ឯតទេ ច បដិភតិ ម ំ

ភគ  បដិភតិ មំ សុគ តិ ។ បដិភតុ តំ វងគី តិ 

ភគ        អេ ច      ។ 

 [២២៥] អថេខ យ ម  វងគី េ  ភគវន្តំ សមមុ - 

ខ       សរបូហិ       គថហិ        អភិតថវ ិ

 អជជ       បណ្ណរេស      វសុិទធិយ 

 ភិកខុ បញចស       សមគ  

 សេញញ ជនពនធនចិឆទ 

 អនីឃ      ខីណបុនពភ      ឥសី 



341 
 

១៦៧ 

វងគីសសំយុត្ត   ប រ សូ្រត   េសចក្តីសរេសើរ្រពះមន្រពះភគ 

(បុគគលរួចចកកិេលស េ យធម៌ ២ គឺ រូបសមបត្តិ និងអរូបសមបត្តិ) 

ឯភិកខុទងំ យេ្រកពីេនះ ជបញញ វមុិត្តបុគគល (បុគគលរួចចកកិេលស 

េ យ្របជញ ) ។ េទើប្រពះវងគីសៈមន យុ េ្រកកចក សនៈ េធ្វើ 

ឧត្ត សងគៈេឆៀង ម មខ ង ្របណមយអញជលី េឆព ះេទរក្រពះមន្រពះ 

ភគ ្រកបទូល្រពះមន្រពះភគ ដូេចនះថ បពិ្រត្រពះមន្រពះភគ 

ខញុ ្ំរពះអងគសូមសែំដងធម៌ បពិ្រត្រពះសុគត ខញុ ្ំរពះអងគសូមសែំដងធម៌ ។ 

្រពះមន្រពះភគ្រទង់្រ ស់ថ    មន លវងគីសៈ   អនកចូរសែំដងធម៌ចុះ     ។ 

 [២២៥] លំ ប់េនះឯង ្រពះវងគីសៈមន យុ េពល 

សរេសើរ ្រពះមន្រពះភគ េ យគថទងំ យ ដ៏សមគួរកនុងទី 

ចេំពះ្រពះភ្រក្តថ 

 ៃថងេនះជៃថង    ១៥   ភិកខុទងំ យ  ៥០០  រូបជអនកកត់បង់នូវ 

 កិេលសគឺសេញញ ជនៈនិងពនធនៈ   ជអនកមិនមនទុកខ  មនភព 

 ថមីអស់េហើយ   ជអនកែស្វងរកនូវគុណ   មនសីលគុណជេដើម 
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១៦៨ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

 ចកកវត្តិ        យថ        ជ 

 អមចចបរ ិ រេិ  

 សមន្ត        អនុបរេិយតិ 

 គវន្តំ       មហឹ       ឥមំ 

 ឯវ ំ      វជិិតសងគ មំ 

 សតថ ហំ       អនុត្តរ ំ

 វក       បយិរបូសន្តិ 

 េតវជិជ        មចចុ យិេន 

 សេព្វ       ភគវេ       បុ ្ត  

 ប េបតថ       ន      វជិជតិ 

 ត ្ហ សល្លស       ហន្ត  

 វេនទ       ទិចចពនធុនន្តិ      ។ 
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១៦៨ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

 មក្របជុគំន       េដើមបេីធ្វើខ្លួនឲយបរសុិទធិ  េ្រប បដូចេស្តចច្រកពត្តិ 

 ែដលពួក មតយេចមេ ម  ្រទង់េស្តច្រតួត្រ ជុវំញិែផនដី 

 េនះ   ែដលមន គរជទីបផុំត   យ៉ង   ពួក វក័ែដល 

 បនៃ្រតវជិជ ញុំងំមចចុឲយវនិស  ចូលេទអងគុយជិត្រពះទស- 

 ពល     ្រទង់ឈនះស្រងគ មគឺកិេលស    ្រទង់ដឹកនពួំកសត្វ  រក 

 បុគគលជងគម ន     យ៉ងេនះែដរ      វក័ទងំអស់  ជបុត្ត 

 របស់្រពះមន្រពះភគ     បុគគលេ្រជក្រជក  មិនមនកនុងពួក 

 វក័េនះេឡើយ      ខញុ ្ំរពះអងគសូមថ្វ យបងគ្ំរពះទសពល  ជ 

 េផពង ៃន្រពះ ទិតយ       ជអនកដកនូវសរគឺត ្ហ បន  ។ 
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១៦៩ 

វងគីសសំយុត្តស    បេ សហស សុេត្ត   វងគីសស    បរវិតិកកនំ 

អដ្ឋមំ  បេ សហស សុត្តំ 

 [២២៦] ឯកំ សមយ ំ ភគ  វតថិយ ំ វហិរត ិ
េជតវេន អនថបិណ្ឌិ កស  េម មហ  ភិកខុ - 
សេងឃន សទធឹ អឌ េតឡេសហិ ភិកខុ សេតហិ ។ 
េតន េខ បន សមេយន ភគ  ភិកខូ  និព្វ នបបដិសំ- 
យុ ្ត យ ធមមិយ កថយ សនទេស តិ សមទេបតិ 
សមុេត្តេជតិ សមបហំេសតិ ។ េត ច ភិកខូ  អដ្ឋិក ្វ  
មនសិក ្វ  សព្វេចតេ  សមនន ហរ ិ ្វ  ឱហិតេ - 

        ធមមំ        សុណន្តិ       ។ 
 [២២៧] អថេខ យសមេ  វងគីសស  ឯតទ- 
េ សិ អយ ំ េខ ភគ  ភិកខូ  និព្វ នបបដិសំយុ ្ត យ 
ធមមិយ កថយ សនទេស តិ សមទេបតិ សមុេត្ត- 
េជតិ សមបហំេសតិ ។ េត ច ភិកខូ  អដ្ឋិក ្វ  
មនសិក ្វ  សព្វេចតេ  សមនន ហរ ិ ្វ  ឱហិត- 
េ  ធមមំ សុណន្តិ យននូនហំ ភគវន្តំ សមមុខ 
សរបូហិ គថហិ អភិតថេវយយន្តិ ។ អថេខ យ ម  
វងគី េ        ឧ ្ឋ យសន        ឯកំសំ        ឧត្ត សងគំ         ករ ិ ្វ  
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១៦៩ 

វងគីសសំយុត្ត   បេ សហស សូ្រត   បរវិតិកកៈរបស់្រពះវងគីសៈ 

បេ សហស សូ្រត  ទី  ៨ 

 [២២៦] សម័យមួយ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េនកនុងវត្ត 

េជតពន របស់អនថបិណ្ឌិ កេសដ្ឋី េទៀប្រកុង វតថី ជមួយនឹង 

ភិកខុសងឃេ្រចើន គឺភិកខុចនួំន ១២៥០ រូប ។ ក៏កនុងសម័យេនះឯង ្រពះ 

មន្រពះភគ ្រទង់ពនយល់ពួកភិកខុ  ឲយេឃើញចបស់ ឲយកន់យក ម 

ឲយ ច ន ឲយរកី យ េ យធមមីកថ ែដលជប់ទក់ទងេ យ្រពះ 

និព្វ ន ។ ភិកខុទងំេនះ ក៏េធ្វើឲយជ្របេយជន៍ េធ្វើទុកកនុងចិត្ត ្របមូល 

មកនូវចិត្តទងំអស់      េផទ ង្រតេចៀក ្ត ប់ធម៌     ។ 

 [២២៧] លំ ប់េនះឯង ្រពះវងគីសៈមន យុ មនេសចក្តី 

្រតិះរះិ យ៉ងេនះថ ្រពះមន្រពះភគេនះ ្រទង់ពនយល់ពួកភិកខុ  ឲយេឃើញ 

ចបស់ ឲយកន់យក ម ឲយ ច ន ឲយរកី យេ យធមមីកថ ែដល 

ជប់ទក់ទងេ យ្រពះនិព្វ ន ។ ភិកខុទងំេនះ ក៏េធ្វើឲយជ្របេយជន៍ 

េធ្វើទុកកនុងចិត្ត ្របមូលមកនូវចិត្តទងំអស់ េផទ ង្រតេចៀក ្ត ប់ធម៌ 

េបើដូេចន ះ មនែត ម អញ េពលសរេសើរ្រពះមន្រពះភគ េ យ 

គថទងំ យដ៏សមគួរ កនុងទីចេំពះ្រពះភ្រក្ត ។ លំ ប់េនះឯង 

្រពះវងគីសៈមន យុ    េ្រកកចក សនៈ     េធ្វើឧត្ត សងគៈេឆៀង ម មខ ង 



346 
 

១៧០ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

េយន ភគ  េតនញជលិមប េម ្វ  ភគវន្តំ ឯតទេ ច 

បដិភតិ មំ ភគ  បដិភតិ មំ សុគ តិ ។ បដិភតុ 

តំ        វងគី េ តិ         ភគ          អេ ច        ។ 

[២២៨] អថេខ យ ម  វងគី េ  ភគវន្តំ សមមុខ 

សរបូហិ        គថហិ        អភិតថវ ិ

 បេ សហស       ភិកខូ នំ 

 សុគតំ      បយិរុបសតិ 

 េទេសន្តំ      វរិជំ      ធមមំ 

 និព្វ នំ      អកុេ ភយ ំ

 សុណន្តិ      ធមមំ      វមិលំ 

 សមម សមមុទធេទសិតំ 

 េ ភតិ      វត     សមពុ េទធ  

 ភិកខុ សងឃបុរកខ េ  

 នគនេមសិ      ភគ  

 ឥសីនំ      ឥសិសត្តេម 

 ម េមេឃវ      ហុ ្វ ន 



347 
 

១៧០ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

្របណមយអញជលី េឆព ះេទរក្រពះមន្រពះភគ ្រកបទូល្រពះមន 

្រពះភគ ដូេចនះថ បពិ្រត្រពះមន្រពះភគ ខញុ ្ំរពះអងគ សូមសែំដងធម៌ 

បពិ្រត្រពះសុគត ខញុ ្ំរពះអងគ សូមសែំដងធម៌ ។ ្រពះមន្រពះភគ 

្រទង់្រ ស់ថ        មន លវងគីសៈ        ចូរអនកសែំដងធម៌ចុះ       ។ 

 [២២៨] លំ ប់េនះឯង ្រពះវងគីសៈមន យុ បនេពល 

សរេសើរ្រពះមន្រពះភគ េ យគថទងំ យដ៏សមគួរ កនុងទីចេំពះ 

្រពះភ្រក្តថ 

 ភិកខុ េ្រចើនជងពន់    ចូលេទគល់្រពះសុគត កពុំងសំែដងធម៌ 

 ែដលជប់ទក់ទងេ យ្រពះនិព្វ ន  ជធម៌្របសចកធូលីគឺ 

 កិេលស    ឥតមនភ័យអពីំទី មួយេឡើយ  ពួកភិកខុទងំេនះ 

 ្ត ប់ធម៌ែដល្របសចកមនទិល     ែដល្រពះសមម សមពុទធ      ្រទង់ 

 សំែដងេហើយ         ្រពះសមពុទធ  ែដលភិកខុសងឃគល់េ្រត ប្រ  

 ល្អ ស់ហន៎          ប ្ត ឥសីទងំ យ  ្រពះមន្រពះភគ 

 ្រទង់្រពះនមថ    នគ   ជទី   ៧   ៃនពួកឥសី  ( ប់ ងំអពីំ្រពះ 

 ពុទធវបិស មីក)         ែតងបង្អុ រេភ្ល ង  ចេំពះ វក័ទងំ យ 
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១៧១ 

វងគីសសំយុត្តស    បេ សហស សុេត្ត   ភគវន្ត ភិថូតិ 

 វេក        អភិវស តិ 

 ទិ វ ិ        និកខមម 

 សតថុទស នកម  

 វេក        េត       ម វរី 

 បេទ        វនទតិ       វងគី េ តិ       ។ 

 កឹ នុ េត វងគីស ឥម គថេយ បុេព្វ ប- 

រវិតិកកិ  ឧទហុ នេ  វ តំ បដិភន្តីតិ ។ ន 

េខ េម ភេន្ត ឥម គថេយ បុេព្វ បរវិតិកកិ  

អថេខ នេ  វ មំ បដិភន្តីតិ ។ េតនហិ តំ វងគីស 

ភិេយយេ  ម ្ត យ បុេព្វ អបរវិតិកកិ  គថេយ 

បដិភន្តូតិ         ។ 

 [២២៩] ឯវ ំ ភេន្តតិ េខ យ ម  វងគី េ  ភគ- 

វេ  បដិស ុ ្វ  ភិេយយេ  ម ្ត យ ភគវន្តំ បុេព្វ 

អបរវិតិកកិ ហិ        គថហិ       អភិតថវ ិ
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១៧១ 

វងគីសសំយុត្ត   បេ សហស សូ្រត   េសចក្តីសរេសើរ្រពះមន្រពះភគ 

 បីដូចេភ្ល ងធធំ្ល ក់ចុះ       បពិ្រត្រពះអងគមនពយយមធ ំ វងគីសៈ 

 ជ វក័របស់្រពះអងគ         េចញមកអពីំទីស្រមក  កនុងេវ  

 ៃថង          េ្រពះចង់េឃើញ្រពះ ្ត   សូមថ្វ យបងគ្ំរពះបទ 

 របស់្រពះអងគ         ។ 

 ្រពះអងគ្រ ស់ថ មន លវងគីសៈ គថទងំ យេនះ អនកធ្ល ប់ 

បន្រតិះរះិពីកលមុនឬ ឬេទើបនឹង្របកដដល់អនក មួយរេំពចេនះេទ ។ 

បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន គថទងំេនះ ខញុ ្ំរពះអងគមិនែដលបន្រតិះរះិ ពី 

កលមុនមកេទ ្រ ប់ែត្របកដដល់ខញុ ្ំរពះអងគ មួយរេំពចេនះឯង ។ 

មន លវងគីសៈ េបើដូេចន ះ គថទងំ យ ែដលអនកមិនធ្ល ប់បន្រតិះរះិ 

កនុងកលមុនមកេនះ         ចូរអនកសែំដងឲយៃ្រកែលងតេទេទៀត        ។ 

 [២២៩] ្រពះវងគីសៈមន យុ ទទួល្រពះបនទូល ៃន្រពះមន 

្រពះភគថ ្រពះករុ  ្រពះអងគ េហើយេពលសរេសើរ ្រពះមន្រពះ 

ភគ េ យគថទងំ យ ែដលមិនធ្ល ប់្រតិះរះិកនុងកលមុន ឲយៃ្រក 

ែលងតេទថ 
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១៧២ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

 ឧមមគគសតំ(១)       មរស        អភិភុយយ 

 ចរសិ        បភិជជ        ខី និ 

 តំ        បស ថ        ពនធបមុញចករ ំ

 អសិតំ        ភគេ         បវភិជជំ 

 ឱឃស          ហិ        និតថរណតថំ 

 អេនកវហិិតំ         មគគំ         អកខ សិ 

 តសមឹ        េច        អមេត        អកខ េត 

 ធមមទទ         ថិ          អសំហិ  

 បេជជ តកេ          អតិវជិឈ        ធមមំ   

 សព្វទិដ្ឋីនំ        អតិកកមមទទស 

 ញ ្វ         ច        សចឆិក ្វ        ច 

 អគគំ        េ         េទសយិ        ទស ្ឋ នំ(២) 

 ឯវ ំ       សុេទសិេត        ធេមម 

 េក        បមេទ        វជិនតំ(៣) 

   ១   ឱ.   ឧមមគគបថំ  ។   ២   ម.   សទធ នំ  ។   ៣   ឱ.  ម.   វជិនតំ  ធមមំ   ។ 
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១៧២ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

 ្រពះមន្រពះភគ       ្រទង់្រគបសងកត់នូវផ្លូ វខុសជេ្រចើន  របស់ 

 មរ        ្រទង់្រ ច់េទបបំក់េគលគឺកិេលសបន  េ កទងំ- 

 យ         ចូរេមើល្រពះអងគកពុំង្រ យ  នូវចណំងែដលមិន 

 ្រស័យកិេលស    ្រទង់ែចកធម៌ជចែំណក    ៗ   ្រពះអងគសំែដង 

 ្របប់ផ្លូ វេ្រចើនែបប     េដើមបេីរ ើខ្លួនចកអន្លង់     (ទងំ  ៤)  កលេបើ 

 ្រពះអងគសំែដង្របប់       នូវ្រពះនិព្វ នេនះេហើយ  ពួកជនែដល 

 ជអនកេឃើញធម៌        ក៏ ងំេនឥតមនរេសមរ ម  ្រពះអងគ 

 ជអនកេធ្វើនូវពន្លឺ        ្រ ស់ដឹងនូវធម៌       បនេឃើញចបស់  នូវ 

 ្រពះនិព្វ ន       ជទីកន្លងបង់នូវេហតុ       ៃនទិដ្ឋិទងំអស់  លុះ 

 ្រពះអងគ្រ ស់ដឹង         េធ្វើឲយជក់ចបស់េហើយ  សំែដងនូវធម៌ 

 ដ៏ឧត្តម          ដល់ជនទងំ យែដលមនសទធ   កលេបើធម៌ 

 ែដល្រពះអងគសំែដង         េ យល្អយ៉ងេនះេហើយ  ជនទងំ- 

 យអនកដឹងចបស់         នឹងមនេសចក្តី្របមទ  ដូចេម្តចបន 
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១៧៣ 

វងគីសសំយុត្តស    េកណ្ឌ ញញសុេត្ត   វងគីសស    បរវិតិកកនំ 

 ត ម         ហិ        តស   ភគវេ         សេន 

 អបបមេ ្ត         សទ         នមស មនុសិេកខតិ  ។ 

នវមំ   េកណ្ឌ ញញសុត្តំ 

 [២៣០] ឯកំ សមយ ំ ភគ  ជគេហ វហិរត ិ

េវឡុវេន កលនទកនិ េប ។ អថេខ យ ម  អញញ - 

េកណ្ឌ េញញ (១) សុចិរេស វ េយន ភគ  េតនុបសង កមិ 

ឧបសង កមិ ្វ  ភគវេ  បេទសុ សិរ  និបតិ ្វ  

ភគវេ  បទនិ មុេខន ច បរចុិមពតិ បណីហិ ច 

បរសិមព ហតិ នមញច  េវតិ េកណ្ឌ េញញ ហំ ភគ  

េកណ្ឌ េញញ ហំ         សុគ តិ        ។ 

 [២៣១] អថេខ យសមេ  វងគីសស  ឯតទេ សិ 

អយ ំ េខ យ ម  អញញ េកណ្ឌ េញញ  សុចិរេស វ 

    ១   ឱ.   ម.   អញញ សិេកណ្ឌ េញញ    ។ 
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១៧៣ 

វងគីសសំយុត្ត   េកណ្ឌ ញញសូ្រត   េសចក្តី្រតិះរះិរបស់្រពះវងគីសៈ 

 េ្រពះេហតុេនះឯង       បុគគលកនុង សន  របស់្រពះមន្រពះ 

 ភគេនះ      គបបជីអនកមិន្របមទ      គបបសិីក េរឿយ    ៗ   នូវ 

 ករថ្វ យបងគ្ំរគប់កលចុះ      ។ 

េកណ្ឌ ញញសូ្រត  ទី  ៩ 

 [២៣០] សម័យមួយ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់ កនុងវត្ត 

េវឡុវន័ ជកលនទកនិ ប ថ ន េទៀប្រកុង ជ្រគឹះ ។ ្រគេនះ ្រពះ 

អញញ េកណ្ឌ ញញៈមន យុ យូរ ស់េហើយ េទើបនឹងចូលេទគល់ 

្រពះមន្រពះភគ លុះចូលេទដល់េហើយ ក៏ឱនសិរ ៈេទៀប្រពះបទៃន 

្រពះមន្រពះភគ ជញជក់បទ្រពះមន្រពះភគេ យមត់ ្រចបច ់

េ យបតៃដ េហើយ្របកសនមថ បពិ្រត្រពះមន្រពះភគ ខញុ  ំ

្រពះអងគ េឈម ះេកណ្ឌ ញញៈ បពិ្រត្រពះសុគត ខញុ ្ំរពះអងគ េឈម ះ 

េកណ្ឌ ញញៈ        ។ 

 [២៣១] លំ ប់េនះឯង ្រពះវងគីសៈមន យុ មនេសចក្តី 

្រតិះរះិយ៉ងេនះថ     ្រពះេកណ្ឌ ញញៈមន យុេនះ     យូរ ស់េហើយ 
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១៧៤ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

េយន ភគ  េតនុបសង កមិ ឧបសង កមិ ្វ  ភគវេ  

បេទសុ សិរ  និបតិ ្វ  ភគវេ  បទនិ មុេខន 

ច បរចុិមពតិ បណីហិ ច បរសិមព ហតិ នមញច  េវតិ 

េកណ្ឌ េញញ ហំ ភគ  េកណ្ឌ េញញ ហំ សុគ តិ 

យននូនហំ យសមន្តំ អញញ េកណ្ឌ ញញំ  ភគវេ  

សមមុខ សរបូហិ គថហិ អភិតថេវយយន្តិ ។ អថេខ 

យ ម  វងគី េ  ឧ ្ឋ យសន ឯកំសំ ឧត្ត សងគំ 

ករ ិ ្វ  េយន ភគ  េតនញជលិមប េម ្វ  ភគវន្ត ំ

ឯតទេ ច បដិភតិ មំ ភគ  បដិភតិ មំ សុគ តិ ។ 

បដិភតុ        តំ        វងគី តិ        ភគ         អេ ច       ។ 

 [២៣២] អថេខ យ ម  វងគី េ  យសមន្តំ 

អញញ េកណ្ឌ ញញំ  ភគវេ  សមមុខ សរបូហិ គថហិ 

អភិតថវ ិ
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១៧៤ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ  សគថវគគ 

េទើបែតនឹងចូលេទគល់្រពះមន្រពះភគ លុះចូលេទដល់េហើយ ក៏ឱន 

សិរ ៈេទៀបបទ ៃន្រពះមន្រពះភគ ជញជក់បទៃន្រពះមន្រពះភគ 

េ យមត់ ្រចបច់េ យបតៃដ េហើយ្របកសនមថ បពិ្រត្រពះមន 

្រពះភគ ខញុ ្ំរពះអងគ េឈម ះេកណ្ឌ ញញៈ បពិ្រត្រពះសុគត ខញុ ្ំរពះអងគ 

េឈម ះេកណ្ឌ ញញៈដូេចនះ េបើដូេចន ះ មនែត ម អញ េពលសរេសើរ 

្រពះអញញ េកណ្ឌ ញញៈមន យុ េ យគថទងំ យដ៏សមគួរ កនុងទី 

ចេំពះ្រពះភ្រក្ត ៃន្រពះមន្រពះភគ ។ េទើប្រពះវងគីសៈមន យុ 

េ្រកកចក សនៈ េធ្វើឧត្ត សងគៈេឆៀង ម មខ ង េហើយ្របណមយអញជលី 

េឆព ះេទរក្រពះមន្រពះភគ ្រកបទូល្រពះមន្រពះភគ ដូេចនះថ 

បពិ្រត្រពះមន្រពះភគ ខញុ ្ំរពះអងគ សូមសែំដងធម៌ បពិ្រត្រពះសុគត 

ខញុ ្ំរពះអងគ សូមសែំដងធម៌ ។ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់្រ ស់ថ មន ល 

វងគីសៈ      ចូរអនកសែំដងធម៌ចុះ      ។ 

 [២៣២] លំ ប់េនះឯង ្រពះវងគីសៈមន យុ បនេពល 

សរេសើរ្រពះអញញ េកណ្ឌ ញញៈមន យុ េ យគថទងំ យ ដ៏សមគួរ 

កនុងទីចេំពះ្រពះភ្រក្ត   ៃន្រពះមន្រពះភគថ 



356 
 

១៧៥ 

វងគីសសំយុត្តស    េកណ្ឌ ញញសុេត្ត   អញញ េកណ្ឌ ញញ ភិថូតិ 

 ពុទធ នុពុេទធ        េ        េថេ  

 េកណ្ឌ េញញ        តិព្វនិកកេម 

 ភី        សុខវ ិ នំ 

 វេិវកនំ        អភិណ្ហ េ  

 យ ំ      វេកន       បត្តព្វំ 

 សតថុ សនករនិ 

 សព្វស        តំ       អនុបបត្តំ 

 អបបមត្តស        សិកខ េ  

 ម នុភេ        េតវេិជជ  

 េចេ បរយិយេកវេិទ 

 េកណ្ឌ េញញ        ពុទធទយេទ(១) 

 បេទ       វនទតិ       សតថុ េនតិ      ។ 

    ១   ឱ.   ពុទធស វេក   ។ 
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១៧៥ 

វងគីសសំយុត្ត   េកណ្ឌ ញញសូ្រត   េសចក្តីសរេសើរ្រពះអញញ េកណ្ឌ ញញ  

 ្រពះេថរៈេឈម ះេកណ្ឌ ញញៈេនះ    ជពុទធ នុពុទធ គឺជអនក្រ ស់ 

 ដឹង ម្រពះពុទធ     មនពយយមដ៏េក្ល វក្ល   បននូវសុខវ ិ រ- 

 ធម៌និងវេិវកធម៌េរឿយ ៗ      កិចច   ែដល វក័ជអនកេធ្វើ ម 

 នូវពកយ្របេ របស់្រពះ ្ត   េ កក៏សេ្រមចកិចចទងំ- 

 អស់េនះ      ្រពះេកណ្ឌ ញញៈេនះជអនកមិន្របមទ  សិក កនុង 

 ៃ្រតសិកខ      បនសេ្រមចេហើយ     ្រពះេកណ្ឌ ញញៈ(េនះ)  មន 

 នុភពេ្រចើន    បននូវវជិជ     ៣  ឈ្ល សៃវកនុងករកណំត់ដឹង 

 ចិត្តរបស់សត្វដៃទ      ជពុទធទយទ  (អនកទទួលមត៌ករបស់ 

 ្រពះពុទធ)       ែតងថ្វ យបងគ្ំរពះបទ       របស់្រពះ ្ត   ។ 
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១៧៦ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

ទសមំ  េមគគ ្ល នសុត្តំ 

 [២៣៣] ឯកំ សមយ ំ ភគ  ជគេហ វហិរតិ 

ឥសិគិលិបេស  កឡសិ យ ំ មហ  ភិកខុ - 

សេងឃន សទធឹ បញចមេត្តហិ ភិកខុ សេតហិ សេព្វេហវ 

អរហេន្តហិ ។ េតសំ សុទំ យ ម  ម េមគគ ្ល េន 

េចត          ចិត្តំ         សមេននសតិ         វបិបមុត្តំ         និរុបធឹ       ។ 

 [២៣៤] អថេខ យសមេ  វងគីសស  ឯតទ- 

េ សិ អយ ំ េខ ភគ  ជគេហ វហិរតិ ឥសិគិលិ- 

បេស  កឡសិ យ ំ មហ  ភិកខុ សេងឃន សទធឹ 

បញចមេត្តហិ ភិកខុ សេតហិ សេព្វេហវ អរហេន្តហិ 

េតសំ សុទំ យ ម  ម េមគគ ្ល េន េចត  

ចិត្តំ សមេននសតិ វបិបមុត្តំ និរុបធឹ យននូនហំ យសមន្តំ 

ម េមគគ ្ល នំ ភគវេ  សមមុខ សរបូហិ គថហិ 

អភិតថេវយយន្តិ ។ អថេខ យ ម  វងគី េ  ឧ ្ឋ យស- 

ន ឯកំសំ ឧត្ត សងគំ ករ ិ ្វ  េយន ភគ  េតនញជ - 

លិមប េម ្វ      ភគវន្តំ     ឯតទេ ច      បដិភតិ      មំ      ភគ  
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១៧៦ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

េមគគ ្ល នសូ្រត  ទី  ១០ 

 [២៣៣] សម័យមួយ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់ កនុងកឡ- 
សិ  ខងភនឥំសិគិលិ េទៀបនគរ ជ្រគឹះ ជមួយនឹងភិកខុសងឃេ្រចើន 
គឺភិកខុ ្របមណ ៥០០ រូប សុទធែតជ្រពះអរហន្ត ។ បនឮថ ្រពះ 
ម េមគគ ្ល នមន យុ ពិចរ េមើលចិត្ត ែដលរួច្រសឡះ មិន 
មនឧបធិកកិេលស       របស់ភិកខុទងំេនះ       េ យចិត្តរបស់ខ្លួន      ។ 
 [២៣៤] លំ ប់េនះឯង ្រពះវងគីសៈមន យុ មនេសចក្តី 
្រតិះរះិ ដូេចនះថ ្រពះមន្រពះភគអងគេនះ ្រទង់គង់ កនុងកឡសិ  
ខងភនឥំសិគិលិ េទៀប្រកុង ជ្រគឹះ ជមួយនឹងភិកខុសងឃេ្រចើន គឺភិកខុ  
្របមណ ៥០០ រូប សុទធែតជ្រពះអរហន្ត បនឮថ ្រពះម - 
េមគគ ្ល នមន យុ ពិចរ េមើលចិត្ត ែដលផុត្រសឡះ មិនមន 
ឧបធិកកិេលស របស់ភិកខុទងំេនះ េ យចិត្តរបស់ខ្លួន េបើដូេចន ះ គួរែត 

ម អញ េពលសរេសើរ្រពះម េមគគ ្ល នមន យុ េ យគថ 
ទងំ យដ៏សមគួរ កនុងទីចេំពះ្រពះភ្រក្ត្រពះមន្រពះភគ ។ េទើប 
្រពះវងគីសៈមន យុ េ្រកកចក សនៈ េធ្វើឧត្ត សងគៈេឆៀង ម មខ ង 
្របណមយអញជលី េឆព ះ្រតង់េទរក្រពះមន្រពះភគ ្រកបទូល្រពះមន 
្រពះភគ   ដូេចនះថ   បពិ្រត្រពះមន្រពះភគ    ខញុ ្ំរពះអងគសូមសែំដងធម៌ 
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១៧៧ 

វងគីសសំយុត្តស    េមគគ ្ល នសុេត្ត   ម េមគគ ្ល នភិថូតិ 

បដិភតិ មំ សុគ តិ ។ បដិភតុ តំ វងគី តិ ភគ  

អេ ច      ។ 

 [២៣៥] អថេខ យ ម  វងគី េ  យសមន្តំ 

ម េមគគ ្ល នំ ភគវេ  សមមុខ សរបូហិ គថហិ 

អភិតថវ ិ 

 នគស         បេស         សិនំ 

 មុនឹ        ទុកខស         បរគុំ 

 វក        បយិរុបសន្តិ 

 េតវជិជ        មចចុ យិេន 

 េត        េចត         អនុបរេិយសតិ 

 េមគគ ្ល េន        មហិទធិេក 

 ចិត្តំ        េនសំ        សមេននសំ 

 វបិបមុត្តំ       និរបូធឹ 

 ឯវ ំ       សព្វងគសមបននំ 

 មុនឹ       ទុកខស         បរគុំ 

 អេនកករសមបននំ 

 បយិរុបសន្តិ        េគតមន្តិ       ។ 
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១៧៧ 

វងគីសសំយុត្ត   េមគគ ្ល នសូ្រត   េសចក្តីសរេសើរ្រពះម េមគគ ្ល ន 

បពិ្រត្រពះសុគត ខញុ ្ំរពះអងគ សូមសែំដងធម៌ ។ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់ 

្រ ស់ថ       មន លវងគីសៈ       ចូរអនកសែំដងធម៌ចុះ      ។ 

 [២៣៥] លំ ប់េនះ ្រពះវងគីសៈ មន យុ បនេពល 

សរេសើរ ្រពះម េមគគ ្ល នមន យុ េ យគថទងំ យដ៏សមគួរ 

កនុងទីចេំពះ្រពះភ្រក្ត        ៃន្រពះមន្រពះភគថ 

 ពួក វក័ជអនកមនៃ្រតវជិជ          លះបង់នូវមចចុ   នគំន ចូលេទ 

 អងគុយជិត្រពះពុទធជអនក្របជញ  ្រទង់ដល់នូវេ្រតើយៃនេសចក្តី 

 ទុកខ        ្រទង់គង់េនែកបរខងភន ំ  ្រពះេមគគ ្ល នជអនកមនឫទធិ 

 េ្រចើន           កពុំងពិចរ េមើលចិត្ត  របស់ វក័ទងំេនះ 

 ែដលជចិត្តផុត្រសឡះ         មិនមនឧបធិកកិេលស  ក៏កណំត់ 

 ដឹងនូវ វក័ទងំេនះ     េ យចិត្តរបស់ខ្លួន  វក័ទងំ យ 

 ែតងចូលេទអងគុយជិត្រពះេគតមជអនក្របជញ  ែដល្របកប 

 េ យគុណទងំអស់យ៉ងេនះ  ្រទង់ដល់នូវេ្រតើយៃនេសចក្តី 

 ទុកខ        ទងំ្របកបេ យគុណេ្រចើន្របករ        ។ 
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១៧៨ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

ឯកទសមំ   គគគ សុត្តំ 

 [២៣៦] ឯកំ សមយ ំ ភគ  ចមបយ ំ វហិរតិ 

គគគ យ េបកខ រណិយ តីេរ មហ  ភិកខុ សេងឃន 

សទធឹ បញចមេត្តហិ ភិកខុ សេតហិ សត្តហិ ច ឧបស- 

កសេតហិ អេនេកហិ ច េទវ សហេស ហិ ។ 

តយស ុទំ ភគ  អតិេ ចតិ វេណ្ណន េចវ យស  

ច       ។ 

 [២៣៧] អថេខ យសមេ  វងគីសស  ឯតទេ - 

សិ អយ ំ េខ ភគ  ចមបយ ំ វហិរតិ គគគ យ េបកខ - 

រណិយ តីេរ មហ  ភិកខុ សេងឃន សទធឹ បញចមេត្តហិ 

ភិកខុ សេតហិ សត្តហិ ច ឧបសកសេតហិ អេន- 

េកហិ ច េទវ សហេស ហិ តយស ុទំ ភគ  

អតិេ ចតិ       វេណ្ណន       េចវ       យស         ច        យននូនហំ 
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១៧៨ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

គគគ សូ្រត  ទី  ១១ 

 [២៣៦] សម័យមួយ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់ជិតេឆនរ 

្រសះេបកខរណីេឈម ះ គគគ  េទៀបនគរចមប ជមួយនឹងភិកខុសងឃេ្រចើន 

គឺភិកខុ ្របមណ ៥០០ រូបផង ឧបសក ៧០០ នក់ផង េទវ ជេ្រចើន 

ពន់ផង ។ បនឮថ ្រពះមន្រពះភគ រុងេរឿងេលើសជនទងំ- 

េនះ         េ យសមបុរ្រពះសររីៈផង        េ យយសបរ ិ រផង        ។ 

 [២៣៧] លំ ប់េនះឯង ្រពះវងគីសៈមន យុ មនេសចក្តី 

្រតិះរះិ យ៉ងេនះថ ្រពះមន្រពះភគអងគេនះ គង់េនជិតេឆនរ្រសះ 

េបកខរណីេឈម ះ គគគ  េទៀបនគរចមប ជមួយនឹងភិកខុសងឃេ្រចើន គឺភិកខុ  

្របមណ ៥០០ រូបផង ឧបសក ៧០០ នក់ផង េទវ ជេ្រចើនពន់ 

ផង បនឮថ ្រពះមន្រពះភគ រុងេរឿងេលើសជនទងំេនះ េ យ 

សមបុរ្រពះសររីៈផង   េ យយសបរ ិ រផង    េបើដូេចន ះ   គួរែត ម អញ 
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១៧៩ 

វងគីសសំយុត្តស    គគគ សុេត្ត   ភគវន្ត ភិថូតិ 

ភគវន្តំ សមមុខ សរបូយ គថយ អភិតថេវយយន្តិ ។ 

អថេខ យ ម  វងគី េ  ឧ ្ឋ យសន ឯកំសំ 

ឧត្ត សងគំ ករ ិ ្វ  េយន ភគ  េតនញជលិមប េម ្វ  

ភគវន្តំ ឯតទេ ច បដិភតិ មំ ភគ  បដិភតិ ម ំ

សុគ តិ ។ បដិភតុ តំ វងគី តិ ភគ  អេ ច ។ 

 [២៣៨] អថេខ យ ម  វងគី េ  ភគវន្ត(ំ១) 

សមមុខ          សរបូយ          គថយ         អភិតថវ ិ

 ចេនទ        យថ       វតីវ ហេក       នេភ 

 វេិ ចតិ        វតីមេ វ       ភណុម 

 ឯវមប ិ      អងគី រស       ត្វំ       ម មុនិ 

 អតិេ ចសិ       យស        សព្វេ កន្តិ      ។ 

    ១   ឱ.   ម.    ភគវេ     សមមុខ   ។ 
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១៧៩ 

វងគីសសំយុត្ត   គគគ សូ្រត   េសចក្តីសរេសើរ្រពះមន្រពះភគ 

េពលសរេសើរ្រពះមន្រពះភគ េ យគថដ៏សមគួរ កនុងទីចេំពះ 

្រពះភ្រក្ត ។ េទើប្រពះវងគីសៈមន យុ េ្រកកចក សនៈ េធ្វើ 

ឧត្ត សងគៈេឆៀង ម មខ ង ្របណមយអញជលី េឆព ះេទរក្រពះមន្រពះ 

ភគ ្រកបទូល្រពះមន្រពះភគ ដូេចនះថ បពិ្រត្រពះមន្រពះភគ ខញុ  ំ

្រពះអងគ សូមសែំដងធម៌ បពិ្រត្រពះសុគត ខញុ ្ំរពះអងគ សូមសែំដងធម៌ ។ 

្រពះមន្រពះភគ ្រទង់្រ ស់ថ មន លវងគីសៈ ចូរអនកសែំដងធម៌ចុះ ។ 

 [២៣៨] លំ ប់េនះឯង ្រពះវងគីសៈមន យុ បនេពល 

សរេសើរ្រពះមន្រពះភគ េ យគថដ៏សមគួរ កនុងទីចេំពះ្រពះភ្រក្ត 

ថ 

 ្រពះច្រនទរុងេរឿងឰដ៏ កស        ែដលឥតេភ្ល ង  យ៉ង  

 ្រពះ ទិតយែដល្របសចកមនទិល     រែមងរុងេរឿង  យ៉ង  

 បពិ្រត្រពះអងគជអងគីរស  (្រទង់មនរសមីផ យេចញពី្រពះ 

 អងគ)       ្រពះអងគជអនក្របជញធ ំ     ែតងរុងេរឿង  (េ យសមបុរ 

 ្រពះសររីៈ)     និងយសបរិ រ     ្រគបសត្វេ កទងំអស់   យ៉ង 

 េនះ ៗ  ែដរ      ។ 
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១៨០ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

ទ្វ ទសមំ   វងគីសសុត្តំ 

 [២៣៩] ឯកំ សមយ ំ យ ម  វងគី េ  - 

វតថិយ ំ វហិរតិ េជតវេន អនថបិណ្ឌិ កស  េម ។ 

េតន េខ បន សមេយន យ ម  វងគី េ  អចិរ- 

អរហត្តបបេ ្ត  េ តិ(១) វមុិត្តិសុខំ បដិសំេវទី យ ំ

េវ យ ំ        ឥម         គថេយ         អភសិ 

 កេវយយម ្ត          វចិរមិ្ហ        បុេព្វ 

 គម        គមំ       បុ         បុរ ំ

 អថទទ ម         សមពុទធំ 

 សទធ         េន        ឧបបជជថ 

 េ         េម        ធមមមេទេសសិ 

 ខេនធ        យតននិ       ធតុេយ 

 តស ហំ       ធមមំ        សុ ្វ ន 

    ១   ឱ.   ម.   ហុ ្វ    ។ 
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១៨០ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

វងគីសសូ្រត  ទី  ១២ 

 [២៣៩] សម័យមួយ ្រពះវងគីសៈ មន យុ េនកនុងវត្ត 

េជតពន របស់អនថបិណ្ឌិ កេសដ្ឋី េទៀប្រកុង វតថី ។ ក៏សម័យ 

េនះឯង ្រពះវងគីសៈមន យុ េទើបែតនឹងបនសេ្រមច្រពះអរហន្តថមី ៗ 

េ យវមុិត្តិសុខ        េហើយេពលគថទងំេនះ       កនុងេពលេនះថ 

 កនុងកលមុន    េយើងជអនក្រសវងឹេ យកពយេឃ្ល ង  េចញពី 

 ្រសុកមួយ្រ ច់េទ្រសុកមួយ  េចញពីបុរមួីយ្រ ច់េទបុរ ី

 មួយ        ក៏្រ ប់ែតេយើងបនេឃើញ្រពះសមពុទធ  សទធ របស់ 

 េយើងក៏េកើតេឡើង    ្រពះអងគ្រទង់សំែដងធម៌    គឺខនធ  យតនៈ 

 និងធតុដល់េយើង  េយើងបន ្ត ប់ធម៌របស់្រពះអងគេហើយ 
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១៨១ 

វងគីសសំយុត្តស    វងគីសសុេត្ត   វងគីសវចនំ 

 បព្វជឹ        អនគរយិ ំ

 ពហុននំ        វត        អ ថ យ 

 េពធិមជឈគម       មុនិ 

 ភិកខូ នំ        ភិកខុ នីនញច  

 េយ        និយមគតទទ  

 ្វ គតំ        វត       េម        សិ 

 មម       ពុទធស        សន្តិេក 

 តិេស         វជិជ         អនុបប ្ត  

 កតំ        ពុទធស        សនំ 

 បុេព្វនិ សំ        ជនមិ 

 ទិព្វចកខុ ំ        វេិ ធិតំ 

 េតវេិជជ        ឥទធិបបេ ្ត ម្ហិ 

 េចេ បរយិយេកវេិទតិ      ។ 

វងគីសសំយុត្តំ   សមត្តំ   ។ 
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១៨១ 

វងគីសសំយុត្ត   វងគីសសូ្រត   ពកយ្រពះវងគីសៈ 

 ក៏ចូលមកកន់ផនួស       េអើហន៎  ្រពះមុនីបនដល់នូវករ្រ ស់ 

 ដឹង        េដើមប្ីរបេយជន៍ដល់ភិកខុ និងភិកខុ នីជេ្រចើន  ែដលដល់ 

 នូវផ្លូ វទងំេឃើញផ្លូ វគឺអរយិមគគ  ដេំណើ រែដល ម អញបន 

 មកកន់សំ ក់្រពះពុទធេនះ   ជដេំណើ រល្អ   វជិជ     ៣ ម  

 អញបនដល់េហើយ     សនរបស់្រពះពុទធ  ម អញបន 

 េធ្វើេហើយ   ម អញដឹងនូវបុេព្វនិ ស  ចកខុជទិព្វ ម អញ 

 បនជ្រមះ ្អ តេហើយ    ម អញបនវជិជ      ៣  សេ្រមចនូវ 

 ឥទធិវធិញញ ណ        ឈ្ល សៃវកនុងករកណំត់ចិត្ត  (ៃនជនដៃទ 

 េ យចិត្តរបស់ខ្លួន)      បន       ។ 

ចប់  វងគីសសំយុត្ត  ។ 
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១៨២ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

តស    ឧទទ នំ 

 និកខន្តអរតិ       េចវ 
 េបស អតិមញញន 
 នេនទន        សុភសិ  
 របុីត្តប រ  
 បេ សហស  ំ       េកណ្ឌ េញញ  
 េមគគ ្ល េនន       គគគ  
 វងគី េសន       ទ្វ ទ តិ     ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 



371 
 

១៨២ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

ឧទទ នៃនវងគីសសំយុត្តេនះគឺ 

 និកខន្តសូ្រត     ១    អរតិសូ្រត    ១     េបស តិមញញនសូ្រត  ១ 
 ននទសូ្រត     ១    សុភសិតសូ្រត     ១    របុី្រត     ១  ប រ- 
 សូ្រត     ១    បេ សហស សូ្រត    ១    េកណ្ឌ ញញសូ្រត  ១ 
 េមគគ ្ល នសូ្រត     ១    គគគ សូ្រត    ១    វងគីសសូ្រត     ១  ្រតូវ 
 ជ    ១២    ។ 
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វនសំយុត្តំ 

បឋមំ   វេិវកសុត្តំ 

 [២៤០] ឯវេមម សុតំ ។ ឯកំ សមយ ំ អញញតេ  

ភិកខុ  េកសេលសុ វហិរតិ អញញតរសមឹ វនសេណ្ឌ  ។ 

េតន េខ បន សមេយន េ  ភិកខុ  ទិ វ ិ រគេ  

បបេក អកុសេល វតិេកក វតិេកកតិ េគហនិស េិត ។ 

 [២៤១] អថេខ យ តសមឹ វនសេណ្ឌ  អធិវ ថ  

េទវ  តស  ភិកខុ េន អនុកមបកិ អតថកម តំ 

ភិកខុ ំ  សំេវេជតុកម េយន េ  ភិកខុ  េតនុបសង ក- 

មិ        ឧបសង កមិ ្វ         តំ        ភិកខុ ំ         គថហិ        អជឈភសិ 

 វេិវកកេមសិ      វនំ      បវេិ ្ឋ  

 អថ      េត       មេន      និចឆរតិ      ពហិទធ  

 ត្វំ      ជេន      ជនសមឹ       វនិយស ុ      ឆនទំ 

 តេ       សុខី      េ ហិសិ      វតី េគ 

 អរតឹ      បជ សិ(១)     សេ  
    ១   ឱ.   បជ សិ  េ   ។ 
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វនសំយុត្ត 

វេិវកសូ្រត  ទី  ១ 

 [២៤០] ខញុបំន ្ត ប់មក យ៉ងេនះ ។ សម័យមួយ ភិកខុ មួយរូប 

េនកនុងដងៃ្រពមួយ កនុងែដនេកសល ។ ក៏កនុងសម័យេនះ ភិកខុ េនះ 

េទកន់ទីស្រមក កនុងេវ ៃថង េហើយ្រតិះរះិនូវអកុសលវតិកកៈទងំ- 

យដ៏ មក        ែដល ្រស័យនឹងបញចកមគុណ       ។ 

 [២៤១] កនុងកលេនះ មនេទវ ែដល ្រស័យេនកនុងដង 

ៃ្រពេនះ ជអនកមនេសចក្តីអនុេ្រគះ ្របថន នូវ្របេយជន៍ដល់ភិកខុ េនះ 

្របថន  េដើមបេីធ្វើភិកខុ េនះឲយសេង្វគ ក៏ចូលេទរកភិកខុ េនះ លុះចូលេទ 

ដល់េហើយ        បនេពលនឹងភិកខុ េនះ        េ យគថទងំ យថ 

 េ ក្របថន េសចក្តី ង ត់     បនជចូលមកកន់ៃ្រព  ែតចិត្ត 

 របស់េ កេនែត្រ ច់េទកនុង រមមណ៍ខងេ្រក  េ កចូរ 

 ជជននេំចញនូវឆនទ គកនុងជន     (ដៃទ)   តអពីំេនះ  េ ក 

 នឹងបនេសចក្តីសុខ       ្របសចក គៈមិនខន  េ កចូរ 

 លះបង់េសចក្តីមិនេ្រតកអរេចញ  េ កចូរជអនកមន ម រតី 
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១៨៤ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

 ភ សិ        សតំ        តំ        រយមេស 

 ប លរេជ         ហិ        ទុត្តេ (១) 

 ម       តំ        កមរេជ         អ ហរ ិ

 សកុេ         យថ        បំសុកុណ្ឌិ េ  

 វធុិនំ        បតយតិ       សិតំ       រជ ំ

 ឯវ ំ       ភិកខុ         បធន         សតីម(២) 

 បតយតិ        សិតំ        រជន្តិ       ។ 

 អថេខ េ  ភិកខុ  យ េទវ យ សំេវជិេ  

សំេវគមបទីតិ       ។ 

ទុតិយំ  ឧប ្ឋ នសុត្តំ 

 [២៤២] ឯកំ សមយ ំ អញញតេ  ភិកខុ  េក- 

សេលសុ វហិរតិ អញញតរសមឹ វនសេណ្ឌ  ។ េតន េខ 

បន សមេយន េ  ភិកខុ  ទិ វ ិ រគេ  សុបតិ ។ 

   ១  ទុរតុ្តេម  ។   ម.  ទុកកេ   ។   ២   ឱ.  ម.  វធូិនំ   បតយតិ  ។ 
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១៨៤ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

 ខញុសូំមរឭំកេ ក       ែដលជអនកមន ម រតី  េ្រពះថធូលីគឺ 

 កិេលស      ែដលបណ្ឌិ តេ ថ     ប ល(១)(េនះ)  លំបកនឹង 

 ឆ្លង ស់      ធូលីគឺកមកុនំេំ កេទេឡើយ  ដូចសត្វ ្ល ប 

 ែដល្រប ក់ខ្លួនេ យ ចម៍ដី      ្របឹងទទះជ្រមុះធូលី  ែដល 

 ្រប ក់ខ្លួនឲយធ្ល ក់េចញ       យ៉ង   ភិកខុអនកមនពយយម 

 មន ម រតី       ែតងេធ្វើធូលីគឺកិេលសែដល្រប ក់ខ្លួន  ឲយធ្ល ក់ 

 េចញ       យ៉ងេនះឯង       ។ 

 កនុងកលេនះ ភិកខុ េនះ ក៏បនដល់នូវេសចក្តីសេង្វគ េ យ រ 

េទវ េនះេធ្វើឲយសេង្វគ       ។ 

ឧប ្ឋ នសូ្រត  ទី  ២ 

 [២៤២] សម័យមួយ មនភិកខុ មួយរូប េនកនុងដងៃ្រពមួយ 

នែដនេកសល ។ ក៏កនុងកលេនះ ភិកខុ េនះ ចូលេទកន់ទីស្រមក 

កនុងេវ ៃថង     េហើយេដកលក់     ។ 

     ១ ែ្របថ ពិភពនគ ក៏បន ថ សមុ្រទ ក៏បន ថ េភ្លើងកនុងទេន្ល ក៏បន ែខមរេយើង 

ពីេដើមធ្ល ប់នំគន និយយថ     ប ល    (បលីលិបិ្រកម)   ។ 
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១៨៥ 

វនសំយុត្តស    ឧប ្ឋ នសុេត្ត   េទវ បដិវចនំ 

 [២៤៣] អថេខ យ តសមឹ វនសេណ្ឌ  អធិវ ថ  

េទវ  តស  ភិកខុ េន អនុកមបកិ អតថកម តំ 

ភិកខុ ំ  សំេវេជតុកម េយន េ  ភិកខុ  េតនុប- 

សង កមិ ឧបសង កមិ ្វ  តំ ភិកខុ ំ  គថហិ អជឈភសិ 

  ឧេដ្ឋហិ        ភិកខុ         កឹ       េ បិ(១) 

 េក        អេ ថ         សុបិេតន        េត 

 តុរស        ហិ        េត       និទទ  

 សល្លវទិធស         រុបបេ  

 យយ        សទធ បព្វជិេ  

 អគរ ម នគរយិ ំ

 តេមវ        សទធំ       ្រពូេហហិ 

 ម       និទទ យ       វសំ        គមីតិ       ។ 

 [២៤៤] អនិចច         អធុ        កម 

 េយសុ      មេនទ       វ      មុចឆិេ  

 ពេទធសុ        មុត្តំ       អសិតំ 

 ក ម         បព្វជិតំ       តេប 
   ១   ឱ.   ម.   កឹ   េសសិ   ។ 
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១៨៥ 

វនសំយុត្ត   ឧប ្ឋ នសូ្រត   ពកយភិកខុេពលតបេទវ  

 [២៤៣] ្រគេនះ េទវ ែដល ្រស័យេន កនុងដងៃ្រពេនះ 

ជអនកមនេសចក្តីអនុេ្រគះ ្របថន នូវ្របេយជន៍ដល់ភិកខុ េនះ ចង់េធ្វើ 

ភិកខុ េនះឲយសេង្វគ ក៏ចូលេទរកភិកខុ េនះ លុះចូលេទដល់េហើយ បន 

េពលនឹងភិកខុ េនះ    េ យគថទងំ យថ 

 បពិ្រតភិកខុ    េ កចូរេ្រកកេឡើង    េ កសិងេធ្វើអ្វី  េ កមន 

 ្របេយជន៍អ្វី       េ យករសិង  េ្រពះថករលក់របស់េ ក 

 ែដលមនកិេលសេក្ត េ ល ល    មុតេ យសរគឺត ្ហ   មន 

 េសចក្តីលំបក     េ កេចញចកផទះ  េហើយចូលមកកន់ផនួស 

 កនុងពុទធ សន      េ យសទធ   េ កចូរចេ្រមើននូវសទធ  

 េនះចុះ      ចូរកុលុំះកនុងអំ ចៃនករលក់េនះេឡើយ      ។ 

 [២៤៤]       ភិកខុ េនះតបថ       បុគគលមន្របជញ ទន់  ្រជប់ចុះ 

 កនុងកមទងំ យ          កមទងំ យេនះ  មិនេទៀង 

 មិនឋិតេថរេឡើយ          (ករេដកលក់កនុងេវ ៃថង)  ដូចេម្តច 

 នឹងដុតកេម្ដ អនកបួស      ែដលផុតចកចណំងទងំ យ មិន 

 ្រស័យត ្ហ និងទិដ្ឋិបន  (ករេដកលក់កនុងេវ ៃថង) 
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១៨៦ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

 ឆនទ គស        វនិយ 

 អវជិជ សមតិកកម 

 តំ      ញណំ      បរេមទត(ំ១) 

 ក ម       បព្វជិតំ      តេប 

 េភ ្វ        អវជិជំ       វជិជ យ 

 ស នំ      បរកិខយ 

 អេ កំ       អនុបយសំ 

 ក ម        បព្វជិតំ      តេប 

 រទធវរីយិ ំ     បហិតត្តំ 

 និចចំ      ទឡ្ហបរកកមំ 

 និព្វ នំ      អភិកងខន្តំ 

 ក ម       បព្វជិតំ      តេបតិ     ។ 

    ១   ឱ.  បរេិយទតំ  ។   ម.   បរេម   ទនំ   ។ 
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១៨៦ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

 ដូចេម្តចនឹងដុតកេម្ដ អនកបួស  ែដល្របកបេ យ្របជញ ដ៏បរ-ិ 

 សុទធៃ្រកែលងេនះបន       េ្រពះេ កនបំង់នូវឆនទ គ  ទងំ 

 ្រប្រពឹត្តកន្លងផុតអវជិជ េហើយ  (ករេដកលក់កនុងេវ ៃថង) 

 ដូចេម្តចនឹងដុតកេម្ដ អនកបួស  ែដលមិនមនេសចក្តីេ ក 

 មិនមនេសចក្តីចេង្អ តចង្អល់បន  េ្រពះេ កទម្ល យអវជិជ  

 េ យវជិជ េហើយ     ទងំ សវៈក៏អស់េហើយ  (ករេដកលក់កនុង 

 េវ ៃថង)    ដូចេម្តចនឹងដុតកេម្ដ  អនកបួសែដល្របរពធពយយម 

 មនចិត្តបញជូ នេទកន់្រពះនិព្វ ន  ទងំមនេសចក្តី្របឹងែ្របង 

 ដ៏មអំស់កលជនិចច          ែដលជអនក្របថន នូវ្រពះនិព្វ ន  ។ 
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១៨៧ 

វនសំយុត្តស    កស បេគត្តសុេត្ត   កស បេគត្តូបសងកមនំ 

តតិយំ   កស បេគត្តសុត្តំ 

 [២៤៥] ឯកំ សមយ ំ យ ម  កស បេគេ ្ត  

េកសេលសុ វហិរតិ អញញតរសមឹ វនសេណ្ឌ  ។ េតន 

េខ បន សមេយន យ ម  កស បេគេ ្ត  ទិ វ-ិ 

រគេ        អញញតរ ំ       េឆតំ       ឱវទតិ      ។  

 [២៤៦] អថេខ យ តសមឹ វនសេណ្ឌ  អធិវ ថ  

េទវ  យសមេ  កស បេគត្តស  អនុកមបកិ 

អតថកម យសមន្តំ កស បេគត្តំ សំេវេជតុកម 

េយនយ ម  កស បេគេ ្ត  េតនុបសង កមិ ឧបសង ក- 

មិ ្វ  យសមន្តំ កស បេគត្តំ គថហិ អជឈភសិ 

    គិរទុិគគចរ ំ      េឆតំ 

  អបបបញញំ        អេចតសំ 

  អកេល      ឱ ទំ      ភិកខុ  

  មេនទ វ       បដិភតិ       មំ  



381 
 

១៨៧ 

វនសំយុត្ត   កស បេគត្តសូ្រត   េទវ ចូលេទរក្រពះកស បេគ្រត 

កស បេគត្តសូ្រត  ទី  ៣ 

 [២៤៥] សម័យមួយ ្រពះកស បេគ្រតមន យុ េនកនុងដង 

ៃ្រពមួយ នែដនេកសល ។ ក៏កនុងសម័យេនះ ្រពះកស បេគ្រត 

មន យុ ចូលេទកន់ទីស្រមក កនុងេវ ៃថង េហើយ្របេ ្រពន 

្រមឹគមន ក់        ។  

 [២៤៦] លំ ប់េនះឯង មនេទវ ែដលេន ្រស័យ កនុង 

ដងៃ្រពេនះ ជអនកមនេសចក្តីអនុេ្រគះ ្របថន នូវ្របេយជន៍ ដល់ 

្រពះកស បេគ្រតមន យុ ចង់ឲយ្រពះកស បេគ្រត  មន យុេនះ 

សេង្វគ ក៏ចូលេទរក្រពះកស បេគ្រត មន យុ លុះចូលេទដល់ 

េហើយ បនេពល នឹង្រពះកស បេគ្រត មន យុ េ យគថ 

ទងំ យថ 

 បពិ្រតភិកខុ  េ កបភំ្លឺនូវឱ ទចេំពះ្រពន្រមឹគ      ែដល ប់ 

 ្របជញ     ឥតចិត្ត    ជអនក្រ ច់េទកនុងទីភនែំដលលំបកេដើរ   កនុង 

 កលខុស   (េនះ)   ក់ដូចជជនលងង់បភំ្លឺនូវឱ ទចេំពះខញុ ែំដរ 
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១៨៨ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

 សុ តិ       ន       វជិនតិ 

 េ េកតិ       ន       បស តិ 

 ធមមសមឹ        ភញញមនសមឹ 

 អតថំ        ពេ         ន       ពុជឈតិ 

 សេចបិ        ទស        បេជជ េត 

 ធរយិស សិ        កស ប 

 េនវ        ទកខតិ        របូនិ 

 ចកខុ        ហិស        ន       វជិជតីតិ      ។ 

 អថេខ យ ម  កស បេគេ ្ត  យ េទវ- 

យ        សំេវជិេ         សំេវគមបទីតិ       ។ 

ចតុតថំ   សមពហុលសុត្តំ 

 [២៤៧] ឯកំ សមយ ំ សមពហុ  ភិកខូ  េក- 

សេលសុ វហិរន្តិ អញញតរសមឹ វនសេណ្ឌ  ។ អថេខ េត 

ភិកខូ       វស  ំ     វុ ថ      េតមសចចេយន      ចរកំិ      បកកមឹសុ   ។ 
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១៨៨ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

 បុគគលពល     េបើ ្ត ប់   (ធម៌)     ក៏មិនដឹងេសចក្តី  េបើពិនិតយ 

 េមើល        ក៏មិនេឃើញ  ទងំមិនភញ ក់ខ្លួននឹងេសចក្តីកនុងធម៌ 

 ែដលេ កមច ស់សំែដង្របប់       បពិ្រត្រពះកស បៈ  េទះបី 

 េ កនឹងេ្រទលបភំ្លឺ្របទីប     ្រគប់្រមមៃដទងំ    ១០  បុគគល 

 ពល     ក៏មិនេឃើញរូបទងំ យបនេទ  េ្រពះថបញញ ចកខុ  

 របស់បុគគលពលេនះគម នេឡើយ       ។ 

 ្រគេនះឯង ្រពះកស បេគ្រត មន យុ ក៏ដល់េសចក្តី 

សេង្វគ        េ យ រេទវ េនះេធ្វើឲយសេង្វគ        ។ 

សមពហុលសូ្រត  ទី  ៤ 

 [២៤៧] សម័យមួយ ពួកភិកខុ េ្រចើនរូប េនកនុងដងៃ្រពមួយ 

កនុងែដនេកសល ។ កលែដលភិកខុទងំេនះ េនចវំស រួចេហើយ 

លុះកន្លងេទ       ៣      ែខ       ក៏នគំន េចៀសេចញេទកន់ចរកិ       ។ 
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១៨៩ 

វនសំយុត្តស    សមពហុលសុេត្ត   េទវ ភសនំ 

 [១៤៨] អថេខ យ តសមឹ វនសេណ្ឌ  អធិវ ថ  

េទវ  េត ភិកខូ  អបស ន្តី បរេិទវមន យ ំ េវ- 

យ ំ       ឥមំ         គថំ         អភសិ 

 អរតិ          វយិ          េមជជំ         ខយតិ 

 ពហុេក           ទិ ្វ ន          វវិេិត្ត          សេន 

 េត         ចិត្តកថ         ពហុស ុ  

 េកេម         េគតម វក         គ តិ       ។ 

 [១៤៩] ឯវ ំ វុេត្ត អញញតេ  េទវ  តំ េទវតំ គ- 

ថយ        អជឈភសិ 

 មគធំ       គ        េកសលំ       គ  

 ឯកចចិយ       បន       វជជិភមូិយ 

 មកក (១)          វយិ       សងឃចរេិន 

 អនិេកេ        វហិរន្តិ       ភិកខ េ តិ      ។ 

     ១    ឱ.   ម.    មគគ     វយិ   អសងគបរេិន   ។ 
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១៨៩ 

វនសំយុត្ត   សមពហុលសូ្រត   េទវ េពល្របប់េទវ  

 [២៤៨] ្រគេនះឯង េទវ ែដល ្រស័យេន កនុងដងៃ្រពេនះ 

កលេបើមិនេឃើញភិកខុទងំេនះ ក៏យេំ កេពលគថ កនុងេវ  

េនះថ  

 ទីែដលគួរេ្រតកអរ្របកដ  ក់ដូចជទីមិនគួរេ្រតកអរេទ 

 វញិ      ពួកភិកខុជ វក័របស់្រពះេគតមទងំេនះ  េ កមន 

 សំដីដ៏វចិិត្ត         ជពហូសូត  បនេឃើញ សនៈ ង ត់ដ៏េ្រចើន 

 េហើយ        នគំន េចញេទទី វញិអស់       ។ 

 [២៤៩] កលេទវ េនះ េពលយ៉ងេនះេហើយ មនេទវ  

មួយអងគេទៀត         បន្របប់េទវ េនះ         េ យគថ        ថ 

 ភិកខុទងំ យខ្លះ          េទកន់ែដនមគធៈ  ខ្លះេទកន់ែដន 

 េកសល           ខ្លះេឆព ះមុខេទកន់ែដនវជជី  ្រ ច់េទជពួក 

 មិនកណំត់ទីលំេន          បីដូចជពនរ         ។ 
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១៩០ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

បញច មំ    ននទសុត្តំ 

 [២៥០] ឯកំ សមយ ំ យ ម  នេនទ  េក- 

សេលសុ វហិរតិ អញញតរសមឹ វនសេណ្ឌ  ។ េតន េខ 

បន សមេយន យ ម  នេនទ  អតិេវលំ គិហិ- 

សញញតិ្តពហុេ         វហិរតិ        ។ 

 [២៥១] អថេខ យ តសមឹ វនសេណ្ឌ  អធិវ ថ  

េទវ  យ ម េ  ននទស  អនុកមបកិ អតថក- 

ម យសមន្តំ ននទំ សំេវេជតុកម េយនយ ម  

នេនទ  េតនុបសង កមិ ឧបសង កមិ ្វ  យសមន្តំ ននទ ំ

គថយ        អជឈភសិ 

 រុកខមលូគហណំ        បសកកិ យ 

 និព្វ នំ       ហទយសមឹ      ឱបិយ 

 ឈយ       េគតម      ម      បមេទ 

 កឹ      េត      បីឡបិីឡកិ       ករសិ តីតិ     ។ 

 អថេខ យ ម  នេនទ  យ េទវ យ 

សំេវជិេ        សំេវគមបទីតិ      ។ 
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១៩០ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

ននទសូ្រត  ទី  ៥ 

 [២៥០] សម័យមួយ ្រពះ ននទមន យុ គង់េនកនុងដង 

ៃ្រពមួយ កនុងែដនេកសល ។ ក៏សម័យេនះឯង ្រពះ ននទមន 

យុ         េ្រចើននិយយពនយល់ពួក្រគហសថហួសេវ         ។ 

 [២៥១] ្រគេនះឯង េទវ ែដល ្រស័យេន កនុងដងៃ្រពេនះ 

មនេសចក្តីអនុេ្រគះ ្របថន នូវ្របេយជន៍ ដល់្រពះ ននទមន យុ 

្របថន នឹងេធ្វើ្រពះ ននទមន យុ ឲយសេង្វគ ក៏ចូលេទរក្រពះ ននទ 

មន យុ លុះចូលេទដល់េហើយ េទើបេពលគថ នឹង្រពះ ននទ 

មន យុថ 

 បពិ្រតេ កជ វក័        របស់្រពះេគតម  ចូរេ កចូលេទ 

 កន់ម្លប់េឈើនិងៃ្រពសបត         ក់្រពះនិព្វ ន  កនុងហឫទ័យ 

 េហើយចេ្រមើនឈនចុះ        កុមំនេសចក្តី្របមទេឡើយ  ពកយ 

 ប៉ប៉ច់ប៉ពូរ     (ជមួយនឹង្រគហសថ)     នឹងេធ្វើអ្វីដល់េ កបន  ។ 

 ្រគេនះឯង ្រពះ ននទមន យុ ក៏បនដល់នូវេសចក្តីសេង្វគ 

េ យ រេទវ េនះ      េធ្វើឲយសេង្វគ      ។ 
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១៩១ 

វនសំយុត្តស    អនុរទុធសុេត្ត   អនុរទុធភសនំ 

ឆដ្ឋំ   អនុរទុធសុត្តំ 

[២៥២] ឯកំ សមយ ំ យ ម  អនុរុេទធ  េក- 
សេលសុ           វហិរតិ         អញញតរសមឹ          វនសេណ្ឌ         ។ 
 [២៥៣] អថេខ អញញត  វត្តឹសកយិក 
េទវ  ជលិនី នម យសមេ  អនុរុទធស  បុ - 
ណទុតិយិក េយនយ ម  អនុរុេទធ  េតនុបសង កមិ 
ឧបសង កមិ ្វ  យសមន្តំ អនុរុទធំ គថយ អជឈភសិ 
  តតថ       ចិត្តំ       បណិេធហិ 
 យតថ       េត       វុសិតំ       បុេរ 
 វត្តឹេសសុ       េទេវសុ 
 សព្វកមសមិទធិសុ 
 បុរកខ េ        បរវុិេ  
 េទវគេណហិ(១)        េ ភសីតិ       ។  
 [២៥៤]  ទុគគ         េទវកញញ េយ 
 សកក យសមឹ        បតិដ្ឋិ  
 េត        ចបិ       ទុគគ         ស ្ត  
 េទវកញញ ហិ        បតថិ តិ(២)      ។ 
   ១  ឱ.  ម.  េទវកញញ ហិ  ។   ២   បត្តិកតិ   ។ 
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១៩១ 

វនសំយុត្ត   អនុរទុធសូ្រត   ពកយរបស់្រពះអនុរទុធ 

អនុរទុធសូ្រត  ទី  ៦ 

 [២៥២] សម័យមួយ ្រពះអនុរុទធ មន យុ គង់េននដង 

ៃ្រពមួយ        កនុងែដនេកសល        ។ 

 [២៥៣] ្រគេនះឯង េទវ មួយអងគ េឈម ះជលិនី ជពួក 

េទវ េន ន វត្តិង  ជ្របពនធពីេដើម របស់្រពះអនុរុទធមន យុ 

បនចូលេទរក្រពះអនុរុទធមន យុ លុះចូលេទដល់េហើយ េទើប 

េពលគថនឹង្រពះអនុរុទធមន យុថ 

 កលពីេដើម    េ ក្រប្រពឹត្ត្រពហមចរយិធម៌    កនុងទី  ចូរ 

 េ ក ងំចិត្តឲយនឹងកនុងទីេនះ  េ កមនពួកេទវ េចម 

 េ មជបរ ិ រ    ែតងល្អកនុង នេទវ េឈម ះ វត្តិង   ជទី 

 សេ្រមចៃនេសចក្តី្របថន ្រគប់យ៉ង       ។ 

 [២៥៤] ្រពះអនុរុទធតបថ  េទវកញញ ែដលទុគ៌ត ងំេនកនុងសកក យ-  

 ទិដ្ឋិ េទះបីពួកសត្វជទុគ៌តេនះ     ក៏ពួកេទវកញញ ្របថន ែដរ  ។  



390 
 

១៩២ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

 [២៥៥] ន       េត       សុខំ      បជនន្តិ 

 េយ        ន        បស ន្តិ        ននទនំ 

 សំ         នរេទ នំ 

 តិទ នំ        យសស និន្តិ      ។ 

 [២៥៦] ន        ត្វំ        ពេល        វជិនសិ 

 យថ        អរហតំ       វេច 

 អនិចច        សេព្វ       សងខ  

 ឧបបទវយធមមិេន 

 ឧបបជជិ ្វ         និរុជឈន្តិ 

 េតសំ        វបូសេម       សុេខ 

 នតថិទនិ        បុន េ  

 េទវកយសមិ        ជលិនី 

 វកិខី េ         ជតិសំ េ  

 នតថិទនិ       បុនពភេ តិ      ។ 
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១៩២ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

 [២៥៥]   េទវ តបថ       ពួកជន មិនេឃើញឱទយន      េឈម ះ 

 ននទនៈ     ជ សរបស់ពួកេទវ      មន្របមណ  ៣(១) 

 ដ៏មនយស   ពួកជនេនះ  េឈម ះថមិន គ ល់េសចក្តីសុខ 

 សបបយ      ។ 

 [២៥៦] ្រពះអនុរុទធតបថ  មន លេទវ ពលនងឯង មិនដឹង 

 ពកយរបស់្រពះអរហន្តទងំ យថ  សងខ រទងំពួង 

 មិនេទៀង  មនករេកើតេឡើង  និងករវនិសេទវញិជធមម  

 លុះេកើតេឡើងេហើយរលត់េទវញិ  លុះែតរមង ប់នូវសងខ រទងំ 

 េនះបន   េទើបនមំកនូវេសចក្តីសុខ  មន លនងជលិនី  ករ 

 េនរបស់េយើងកនុងពួកេទវ េទៀត   កនុងកលឥឡូវេនះ  មិន 

 មនេទ    ជតិសង រអស់េហើយ    ឥឡូវភពថមីមិនមនេទ  ។ 

   ១   មន្របមណ  ៣   គឺ  ជតិ   ១   សត្ត  ១   អវនិស   ១  ។ 
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១៩៣ 

វនសំយុត្តស    នគទត្តសុេត្ត   េទវ ភសនំ 

សត្តមំ   នគទត្តសុត្តំ 

 [២៥៧] ឯកំ សមយ ំ យ ម  នគទេ ្ត  

េកសេលសុ វហិរតិ អញញតរសមឹ វនសេណ្ឌ  ។ េតន 

េខ បន សមេយន យ ម  នគទេ ្ត  អតិកេលន 

គមំ        បវសិតិ        អតិទិ          បដិកកមតិ        ។ 

 [២៥៨] អថេខ យ តសមឹ វនសេណ្ឌ  អធិវ ថ  

េទវ  យសមេ  នគទត្តស  អនុកមបកិ អតថ- 

កម យសមន្តំ នគទត្តំ សំេវេជតុកម េយនយ- 

ម  នគទេ ្ត  េតនុបសង កមិ ឧបសង កមិ ្វ  យសមន្ត ំ

នគទត្តំ        គថហិ        អជឈភសិ 

 កេល        បវសិ          នគទត្ត 

 ទិ        ច       គន្ត្វ         អតិេវល- 

 ចរ ី      សំសេ ្ឋ        គហេដ្ឋហិ 

 សមនសុខទុេកខ  
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១៩៣ 

វនសំយុត្ត   នគទត្តសូ្រត   េទវ េពល 

នគទត្តសូ្រត  ទី  ៧ 

 [២៥៧] សម័យមួយ ្រពះនគទត្តមន យុ េនកនុងដងៃ្រព 

មួយ កនុងែដនេកសល ។ ក៏សម័យេនះឯង ្រពះនគទត្តមន យុ 

ចូលេទកន់្រសុកកនុងេវ ្រពឹកេពក ្រតឡប់មកវញិ កនុងេវ ៃថងេពក ។ 

 [២៥៨] ្រគេនះឯង េទវ  ែដល ្រស័យេនកនុងដងៃ្រពេនះ 

ជអនកអនុេ្រគះ ្របថន នូវ្របេយជន៍ ដល់្រពះនគទត្តមន យុ ចង់េធ្វើ 

្រពះនគទត្តមន យុឲយសេង្វគ ក៏ចូលេទរក្រពះនគទត្តមន យុ លុះ 

ចូលេទដល់េហើយ      េទើបេពលគថ      នឹង្រពះនគទត្តមន យុថ 

 បពិ្រត្រពះនគទត្ត     េ កចូលេទ     (កន់្រសុក)  កនុងេវ  

 ្រពឹក     ្រតឡប់មកវញិកនុងេវ ៃថង    ្រ ច់េទហួសេវ   េន 

 ្រចឡូក្រចឡំេ យពួក្រគហសថ  រួមសុខរួមទុកខជមួយគន  
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១៩៤ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

 ភយមិ         នគទត្តំ        សុបគពភំ 

 កុេលសុ        វនិិពទធំ 

 ម        េហវ        មចចុ រេញញ         ពលវេ  

 អន្តកស          វសេមសីតិ(១)        ។ 

 អថេខ យ ម  នគទេ ្ត  យ េទវ យ 

សំេវជិេ          សំេវគមបទីតិ        ។ 

អដ្ឋមំ    កុលឃរណីសុត្តំ 

 [២៥៩] ឯកំ សមយ ំ អញញតេ  ភិកខុ  េកស- 

េលសុ វហិរតិ អញញតរសមឹ វនសេណ្ឌ  ។ េតន េខ បន 

សមេយន េ  ភិកខុ  អញញតរសមឹ កុេល អតិេវលំ 

អេជឈគឡ្ហបបេ ្ត          វហិរតិ       ។ 

     ១   ឱ.   វសេមយយតិ   ។    ម.   វសំ    ឧេបសីតិ   ។ 
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១៩៤ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

 ខញុខំ្ល ច្រពះនគទត្ត    ែ្របេទជអនកេឃនើសឃនងៃ្រកេពក  ជប់ 

 ចពំក់កនុង្រតកូលទងំ យ  េ កកុលុំះអំ ចៃនេស្តច 

 មចចុ       ែដលេឈម ះថអន្តកៈ       ដ៏មនកម្ល ងំេឡើយ       ។ 

 លំ ប់េនះឯង ្រពះនគទត្តមន យុ លុះេទវ េនះ េធ្វើឲយ 

សេង្វគេហើយ        ក៏ដល់នូវេសចក្តីសេង្វគ       ។ 

កុលឃរណីសូ្រត  ទី  ៨ 

 [២៥៩] សម័យមួយ ភិកខុ មួយរូប េនកនុងដងៃ្រពមួយ កនុង 

ែដនេកសល ។ ក៏សម័យេនះឯង ភិកខុ េនះ ចូលេទកនុង្រតកូល 

មួយ     ហួសេវ       ។ 
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១៩៥ 

វនសំយុត្តស    កុលឃរណីសុេត្ត   អញញតរភិកខុភសនំ 

 [២៦០] អថេខ យ តសមឹ វនសេណ្ឌ  អធិវ ថ  

េទវ  តស  ភិកខុ េន អនុកមបកិ អតថកម តំ  

ភិកខុ ំ  សំេវេជតុកម យ តសមឹ កុេល កុលឃ- 

រណី តស  វណ្ណំ  អភិនិមមិនិ ្វ  េយន េ  ភិកខុ  

េតនុបសង កមិ ឧបសង កមិ ្វ  តំ ភិកខុ ំ  គថយ 

អជឈភសិ 

 នទីតីេរសុ        ស ្ឋ េន 

 សភសុ        រថិយសុ       ច 

 ជន       សងគមម        មេន្តន្តិ 

 មញច        តញច         កិមន្តរន្តិ       ។ 

 [២៦១]  ពហ ូ      ហិ       សទធ       បចចូ  

 ខមិតព្វ        តបស និ 

 ន      េតន       មង កេុ តព្វំ 

 ន      ហិ      េតន      កិលិស តិ 

 េយ       ច       សទទបបរ ិ ្ត សី 

 វេន       តមិេគ      យថ 
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១៩៥ 

វនសំយុត្ត   កុលឃរណីសូ្រត   អញញតរភិកខុេពល 

 [២៦០] ្រគេនះឯង េទវ ែដលេនកនុងដងៃ្រពេនះ ជអនក 

អនុេ្រគះ ្របថន នូវ្របេយជន៍ដល់ភិកខុ េនះ ចង់េធ្វើឲយភិកខុ េនះសេង្វគ 

ក៏និមមិតជេភទ្រសីេមផទះ កនុង្រតកូលេនះ េហើយចូលេទរកភិកខុ េនះ 

លុះចូលេទដល់េហើយ      េទើបេពលគថនឹងភិកខុ េនះថ 

 ជនទងំ យ  មក្របជុនិំយយគន       េទៀបេឆនរសទឹងទងំ យ 

 ផង       កនុងេ ងស្រមប់ស្រមកផង  កនុងេ ងស្រមប់្របជុគំន  

 និយយផង         នផ្លូវ្រចកផង  េហើយនិយយចេំពះខញុផំង 

 ចេំពះេ កផង         េតើេ្រពះេហតុអ្វី        ។ 

 [២៦១]      ភិកខុតបថ      េ្រពះថ     ជនទងំ យ  មនសទធ  

 ជបដិេ ម      កនុងេ កេនះ     េ្រចើនគន   អនកែដលមនតបៈ 

 េនះ      គួរែតអត់្រទ ំ     មិនគួរេអៀនខម សេឡើយ  ដបតិសត្វមិន 

 ែមនេ ហមង  េ យពកយែដលពួកជនដៃទ   និយយេនះេទ 

 បុគគល        តក់ស្លុតនឹងសំេឡង  ដូចជសត្វឈ្លូសកនុងៃ្រព 
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១៩៦ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

 លហុចិេ ្ត តិ       តំ        ហុ 

 នស         សមបជជេត        វតន្តិ       ។ 

នវមំ   វជជីបុត្តសុត្តំ 

 [២៦២] ឯកំ សមយ ំ អញញតេ  វជជី បុត្តេក 

ភិកខុ  េវ លិយ ំ វហិរតិ អញញតរសមឹ វនសេណ្ឌ  ។ 

េតន េខ បន សមេយន េវ លិយ ំ សព្វរត្តិ េ (១)  

េ តិ        ។ 

 [២៦៣] អថេខ េ  ភិកខុ  េវ លិយ ំ តុរយិ- 

ឡតិ ទិតនិេគឃសសទទំ សុ ្វ  បរេិទវមេន - 

យ ំ         េវ យ ំ         ឥមំ           គថំ          អភសិ 

 ឯកក        មយ ំ       អរេញញ        វហិ ម 

 អបវដិ្ឋំវ        វនសមឹ        ទរុកំ 

 ឯ ទិសិកយ        រត្តិយ 

 េក       សុ       នមេម្ហហិ        បបិេយតិ     ។ 
   ១   ម.   វជជីបុត្តេក   សព្វរត្តិចេ   ។   ឱ.   សព្វរត្តិចេ   ។ 
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១៩៦ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

 អនក្របជញេ បុគគលេនះ    ថជអនកមនចិត្ត្រ ល  កិចចវត្ត 

 មិនសេ្រមចដល់បុគគលេនះេទ       ។ 

វជជីបុត្តសូ្រត  ទី  ៩ 

 [២៦២] សម័យមួយ វជជីបុត្តកភិកខុ មួយរូប េនកនុងដងៃ្រពមួយ 

ជិត្រកុងេវ លី ។ ក៏សម័យេនះឯង វជជីបុត្តកភិកខុ  មនករេដើរ 

េលង         អស់េពញមួយ ្រតី        កនុង្រកុងេវ លី       ។ 

 [២៦៣] ្រគេនះឯង ភិកខុ េនះ បនឮសេំឡងគឹកកង ៃនករ 

យ និងករ្របគតំ្រន្តី ក៏ខ កឹខ ួល េពលគថេនះ កនុងេវ  

េនះថ 

 េយើងមកេនកនុងៃ្រពែតមន ក់ឯង  ដូចជកំ ត់េឈើែដលេគ 

 េចលកនុងៃ្រព   កនុង ្រតី្របកដដូេចនះ  មិនមនអនក អន់ 

 ជងេយើងេទេទៀតេទ        ។ 
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១៩៧ 

វនសំយុត្តស    សជឈយសុេត្ត   សជឈយពហុលភិកខុ 

 [២៦៤] អថេខ យ តសមឹ វនសេណ្ឌ  អធិវ ថ  េទ- 
វ  តស  ភិកខុ េន អនុកមបកិ អតថកម ត ំ
ភិកខុ ំ  សំេវេជតុកម េយន េ  ភិកខុ  េតនុបសង កមិ 
ឧបសង កមិ ្វ         តំ         ភិកខុ ំ          គថយ         អជឈភសិ 
 ឯកេក        វ       ត្វំ        អរេញញ        វហិរសិ 
 អបវដិ្ឋំវ        វនសមឹ        ទរុកំ 
 តស         េត        ពហុក        បិហយន្តិ 
 េនរយិក         វយិ         សគគគមិនន្តិ       ។ 
 អថេខ េ  ភិកខុ  យ េទវ យ សំេវជិ- 
េ          សំេវគមបទីតិ        ។ 

ទសមំ  សជឈយសុត្តំ 

 [២៦៥] ឯកំ សមយ ំ អញញតេ  ភិកខុ  េក- 
សេលសុ វហិរតិ អញញតរសមឹ វនសេណ្ឌ  ។ េតន េខ 
បន សមេយន េ  ភិកខុ  យ ំ សុទំ បុេព្វ អតិេវលំ 
សជឈយពហុេ  វហិរតិ ។ េ  អបេរន សមេយន 
អេបបស ុេកក         តុណ្ហី ភេូ         សកមយតិ(១)       ។ 
    ១    ឱ.    សងក យតិ   ។ 
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 ១៩៧ 

វនសំយុត្ត   សជឈយសូ្រត   ភិកខុជអនក ្វ ធយយេ្រចើន 

 [២៦៤] ្រគេនះឯង េទវ ែដល ្រស័យេន នដងៃ្រពេនះ 

ជអនកអនុេ្រគះ ្របថន នូវ្របេយជន៍ដល់ភិកខុ េនះ ចង់េធ្វើភិកខុ េនះ ឲយ 

សេង្វគ ក៏ចូលេទរកភិកខុ េនះ លុះចូលេទដល់េហើយ េទើបេពលគថ 

នឹងភិកខុ េនះថ 

 េ កេនកនុងៃ្រពែតមន ក់ឯង  ដូចជកំ ត់េឈើែដលេគ 

 េចលេនកនុងៃ្រពែមន  ែតមនជនេ្រចើនគន ្រស ញ់េ ក 

 េនះ        ដូចពពួកសត្វកនុង ននរក  ្រស ញ់ពួកេទវ  

 កនុង នសួគ៌       ។ 

 លំ ប់េនះឯង ភិកខុ េនះ លុះេទវ េនះ េធ្វើឲយសេង្វគេហើយ 

ក៏ដល់នូវេសចក្តីសេង្វគ       ។ 

សជឈយសូ្រត  ទី  ១០ 
 [២៦៥] សម័យមួយ ភិកខុ មួយរូប េនកនុងដងៃ្រពមួយ កនុងែដន 

េកសល ។ ក៏សម័យេនះ កលមុន ភិកខុ េនះ ជអនក ្វ ធយយ 

េ្រចើនហួសេពលេវ  ។ ដល់សម័យេ្រកយមក ភិកខុ េនះ ក៏មន 

េសចក្តីខ្វល់ខ្វ យតិច ជអនកេនេសង ម ញុំងំកលឲយ្រប្រពឹត្តកន្លងេទ 

(េ យផលសមបត្តិសុខ)        ។ 
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១៩៨ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

 [២៦៦] អថេខ យ តសមឹ វនសេណ្ឌ  អធិវ ថ  

េទវ  តស  ភិកខុ េន ធមមំ អសុណន្តី េយន េ  

ភិកខុ  េតនុបសង កមិ ឧបសង កមិ ្វ  តំ ភិកខុ ំ  គថ- 

យ         អជឈភសិ  

 ក ម         តុវ ំ       ធមមបទនិ        ភិកខុ  

 នធីយសិ        ភិកខូ ហិ       សំវសេន្ត  

 សុ ្វ ន        ធមមំ        លភតិបប ទំ 

 ទិេដ្ឋវ        ធេមម        លភតិបបសំសន្តិ       ។ 

 [២៦៧] អហុ       បុេរ       ធមមបេទសុ       ឆេនទ  

 យវ       វ ិ េគន       សមគមិម្ហ 

 យេ         វ ិ េគន       សមគមិម្ហ 

 យ ំ      កិញចិ       ទិដ្ឋំ     វ(១)      សុតំ       មុតំ       

 អញញ យ       និេកខបនមហុ       សេន្ត តិ       ។ 

   ១  ឱ.  ទិដ្ឋំ   វ   សុតំ   វ   មុតំ  ។   ម.   ទិដ្ឋំ     សុតំ      មុតំ   ។ 
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១៩៨ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

 [២៦៦] ្រគេនះឯង េទវ ែដល ្រស័យេន នដងៃ្រព 

េនះ មិនបន ្ត ប់ធម៌របស់ភិកខុ េនះ ក៏ចូលេទរកភិកខុ េនះ លុះចូល 

េទដល់េហើយ        េទើបេពលគថនឹងភិកខុ េនះ        ថ 

 បពិ្រតភិកខុ          េ្រពះេហតុអ្វី  បនជេ កេនរួបរួមជមួយ 

 នឹងពួកភិកខុ           េហើយែលង ្វ ធយយនូវធមមបទ  បុគគលអនក 

 ្ត ប់ធម៌       រែមងបននូវេសចក្តី្រជះថ្ល   ឯអនកែដលសំែដងធម៌ 

 រែមងបននូវេសចក្តីសរេសើរ        កនុងបចចុបបនន       ។ 

 [២៦៧]          (ភិកខុ េនះតបថ)  ពីមុនមនេសចក្តីេពញចិត្តកនុង 

 ធមមបទពិតែមន       ែតឥឡូវេនះ  េយើងបនដល់វ ិ គធម៌េហើយ 

 កល េបើេយើងបនដល់វ ិ គធម៌េហើយ  សបបុរសទងំ- 

 យ          បនដឹងេហើយ  ក៏សរេសើរនូវករលះបង់ រមមណ៍ 

 មួយ            គឺរូបែដលេឃើញេហើយ  ឬសំេឡងែដលឮ 

 េហើយ      ក្លិន       រស       េផដ្ឋព្វៈ     ែដលពល់្រតូវេហើយ      ។ 
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១៩៩ 

វនសំយុត្តស    អេយនិេ មនសិករសុេត្ត   អញញតរភិកខូបសងកមនំ 

ឯកទសមំ   អេយនិេ មនសិករសុត្តំ 

 [២៦៨] ឯកំ សមយ ំ អញញតេ  ភិកខុ  េក- 

សេលសុ វហិរតិ អញញតរសមឹ វនសេណ្ឌ  ។ េតន េខ 

បន សមេយន េ  ភិកខុ  ទិ វ ិ រគេ  បប- 

េក អកុសេល វតិេកក វតិេកកតិ េសយយថីទំ ក- 

មវតិកកំ           ពយបទវតិកកំ          វហឹិ វតិកកំ         ។ 

 [២៦៩] អថេខ យ តសមឹ វនសេណ្ឌ  អធិវ ថ  

េទវ  តស  ភិកខុ េន អនុកមបកិ អតថកម 

តំ ភិកខុ ំ  សំេវេជតុកម េយន េ  ភិកខុ  េតនុ- 

បសង កមិ ឧបសង កមិ ្វ  តំ ភិកខុ ំ  គថហិ អជឈភសិ 

  អេយនិេ          មនសិក  

  េ         វតិេកកហិ       ខជជសិ(១) 

  អេយនិេ (២)         បដិនិស ជជ 

  េយនិេ         អនុវចិិន្តយ 
     ១  ឱ.  េភ  វតិេកកហិ   មជជសិ   ។   ម.   ភជជសិ   ។   ២   ឱ.   ម.   អេយនឹ   បដិនិស ជជ   ។ 
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១៩៩ 

វនសំយុត្ត   អេយនិេ មនសិករសូ្រត   េទវ ចូលេទរកភិកខុមួយរបូ 

អេយនិេ មនសិករសូ្រត  ទី  ១១ 

 [២៦៨] សម័យមួយ ភិកខុ មួយរូប េនកនុងដងៃ្រពមួយ កនុង 

ែដនេកសល ។ ក៏សម័យេនះឯង ភិកខុ េនះេទេនកនុងទីស្រមកកនុង 

េវ ៃថង ្រតិះរះិវតិកកៈទងំ យ ជអកុសលដ៏ មក គឺកមវតិកកៈ 

ពយបទវតិកកៈ        វហឹិ វតិកកៈ        ។ 

 [២៦៩] ្រគេនះឯង េទវ ែដល ្រស័យេន កនុងដងៃ្រពេនះ 

ជអនកអនុេ្រគះ ្របថន នូវ្របេយជន៍ ដល់ភិកខុ េនះ ចង់េធ្វើភិកខុ េនះ ឲយ 

សេង្វគ ក៏ចូលេទរកភិកខុ េនះ លុះចូលេទដល់េហើយ េទើបេពលគថ 

នឹងភិកខុ េនះថ 

 េ កែដលវតិកកៈទងំ យទពំសីុបន  េ្រពះមិនយកចិត្ត 

 ទុក ក់េ យឧបយ្របជញ   ចូរេ កលះបង់ឧបយមិន 

 ែមនជ្របជញ េចញ  េហើយចូរ្រតិះរះិេ យឧបយ្របជញ វញិ 
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២០០ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

 ស ថ រ ំ       ធមមំ        រពភ 

 សងឃ ំ       សី និ        វត្តេន 

 អធិគចឆសិ        បេមជជំ 

 បីតិសុខមសំសយ ំ

 តេ         បមុជជពហុេ  

 ទុកខស ន្តំ       ករសិ សីតិ       ។ 

 អថេខ េ  ភិកខុ  យ េទវ យ សំេវជិេ  

សំេវគមបទីតិ       ។ 

ទ្វ ទសមំ   មជឈន្តិកសុត្តំ 

 [២៧០] ឯកំ សមយ ំ អញញតេ  ភិកខុ  េកស- 

េលសុ           វហិរតិ          អញញតរសមឹ          វនសេណ្ឌ          ។ 

 [២៧១] អថេខ យ តសមឹ វនសេណ្ឌ  អធិវ ថ  

េទវ  េយន េ  ភិកខុ  េតនុបសង កមិ ឧបសង កមិ ្វ  

តស           ភិកខុ េន         សន្តិេក         ឥមំ        គថំ         អភសិ  
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២០០ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

 ្របរពធនូវ្រពះ ្ត    ្រពះធម៌  និង្រពះសងឃ  ជអនក្រប្រពឹត្ត 

 សីល     រែមងបននូវបេមជជៈ    បីតិ    សុខៈ  ឥតសង យ័ 

 េបើេ កមនបេមជជៈេ្រចើនជងេនះេទេទៀត  នឹងេធ្វើនូវទី 

 បផុំតទុកខបន          ។ 

 ្រគេនះឯង ភិកខុ េនះ លុះេទវ េនះ េធ្វើឲយសេង្វគេហើយ ក៏ 

ដល់នូវេសចក្តីសេង្វគ       ។ 

មជឈន្តិកសូ្រត  ទី  ១២ 

 [២៧០] សម័យមួយ ភិកខុ មួយរូប េនកនុងដងៃ្រពមួយ កនុង 

ែដនេកសល         ។ 

 [២៧១] ្រគេនះឯង េទវ ែដលេន ្រស័យ កនុងដងៃ្រពេនះ 

បនចូលេទរកភិកខុ េនះ លុះចូលេទដល់េហើយ េទើបេពលគថេនះ 

កនុងសំ ក់ភិកខុ េនះថ 
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២០១ 

វនសំយុត្តស    បកតិ្រនទិយសុេត្ត   ឧទទចច ទិភេ  

 ឋិេត         មជឈន្តិេក         កេល 

 សននិសិេននសុ         បកខិ សុ 

 សណេត(១)        វ        ្រព រញញំ  

 តំ        ភយ ំ       បដិភតិ        មន្តិ        ។ 

 ឋិេត          មជឈន្តិេក         កេល 

 សននិសិេននសុ         បកខិ សុ 

 សណេត        វ        ្រព រញញំ  

         រតិ        បដិភតិ        មន្តិ        ។ 

 េតរសមំ   បកតិ្រនទិយសុត្តំ 

 [២៧២] ឯកំ សមយ ំ សមពហុ  ភិកខូ  េក- 

សេលសុ វហិរន្តិ អញញតរសមឹ វនសេណ្ឌ  ឧទធ  ឧនន  

ចប  មុខ  វកិិណ្ណ ច មុដ្ឋស តិេន អសមបជន 

អសមហិ          វពិភន្តចិ ្ត          បកតិ្រនទិយ        ។ 

    ១   េទវ សំយុេត្ត  បណេត តិ  ទិស តិ  ។  តស   អដ្ឋកថយមបន  បណេត តិ  ទិស តិ ។ 



409 
 

២០១ 

វនសំយុត្ត   បកតិ្រនទិយសូ្រត   ភពៃនភិកខុមនចិត្តរេវ ើរ យជេដើម 

 កលេវ ៃថង្រតង់      ពួកបក ទំីេនសងប់េសង ម  ៃ្រពធក៏ំ ក់ 

 ដូចជបេញចញសំេឡងខ្ល ងំ       ភ័យេនះក៏្របកដដល់ខញុ  ំ  ។ 

 (ភិកខុ េនះតបថ)       កលេវ ៃថង្រតង់  ពួកបក ទំីេនសងប់ 

 េសង ម         ៃ្រពធក៏ំ ក់ដូចជបេញចញសំេឡង  េសចក្តី 

 េ្រតកអរេនះ       ្របកដដល់ ម        ។ 

បកតិ្រនទិយសូ្រត  ទី  ១៣ 

 [២៧២] សម័យមួយ ភិកខុ េ្រចើនរូបមនចិត្តរេវ ើរ យ មនមនះ 

ដូចជបបុសដុះេឡើងេហើយ មនចិត្តេឃ្លងេឃ្ល ង មនមត់រងឹ មន ច 

េ យ យ មន ម រតីេភ្លចភ្ល ងំ មិនមនសមបជញញៈ មនចិត្ត ងំេន 

មិននឹង មនចិត្តវលិេទរកខុស ែតមនឥ្រនទិយជ្រប្រកតី ្រស័យ 

េនកនុងដងៃ្រពមួយ      កនុងែដនេកសល     ។ 
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២០២ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

 [២៧៣] អថេខ យ តសមឹ វនសេណ្ឌ  អធិវ ថ  
េទវ  េតសំ ភិកខូ នំ អនុកមបកិ អតថកម េត 
ភិកខូ  សំេវេជតុកម េយន េត ភិកខូ  េតនុបសង កមិ 
ឧបសង កមិ ្វ         េត        ភិកខូ         គថហិ        អជឈភសិ 
 សុខជីវេិន        បុេរ        សំុ 
 ភិកខូ         េគតម វក 
 អនិចឆ        បិណ្ឌំ       ឯសន 
 អនិចឆ        សយនសនំ 
 េ េក        អនិចចតំ        ញ ្វ  
 ទុកខស ន្តំ        អកំសុ        េត 
 ទុេបបសំ        ក ្វ         អ ្ត នំ 
 គេម        គមណិក        វយិ 
 ភុ ្វ         ភុ ្វ         និបជជន្តិ 
 ប គេរសុ         មុចឆិ  
 សងឃស         អញជលឹ        ក ្វ  
 ឥេធកេចច        វទមហំ(១) 
 អបវ ិ ្ឋ         អនថ        េត 
    ១   ម.   វនទ មហំ   ។ 
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២០២ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

 [២៧៣] ្រគេនះឯង េទវ ែដលឋិតេន នដងៃ្រពេនះ 

ជអនកអនុេ្រគះ ្របថន នូវ្របេយជន៍ដល់ភិកខុទងំេនះ ចង់េធ្វើពួកភិកខុ  

េនះឲយសេង្វគ េទើបចូលេទរកភិកខុទងំេនះ លុះចូលេទដល់េហើយ 

ក៏េពលគថទងំ យ         នឹងពួកភិកខុ េនះថ 

 ពួកភិកខុជ វក័        របស់្រពះេគតម       កលពីមុន  រស់េន 

 េ យ្រសួល       មិន្របថន កនុងករែស្វងរក  នូវចង្ហ ន់បិណ្ឌ បត 

 មិន្របថន នូវទីេដក     ទីអងគុយេឡើយ     ភិកខុទងំេនះ លុះដឹងនូវ 

 អនិចច ធម៌    កនុងេ កេហើយ     ក៏េធ្វើនូវទីបផុំតទុកខបន  ឯពួក 

 ភិកខុ         (កនុងឥឡូវេនះ)  េធ្វើខ្លួនឲយេគចិញចឹ មបនេ យលំបក 

 ្រជុល្រជប់កនុងផទះៃនបុគគលដៃទ   សីុេដក    សីុេដក  ដូចជមនុស  

 អនកធកំនុង្រសុក       ខញុសូំមេធ្វើអញជលី      ចេំពះសងឃ  ខញុនិំយយ 

 ចេំពះែតភិកខុ មួយពួក        កនុងទីេនះ       ពួកភិកខុ   ជអនក 

 ្របមទ       ពួកភិកខុ េនះ       េគេបះបង់េចល  ឥតមនទីពឹង 
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២០៣ 

វនសំយុត្តស    បទុមបុបផសុេត្ត   ភិកខូបសងកមនំ 

 យថ         េប         តេថវ        េត 

 េយ        េខ         មម ្ត         វហិរន្តិ 

 េត        េម        សនធ យ        ភសិតំ 

 េយ        អបបម ្ត         វហិរន្តិ 

 នេម        េតសំ        កេ មហន្តិ       ។ 

 អថេខ េត ភិកខូ  យ េទវ យ សំេវជិ  

សំេវគមបទុន្តិ         ។ 

ចុទទសមំ   បទុមបុបផសុត្តំ 

 [២៧៤] ឯកំ សមយ ំ អញញតេ  ភិកខុ  េកស- 

េលសុ វហិរតិ អញញតរសមឹ វនសេណ្ឌ  ។ េតន េខ បន 

សមេយន េ  ភិកខុ  បចឆ ភត្តំ បិណ្ឌ បតបបដិកកេន្ត  

េបកខ រណឹ        ឱគហិ ្វ          បទុមំ        ឧបសិងឃតិ        ។ 

 [២៧៥] អថេខ យ តសមឹ វនសេណ្ឌ  អធិវ ថ  

េទវ  តស  ភិកខុ េន អនុកមបកិ អតថកម តំ 

ភិកខុ ំ  សំេវេជតុកម េយន េ  ភិកខុ  េតនុបសង កមិ 

ឧបសង កមិ ្វ        តំ         ភិកខុ ំ         គថយ        អជឈភសិ 
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២០៣ 

វនសំយុត្ត   បទុមបុបផសូ្រត   េទវ ចូលេទរកភិកខុ 

 ដូចជពួកេ្របត          ខញុ េំពលសេំ ែតពួកភិកខុ េនះ  ពួកភិកខុ   

 ជអនកមិន្របមទ    ខញុសូំមនម ក រ     ចេំពះពួកភិកខុ េនះ  ។ 

 ្រគេនះឯង ពួកភិកខុ េនះ លុះេទវ េនះ េធ្វើឲយសេង្វគេហើយ 

ក៏ដល់នូវេសចក្តីសេង្វគ        ។ 

បទុមបុបផសូ្រត  ទី  ១៤ 

 [២៧៤] សម័យមួយ ភិកខុ មួយរូប េនកនុងដងៃ្រពមួយ កនុង 

ែដនេកសល ។ ក៏សម័យេនះឯង ភិកខុ េនះ្រតឡប់មកពីបិណ្ឌ បត 

(េធ្វើភត្តកិចចេ្រសច) កនុងេវ េ្រកយភត្ត ក៏ចុះកន់្រសះេបកខរណី 

េហើយហិតផក ឈូក       ។ 

 [២៧៥] ្រគេនះឯង េទវ ែដលេន ្រស័យ កនុងដងៃ្រពេនះ 

ជអនកអនុេ្រគះ ្របថន នូវ្របេយជន៍ដល់ភិកខុ េនះ ចង់េធ្វើភិកខុ េនះឲយ 

សេង្វគ េទើបចូលេទរកភិកខុ េនះ លុះចូលេទដល់េហើយ ក៏េពលគថ 

នឹងភិកខុ េនះថ  
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២០៤ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

 យេមតំ        រជិំ        បុបផំ 
 អទិននំ        ឧបសិងឃសិ 
 ឯកងគេមតំ         េថយយនំ 
 គនធេតថេនសិ        មរ ិ តិ        ។ 
 [២៧៦]  ន       ហ មិ       ន       ភញជ មិ 
        សិងឃមិ        រជិំ 
 អថ       េកន       នុ       វេណ្ណន 
 គនធេតថេនតិ       វុចចតិ 
 យ្វ យ ំ     ភឹ និ        ខនតិ 
 បុណ្ឌ រកីនិ       ភញជតិ 
 ឯវ ំ      កិណ្ណកមមេន្ត  
 ក ម        ឯេ        ន      វុចចតីតិ     ។ 
 [២៧៧] កិណ្ណលុេទធ         បុរេិ  
 អតិេវលំវ(១)       មកខិ េ  
 តសមឹ      េម      វចនំ      នតថិ 
 តញច       អរ មិ       វត្តេវ 
 អនងគណស       េបសស  
   ១  ឱ.  ម.  ធតិេចលំវ   មកខិេ   ។ 
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២០៤ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

 េ កហិតផក             ែដលេកើតកនុងទឹកន៎ុះ  ែដលេគមិនបនឲយ 

 បពិ្រតេ កអនកនិរទុកខ         ករហិតន៎ុះ  ជអងគមួយៃនករលួច 

 េ កេឈម ះថជអនកលួចក្លិន        ។ 

 [២៧៦]      ភិកខុ េនះ     តបថ      ម មិនបននេំទ  មិនបន 

 កច់េទ      ្រគន់ែតហិតផក ែដលេកើតកនុងទឹក  អពីំចមង យេទេតើ 

 ចុះេហតុដូចេម្តច    បនជអនកនិយយថ    ម លួចក្លិន  ចុះ 

 បុរសែដលមនអេំពើេផ្តសផ្ត ស      ជីកគស់្រកេ ឈូក  កច់ 

 ផក ឈូកយ៉ងេនះ     េហតុអ្វី     ក៏អនកមិនថឲយបុរសន៎ុះផង(១)  ។ 

 [២៧៧]        េទវ         តបថ  បុរសែដលេ ម ភេផ្តសផ្ត ស 

 ជអនក្រប ក់      (េ យ គទិកកិេលស)       ហួសកណំត់ ពកយ 

 របស់ខញុ មិំនមន      កនុងបុរសេនះេទ  ខញុគួំរនិយយែតនឹងេ ក 

 មន ក់ហនឹង     (េ្រពះ)  សត្វែដលឥតមនទីទួលេពលគឺកិេលស  

    ១ កនុងអដ្ឋកថថ កលែដលេទវ កំពុងស្តីឲយភិកខុេនះ មន បសមន ក់ចុះជីកគស់្រកេ  

ឈូក     កច់ផក ឈូក     ។ 
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២០៥ 

វនសំយុត្តស    បទុមបុបផសុេត្ត   េទវ ភសនំ 

 និចចំ       សុចិគេវសិេន 

 លគគមត្តំ        បបស  

 អពភ មតំវ        ខយតីតិ        ។ 

 [២៧៨]  អទធ        មំ      យកខ        ជនសិ 

 អេថ       មំ      អនុកមបសិ 

 បុនបិ       យកខ        វជជ សិ 

 យទ       បស សិ      ឯទិសន្តិ      ។ 

 [២៧៩] េនវ      តំ      ឧបជី មិ 

 នបិ       េត       ភទទកម្ហេស 

 ត្វេមវ      ភិកខុ        ជេនយយ 

 េយន       គេចឆយយ       សគូតិន្តិ     ។ 

អថេខ េ  ភិកខុ  យ េទវ យ សំេវជិេ  

សំេវគមបទីតិ        ។ 

វនសំយុត្តំ    សមត្តំ  ។ 
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២០៥ 

វនសំយុត្ត   បទុមបុបផសូ្រត   ពកយេពលរបស់េទវ  

 ជអនកែស្វងរកេសចក្តី ្អ ត       អស់កលជនិចច  សូមបមីនបប 

 បុ៉នចុងសក់         ក៏្របកដដូចជបុ៉នេមឃ         ។ 

 [២៧៨]        ភិកខុ េនះតបថ       មន លេទវ   អនក គ ល់ ម  

 ែមន    អនកអនុេ្រគះ ម ែមន     មន លេទវ   កល េបើអនក 

 េឃើញ ម េធ្វើដូេចនះ       អនកគបបនិីយយឲយ ម េទៀតចុះ  ។ 

 [២៧៩]       េទវ តបថ        ខញុមិំនបនចិញចឹ មេ កេទ  មិន 

 ែមន្រគន់េបើជងេ កេទ  េ កគបបេីទកន់សុគតិេ យ 

 កមម       បពិ្រតភិកខុ       េ ក្រតូវដឹងកមមេនះខ្លួនេ កចុះ  ។ 

 ្រគេនះឯង     ភិកខុ េនះ     លុះេទវ េនះ  េធ្វើឲយសេង្វគេហើយ 

ក៏ដល់នូវេសចក្តីសេង្វគ       ។ 

ចប់   វនសំយុត្ត   ។ 
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២០៦ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

តស ុទទ នំ 

 វេិវកំ       ឧប ្ឋ នញច  

 កស បេគេត្តន       សមពហុ  

 នេនទ         អនុរុទធញច  

 នគទត្តញច        កុលឃរណី 

 វជជី បុេ ្ត       ច      េវ លី 

 សជឈេយន       អេយនិេ  

 មជឈន្តកលម្ហិ       បកតិ្រនទិយ 

 បទុមបុេបផន     ចុទទស     ភេវតិ    ។ 
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២០៦ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

ឧទទ នៃនសំយុត្តេនះ   ដូេចនះគឺ 

 វេិវកសូ្រត   ១   ឧប ្ឋ នសូ្រត    ១    កស បេគត្តសូ្រត   ១  សមព- 

 ហុលសូ្រត  ១  ននទសូ្រត  ១   អនុរុទធសូ្រត  ១  នគទត្តសូ្រត  ១ 

 កុលឃរណីសូ្រត    ១   វជជីបុត្តសូ្រតកនុង្រកុងេវ លី   ១  សជឈ- 

 យសូ្រត   ១    អេយនិេ មនសិករសូ្រត    ១  មជឈន្តិកកល- 

 សូ្រត  ១  បកតិ្រនទិយសូ្រត  ១  ជ  ១៤  និងបទុមបុបផសូ្រត  ១  ។ 
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យកខសំយុត្តំ 

បឋមំ   ឥនទកសុត្តំ 

 [២៨០] ឯវេមម សុតំ ។ ឯកំ សមយ ំ ភគ  

ជគេហ វហិរតិ ឥនទកេូដ បព្វេត ឥនទកស  

យកខស             ភវេន           ។ 

 [២៨១] អថេខ ឥនទេក យេកខ  េយន ភគ  

េតនុបសង កមិ ឧបសង កមិ ្វ  ភគវន្តំ គថយ អជឈ- 

ភសិ 

 របូំ      ន      ជីវន្តិ      វទន្តិ      ពុទធ  

 កថំ      ន្វយ ំ     វនិទតិមំ      សររី ំ

 កុតស        អដ្ឋីយកបិណ្ឌ េមតិ 

 កថំ      ន្វយ ំ     សជជតិ      គពភសមិន្តិ      ។ 
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យកខសំយុត្ត 

ឥនទកសូ្រត  ទី  ១ 

 [២៨០] ខញុបំន ្ត ប់មក យ៉ងេនះ ។ សម័យមួយ ្រពះមន 

្រពះភគ ្រទង់គង់េនកនុងលេំន របស់យក េឈម ះ ឥនទកៈ នភនឥំនទកូដ 

ជិត្រកុង ជ្រគឹះ    ។ 

 [២៨១] លំ ប់េនះឯង ឥនទកយក  បនចូលេទគល់្រពះ 

មន្រពះភគ លុះចូលេទដល់េហើយ ក៏េពលគថ នឹង្រពះមន 

្រពះភគថ 

 ្រពះពុទធទងំ យ        មិនេពលនូវរូបថជីវតិេទ        ចុះសត្វ 

 េនះ      បនសររីៈេនះ      េ យេហតុដូចេម្តច  ឆ្អឹងនិងដុំ ច់ 

 េថ្លើម     របស់សត្វេនះ      បនមកពី        ចុះសត្វេនះ  ឋិត 

 េនកនុងគភ៌ដូចេម្តច     ។ 
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២០៨ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

 [២៨២] បឋមំ        កលលំ        េ តិ 

 កល         េ តិ        អព្វុទំ(១) 

 អព្វុទ       ជយេត        េបសិ 

 េបសិយ        និព្វត្តតី        ឃេន(២) 

 ឃន        ប ខ(៣)       ជយន្តិ 

 េក         េ ម         នខបិ       ច 

 យញចស         ភុញជតី        ម  

 អននំ       បនញច        េភជនំ 

 េតន       េ        តតថ       យេបតិ 

 មតុកុចឆិគគេ        នេ តិ      ។ 

ទុតិយំ   សកកសុត្តំ 

 [២៨៣] ឯកំ សមយ ំ ភគ  ជគេហ វហិរត ិ

គិជឈកេូដ        បព្វេត        ។ 
     ១ អមពុទន្តិ ឥទដ្ឋកថយំ ទិស តិ ។ ២ េបសិយ ជយេត ឃេនតិ អញញតថ ទិស តិ ។ 

៣  ឃន  ច   ខតិ  ឥទដ្ឋកថ  ។ 
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២០៨ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

 [២៨២]         ្រពះអងគ្រ ស់ថ        កលលរូបេកើតជដបូំង  តពី 

 កលលរួចមក            េកើតជអមពុទរូប       តពីអមពុទរូបមក  េកើត 

 េបសិរូប        តពីេបសិរូបមក      េកើតជឃនរូប  តពីឃនរូបមក 

 េកើតជ ខរូប    តមកេទៀត    េទើបេកើត    សក់    េ ម  ្រកចក 

 ឯម របស់សត្វេនះ        បរេិភគេភជន   េទះបយក្តី 

 ទឹកក្តី       សត្វេនះែដលឋិតេន      កនុងៃផទៃនម េនះ  ក៏ញុំងំ  

 អត្តភពឲយ្រប្រពឹត្តេទ      េ យេភជនេនះ      ។ 

សកកសូ្រត  ទី  ២ 

 [២៨៣] សម័យមួយ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េនេលើ 

ភនគំិជឈកូដ          េទៀប្រកុង ជ្រគឹះ           ។ 
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២០៩ 

យកខសំយុត្តស    សកកសុេត្ត   ភគវន្តូបសងកមនំ 

 [២៨៤] អថេខ សកកនមេក យេកខ  េយន 

ភគ  េតនុបសង កមិ ឧបសង កមិ ្វ  ភគវន្តំ គថយ 

អជឈភសិ 

 សព្វគនថបបហីនស  

 វបិបមុត្តស        េត        សេ  

 សមណស         ន       តំ       ធុ 

 យទញញមនុ សតីតិ       ។ 

 [២៨៥]  េយន        េកនចិ        វេណ្ណន 

  សំ េ         សកក        ជយតិ 

  ន       តំ        អរហតិ        សបបេញញ  

  មន         អនុកមបតុិំ 

  មន         េច       បសេននន 

  យទញញមនុ សតិ 

  ន       េតន        េ តិ       សំយុេ ្ត  

  យនុកមប(១)           អនុទទយតិ       ។ 
    ១   ឱ.  នុកមប  ។  
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២០៩ 

យកខសំយុត្ត   សកកសូ្រត   សកកយក ចូលេទរក្រពះមន្រពះភគ 

 [២៨៤] ្រគេនះឯង យក េឈម ះសកកៈ បនចូលេទរក្រពះ 

មន្រពះភគ លុះចូលេទដល់េហើយ េទើបេពលគថ នឹង្រពះមន 

្រពះភគថ 

 បុគគលេ្រប ន្របេ បុគគលដៃទ      េ យពកយ   ពកយេនះ 

 មិន្របៃពដល់េ កជសមណៈ  ែដលជអនកលះបង់នូវគនថ- 

 ធម៌្រគប់យ៉ង          មនចិត្តផុត្រសឡះេហើយ  (ចក សវៈ) 

 ជអនកសងប់រមង ប់េទ        ។ 

 [២៨៥]        ្រពះអងគ្រ ស់ថ         មន លសកកៈ  ករេនជមួយ 

 គន េកើត     េ យេហតុ មួយ     បុគគលអនកមន្របជញ   មិនគួរ 

 នឹងអនុេ្រគះនូវេហតុេនះ       ្រតឹមែតចិត្តេទ  េបើបុគគលមនចិត្ត 

 ្រជះថ្ល        េ្រប ន្របេ បុគគលដៃទ     េ យពកយ   ទុកជ 

 បុគគលដៃទេនះ         មិន្របកបខ្លួន មពកយេនះ  ករេ្រប ន 

 ្របេ េនះ          ក៏េឈម ះថករអនុេ្រគះ  េឈម ះថករ - 

 ណិតែដរ         ។ 
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២១០ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

តតិយំ   សូចិេ មសុត្តំ 

 [២៨៦] ឯកំ សមយ ំ ភគ  គយយ ំ វហិរតិ 

ដង កិ តមេញច  សចូិេ មស  យកខស  ភវេន ។ េតន 

េខ បន សមេយន ខេ  ច យេកខ  សចូិេ េម 

ច យេកខ  ភគវេ  អវទិេូរ អតិកកមន្តិ ។ អថេខ 

ខេ  យេកខ  សចូិេ មំ យកខំ  ឯតទេ ច ឯេ  

សមេ តិ ។ េនេ  សមេ  សមណេក ឯ- 

េ  យវ ជនមិ យទិ  េ  សមេ  យទ ិ

       សមណេកតិ      ។ 

 [២៨៧] អថេខ សចូិេ េម យេកខ  េយន ភគ  

េតនុបសង កមិ ឧបសង កមិ ្វ  ភគវេ  កយ ំ ឧបនេម- 

សិ ។ អថេខ ភគ  កយ ំ អបនេមសិ ។ អថេខ 

សចូិេ េម យេកខ  ភគវន្តំ ឯតទេ ច ភយសិ មំ 

សម តិ ។ ន ខ្វ ហន្តំ វុេ  ភយមិ អបិច េត 

សមផេស      បបេកតិ    ។     បញ្ហំ    តំ     សមណ      បុចឆិស មិ 
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២១០ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

សូចិេ មសូ្រត  ទី  ៣ 

 [២៨៦] សម័យមួយ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េន េលើែ្រគ 

េឈម ះដងកិត ជលេំនៃនយក េឈម ះ សូចិេ មៈ ជិត្រសុកគយ ។ 

ក៏សម័យេនះឯង យក េឈម ះ ខរៈ និងយក េឈម ះ សូចិេ មៈ េដើរ 

កនុងទីមិនឆង យ អពីំ្រពះមន្រពះភគ ។ េទើបខរយក និយយនឹងសូចិ- 

េ មយក យ៉ងេនះថ នុ៎ះជសមណៈធ ំ ។ សូចិេ មយក តប 

វញិថ នុ៎ះមិនែមនជសមណៈធេំទ នុ៎ះជសមណៈតូចេទេតើ ខញុ ំ គ ល់ 

ជ្របកដថ       េនះជសមណៈធ ំ      ឬសមណៈតូច      ។ 

 [២៨៧] ្រគេនះឯង សូចិេ មយក  បនចូលេទរក្រពះមន 

្រពះភគ លុះចូលេទដល់េហើយ េទើបបេង្អ នកយេទរក្រពះមន 

្រពះភគ ។ លំ ប់េនះ ្រពះមន្រពះភគ ងក្រពះកយេចញ ។ 

្រគេនះឯង សូចិេ មយក  បន្រកបបងគទូំល្រពះមន្រពះភគ 

យ៉ងេនះថ បពិ្រតសមណៈ េ កខ្ល ចខញុឬំ ។ ្រពះអងគ្រទង់្រ ស់ 

ថ មន ល វុេ  តថគត មិនខ្ល ចអនកឯងេទ ែតសមផស របស់អនក 

ឯង   ្រកក់ ស់   ។   បពិ្រតសមណៈ    ខញុនឹំងសួរ្រប ន ចេំពះេ ក 
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២១១ 

យកខសំយុត្តស    សូចិេ មសុេត្ត   សូចិេ មយកខបុចឆ  

សេច េម សមណ ន ពយករសិ សិ ចិត្តំ  េត 

ខិបិស មិ ហទយ ំ  េត ផេលស មិ បេទសុ 

 គេហ ្វ  បរគងគ យ ខិបិស មីតិ ។ ន ខ្វ ហន្តំ 

វុេ  បស មិ សេទវេក េ េក សមរេក 

ស្រពហមេក សស មណ្រពហមណិយ បជយ សេទ- 

វមនុស យ េយ េម ចិត្តំ  ខិេបយយ ហទយ ំ

 ផេលយយ បេទសុ  គេហ ្វ  បរគងគ យ តីេរ 

ខិេបយយ អបិច ត្វំ វុេ  បុចឆ យទកងខសីតិ ។ 

 [២៨៨] េគ       ច      េទេ        ច       កុេ និទន 

 អរតី       រតិ      េ មហំេ        កុេ ជ 

 កុេ        សមុ ្ឋ យ       មេនវតិកក  

 កុមរក       ធង កមិេ ស ជន្តីតិ      ។ 
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២១១ 

យកខសំយុត្ត   សូចិេ មសូ្រត   សូចិេ មយក ទូលសួរ 

បពិ្រតសមណៈ េបើេ កមិនេ ះ្រ យ្របប់ខញុ េំទ ខញុនឹំងបន ត់ចិត្ត 

េ ក គឺេធ្វើចិត្តឲយខូច ឬវះហឫទយ័របស់េ ក ពំុេនះេ តេទ ខញុនឹំង 

ចប់េជើងេ ក េបះេទេ្រតើយមខ ងទេន្លគងគ  ។ ្រពះអងគ្រ ស់ថ 

មន ល វុេ  បុគគល  បន ត់បង់នូវចិត្តរបស់តថគតបន ឬវះ 

ហឫទយ័របស់តថគត ពំុេនះេ ត ចប់េជើងតថគត្រគែវងេទេ្រតើយ 

ទេន្លគងគ ខងនយបន បុគគលេនះ តថគត មិនែដលេឃើញមនេទ 

កនុងេ ក ្រពមទងំេទវេ ក មរេ ក ្រពហមេ ក កនុងពួកសត្វ 

្រពមទងំសមណ្រពហមណ៍ ទងំមនុស ជសមមតិេទព និងមនុស ដ៏េសស 

មន ល វុេ  មួយេទៀត េបើអនកឯងចង់សួរ ក៏សួរចុះ ។ 

 [២៨៨]        សូចិេ មយក         ទូលសួរថ  គៈនិងេទសៈ 

 មនអ្វីជេហតុ     េសចក្តីអផ ុក     េសចក្តីេ្រតកអរ  និងេសចក្តី 

 ្រពឺ្រពួចេ ម       េកើតអពីំទី       មេនវតិកកៈ  ងំេឡើងអពីំ 

 ទី        េហើយែលងេចលនូវចិត្តេទវញិ ដូចកូនេកមងចប់ 

 ែក្អកេបះេចល      ។ 
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២១២ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

 [២៨៩] េគ       ច       េទេ        ច     ឥេ និទន 

 អរតី       រតិ       េ មហំេ       ឥេ ជ 

 ឥេ        សមុ ្ឋ យ       មេនវតិកក  

 កុមរក       ធង កមិេ ស ជន្តិ 

 េសនហជ       អត្តសមភូ  

 និេ្រគធេស វ       ខនធជ 

 បុថ ូ      វសិ ្ត        កេមសុ 

 មលុ (១)        វតិថ        វេន 

 េយ       នំ       បជនន្តិ       យេ និទនំ 

 េត      នំ       វេិនេទន្តិ       សុេ ហិ       យកខ  

 េត       ទុត្តរ ំ      ឱឃមិមំ       តរន្តិ 

 អតិណ្ណបុព្វំ      អបុនពភ យតិ      ។ 

    ១  ឱ.   ម.   មលុ វ   ។ 
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២១២ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

 [២៨៩]       ្រពះអងគ្រ ស់ថ       គៈនិងេទសៈ  មនអត្តភព 

 េនះជេហតុ       េសចក្តីអផ ុក       េសចក្តីេ្រតកអរ  និងេសចក្តី 

 ្រពឺ្រពួចេ ម    ក៏េកើតអពីំអត្តភពេនះ    មេនវតិកកៈ  ក៏ ងំេឡើង 

 អពីំអត្តភពេនះែដរ       េហើយែលងេចលនូវចិត្តេទវញិ  ដូច 

 កូនេកមងចប់ែក្អកេបះេចល    វតិកកៈដ៏ មក  េកើតអពីំេសចក្តី 

 ្រស ញ់       េកើត្រពមកនុងខ្លួន      ដូចជពួរៃ្រជ  េកើតអពីំេដើម 

 ៃ្រជ      បបវតិកកៈដ៏េ្រចើន  រែមងេធ្វើពួកសត្វឲយជប់េនកនុងកម 

 ទងំ យ       ដូចវល្លិែដលរួបរតិេដើមេឈើកនុងៃ្រព  ពួកបុគគល 

       ដឹងចបស់នូវអត្តភពេនះថ  មនរបស់ ជេហតុ 

 ពួកបុគគលេនះ     ក៏បេនទ បង់នូវអត្តភពេនះបន  មន លយក  

 អនកចូរ ្ត ប់ចុះ    ពួកបុគគលេនះ    រែមងឆ្លងនូវអន្លង់េនះ  ែដល 

 ឆ្លងបនេ យក្រម     ែដលេគមិនែដលឆ្លង  េដើមបមិីនេកើតកនុង 

 ភពថមីតេទេទៀត     ។ 



432 
 

២១៣ 

យកខសំយុត្តស    មណិភទទសុេត្ត   ភគវន្តបបដិវចនំ 

ចតុតថំ   មណិភទទសុត្តំ 

 [២៩០] ឯកំ សមយ ំ ភគ  មគេធសុ វហិរត ិ

មណិមឡេក េចតិេយ មណិភទទស  យកខស  

ភវេន            ។ 

 [២៩១] អថេខ មណិភេទទ  យេកខ  េយន ភគ  

េតនុបសង កមិ ឧបសង កមិ ្វ  ភគវេ  សន្តិេក ឥមំ 

គថំ           អភសិ  

 សតិមេ         សទ        ភទទំ 

 សតិម        សុខេមធតិ 

 សតិមេ         សុេវ        េសេយយ 

 េវ        ច        បរមុិចចតីតិ        ។ 
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២១៣ 

យកខសំយុត្ត   មណិភទទសូ្រត   ្រពះមន្រពះភគ្រ ស់តប 

មណិភទទសូ្រត  ទី  ៤ 

 [២៩០] សម័យមួយ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េន កនុងលេំន 

របស់យក េឈម ះ មណិភទទ េទៀបេចតិយេឈម ះ មណិមឡកៈ កនុង 

ែដនមគធៈ        ។ 

 [២៩១] ្រគេនះឯង មណិភទទយក  បនចូលេទរក្រពះ 

មន្រពះភគ លុះចូលេទដល់េហើយ េទើបេពលគថេនះ កនុង 

សំ ក់្រពះមន្រពះភគថ 

 េសចក្តីចេ្រមើន         របស់បុគគលអនកមន ម រតី  រែមងមន្រគប់ 

 កល       អនកមន ម រតី        រែមងដល់នូវេសចក្តីសុខ  គុណដ៏ 

 ្របេសើរ      របស់បុគគលអនកមន ម រតី      រែមងមនជនិចច  អនក 

 មន ម រតី      រែមងរួចចកេពៀរ      ។ 



434 
 

២១៤ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

 [២៩២] សតិមេ        សទ       ភទទំ 
 សតិម       សុខេមធតិ 
 សតិមេ        សុេវ       េសេយយ 
 េវ (១)       ន       បរមុិចចតិ(២)      ។ 
 យស        សព្វមេ រត្តឹ 
 អហឹ យ       រេ        មេន 
 េមត្តំេ (៣)      សព្វភេូតសុ 
 េវរន្តស        ន       េកនចីតិ       ។ 

បញច មំ   នុសុត្តំ 

 [២៩៣] ឯកំ សមយ ំ ភគ  វតថិយ ំ វហិ- 
រតិ េជតវេន អនថបិណ្ឌិ កស  េម ។ េតន 
េខ បន សមេយន អញញតរសិ  ឧបសិកយ 

នុ នម បុេ ្ត  យេកខន គហិេ  េ តិ ។ 
 [២៩៤] អថេខ  ឧបសិក បរេិទវមន 
យ ំ         េវ យ ំ         ឥម          គថេយ          អភសិ 

      ១ ម. េវ  ច ។ ២ កតថចិ េបតថេក ឥតិសេទទ  ទិស តិ ។ េ  ន សេមតិ (អម្ហ កំ 

មតិ)  ។  ៣  េមត្តំ  េ តិ  បេ   ។   ឥធដ្ឋកថយមបិ  ឯវ ំ ទិស តិ  ។ 
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២១៤ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

 [២៩២]      ្រពះអងគ្រ ស់ថ      េសចក្តីចេ្រមើន  របស់បុគគលអនក 

 មន ម រតី      រែមងមនសព្វកល      អនកមន ម រតី  ែតងដល់ 

 នូវេសចក្តីសុខ        គុណដ៏្របេសើរ  របស់បុគគលអនកមន ម រតី 

 រែមងមនជនិចច      ែតអនកមន ម រតី      មិនរួចចកេពៀរេទ  ។ 

 លុះែតបុគគល         មនចិត្តេ្រតកអរ  កនុងករមិនេបៀតេបៀន 

 អស់ៃថងនិងយប់ទងំអស់          មនចែំណកេម ្ត ចិត្ត  ចេំពះ 

 ពួកសត្វទងំពួង        បុគគលេនះ       េទើបមិនមនេពៀរ  េ យ 

 េហតុនីមួយេឡើយ       ។ 

នុសូ្រត  ទី  ៥ 

 [២៩៣] សម័យមួយ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េន កនុងវត្ត 

េជតពន របស់អនថបិណ្ឌិ កេសដ្ឋី េទៀប្រកុង វតថី ។ សម័យេនះ 

ឯង យក បនចប់ នុ មេណរ ជបុត្តរបស់ឧបសិកមន ក់ ។ 

 [២៩៤] ្រគេនះឯង ឧបសិកេនះ ខ កឹខ ួល បនេពល 

គថទងំេនះ         កនុងេវ េនះថ 
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២១៥ 

យកខសំយុត្តស    នុសុេត្ត   នុវចនំ 

 ចតុទទសឹ       បញចទសឹ 

 យ        ច       បកខស        អដ្ឋមី 

 បរ ិ រកិបកខញច  

 អដ្ឋងគសុសមគតំ 

 ឧេបសថំ       ឧបវសន្តិ 

 ្រពហមចរយិ ំ      ចរន្តិ       េយ 

 ន       េតហិ       យកខ        កីឡន្តិ 

 ឥតិ        េម        អរហតំ        សុតំ 

 ទនិ       អជជ      បស មិ 

 យកខ        កីឡន្តិ       នុនតិ       ។ 

 [២៩៥] ចតុទទសឹ        បញចទសឹ 

 យ       ច       បកខស        អដ្ឋមី 

 បរ ិ រកិបកខញច  

 អដ្ឋងគសុសមគតំ 

 ឧេបសថំ       ឧបវសន្តិ 

 ្រពហមចរយិ ំ      ចរន្តិ        េយ 

 ន       េតហិ        យកខ         កីឡន្តិ 
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២១៥ 

យកខសំយុត្ត   នុសូ្រត   ពកយ នុ មេណរ 

 ខញុបំនឮ្រពះអរហន្តទងំ យថ  បុគគលទងំ យ  

 រក ឧេបសថ្របកបេ យអងគ  ៨  កនុងៃថងទី  ១៤  ៃថងទី   ១៥  និង 

 ៃថងទី    ៨    ៃនបក      ទងំបរិ រកិបកខផង(១)  េឈម ះថ្រប្រពឹត្ត 

 ្រពហមចរយិៈ    ពួកយក       មិនយយីបុគគលេនះេឡើយ  ឥឡូវ 

 ៃថងេនះ      ខញុឯំងេឃើញពួកយក      យយី នុ មេណរ  ។ 

 [២៩៥]       យក       តបថ  នងបនឮពកយ្រពះអរហន្តទងំ- 

 យ         េ យ្របៃពថ       បុគគលទងំ យ   រក  

 ឧេបសថ     ្របកបេ យអងគ    ៨    កនុងៃថងទី    ១៤    ៃថងទី  ១៥ 

 និងៃថងទី      ៨      ៃនបក       ទងំបរិ រកិបកខផង  េឈម ះថ 

 ្រប្រពឹត្ត្រពហមចរយិៈ     ពួកយក   មិនយយីបុគគលទងំេនះេទ 

     ១ បរិ រកិបកខេនះ សំេ យកៃថងបដិជគរឧេបសថ គឺៃថងខងេដើមនិងៃថងខងចុងៃនបកតិ- 
ឧេបសថ  (ៃថងអមបកតិឧេបសថ)  ។ 
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២១៦ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

 ហុ        េត        អរហតំ        សុតំ 
 នុំ        បពុទធំ        វជជ សិ 
 យកខ នំ       វចនំ       ឥទំ 
 មកសិ        បបកំ        កមមំ 
 វ ិ             យទិ               រេ  
 សេចវ        បបកំ        កមមំ 
 ករសិ សិ       កេ សិ        
 ន       េត       ទុកខ         បមុតយតថិ 
 ឧបបចច បិ        ប យេ តិ(១)      ។ 
 [២៩៦] មតំ              អមម       េ ទន្តិ 
  េយ              ជីវ ំ      ន       ទិស តិ 
  ជីវន្តំ        អមម       បស ន្តី 
  ក ម         មំ        អមម       េ ទសីតិ       ។ 
 [២៩៧] មតំ               បុត្ត        េ ទន្តិ 
 េយ               ជីវ ំ       ន       ទិស តិ 
 េយ        ច       កេម        ចជិ ្វ ន 
 បុន គចឆេត       ឥធ 
     ១   ឥម  គថេយ  អម្ហ កំ  េបតថេក  ច   ឱ.  ម.  េបតថេក   ច   អញញមញញំ   វរុិទធ    េយវ   ។ 
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២១៦ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

 នងគបបនិីយយ្របប់ នុ មេណរ ែដលភញ ក់េឡើងថ 

 េនះជពកយរបស់ពួកយក       (្របប់)      ថ  េ កកុេំធ្វើអេំពើ 

 ្រកក់កនុងទីចេំពះមុខ      ឬទីកបំងំមុខេឡើយ  េបើេ កនឹង 

 េធ្វើ      ឬកពុំងេធ្វើ      នូវអេំពើ មក  េ កទុកជេ ះរត់េទ 

 ក៏មិនរួចអពីំេសចក្តីទុកខែដរ       ។ 

 [២៩៦]       នុ មេណរភញ ក់េឡើង      និយយថ  េញម 

 ពួកជនែតងយរំកបុគគល     ែដល ្ល ប់បត់េទេហើយ  ឬបុគគល 

 ែដលរស់េន     ែតេគមិនេឃើញ     េញម  េញមេឃើញ ម  

 េនរស់េនេឡើយ      េញម      េហតុអ្វីក៏េញមយរំក ម   ។ 

 [២៩៧]      ឧបសិកតបថ      េ កកូន  ជនទងំ យែតង 

 យរំកបុគគល    ែដល ្ល ប់បត់េទេហើយ  ឬបុគគលែដលរស់េន 

 ែតេគមិនេឃើញ     មយ៉ងេទៀត    បុគគល   លះបង់កមទងំ- 

 យេហើយ      ែបរជ្រតឡប់មករកកម  កនុងេ កេនះវញិ 
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១០៧ 

យកខសំយុត្តស    បិយងករសុេត្ត   អនុរទុធស    ធមមបទភសនំ 

 តំ       បិ       បុត្ត       េ ទន្តិ 

 បុន       ជីវ ំ      មេ        ហិ       េ  

 កុកកុ        ឧពភេ        ត 

 កុកកុ ឡំ       បតិតុមិចឆសិ 

 នរក       ឧពភេ        ត 

 នរកំ        បតិតុមិចឆសិ 

 អភិធវថ        ភទទេន្ត 

 កស        ឧជឈបយមេស 

 ទិ ្ត         និពភតំ        ភណ្ឌំ  

 បុន       ឌយ្ហិតុមិចឆសីតិ       ។ 

ឆដ្ឋំ   បិយងករសុត្តំ 

 [២៩៨] ឯកំ សមយ ំ យ ម  អនុរុេទធ  - 

វតថិយ ំ វហិរតិ េជតវេន អនថបិណ្ឌិ កស  េម ។ 

េតន េខ បន សមេយន យ ម  អនុរុេទធ  រត្តិយ 

បចចូសសមយ ំ       បចចុ ្ឋ យ         ធមមបទនិ         ភសតិ           ។ 
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២១៧ 

យកខសំយុត្ត   បិយងករសូ្រត   ្រពះអនុរទុធសំែដងធមមបទ  

 េ កកូន      សូមបែីតបុគគលេនះ      ក៏ពួកជនយរំកែដរ  េ្រពះ 

 ថ       បុគគលេនះរស់េនែមន  ែតទុកដូចជមនុស ្ល ប់េហើយ 

 េ កកូន     ខញុបំន្រសង់េ ក     អពីំេផះេក្ត គឺឃ ស  េហើយ 

 េ កចង់ធ្ល ក់េទ     កនុងេផះេក្ត វញិ      េ កកូន  ខញុបំន្រសង់ 

េ កអពីំរេ ្ត េហើយ       េ កចង់ធ្ល ក់េទ កនុងរេ ្ត វញិ 

េ កចូរសទុះេចញេទ     េសចក្ដីចេ្រមើន     ចូរមនដល់េ ក  ខញុ  ំ

 នឹង្របប់ដល់អនក េកើត        េ ក  (េចញអពីំឃ សេទ 

 បួសេហើយ)          ដូចជេ្រគ ងភណ្ឌ ៈ  ែដលេគនេំចញអពីំផទះ 

 េភ្លើងេឆះ         េហើយចង់េឆះ         (កនុងឃ ស)        វញិ        ។ 

បិយងករសូ្រត  ទី  ៦ 

 [២៩៨] សម័យមួយ ្រពះអនុរុទធមន យុ េនកនុងវត្តេជតពន 

របស់អនថបិណ្ឌិ កេសដ្ឋី េទៀប្រកុង វតថី ។ សម័យេនះឯង ្រពះ 

អនុរុទធមន យុ េ្រកកេឡើងកនុងបចចូសសម័យៃន ្រតី េហើយសែំដង 

ធមមបទ        ។ 
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២១៨ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

 [២៩៩] អថេខ បិយង ករម  យកខិ នី បុត្តកំ 
ឯវ ំ        េ េសសិ  
 ម         សទទមករ ី        បិយង ករ 
 ភិកខុ         ធមមបទនិ       ភសតិ 
 អបិច        ធមមបទំ        វជិនិយ 
 បដិបេជជម     ហិ យ     េន     សិយតិ     ។ 
 [៣០០] បេណសុ       ច       សញញមមេស 
 សមបជនមុ        ន       ភ មេស 
 សិេកខម        សុសីលយមត្តេន 
 អបិ       មុេចចម        បិ ចេយនិយតិ     ។ 

សត្តមំ   បុនព្វសុសុត្តំ 

 [៣០១] ឯកំ សមយ ំ ភគ  វតថិយ ំ វហិរត ិ
េជតវេន អនថបិណ្ឌិ កស  េម ។ េតន េខ បន 
សមេយន ភគ  ភិកខូ  និព្វ នបបដិសំយុ ្ត យ ធមមិយ 
កថយ សនទេស តិ សមទេបតិ សមុេត្តេជតិ សមប- 
ហំេសតិ ។ េត ច ភិកខូ  អដ្ឋិក ្វ  មនសិក ្វ  សព្វ- 
េចតេ      សមនន ហរ ិ ្វ      ឱហិតេ      ធមមំ     សុណន្តិ   ។ 
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២១៨ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

 [២៩៩] ្រគេនះឯង យកខិនីេឈម ះ បិយងករម  លួងកូនតូច 

យ៉ងេនះថ 

 មន លបិយងករៈ       ឯងកុមំត់-កេឡើយ  ដបតិភិកខុកពុំងសំែដង 

 ធមមបទ     ្របសិនេបើេយើងដឹងចបស់នូវធមមបទេហើយ  ្របតិបត្តិ 

 ម   េដើមបជី្របេយជន៍  ្របេយជន៍នឹងមនដល់េយើង ។ 

 [៣០០]     កូនតបថ       េយើងនឹងស្រងួម  កនុងសត្វទងំ យ 

 េយើងកុេំពល   នូវពកយសមបជនមុ ទ  េយើងគួរសិក  

 នូវមរយទ      របស់ខ្លួនឲយល្អ  េទើបេយើងរួចអពីំកេំណើ ត 

 បិ ចបន       ។ 

បុនព្វសុសូ្រត  ទី  ៧ 

 [៣០១] សម័យមួយ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េន កនុងវត្ត 

េជតពន របស់អនថបិណ្ឌិ កេសដ្ឋី េទៀប្រកុង វតថី ។ សម័យេនះឯង 

្រពះមន្រពះភគ ្រទង់ពនយល់ែណនពួំកភិកខុ  ឲយេឃើញចបស់ ឲយកន់ 

យក ឲយ ច ន ឲយរកី យ េ យធមមីកថ ្របកបេ យ្រពះ 

និព្វ ន ។ ពួកភិកខុ េនះ ក៏េធ្វើឲយជ្របេយជន៍ េធ្វើទុកកនុងចិត្ត ្របមូល 

មកនូវចិត្តទងំពួង       េផទ ងេ ត្រប ទ្របុង ្ត ប់ធម៌      ។ 
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២១៩ 

យកខសំយុត្តស    បុនព្វសុសុេត្ត   យកខិនីវចនំ 

 [៣០២] អថេខ បុនព្វសុម  យកខិ នី បុត្ត- 

កំ        ឯវ ំ       េ េសសិ 

 តុណ្ហី        ឧត្តរេិក        េ ហិ 

 តុណ្ហី        េ ហិ       បុនព្វសុ 

 យ ហំ       ពុទធេសដ្ឋស  

 ធមមំ       េ ស មិ       សតថុ េន 

 និព្វ នំ       ភគ        ហ 

 សព្វគនថបបេមចនំ 

 អតិេវ        ច       េម       េ តិ 

 អសមឹ       ធេមម        បិយយន 

 បិេយ        េ េក       សេក        បុេ ្ត  

 បិេយ        េ េក       សេក        បតិ 

 តេ        បិយតរ ំ       មយ្ហ ំ

 អស         ធមមស        មគគន 

 ន       ហិ       បុេ ្ត        បតិ       បិ 

 បិេយ       ទុកខ        បេមចេយ 

 យថ        សទធមមស វនំ 
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២១៩ 

យកខសំយុត្ត   បុនព្វសុសូ្រត   ពកយយកខិនី 

 [៣០២] ្រគេនះឯង យកខិនីេឈម ះ បុនព្វសុម  លួងកូន 

តូច       យ៉ងេនះថ 

 មន លនងឧត្ត        ចូរឯងេសង មេទ       មន លបុនព្វសុ  ចូរឯង 

 េសង មេទ        អញនឹង ្ត ប់ធម៌  របស់្រពះ ្ត ជ្រពះពុទធ 

 ដ៏្របេសើរសិន       ្រពះមន្រពះភគ  បនសំែដងនូវ្រពះនិព្វ ន 

 ថជេ្រគ ងរួចចកគនថធម៌ទងំពួង     មយ៉ងេទៀត  េសចក្តី្រប- 

 ថន កនុងធម៌េនះ      របស់អញខ្ល ងំហួស្របមណ  កូនរបស់ខ្លួន 

 ក៏ជទី្រស ញ់កនុងេ ក  ប្តីរបស់ខ្លួន     ក៏ជទី្រស ញ់កនុង 

 េ ក       ែតេសចក្តី្របថន ធម៌េនះ  របស់អញជទី្រស ញ់ 

 ៃ្រកែលងជងេនះេទេទៀត     កូនក្តី    ប្តីក្តី  ែដលជទី្រស ញ់ 

 មិនែមនេ ះអញឲយរួចចកទុកខបនេទ  មនែតករ ្ត ប់ធម៌ 
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២២០ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

 ទុកខ        េមេចតិ       បណិនំ 

 េ េក       ទុកខបេរតសមឹ 

 ជ មរណសំយុេត្ត 

 ជ មរណេមកខ យ 

 យ ំ      ធមមំ       អភិសមពុធំ 

 តំ       ធមមំ       េ តុមិចឆ មិ 

 តុណ្ហី       េ ហិ      បុនព្វសតូិ       ។ 

 [៣០៣] អមម      ន      ពយហរសិ មិ 

 តុណ្ហី ភូ យមុត្ត  

 ធមមេមវ       និ េមហិ 

 សទធមមស វនំ      សុខំ 

 សទធមមស        អនញញ យ 

 អមម       ទុកខំ        ច មេស 

 ឯស       េទវមនុស នំ 

 សមមូ ្ហ នំ       បភង កេ  

 ពុេទធ        អន្តិម រេី  

 ធមមំ       េទេសតិ       ចកខុ មតិ       ។ 
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២២០ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

 េទើបេ ះសត្វទងំ យ     ឲយរួចចកទុកខបន  កលេបើសត្វ- 

 េ ក         ្រតូវេសចក្តីទុកខ្រគបសងកត់  ្របកបេ យជ និង 

 មរណៈេហើយ        ្រពះមន្រពះភគ  ្រទង់្រ ស់ដឹងេហើយ 

 នូវធម៌       អញចង់ ្ត ប់ធម៌េនះ  េដើមបរួីចចកជ និង 

 មរណៈ       មន លបុនព្វសុ       ចូរឯងេសង មេទ        ។ 

 [៣០៣]    បុនព្វសុកុមរ     តបថ    បពិ្រតអនកម្ត យ  ខញុមិំន 

 និយយេទ     ទងំនងឧត្ត េនះក៏េសង មែដរ  សូមអនកម្ត យ 

 ្ត ប់ធម៌ចុះ      ករ ្ត ប់្រពះសទធមម  នមំកនូវេសចក្តីសុខ 

 បពិ្រតអនកម្ត យ     េយើងេដើរទងំទុកខ  េ្រពះមិនបនដឹង្រពះ 

 សទធមម       ្រពះពុទធន៎ុះ  ជអនកេធ្វើនូវពន្លឺដល់េទវ និងមនុស  

 ទងំ យ     ែដលវេង្វង     មន្រពះសររីៈជទីបផុំត  ្រពះអងគ 

 មនបញញ ចកខុ     ្រទង់កពុំងសំែដងធម៌    ។ 
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២២១ 

យកខសំយុត្តស    សុទត្តសុេត្ត   អនថបិណ្ឌិ កស    បរវិតិកកនំ 

 [៣០៤] ធុ         េខ        បណ្ឌិ េ          នម 

 បុេ ្ត          ជេ          ឧេរ         សេយ 

 បុេ ្ត          េម        ពុទធេសដ្ឋស  

 ធមមសុទធំ         បិយយតិ 

 បុនព្វសុ         សុខី        េ ហិ 

 អជជ ហម្ហិ         សមុគគ  

 ទិ ្ឋ និ         អរយិសចច និ 

 ឧត្ត បិ         សុ តុ         េមតិ       ។ 

អដ្ឋមំ   សុទត្តសុត្តំ 

 [៣០៥] ឯកំ សមយ ំ ភគ  ជគេហ វហិរត ិ

សីតវេន ។ េតន េខ បន សមេយន អនថបិណ្ឌិ េក 

គហបតិ ជគហំ អនុបបេ ្ត  េ តិ េកនចិេទវ ករ- 

ណីេយន ។ អេស សិ េខ អនថបិណ្ឌិ េក គហបតិ 

ពុេទធ  កិរ េ េក ឧបបេនន តិ វេទវ ច បន 

ភគវន្តំ ទស នយ ឧបសង កមិតុកេម េ តិ ។ 

អថេខ       អនថបិណ្ឌិ កស         គហបតិស         ឯតទេ សិ 
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២២១ 

យកខសំយុត្ត   សុទត្តសូ្រត    េសចក្តី្រតិះរះិ   របស់អនថបិណ្ឌិ កគហបតី 

 [៣០៤]              (បុនព្វសុម េពលថ)  ្របៃព ស់ហន៎ 

 កូនេកើតេហើយ    េដកេនន្រទូង    ែដលជបណ្ឌិ ត  កូនរបស់ 

 អញ     ្រស ញ់ធម៌ដ៏បរសុិទធ    របស់្រពះពុទធដ៏្របេសើរ    មន ល 

 បុនព្វសុ      ចូរឯងបនសុខ្រសួល      អញបនខពង់ខពស់  (កនុង 

 សន)     ងំពីរៃថងេនះេហើយ    ទងំនងឧត្ត   ក៏ចូរ ្ត ប់ 

 អរយិសចចទងំ យ      ែដលអញនិងឯងេឃើញេហើយចុះ  ។ 

សុទត្តសូ្រត  ទី  ៨ 

 [៣០៥] សម័យមួយ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េន កនុង 

សីតវន័ េទៀប្រកុង ជ្រគឹះ ។ សម័យេនះឯង អនថបិណ្ឌិ កគហបតី 

បនេទដល់្រកុង ជ្រគឹះ េ យកិចចករនីមួយ(១) ។ អនថបិណ្ឌិ ក- 

គហបតី បនឮដណឹំងថ ្រពះពុទធេកើតេឡើងេហើយកនុងេ ក ក៏មន 

្របថន េដើមបចូីលេទជួប នឹង្រពះមន្រពះភគ កនុងខណៈេនះឯង ។ 

្រគេនះឯង អនថបិណ្ឌិ កគហបតី មនេសចក្តី្រតិះរះិ យ៉ងេនះថ 

     ១    កិចចករនីមួយកនុងទីេនះ    សំេ យកករជួញ   ។    អដ្ឋកថ    ។ 
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២២២ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

អកេ  េខ អជជ ភគវន្តំ ទស នយ ឧបសង កមិតុំ 

េស្វទនហំ កេលន ភគវន្តំ ទស នយ ឧបសង ក- 

មិស មីតិ ។ ពុទធគ យ សតិយ និបជជិ  រត្តិយ សុទំ 

តិកខត្តុ ំ វុ ្ឋ សិ បភតន្តិ មញញមេន ។ អថេខ 

អនថបិណ្ឌិ េក គហបតិ េយន សីវថិកទ្វ រ ំ េតនុប- 

សង កមិ        ។         អមនុស         ទ្វ រ ំ       វវិរសុឹ        ។ 

 [៣០៦] អថេខ អនថបិណ្ឌិ កស  គហបតិស  

នគរម្ហ  និកខមន្តស  េ េក អន្តរធយិ អនធក- 

េ  បតុរេ សិ ភយ ំ ឆមភិតត្តំ េ មហំេ  ឧ- 

ទបទិ ។ តេ  ច បុន និវត្តិតុកេម អេ សិ ។ 

អថេខ   សិវេក    យេកខ       អន្តរហិេ      សទទំ     អនុស េវសិ 
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២២២ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

ៃថងេនះជកលមិនគួរ េដើមបចូីលេទជួប្រពះមន្រពះភគេទ ចដំល់ៃថង 

ែស្អក ម អញនឹងចូលេទជួប្រពះមន្រពះភគ េ យកលគួរ ពំុ 

ខន ។ កលេបើសតិ ងំេនកនុងពុទធគុណេហើយ គត់េដកកនុងមួយ ្រតី 

េ្រកកេឡើង ៣ ដង េ យ ម នថ ភ្លឺេហើយ ។ ្រគេនះឯង អន- 

បិណ្ឌិ កគហបតី ក៏ចូលេទរកសីវថិកទ្វ រ (ទ្វ រសម ន) ។ ពួក 

អមនុស      ក៏េបើកទ្វ រឲយ     ។ 

 [៣០៦] ្រគេនះ កលអនថបិណ្ឌិ កគហបតី កពុំងេចញេទអ-ំ 

ពីនគរ ពន្លឺក៏បត់េទ ងងឹតក៏េកើត្របកដេឡើង េសចក្តីភ័យ តក់ស្លុត និង 

ករ្រពឺេ ម ក៏េកើតេឡើង ។ គត់ចង់្រតឡប់មកអពីំទីេនះវញិ ។ ្រគេនះ 

ឯង  យក េឈម ះសិវកៈ   បបំងំខ្លួនមិនឲយេឃើញ  េធ្វើសេំឡងឲយឮេឡើងថ 
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២២៣ 

យកខសំយុត្តស    សុទត្តសុេត្ត   សិវកយកខសេទទ  

 សតំ       ហតថី       សតំ       អស  

 សតំ        អស តរ ី      រថ 

 សតំ       កញញ សហស និ(១) 

 មុត្តមណិកុណ្ឌ  

 ឯកស        បទវតីិ រស  

 កលំ       នគឃន្តិ       េ ឡសឹ 

 អភិកកម       គហបតិ 

 អភិកកម        គហបតិ 

 អភិកកមនេន្ត        េសេយយ 

 េន        បដិកកមនន្តិ       ។ 

 អថេខ អនថបិណ្ឌិ កស  គហបតិស  អនធក- 

េ  អន្តរធយិ េ េក បតុរេ សិ យ ំ អេ - 

សិ ភយ ំ ឆមភិតត្តំ េ មហំេ  េ  បដិបបស មភិ ។ 
     ១ សតំ កញញ សហស នីតិ បុរមិបទនិបិ ឥមិន វ សហស បេទ ន សទធឹ សមពនធ និ 

តេថវ ហិ សតំ កញញ សហស និ សតសហស និ ហតថិសតសហស និ អស សតស- 

ហស និ រថតិ អយេមតថ អេ ថ  ។ ឥតិ ឯេកកសតសហស េ  ទីបិតន្តិ ឥទដ្ឋកថយំ 

វតុ្តំ   ។ 
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២២៣ 

យកខសំយុត្ត    សុទត្តសូ្រត    សំេឡងរបស់សិវកយក  

 ដរំមួីយែសន      េសះមួយែសន  រថទឹមេ យេមេសះអស តរ 

 មួយែសន        នងកញញ ពក់កុណ្ឌ ល  ជវកិរៈៃនែកវមណី 

 មួយែសននក់         ក៏មិនដល់ៃថ្លមួយចណិំត  ៃនជំ នមួយ 

 ែដលេគែចក    ឲយជចែំណកដប់្របមួំយ     ៗ   ដងេឡើយ  មន ល 

 គហបតី       ចូរអនកឈនេទមុខចុះ      មន លគហបតី  ចូរអនក 

 ឈនេទមុខចុះ       ករឈនេទមុខ  របស់អនក្របេសើរជង 

 ឯករ្រតឡប់ថយេ្រកយវញិ        មិន្របេសើរេទ       ។ 

 ្រគេនះឯង ងងឹតបត់េទ ពន្លឺក៏េកើត្របកដេឡើង ដល់អន- 

ថបិណ្ឌិ កគហបតី ទងំេសចក្តីភ័យ ករតក់ស្លុត និងករ្រពឺេ ម ក៏ 

សងប់រមង ប់េទ       ។ 
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២២៤ 

សុត្តន្តបិដេក    សំយុត្តនិកយស     សគថវេគគ  

 [៣០៧] ទុតិយមប ិ េខ អនថបិណ្ឌិ កស  គ- 

ហបតិស  េ េក អន្តរធយិ អនធកេ  បតុរ- 

េ សិ ភយ ំ ឆមភិតត្តំ េ មហំេ  ឧទបទិ ។ តេ  

ច បុន និវត្តិតុកេម អេ សិ ។ ទុតិយមប ិ េខ 

សិវេក        យេកខ         អន្តរហិេ         សទទមនុស េវសិ  

 សតំ      ហតថី      សតំ      អស       ។   េប  ។ 

 កលំ      នគឃន្តិ      េ ឡសឹ 

 អភិកកម       គហបតិ 

 អភិកកម       គហបតិ 

 អភិកកមនេន្ត       េសេយយ 

 េន        បដិកកមនន្តិ       ។ 

 អថេខ អនថបិណ្ឌិ កស  គហបតិស  អនធក- 

េ  អន្តរធយិ េ េក បតុរេ សិ យ ំ អេ សិ 

ភយ ំ     ឆមភិតត្តំ        េ មហំេ        េ         បដិបបស មភិ      ។ 
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២២៤ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

 [៣០៧] ពន្លឺបត់េទ ងងឹតក៏េកើត្របកដេឡើង ដល់អនថ- 

បិណ្ឌិ កគហបតី ទងំេសចក្តីភ័យ ករតក់ស្លុត និងករ្រពឺេ ម ក៏េកើត 

េឡើង អស់ រៈពីរដងេទៀត ។ ឯអនថបិណ្ឌិ កគហបតី ក៏ចង់្រតឡប់ 

ពីទីេនះមកវញិេទៀត ។ សីវកយក  បបំងំខ្លួនមិនឲយេឃើញ ក៏េធ្វើ 

សេំឡងឲយឮេឡើង       អស់ រៈពីរដងេទៀតថ 

 ដរំមួីយែសន    េសះមួយែសន     ។     េប    ។  ក៏មិនដល់ៃថ្លមួយ 

 ចណិំត        ៃនជំ នមួយ  ែដលេគែចកឲយជចែំណកដប់្រប ំ

 មួយ  ៗ   ដងេឡើយ       មន លគហបតី  ចូរអនកឈនេទមុខចុះ 

 មន លគហបតី         ចូរអនកឈនេទមុខចុះ  ករឈនេទមុខ 

 របស់អនក្របេសើរជង         ឯករ្រតឡប់ថយេ្រកយវញិ  មិន 

 ្របេសើរេទ         ។ 

 ្រគេនះឯង ងងឹតបត់េទ ពន្លឺក៏េកើត្របកដេឡើង ដល់អន- 

ថបិណ្ឌិ កគហបតី ទងំេសចក្ដីភ័យ ករតក់ស្លុត និងករ្រពឺេ ម ក៏សងប់ 

រមង ប់េទ        ។ 
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២២៥ 

យកខសំយុត្តស    សុទត្តសុេត្ត   សីវកយកខសេទទ  

 [៣០៨] តតិយមប ិ េខ អនថបិណ្ឌិ កស  គហ- 

បតិស  េ េក អន្តរធយិ អនធកេ  បតុរេ - 

សិ ភយ ំ ឆមភិតត្តំ េ មហំេ  ឧទបទិ ។ តេ  

ច បុន និវត្តិតុកេម អេ សិ ។ តតិយមប ិ េខ 

សិវេក        យេកខ          អន្តរហិេ          សទទមនុស េវសិ  

 សតំ        ហតថី        សតំ        អស      ។     េប    ។ 

 កលំ       នគឃន្តិ       េ ឡសឹ 

 អភិកកម       គហបតិ 

 អភិកកម       គហបតិ 

 អភិកកមនេន្ត       េសេយយ 

 េន        បដិកកមនន្តិ       ។ 

 អថេខ អនថបិណ្ឌិ កស  គហបតិស  អនធក- 

េ  អន្តរធយិ េ េក បតុរេ សិ យ ំ អេ សិ 

ភយ ំ     ឆមភិតត្តំ        េ មហំេ        េ        បដិបបស មភិ       ។ 
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២២៥ 

យកខសំយុត្ត    សុទត្តសូ្រត    សំេឡងរបស់សិវកយក  

 [៣០៨] ពន្លឺបត់េទ ងងឹតក៏េកើត្របកដេឡើង ដល់អនថ- 

បិណ្ឌិ កគហបតី ទងំេសចក្តីភ័យ ករតក់ស្លុត និងករ្រពឺេ ម ក៏េកើត 

េឡើង អស់ រៈបីដងេទៀត ។ ឯអនថបិណ្ឌិ កេសដ្ឋី ក៏ចង់្រតឡប់អពីំ 

ទីេនះមកវញិ ។ សិវកយក  បបំងំខ្លួនមិនឲយេឃើញ េធ្វើសេំឡងឲយ 

ឮេឡើង       អស់ រៈបីដងេទៀតថ 

 ដរំមួីយែសន      េសះមួយែសន     ។     េប    ។  មិនដល់ៃថ្លមួយ 

 ចណិំត       ៃនជំ នមួយ  ែដលេគែចកឲយជចែំណកដប់្រប ំ

 មួយ  ៗ      ដងេឡើយ      មន លគហបតី  ចូរអនកឈនេទមុខចុះ 

 មន លគហបតី         ចូរអនកឈនេទមុខចុះ  ករឈនេទមុខ 

 របស់អនក្របេសើរជង        ឯករ្រតឡប់ថយេ្រកយវញិ  មិន 

 ្របេសើរេទ        ។ 

 ្រគេនះឯង ងងឹតបត់េទ ពន្លឺក៏េកើត្របកដេឡើង ដល់អន- 

ថបិណ្ឌិ កគហបតី ទងំេសចក្តីភ័យ ករតក់ស្លុត និងករ្រពឺេ ម ក៏សងប់ 

រមង ប់េទ       ។ 
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២២៦ 

សុត្តន្តបិដេក    សំយុត្តនិកយស     សគថវេគគ  

 [៣០៩] អថេខ អនថបិណ្ឌិ េក គហបតិ េយន 

សីតវនំ េតនុបសង កមិ ។ េតន េខ បន សមេយន ភគ  

រត្តិយ បចចូសសមយ ំ បចចុ ្ឋ យ អេជឈកេស ចង កមតិ ។ 

អទទ  េខ ភគ  អនថបិណ្ឌិ កំ គហបតឹ ទរូេ  

វ គចឆន្តំ ទិ ្វ ន ចង កម ឱេ ហិ ្វ  បញញេត្ត សេន 

និសីទិ ។ និសជជ េខ ភគ  អនថបិណ្ឌិ កំ គហបត ឹ

ឯតទេ ច ឯហិ សុទ ្ត តិ ។ អថេខ អនថបិណ្ឌិ េក 

គហបតិ នេមន មំ ភគ  លបតីតិ តេតថវ ភគវេ  

បេទសុ សិរ  និបតិ ្វ  ភគវន្តំ ឯតទេ ច កចចិ 

ភេន្ត        ភគ         សុខំ        វសិ ថ តិ(១)       ។ 

     ១    ឱ.    សុខំ    អសយិ ថ តិ    ។ 
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២២៦ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

 [៣០៩] ្រគេនះឯង អនថបិណ្ឌិ កគហបតី ចូលេទឯសីតវន័ ។ 

ក៏សម័យេនះឯង ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់េតើនេឡើង កនុងបចចូសសម័យ 

ៃន ្រតី េទច្រងកមកនុងទី ល្រសឡះ ។ ្រពះមន្រពះភគ បន 

ទតេឃើញអនថបិណ្ឌិ កគហបតី កពុំងមកអពីំចមង យ លុះទតេឃើញ 

េហើយ ្រទងចុ់ះអពីំទីច្រងកមមកគង់េលើ សនៈ ែដលេគ្រកលថ្វ យ ។ 

លុះ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េហើយ ក៏្រ ស់េ អនថបិណ្ឌិ ក- 

គហបតី យ៉ងេនះថ មន លសុទត្ត ចូរអនកមក យ ។ េទើបអនថ- 

បិណ្ឌិ កគហបតី ឱនកបលេទៀបបទ ៃន្រពះមន្រពះភគ កនុងទីេនះ 

េ យគិតថ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់្រ ស់េ អញចេំឈម ះ ក៏្រកប 

បងគទូំលសួរ្រពះមន្រពះភគ យ៉ងេនះថ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន 

្រពះមន្រពះភគ         គង់េនជសុខេទឬ         ។ 
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២២៧ 

យកខសំយុត្តស     បឋមសុកក សុេត្ត    សុកក ភិកខុនិយ    ធមមេទសនំ 

 [៣១០] សព្វទ       េវ       សុខំ       េសតិ 
 ្រពហមេ         បរនិិព្វុ េ  
 េយ       ន       លិមបតិ       កេមសុ 
 សីតិភេូ        និរបូធិ 
 សព្វ         សត្តិេយ       េឆ ្វ  
 វេិនយយ       ហទេយ       ទរ ំ
 ឧបសេន្ត        សុខំ       េសតិ 
 សន្តឹ       បបបុយយ       េចត តិ       ។ 

នវមំ   បឋមសកក សុត្តំ 

 [៣១១] ឯកំ សមយ ំ ភគ  ជគេហ វហិរត ិ
េវឡុវេន កលនទកនិ េប ។ េតន េខ បន សមេយន 
សុកក  ភិកខុ នី មហតិយ បរ ិ យ បរវុិ  ធមមំ 
េទេសតិ        ។ 
 [៣១២] អថេខ សុកក យ ភិកខុ និយ អភិបប- 
សេនន  យេកខ  ជគេហ រថិកយ រថិកំ សិងឃដ- 
េកន សិងឃដកំ ឧបសង កមិ ្វ  យ ំ េវ យ ំ ឥម 
គថេយ        អភសិ 
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២២៧ 

យកខសំយុត្ត    បឋមសុកក សូ្រត    សុកក ភិកខុនីសំែដងធម៌ 

 [៣១០]          ្រពះអងគ្រ ស់ថ  បុគគលជអនកបន ត់បង់បប 

 រលំត់កិេលស       រែមងេដកជសុខសព្វកល  បុគគល មន 

 េសចក្តី្រតជក់្រតជ ំ      ឥតមនឧបធិកកិេលស  កត់បង់ត ្ហ  

 ទងំអស់     បេនទ បង់េសចក្តី្រកវល់្រក យ     កនុងហឫទ័យ  មិន 

 បន្រប ក់      កនុងកមទងំ យ      បុគគលេនះ  រែមងដល់ 

 នូវេសចក្តីរមង ប់កិេលសេ យចិត្ត      មនចិត្តសងប់រមង ប់  េដក 

 េនជសុខ        ។ 

បឋមសុកក សូ្រត  ទី  ៩ 

 [៣១១] សម័យមួយ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េន កនុងវត្ត 

េវឡុវន័ ជកលនទកនិ ប ថ ន េទៀប្រកុង ជ្រគឹះ ។ ក៏សម័យេនះឯង 

ភិកខុ នីេឈម ះសុកក  មនបរស័ិទេ្រចើនេចមេ ម កពុំងសែំដងធម៌ ។ 

 [៣១២] ្រគេនះឯង យក មនេសចក្តី្រជះថ្ល ៃ្រកេពក ចេំពះ 

សុកក ភិកខុ នី ក៏េចញពី្រចកមួយ ចូលេទកន់្រចកមួយ េចញពីផ្លូ វ 

្រតែឡងែកងមួយ ចូលេទកន់ផ្លូ វ្រតែឡងែកងមួយ កនុង្រកុង ជ្រគឹះ 

េហើយេពលគថទងំេនះ     កនុងេវ េនះថ 
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២២៨ 

សុត្តន្តបិដេក    សំយុត្តនិកយស     សគថវេគគ  

 កិេមម       ក        ជគេហ       មនុស  
 មធុបី វ(១)      េសយេរ 
 េយ       សុកកំ        ន       បយិរបូសន្តិ 
 េទេសន្តឹ       អមតំ       បទំ 
 តញច        បន       អបបដិ នីយ ំ
 អេសចនកេមជវ ំ
 បិវន្តិ       មេញញ       សបបញញ  
 វ ហកមិវ        បនថគតូិ       ។ 

ទសមំ   ទុតិយសុកក សុត្តំ 

 [៣១៣] ឯកំ សមយ ំ ភគ  ជគេហ វហិរតិ 
េវឡុវេន កលនទកនិ េប ។ េតន េខ បន សម- 
េយន អញញតេ  ឧបសេក សុកក យ ភិកខុ និយ 
េភជនំ          អទសិ         ។ 
 [៣១៤] អថេខ សុកក យ ភិកខុ និយ អភិបប- 
សេនន  យេកខ  ជគេហ រថិកយ រថិកំ សិងឃដ- 
េកន សិងឃដកំ ឧបសង កមិ ្វ  យ ំ េវ យ ំ ឥម ំ
គថំ        អភសិ  
     ១    ឱ.    មធុបី វ    អជឈេរ    េយ    ។ 
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២២៨ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

 ពួកមនុស កនុង្រកុង ជ្រគឹះ          េធ្វើអ្វីដល់អញ  ពួកជន  

 មិនចូលេទជិតសុកក ភិកខុ នី  ែដលកពុំងសំែដងនូវឧបយជ 

 េ្រគ ងដល់្រពះនិព្វ ន     េឈម ះអមតៈ    (ជនទងំេនះ)  ដូចជ 

 បុគគលផឹកទឹកឃមុ េំហើយេដក         ពួកបុគគលមន្របជញ   ក់ 

 ដូចជេ្រកបផឹកនូវអមតនិព្វ នេនះ  ែដលជធម៌មិនគួរេបះ 

 បង់េចល         មនឱជរសបន យឡំ  ដូចជអនកដេំណើ រ 

 ផឹកទឹក       ែដលហូរធ្ល ក់មកអពីំចេន្ល ះពពក      ។ 

ទុតិយសកក សូ្រត  ទី  ១០ 

 [៣១៣] សម័យមួយ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េន កនុងវត្ត 

េវឡុវន័ ជកលនទកនិ ប ថ ន េទៀប្រកុង ជ្រគឹះ ។ ក៏សម័យេនះឯង 

មនឧបសិកមន ក់      ្របេគនេភជនដល់សុកក ភិកខុ នី       ។ 

 [៣១៤] ្រគេនះឯង យក មនេសចក្តី្រជះថ្ល ៃ្រកេពក ចេំពះ 

សុកក ភិកខុ នី ក៏េដើរេចញពី្រចកមួយ ចូលេទកន់្រចកមួយ េចញពីផ្លូ វ 

្រតែឡងែកងមួយ ចូលេទកន់ផ្លូ វ្រតែឡងែកងមួយ កនុង្រកុង ជ្រគឹះ 

េហើយេពលគថេនះ      កនុងេវ េនះថ 
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២២៩ 

យកខសំយុត្តស    ចី សុេត្ត   ចី ចីវរទនំ 

   បុញញំ        វត       បសវ ិ      ពហំុ 

   សបបេញញ        វ យមុបសេក 

   េយ      សុកក យ       អទសិ      េភជនំ 

   សព្វគេនថហិ       វបិបមុ ្ត យតិ       ។ 

ឯកទសមំ   ចី សុត្តំ 

 [៣១៥] ឯកំ សមយ ំ ភគ  ជគេហ វហិរត ិ

េវឡុវេន កលនទកនិ េប ។ េតន េខ បន សមេយន 

អញញតេ  ឧបសេក ចី យ ភិកខុ និយ ចីវរ ំ អទសិ ។ 

 [៣១៦] អថេខ ចី យ ភិកខុ និយ អភិបបសេនន  

យេកខ  ជគេហ រថិកយ រថិកំ សិងឃដេកន 

សិងឃដកំ ឧបសង កមិ ្វ  យ ំ េវ យ ំ ឥមំ គថំ 

អភសិ 

   បុញញំ        វត       បសវ ិ     ពហំុ 

   សបបេញញ        វ យមុបសេក 

   េយ      ចី យ      អទសិ      ចីវរ ំ

   សព្វេយេគហិ       វបិបមុ ្ត យតិ      ។ 
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២២៩ 

យកខសំយុត្ត   ចី សូ្រត   ករ្របេគនចីវរដល់ចី ភិកខុនី 

 ឧបសក       បន្របេគនេភជន     ដល់សុកក ភិកខុ នី ែដល 

 មនចិត្តផុត្រសឡះ          ចកគនថធម៌ទងំអស់ ឧបសកេនះ 

 េឈម ះថ       អនក្របកបេ យ្របជញ ពិត េហើយបន្របទះនូវ 

 បុណយេ្រចើន       ។ 

ចី សូ្រត  ទី  ១១ 

 [៣១៥] សម័យមួយ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េន កនុងវត្ត 

េវឡុវន័ ជកលនទកនិ ប ថ ន េទៀប្រកុង ជ្រគឹះ ។ ក៏សម័យេនះឯង 

មនឧបសិកមន ក់       បន្របេគនចីវរ       ដល់ភិកខុ នីេឈម ះចី        ។ 

 [៣១៦] ្រគេនះឯង យក មនេសចក្តី្រជះថ្ល ៃ្រកេពក ចេំពះ 

ចី ភិកខុ នី ក៏េដើរេចញពី្រចកមួយ ចូលេទកន់្រចកមួយ េចញពីផ្លូ វ 

្រតែឡងែកងមួយ ចូលេទកន់ផ្លូ វ្រតែឡងែកងមួយ កនុង្រកុង ជ្រគឹះ 

េហើយេពលគថេនះ         កនុងេវ េនះថ 

 ឧបសក     បន្របេគនចីវរ    ដល់ចី ភិកខុ នី ែដលមនចិត្ត 

 រួច្រសឡះ       ចកេយគធម៌្រគប់្របករ ឧបសកេនះេឈម ះ 

 ថអនកមន្របជញ ពិត        េហើយបន្របទះនូវបុណយេ្រចើន ។ 
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២៣០ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

ទ្វ ទសមំ   ឡវកសុត្តំ 

 [៣១៧] ឯវេមម សុតំ ។ ឯកំ សមយ ំ ភគ  

ឡវយិ ំ វហិរតិ ឡវកស  យកខស  ភវេន ។ 

អថេខ ឡវេក យេកខ  េយន ភគ  េត- 

នុបសង កមិ ឧបសង កមិ ្វ  ភគវន្តំ ឯតទេ ច និកខម 

សម តិ ។ ធវុេ តិ ភគ  និកខមិ ។ បវសិ 

សម តិ ។ ធវុេ តិ ភគ  បវសិិ ។ ទុត-ិ 

យមប ិ េខ ឡវេក យេកខ  ភគវន្តំ ឯតទេ ច 

និកខម សម តិ ។ ធវុេ តិ ភគ  និកខមិ ។ 

បវសិ សម តិ ។ ធវុេ តិ ភគ  បវសិិ ។ 

តតិយមប ិ    េខ      ឡវេក      យេកខ      ភគវន្តំ      ឯតទេ ច 
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២៣០ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

ឡវកសូ្រត  ទី  ១២ 

 [៣១៧] ខញុបំន ្ត ប់មក យ៉ងេនះ ។ សម័យមួយ ្រពះមន 

្រពះភគ ្រទង់គង់កនុងលេំន របស់យក េឈម ះ ឡវកៈ កនុងែដន ឡវ ី។ 

្រគេនះឯង ឡវកយក  ចូលេទរក្រពះមន្រពះភគ លុះចូល 

េទដល់េហើយ េទើបេពលនឹង្រពះមន្រពះភគយ៉ងេនះថ បពិ្រត 

សមណៈ ចូរេ កេចញេទ ។ ្រពះមន្រពះភគទទួលថ មន ល - 

វុេ  ្របៃពេហើយ ដូេចនះ ក៏េស្តចេចញេទ ។ ឡវកយក  េពល 

ថ មន លសមណៈ ចូរេ កមកវញិ ។ ្រពះមន្រពះភគ ទទួល 

ថ មន ល វុេ  ្របៃពេហើយ ដូេចនះ ក៏េស្តចចូលមកវញិ ។ ឡ- 

វកយក  បនេពលនឹង្រពះមន្រពះភគ យ៉ងេនះ អស់ រៈពីរដងថ 

មន លសមណៈ ចូរេ កេចញេទ ។ ្រពះមន្រពះភគ ក៏ទទួលថ 

មន ល វុេ  ្របៃពេហើយ ដូេចនះ ក៏េស្ដចេចញេទ ។ ឡវកយក  

េពលថ មន លសមណៈ ចូរេ កចូលមកវញិ ។ ្រពះមន្រពះភគ 

ទទួលថ មន ល វុេ  ្របៃពេហើយ ដូេចនះក៏េស្ដចចូលមកវញិ ។ ឡ- 

វកយក    បនេពលនឹង្រពះមន្រពះភគ  យ៉ងេនះ   ជគ្រមប់បីដងថ 
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២៣១ 

យកខសំយុត្តស    ឡវកសុេត្ត   ឡវកយកខវចនំ 

និកខម សម តិ ។ ធវុេ តិ ភគ  និកខមិ ។ 

បវសិ សម តិ ។ ធវុេ តិ ភគ  បវសិិ ។ 

 [៣១៨] ចតុតថមប ិ េខ ឡវេក យេកខ  ភ- 

គវន្តំ ឯតទេ ច និកខម សម តិ ។ ន ខ្វ ហំ 

វុេ  និកខមិស មិ យេន្ត ករណីយ ំ តំ ក- 

េ ហីតិ ។ បញ្ហំ  តំ សមណ បុចឆិស មិ សេច េម 

ន ពយករសិ សិ ចិត្តំ  េត ខិបិស មិ ហទយ ំ

 េត ផេលស មិ បេទសុ  គេហ ្វ  បរ- 

គងគ យ ខិបិស មីតិ ។ ន ខ្វ ហន្តំ វុេ  បស មិ 

សេទវេក េ េក សមរេក ស្រពហមេក សស - 

មណ្រពហមណិយ បជយ សេទវមនុស យ េយ 

េម ចិត្តំ  ខិេបយយ ហទយ ំ  ផេលយយ បេទសុ 

 គេហ ្វ  បរគងគ យ ខិេបយយ អបិច ត្វំ វុេ  

បុចឆ       យទកងខសីតិ        ។ 
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២៣១ 

យកខសំយុត្ត   ឡវកសូ្រត   ពកយរបស់ ឡវកយក  

មន លសមណៈ ចូរេ កេចញេទវញិ ។ ្រពះមន្រពះភគ ទទួលថ 

មន ល វុេ  ្របៃពេហើយ ដូេចនះ ក៏េស្តចេចញេទ ។ ឡវកយក  

េពលថ មន លសមណៈ ចូរេ កចូលមកវញិ ។ ្រពះមន្រពះភគ 

ទទួលថ មន ល វុេ  ្របៃពេហើយ ដូេចនះ ក៏្រទង់ចូលមកវញិ ។ 

 [៣១៨] ឡវកយក  បនេពលនឹង្រពះមន្រពះភគ អស់ 

រៈ ៤ ដងេទៀតថ មន លសមណៈ ចូរេ កេចញេទវញិ ។ ្រពះ 

អងគ្រទង់្រ ស់ថ មន ល វុេ  តថគតនឹងមិនេចញេទេទ កិចច 

 អនកឯង្រតូវេធ្វើ ចូរអនកឯងេធ្វើកិចចេនះចុះ ។ មន លសមណៈ ខញុនឹំង 

សួរ្រប ន ចេំពះេ ក េបើេ កមិនេ ះ្រប ន ខញុ េំទ ខញុនឹំងបន ត់ចិត្ត 

េ ក ឬវះហឫទយ័របស់េ ក ពំុេនះេ ត ខញុ នឹំងចប់េជើងេ ក 

េបះេទ កនុងេ្រតើយខងនយៃនទេន្លគងគ  ។ ្រពះមន្រពះភគ ្រ ស់ 

ថ មន ល វុេ  បុគគល  បន ត់ចិត្តតថគត ឬវះហឫទយ័ ឬក៏ 

ចប់េជើង្រគែវងេទ កនុងេ្រតើយខងនយៃនទេន្លគងគ  តថគត មិនែដល 

េឃើញបុគគលេនះេ ះ កនុងេ ក ្រពមទងំេទវេ ក មរេ ក 

្រពហមេ ក និងពពួកសត្វ ្រពមទងំសមណ្រពហមណ៍ ្រពមទងំ 

មនុស ជសមមតិេទព និងមនុស ដ៏េសស មន ល វុេ  េបើដូេចន ះ ចូរ 

អនកឯងសួរ្រប ន     ែដលអនកឯងប៉ុនប៉ងសួរចុះ    ។ 
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២៣២ 

សុត្តន្តបិដេក    សំយុត្តនិកយស     សគថវេគគ  

 [៣១៩] កឹសធូ         វតិ្តំ        បុរសិស         េសដ្ឋំ 

 កឹសុ        សុចិណ្ណំ         សុខមវ តិ 

 កឹសុ        ហេវ         ធុតរ ំ       រ នំ 

 កថំ        ជីវ ឹ       ជីវតិមហុ        េសដ្ឋន្តិ        ។ 

 [៣២០] សទធីធ        វតិ្តំ         បុរសិស         េសដ្ឋំ 

 ធេមម         សុចិេ ្ណ         សុខមវ តិ 

 សចចំ        ហេវ       ធុតរ ំ      រ នំ 

 បញញ ជីវ ឹ      ជីវតិមហុ       េសដ្ឋន្តិ       ។ 

 [៣២១] កថំសុ        តរតិ        ឱឃ ំ

 កថំសុ        តរតិ       អណ្ណវ ំ

 កថំសុ        ទុកខមេចចតិ 

 កថំសុ        បរសុិជឈតីតិ       ។ 

 [៣២២] សទធ យ        តរតិ       ឱឃ ំ

 អបបមេទន        អណ្ណវ ំ

 វរីេិយន        ទុកខមេចចតិ 

 បញញ យ        បរសុិជឈតីតិ       ។ 
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 ២៣២ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

 [៣១៩]       ឡវកយក        សួរថ      អ្វីហន៎  ជ្រទពយ្របេសើរ 

 របស់បុរសកនុងេ កេនះ         អ្វីហន៎  ែដលបុគគលសន េំ យ 

 ្របៃពេហើយ      នេំសចក្តីសុខមកឲយ     របស់អ្វី  ែដលមនរស 

 ឆង ញ់         វេិសសជងរសទងំ យ  ពួកអនក្របជញេពលថ 

 បុគគលែដលរស់េនដូចេម្តច         េឈម ះថរស់េន្របេសើរ  ។ 

 [៣២០]       ្រពះអងគ្រ ស់ថ       សទធ ជ្រទពយ្របេសើរ  របស់ 

 បុរសកនុងេ កេនះ  សុចរតិធម៌ែដលបុគគលសន េំ យ្រប- 

 ៃព       ែតងនេំសចក្តីសុខមកឲយ  ពកយពិតជរសឆង ញ់វេិសស 

 ជងរសទងំ យ          ពួកអនក្របជញេពលថ  បុគគលែដល 

 រស់េនេ យ្របជញ         េឈម ះថរស់េន្របេសើរ        ។ 

 [៣២១]               បុគគលឆ្លងអន្លង់បន       េ យអ្វីហន៎  ឆ្លង 

 សមុ្រទបន     េ យអ្វី      បុគគលកន្លងេសចក្តីទុកខបន  េ យអ្វី 

 បរសុិទធបន       េ យអ្វី      ។ 

 [៣២២]         ព       បុគគលឆ្លងអន្លង់បន       េ យសទធ   ឆ្លង 

 សមុ្រទបន       េ យេសចក្តីមិន្របមទ  កន្លងេសចក្តីទុកខបន 

 េ យេសចក្តីពយយម        បរសុិទធបន        េ យ្របជញ         ។ 
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២៣៣ 

យកខសំយុត្តស    ឡវកសុេត្ត   បញ្ហ ពយករណំ 

 [៣២៣] កថំសុ         លភេត        បញញំ  

 កថំសុ         វនិទេត         ធនំ 

 កថំសុ         កិត្តឹ        បេបបតិ 

 កថំ         មិ ្ត និ        គនថតិ 

 អ ម         េ ក        បរ ំ      េ កំ 

 កថំ       េបចច       ន       េ ចតីតិ       ។ 

 [៣២៤] សទទ េន         អរហតំ 

  ធមមំ        និព្វ នបត្តិយ 

 សុស សំូ        លភេត       បញញំ  

 អបបមេ ្ត          វចិកខ េ  

 បដិរបូករ ី       ធុរ  

 ឧ ្ឋ         វនិទេត        ធនំ 

 សេចចន        កិត្តឹ         បេបបតិ 

 ទទំ         មិ ្ត និ        គនថតិ(១) 

 យេស េត         ចតុេ         ធមម  

 សទធស         ឃរេមសិេន 
    ១   ឱ.   ម.   អ ម     េ ក   បរ ំ  េ កំ   ឯវ ំ  េបចច   ន   េ ចតិ   ។ 
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២៣៣ 

យកខសំយុត្ត   ឡវកសូ្រត   ករពយករនូវ្រប ន  

 [៣២៣]        .       បុគគលបន្របជញ េ យអ្វី  បន្រទពយ 

 េ យអ្វី           ដល់នូវេសចក្តីសរេសើរេ យអ្វី  ចងពួកមិ្រត 

 បនេ យអ្វី      បុគគលលះេ កេនះ  េទកន់េ កខងមុខ 

 មិនេ កេ       កនុងេ កខងមុខ      េ យអ្វី       ។ 

 [៣២៤]          ព.  បុគគលេជឿធម៌របស់្រពះអរហន្តទងំ យ 

 រែមង្រប្រពឹត្តេទ      េដើមបដីល់្រពះនិព្វ ន  បុគគលមន្របជញ  

 មិន្របមទ      កល ្ត ប់េ យ្របៃព  រែមងបននូវ្របជញ  

 បុគគលមនករងរសម មកល          មនធុរៈ  (មិនទំ ក់ 

 េចល)     ជអនកតសូ៊   រែមងបននូវ្រទពយ  បុគគលដល់នូវេសច- 

 ក្តីសរេសើរេ យសចចៈ     បុគគលអនកឲយ រែមងចងពួកមិ្រតបន 

 បុគគលែដលមនសទធ ្រគប់្រគងផទះ   ្រតូវមនធម៌  ៤ ្របករេនះ 
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២៣៤ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

 សចចំ      ទេម      ថិតិ      ចេគ 

 ស      េវ      េបចច      ន       េ ចតិ 

 ឥងឃ(១)       អេញញបិ      បុចឆស ុ 

 បុថ ូ      សមណ្រពហមេណ 

 យទិ      សចច        ទម       ចគ 

 ខន្តយ      ភិេយយធ       វជិជតីតិ      ។ 

 [៣២៥] កថំ       នុទនិ       បុេចឆយយ ំ

 បុថ ូ     សមណ្រពហមេណ 

 េយហំ        អជជ       បជនមិ 

 េយ       អេ ថ        សមប យិេក 

 អ ថ យ       វត       េម       ពុេទធ  

 យឡវមិគម 

 េយហំ       អជជ       បជនមិ 

 យតថ       ទិននំ       មហបផលំ 

     ១   ឱ.   ម.     អ ម      េ ក     បរ ំ    េ កំ     ឯវ ំ    េបចច    ន    េ ចតិ   ។ 
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២៣៤ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ    សគថវគគ 

 គឺ  សចចៈ   (ពកយពិត)   ១   ទមៈ   (ករទូនម ន)    ១    ថិតិ  (េសចក្តី 

 អត់ធន់)   ១   ចគៈ    (ករបរចិច គ)    ១  រែមងមិនេ កេ កនុង 

 េ កខងមុខេ យពិត      េបើដូេចន ះ  ចូរអនកសួរពួកសមណ- 

 ្រពហមណ៍ឯេទៀតឲយេ្រចើនគន ចុះ  ែ្រកងមនធម៌ កនុងេ ក 

 េនះ    វេិសសជង    សចចៈ    ទមៈ     ចគៈ    ខន្តិ    េទេទៀត  ។ 

 [៣២៥]          .        កនុងេវ េនះ  ខញុនឹំងសួរពួកសមណ- 

 ្រពហមណ៍េ្រចើនគន ដូចេម្តចបន     (េ្រពះ)  ខញុ េំទើបែតនឹងដឹង្រប- 

 េយជន៍កនុងបរេ កកនុងៃថងេនះ  េ យ រ្រពះពុទធេស្តចមក 

 គង់កនុងែដន ឡវជី្របេយជន៍ដល់ខញុ  ំ  ខញុ េំទើបែតនឹងដឹងកនុង 

 ៃថងេនះថ      ទនែដលេគឲយចេំពះបុគគល   មនផលេ្រចើន 
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២៣៥ 

យកខសំយុត្តស     ឡវកសុេត្ត    តស ុទទ នំ 

 េ        អហំ       វចិរសិ មិ 

 គម       គមំ       បុ       បុរ ំ

 នមស មេន       សមពុទធំ 

 ធមមស       ច       សុធមមតន្តិ      ។ 

យកខសំយុត្តំ   សមត្តំ   ។ 

តស ុទទ នំ 

 ឥនទេក        សកកសចូិ(១)       ច 

 មណិភេទទ         ច        នុ      ច 

 បិយង ករបុនព្វសុ 

 សុទេ ្ត        ច       េទ្វ       សុកក        ចី  

 ឡវេកន       ទ្វ ទ តិ       ។ 
   ១   ឱ.   ឥនទេក   សកកេ េម   ច   ។ 
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២៣៥ 

យកខសំយុត្ត    ឡវកសូ្រត    ឧទទ នៃនយកខសំយុត្តេនះ 

 ខញុនឹំងេចញពី្រសុកមួយ      េទ្រសុកមួយ     េចញពីបុរមួីយ  េទ 

 បុរមួីយ      នម ក រនូវ្រពះសមពុទធផង      ្រពះធម៌ដ៏្របេសើរផង  ។ 

ចប់   យកខសំយុត្ត   ។ 

ឧទទ នៃនយកខសំយុត្តេនះ   គឺ 

 សូ្រតមន   ១២   គឺ    ឥនទកសូ្រត   ១    សកកសូ្រត  ១  សូចិេ ម- 

 សូ្រត   ១   មណិភទទសូ្រត   ១   នុសូ្រត   ១   បិយងករសូ្រត  ១ 

 បុនព្វសុសូ្រត   ១   សុទត្តសូ្រត   ១   សុកក សូ្រត  ២   ចី សូ្រត  ១ 

 ឡវកសូ្រត    ១   ។ 
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សកកសំយុត្តំ 

បឋមំ   សុវរីសុត្តំ 

 [៣២៦] ឯវេមម សុតំ ។ ឯកំ សមយ ំ ភគ- 

 វតថិយ ំ វហិរតិ េជតវេន អនថបិណ្ឌិ កស  

េម ។ ត្រត េខ ភគ  ភិកខូ  មេន្តសិ ភិកខ - 

េ តិ ។ ភទេន្តតិ េត ភិកខូ  ភគវេ  បចចេស សំុ ។ 

 [៣២៧] ភគ  ឯតទេ ច ភតូបុព្វំ ភិកខ េវ អ- 

សុ  េទេវ អភិយសុំ ។ អថេខ ភិកខ េវ សេកក  េទ - 

នមិេនទ  សុវរី ំ េទវបុត្តំ មេន្តសិ ឯេត ត សុវរី អ- 

សុ  េទេវ អភិយន្តិ គចឆ ត សុវរី អសុេរ បចចុយយ- 

ហីតិ ។ ឯវ ំ ភទទន្ត តិ េខ ភិកខ េវ សុវេី  េទវបុេ ្ត  

សកកស     េទ នមិនទស     បដិស ុ ្វ      បមទំ    បេទសិ   ។ 
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សកកសំយុត្ត 

សុវរីសូ្រត  ទី  ១ 

 [៣២៦] ខញុបំន ្ត ប់មក យ៉ងេនះ ។ សម័យមួយ ្រពះមន 

្រពះភគ ្រទង់គង់េន កនុងវត្តេជតពន របស់អនថបិណ្ឌិ កេសដ្ឋី 

េទៀប្រកុង វតថី ។ កនុងទីេនះឯង ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់្រ ស់េ  

ភិកខុទងំ យមកថ មន លភិកខុទងំ យ ។ ពួកភកិខុ េនះ ទទួល ្ដ ប់ 

្រពះពុទធដីក្រពះមន្រពះភគ       បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន       ។ 

 [៣២៧] ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់្រ ស់ យ៉ងេនះថ មន ល 

ភិកខុទងំ យ កលពីេ្រពងនយមក មនពួកអសុរ ចបំងតគន នឹងពួក 

េទវ  ។ មន លភិកខុទងំ យ ្រគេនះឯង សកកេទវ ជ ជធជំង 

ពួកេទវ  បនេ េទវបុត្តេឈម ះសុវរីៈមកថ មន លបសុវរីៈ ពួក 

អសុរទងំនុ៎ះ ចបំងតគន នឹងពួកេទវ  មន លបសុវរីៈ ចូរអនកេទត ងំ 

នឹងពួកអសុរន៎ុះ ។ មន លភិកខុទងំ យ សុវរីេទវបុត្ត ទទួលេទវ- 

បញជ  របស់សកកេទវ ជ ជធជំងេទវ ទងំ យថ ្រពះករុ ៃថ្ល 

វេិសស    យ៉ងេនះេហើយ     ក៏េធ្វើពួកអសុរ    ឲយដល់នូវេសចក្តី្របមទ  ។ 
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២៣៧ 

សកកសំយុត្តស    សុវរីសុេត្ត   សកកវចនំ 

ទុតិយមប ិ េខ ភិកខ េវ សេកក  េទ នមិេនទ  សុវរី ំ

េទវបុត្តំ មេន្តសិ ឯេត ត សុវរី អសុ  េទេវ 

អភិយន្តិ គចឆ ត សុវរី អសុេរ បចចុយយហីតិ ។ ឯវ ំ

ភទទន្ត តិ េខ ភិកខ េវ សុវេី  េទវបុេ ្ត  សកកស  េទ- 

នមិនទស  បដិស ុ ្វ  ទុតិយមប ិ បមទំ បេទសិ ។ 

តតិយមប ិ េខ ភិកខ េវ សេកក  េទ នមិេនទ  សុវរី ំ

េទវបុត្តំ មេន្តសិ ឯេត ត សុវរី អសុ  េទេវ អ- 

ភិយន្ត ិ គចឆ ត សុវរី អសុេរ បចចុយយហីតិ ។ ឯវ ំ

ភទទន្ត តិ េខ ភិកខ េវ សុវេី  េទវបុេ ្ត  សកកស  េទ- 

នមិនទស  បដិស ុ ្វ  តតិយមប ិ បមទំ បេទសិ ។ 

 [៣២៨] អថេខ ភិកខ េវ សេកក  េទ នមិេនទ  សុវរី ំ

េទវបុត្តំ       គថយ        អជឈភសិ 

 អនុដ្ឋហំ        អ យមំ 

 សុខំ        យ្រ ធិគចឆតិ 

 សុវរី       តតថ       គចឆ ហិ 

 មញច        តេតថវ        បបយតិ       ។ 
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២៣៧ 

សកកសំយុត្ត   សុវរីសូ្រត   ពកយ្រពះឥ្រនទ 

មន លភិកខុទងំ យ សកកេទវ ជ ជធជំងពួកេទវ  បនេ សុវរី- 

េទវបុត្តមកអស់ រៈ ២ ដងេទៀតថ មន លបសុវរីៈ ពួកអសុរទងំនុ៎ះ ចបំង 

តគន នឹងពួកេទវ  មន លបសុវរីៈ ចូរអនកេទត ងំនឹងពួកអសុរចុះ ។ 

មន លភិកខុទងំ យ សុវរីេទវបុត្ត ទទួលេទវបញជ  របស់សកកេទវ ជ 

ជធជំងពួកេទវ ថ ្រពះករុ ៃថ្លវេិសស យ៉ងេនះេហើយ ក៏េធ្វើពួក 

អសុរឲយដល់នូវេសចក្តី្របមទ អស់ រៈ ២ ដង ។ មន លភិកខុទងំ យ 

សកកេទវ ជ ជធជំងពួកេទវ  បនេ សុវរីេទវបុត្តមកអស់ រៈ ៣ ដង 

េទៀតថ មន លបសុវរីៈ ពួកអសុរទងំនុ៎ះ ចបំងតគន នឹងពួកេទវ  

មន លបសុវរីៈ ចូរអនកេទត ងំនឹងពួកអសុរចុះ ។ មន លភិកខុទងំ យ 

សុវរីេទវបុត្ត ទទួលេទវបញជ  របស់សកកេទវ ជ ជធជំងពួកេទវ ថ 

្រពះករុ ៃថ្លវេិសស យ៉ងេនះេហើយ ក៏េធ្វើពួកអសុរ ឲយដល់នូវេសចក្តី 

្របមទ       អស់ រៈ      ៣      ដងេទៀត      ។ 

 [៣២៨] មន លភិកខុទងំ យ ្រគេនះឯង សកកេទវ ជ ជធ ំ

ជងពួកេទវ      បនេពលគថនឹងសុវរីេទវបុត្តថ  

 បុគគល     កលមិនតសូ៊      មិនពយយមេទ  ែតងបនេសចក្តី 

 សុខ       កនុងទី        មន លសុវរីៈ ចូរអនកេទកនុងទីេនះចុះ 

 ចូរអនកេធ្វើអញឲយដល់       កនុងទីេនះផង       ។ 
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២៣៨ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

 [៣២៩] អល ្វ យ(ំ១)         អនុ ្ឋ  

 ន       ច        កិចច និ         ករេយ 

 សព្វកមសមិទធស  

 តេមម        សកក         វរ ំ       ទិ តិ        ។ 

 [៣៣០] យ ថ លេ           អនុ ្ឋ  

 អចចន្តសុខេមធតិ 

 សុវរី       តតថ         គចឆ ហិ 

 មញច          តេតថវ        បបយតិ        ។ 

 [៣៣១] អកមមុន          េទវេសដ្ឋ 

 សកក         វេិនទមុ        យ ំ      សុខំ 

 អេ កំ         អនុបយសំ 

 តេមម       សកក       វរ ំ      ទិ តិ      ។ 

     ១    ឱ.    អលសស     ។    ម.    អលស្វស     ។ 
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២៣៨ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

 [៣២៩]         សុវរីេទវបុត្ត          ទូលថ  បុគគលខជិល្រចអូស 

 ជអនកមិនតសូ៊            មិនេធ្វើកិចចករែដល្រតូវេធ្វើ  ែតជអនក 

 សេ្រមច         នូវេសចក្តី្របថន ្រគប់ចពូំក  បពិ្រតសកកេទវ ជ 

 សូម្រពះអងគ្រទង់បង្ហ ញ          នូវកែន្លងដ៏្របេសើរេនះ  ដល់ 

 ខញុ ្ំរពះអងគ        ។ 

 [៣៣០]       សកកេទវ ជ្រ ស់ថ        បុគគលខជិល្រចអូស  ជ 

 អនកមិនតសូ៊           ដល់នូវេសចក្តីសុខ  េ យចែំណកមួយ 

 កនុងទី        មន លសុវរីៈ       ចូរអនកេទកនុងទីេនះចុះ  ចូរអនក 

 េធ្វើអញឲយដល់      កនុងទីេនះផង     ។ 

 [៣៣១]       សុវរីេទវបុត្ត       ទូលថ  បពិ្រតសកកេទវ ជដ៏្រប- 

 េសើរជងេទវ       េយើងបនេសចក្តីសុខ  េ យមិនបច់ 

 េធ្វើករងរ       បពិ្រតសកកេទវ ជ  សូម្រទង់បង្ហ ញេសចក្តីសុខ 

 ដ៏្របេសើរ            ែដលមិនមនេ កេ   មិនមនេសចក្តី 

 ចេង្អ តចង្អល់ចិត្តេនះ       ដល់ខញុ ្ំរពះអងគផង        ។ 
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២៣៩ 

សកកសំយុត្តស     សុសិមសុេត្ត   ភូតបុព្វវតថុ 

 [៣៣២] សេច       អតថិ       អកេមមន 

 េកចិ       ក្វចិ      ន      ជីវតិ(១) 

 និព្វ នស       ហិ      េ       មេគគ  

 សុវរី      តតថ       គចឆ ហិ 

 មញច        តេតថវ       បបយតិ      ។ 

 [៣៣៣] េ  ហិ នម ភិកខ េវ សេកក  េទ នមិេនទ  

សកំ បុញញផលំ ឧបជីវមេន េទ នំ វត្តឹ នំ 

ឥស រយិធិបចចំ រជជំ កេរេន្ត  ឧ ្ឋ នវរីយិស  វណ្ណ ទី 

ភវសិ តិ ។ ឥធ េខ្វតំ ភិកខ េវ េ េភថ យ ំ តុេម្ហ ឯវ ំ

្វ កខ េត ធមមវនិេយ បព្វជិ  សមន ឧដ្ឋេហយយថ 

ឃេដយយថ យេមយយថ អបបត្តស  បត្តិយ អនធិ- 

គតស     អធិគមយ      អសចឆិកតស       សចឆិកិរយិយតិ     ។ 

ទុតិយំ   សុសិមសុត្តំ 

 [៣៣៤] ឯកំ សមយ ំ ភគ  វតថិយ ំ វហិរតិ  

េជតវេន អនថបិណ្ឌិ កស  េម ។ ត្រត េខ 
     ១    ឱ.    ជីយតិ    ។ 
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២៣៩ 

សកកសំយុត្ត   សុសិមសូ្រត   េរឿងធ្ល ប់មនមកេហើយ 

 [៣៣២]      សកកេទវ ជ      តបថ  ្របសិនេបើបុគគល មួយ 

 មិនរស់េនកនុងកែន្លង មួយ      េ យឥតមនករងរ  ផ្លូ វ 

 េនះឯងេហើយ     ជផ្លូវ្រពះនិព្វ ន    មន លសុវរីៈ  ចូរអនកេទកនុង 

 ទីេនះចុះ       ចូរអនកេធ្វើអញឲយដល់        កនុងទីេនះផង       ។ 

 [៣៣៣] មន លភិកខុទងំ យ អមបលដូចយ៉ងសកកេទវ ជ 

ជធជំងពួកេទវ  កពុំងេ យផលបុណយរបស់ខ្លួន េ យ ជយជ 

ឥស ធិបតី ជងពួកេទវ េន ន វត្តិង  េម្តចគង់សរេសើរេសចក្តី 

្របឹងែ្របង និងករពយយមែដរ ។ មន លភិកខុទងំ យ ចូរអនកទងំ យ 

េធ្វើករណ៍នុ៎ះ ឲយល្អកនុងធមមវនិ័យចុះ េ្រពះថ អនកទងំ យបនបួសកនុង 

ធម៌វនិ័យ ែដលតថគតសែំដងេហើយេ យ្របៃពយ៉ងេនះ គួរ ស់ែត 

រេវៀសរៃវ ្របឹងែ្របង ពយយម េដើមបដីល់នូវមគគផល ែដលខ្លួនមិន 

ទន់ដល់ េដើមបបីននូវមគគផលែដលខ្លួនមិនទន់បន េដើមបេីធ្វើឲយជក់ 

ចបស់នូវធម៌   ែដលខ្លួនមិនទន់េធ្វើឲយជក់ចបស់   កុបំី ក់ខនេឡើយ   ។ 

សុសិមសូ្រត  ទី  ២ 
 [៣៣៤] សម័យមួយ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េន កនុងវត្ត 

េជតពន   របស់អនថបិណ្ឌិ កេសដ្ឋី  េទៀប្រកុង វតថី   ។    កនុងទីេនះឯង 
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២៤០ 

សុត្តន្តបិដេក    សំយុត្តនិកយស     សគថវេគគ  

ភគ  ភិកខូ  មេន្តសិ ភិកខ េ តិ ។ ភទេន្តតិ េត 

ភិកខូ         ភគវេ         បចចេស សំុ        ។ 

 [៣៣៥] ភគ  ឯតទេ ច ភតូបុព្វំ ភិកខ េវ អសុ  

េទេវ អភិយសុំ ។ អថេខ ភិកខ េវ សេកក  េទ នមិេនទ  

សុសិមំ េទវបុត្តំ មេន្តសិ ឯេត ត សុសិម អសុ  

េទេវ អភិយន្តិ គចឆ ត សុសិម អសុេរ បចចុយយហីតិ ។ 

ឯវ ំ ភទទន្ត តិ េខ ភិកខ េវ សុសិេម េទវបុេ ្ត  សកកស  

េទ នមិនទស  បដិស ុ ្វ  បមទំ បេទសិ ។ ទុតិ- 

យមប ិ េខ ភិកខ េវ សេកក  េទ នមិេនទ  សុសិមំ េទវបុត្ត ំ

មេន្តសិ    ។     េប    ។    ទុតិយមប ិ    បមទំ      បេទសិ      ។ 
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២៤០ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

្រពះមន្រពះភគ ្រទង់្រ ស់េ ភិកខុទងំ យថ មន លភិកខុទងំ- 

យ ។ ពួកភិកខុ េនះ ទទួល្រពះពុទធដីក របស់្រពះមន្រពះភគ 

ថ      ្រពះករុ        ្រពះអងគ       ។ 

 [៣៣៥] ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ- 

យ ពីេ្រពងនយមក មនពួកអសុរ ចបំងតនឹងពួកេទវ  ។ មន ល 

ភិកខុទងំ យ ្រគេនះឯង សកកេទវ ជ ជធជំងពួកេទវ  បន 

េ សុសិមេទវបុត្តមកថ មន លបសុសិមៈ ពួកអសុរទងំនុ៎ះ ចបំង 

នឹងពួកេទវ  មន លបសុសិមៈ ចូរអនកេទត ងំនឹងពួកអសុរចុះ ។ 

មន លភកិខុទងំ យ សុសិមេទវបុត្ត ទទួលេទវបញជ  របស់សកកេទវ ជ 

ជធជំងពួកេទវ ថ ្រពះករុ ៃថ្លវេិសស យ៉ងេនះេហើយ ក៏េធ្វើ 

ពួកអសុរ ឲយដល់នូវេសចក្តី្របមទ ។ មន លភិកខុទងំ យ សកកេទវ ជ 

ជធជំងពួកេទវ  ្រ ស់េ សុសិមេទវបុត្ត អស់ រៈ ២ ដងេទៀត 

។  េប  ។  េធ្វើពួកអសុរឲយដល់នូវេសចក្តី្របមទ   អស់ រៈ  ២  ដងេទៀត ។ 
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២៤១ 

សកកសំយុត្តស    សុសិមសុេត្ត   សកកវចនំ 

តតិយមប ិ េខ ភិកខ េវ សេកក  េទ នមិេនទ  សុសិមំ 

េទវបុត្តំ មេន្តសិ ឯេត ត សុសិម អសុ  េទេវ 

អភិយន្តិ គចឆ ត សុសិម អសុេរ បចចុយយហីតិ ។ 

ឯវ ំ ភទទន្ត តិ េខ ភិកខ េវ សុសិេម េទវបុេ ្ត  

សកកស  េទ នមិនទស  បដិស ុ ្វ  តតិយមប ិ បមទ ំ

បេទសិ        ។ 

 [៣៣៦] អថេខ ភិកខ េវ សេកក  េទ នមិេនទ  

សុសិមំ          េទវបុត្តំ          គថយ          អជឈភសិ 

 អនុដ្ឋហំ        អ យមំ 

 សុខំ        យ្រ ធិគចឆតិ 

 សុសិម         តតថ        គចឆ ហិ 

 មញច          តេតថវ         បបយតិ       ។ 

 [៣៣៧] អល ្វ យ ំ       អនុ ្ឋ  

 ន       ច        កិចច និ       ករេយ 

 សព្វកមសមិទធស  

 តំ        េម       សកក       វរ ំ      ទិ តិ       ។ 
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២៤១ 

សកកសំយុត្ត   សុសិមសូ្រត   ពកយសកកេទវ ជ 

មន លភិកខុទងំ យ សកកេទវ ជជធជំងពួកេទវ  ្រ ស់េ សុសិម- 

េទវបុត្តមក អស់ រៈ ៣ ដងថ មន លបសុសិមៈ ពួកអសុរទងំនុ៎ះ 

ចបំងនឹងពួកេទវ  មន លបសុសិមៈ ចូរអនកេទត ងំនឹងពួកអសុរចុះ ។ 

មន លភិកខុទងំ យ សុសិមេទវបុត្ត ទទួលេទវបញជ  របស់សកកេទវ ជ 

ជធជំងពួកេទវ ថ ្រពះករុ ៃថ្លវេិសស យ៉ងេនះេហើយ ក៏េធ្វើ 

ពួកអសុរ     ឲយដល់នូវេសចក្តី្របមទ     អស់ រៈ     ៣     ដងេទៀត      ។ 

 [៣៣៦] មន លភិកខុទងំ យ េទើបសកកេទវ ជជធជំងពួក 

េទវ        បនេពលគថ        នឹងសុសិមេទវបុត្តថ 

 បុគគល      កលមិនតសូ៊      មិនពយយមេទ បនេសចក្តីសុខ 

 កនុងទី      មន លសុសិមៈ     ចូរអនកេទកនុងទីេនះចុះ ចូរអនក 

 េធ្វើអញឲយដល់      កនុងទីេនះផង      ។ 

 [៣៣៧]   សុសិមេទវបុត្ត        ទូលថ        បុគគលខជិល្រចអូស ជ 

 អនកមិនតសូ៊      មិនេធ្វើកិចចករែដល្រតូវេធ្វើ ែតជអនកសេ្រមច 

 នូវេសចក្តី្របថន ្រគប់ចពូំក      បពិ្រតសកកៈ   សូម្រពះអងគ្រទង់ 

 បង្ហ ញ        នូវកែន្លងដ៏្របេសើរេនះ        ដល់ខញុ ្ំរពះអងគ  ។ 
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២៤២ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

 [៣៣៨]  យ ថ លេ        អនុ ្ឋ  

 អចចន្តសុខេមធតិ 

 សុសិម       តតថ       គចឆ ហិ 

 មញច        តេតថវ       បបយតិ      ។ 

 [៣៣៩]  អកមមុន       េទវេសដ្ឋ 

 សកក        វេិនទមុ       យ ំ      សុខំ 

 អេ កំ        អនុបយសំ 

 តំ       េម       សកក       វរ ំ      ទិ តិ      ។ 

 [៣៤០]  សេច        អតថិ        អកេមមន 

 េកចិ        ក្វចិ       ន       ជីវតិ 

 និព្វ នស         ហិ       េ         មេគគ  

 សុសិម        តតថ        គចឆ ហិ 

 មញច        តេតថវ        បបយតិ      ។ 
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២៤២ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

 [៣៣៨]     សកកេទវ ជ    តបថ    បុគគលខជិល្រចអូស  ជអនក 

 មិនតសូ៊       ដល់នូវេសចក្តីសុខ     េ យចែំណកមួយ  កនុង 

 ទី      មន លសុសិមៈ    ចូរអនកេទកនុងទីេនះចុះ  ចូរអនកេធ្វើ 

 អញឲយដល់       កនុងទីេនះផង      ។ 

 [៣៣៩]        សុសិមេទវបុត្ត        ទូលថ  បពិ្រតសកកេទវ ជ 

 ដ៏្របេសើរជងេទវ     េយើងបនេសចក្តីសុខ   េ យមិន 

 បច់េធ្វើករងរ         បពិ្រតសកកេទវ ជ  សូម្រទង់បង្ហ ញ 

 េសចក្តីសុខដ៏្របេសើរ    ែដលមិនមនេសចក្តីេ កេ   មិន 

 មនេសចក្តីតឹងចិត្តេនះ    ដល់ខញុ ្ំរពះអងគផង     ។ 

 [៣៤០]     សកកេទវ ជ    តបថ    ្របសិនេបើអនក មួយ  មិន 

 រស់េនកនុងទី មួយ    េ យមិនេធ្វើករងរេទ  ផ្លូ វេនះឯង  

 េហើយ     ជផ្លូវ្រពះនិព្វ ន     មន លសុសិមៈ  ចូរអនកេទកនុងទី 

 េនះចុះ      ចូរអនកេធ្វើអញឲយដល់      កនុងទីេនះផង     ។ 
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២៤៣ 

សកកសំយុត្តស     ធជគគសុេត្ត   ភូតបុព្វវតថុ 

 [៣៤១] េ  ហិ នម ភិកខ េវ សេកក  េទ នមិេនទ  

សកំ បុញញផលំ ឧបជីវមេន េទ នំ វត្តឹ នំ 

ឥស រយិធិបចចំ រជជំ កេរេន្ត  ឧ ្ឋ នវរីយិស  វណ្ណ ទី 

ភវសិ តិ ។ ឥធ េខ្វតំ ភិកខ េវ េ េភថ យ ំ តុេម្ហ 

ឯវ ំ ្វ កខ េត ធមមវនិេយ បព្វជិ  សមន ឧដ្ឋ- 

េហយយថ ឃេដយយថ យេមយយថ អបបត្តស  

បត្តិយ អនធិគតស  អធិគមយ អសចឆិកតស  

សចឆិកិរយិយតិ            ។ 

តតិយំ   ធជគគសុត្តំ 

 [៣៤២] ឯកំ សមយ ំ ភគ  វតថិយ ំ វហិរត ិ

េជតវេន អនថបិណ្ឌិ កស  េម ។ ត្រតេខ 

ភគ  ភិកខូ  មេន្តសិ ភិកខ េ តិ ។ ភទេន្តតិ 

េត        ភិកខូ          ភគវេ         បចចេស សំុ        ។ 
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២៤៣ 

សកកសំយុត្ត   ធជគគសូ្រត   េរឿងធ្ល ប់មនមកេហើយ 

 [៣៤១] មន លភិកខុទងំ យ អមបលយ៉ង សកកេទវ ជជធ ំ

ជងពួកេទវ េនះ កពុំងេ យផលបុណយរបស់ខ្លួន េ យ ជយជ 

ឥស ធិបតីជងេទវ ទងំ យ េន ន វតិ្តង  េម្តចគង់សរេសើរ 

េសចក្តី្របឹងែ្របងនិងករពយយមែដរ ។ មន លភិកខុទងំ យ ចូរអនកទងំ- 

យេធ្វើករណ៍នុ៎ះឲយល្អ កនុង សនេនះចុះ េ្រពះថ អនកទងំ យ 

បនបួសកនុងធមមវនិ័យ ែដលតថគតសែំដងេហើយ េ យ្របៃពយ៉ង 

េនះ គួររេវៀសរៃវ ្របឹងែ្របង ពយយម េដើមបដីល់នូវមគគផល ែដល 

ខ្លួនមិនទន់ដល់ េដើមប្ីរ ស់ដឹងនូវធម៌ ែដលខ្លួនមិនទន់្រ ស់ដឹង 

េដើមបេីធ្វើឲយជក់ចបស់នូវ្រពះនិព្វ ន ែដលខ្លួនមិនទន់េធ្វើឲយជក់ចបស់ 

កុបំី ក់ខនេឡើយ       ។ 

ធជគគសូ្រត  ទី  ៣ 

 [៣៤២] សម័យមួយ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េន កនុងវត្ត 

េជតពន របស់អនថបិណ្ឌិ កេសដ្ឋី ជិត្រកុង វតថី ។ ្រពះមន្រពះភគ 

្រ ស់េ ភិកខុទងំ យកនុងទីេនះថ មន លភិកខុទងំ យ ។ ពួកភកិខុ  

ទងំេនះ  ទទួល្រពះបនទូល្រពះមន្រពះភគថ  ្រពះករុ   ្រពះអងគ  ។ 
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២៤៤ 

សុត្តន្តបិដេក    សំយុត្តនិកយស     សគថវេគគ  

 [៣៤៣] ភគ  ឯតទេ ច ភតូបុព្វំ ភិកខ េវ េទ - 

សុរសងគ េម សមុបពយេូ ្ហ (១) អេ សិ ។ អថេខ 

ភិកខ េវ សេកក  េទ នមិេនទ  េទេវ វត្តឹេស មេន្តសិ 

សេច មរ ិ  េទ នំ សងគ មគគ នំ ឧបបេជជយយ 

ភយ ំ  ឆមភិតត្តំ  េ មហំេ   មេមវ តសមឹ 

សមេយ ធជគគំ ឧេ ្ល េកយយថ ។ មមញ្ហិ  េ  ធជគគំ 

ឧេ ្ល កយតំ យមភវសិ តិ ភយ ំ  ឆមភិតត្តំ  េ ម- 

ហំេ   េ  បហីយិស តិ ។ េន េច េម ធជគគំ 

ឧេ ្ល េកយយថ អថ បជបតិស  េទវ ជស  ធជគគំ 

ឧេ ្ល េកយយថ ។ បជបតិស  ហិ េ  េទវ ជស  

ធជគគំ ឧេ ្ល កយតំ យមភវសិ តិ ភយ ំ  ឆមភិតត្តំ 

 េ មហំេ   េ  បហីយិស តិ ។ េន 

េច បជបតិស  េទវ ជស  ធជគគំ ឧេ ្ល េកយយថ 

អថ វរុណស  េទវ ជស  ធជគគំ ឧេ ្ល េកយយថ ។ 

    ១    ឱ.   សមុពពូេ ្ហ    ។ 
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២៤៤ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

 [៣៤៣] ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់្រ ស់យ៉ងេនះថ មន លភិកខុ  

ទងំ យ េរឿងធ្ល ប់មនមកថ ស្រងគ មេទវ និងអសុរ បនផគុគំន  

(្របទល់គន ) េហើយ ។ មន លភិកខុទងំ យ ្រគេនះឯង េទវ ជ 

េឈម ះសកកៈ ជធជំងេទវ ទងំ យ បនេ ពួកេទវ  កនុង ន 

វត្តិង មកថ មន លគន េយើង កលេបើពួកេទវ  ចូលកន់ស្រងគ មេហើយ 

េសចក្តីខ្ល ច េសចក្តីរនធត់ ឬេសចក្តី្រពឺេ ម េកើតេឡើង ពួកអនកគបប ី

្រកេឡកេមើលចុងទង់ជ័យរបស់ខញុ  ំ កនុងសម័យេនះចុះ ។ េ្រពះថ កល 

េបើអនកទងំ យ ្រកេឡកេមើលចុងទង់ជ័យរបស់ខញុ  ំ េសចក្តីខ្ល ច េសចក្តី 

រនធត់ ឬេសចក្តី្រពឺេ ម  នឹងេកើតេឡើង េសចក្តីខ្ល ចជេដើមេនះ 

មុខជនឹងសងប់រមង ប់េទវញិ ។ េបើពួកអនកមិន្រកេឡកេមើលចុងទង់ជ័យ 

របស់ខញុ េំទ ក៏្រតូវែត្រកេឡកេមើលចុងទង់ជ័យ ៃនេទវ ជេឈម ះបជបតិ 

ចុះ ។ េ្រពះថ កលេបើពួកអនក្រកេឡកេមើលចុងទង់ជ័យ ៃនេទវ ជ 

េឈម ះបជបតិ េសចក្តីខ្ល ច េសចក្តីរនធត់ ឬេសចក្តី្រពឺេ ម  

នឹងេកើតេឡើង េសចក្តីខ្ល ចជេដើមេនះ នឹងសងប់រមង ប់េទវញិបន ។ 

េបើអនកទងំ យ មិន្រកេឡកេមើលចុងទង់ជ័យ ៃនេទវ ជេឈម ះបជ- 

បតិេទ   ក៏្រតូវ្រកេឡកេមើលចុងទង់ជ័យ    ៃនេទវ ជ    េឈម ះវរុណៈ    ។ 
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២៤៥ 

សកកសំយុត្តស     ធជគគសុេត្ត    ភូតបុព្វវតថុ 

វរុណស  ហិ េ  េទវ ជស  ធជគគំ ឧេ ្ល កយតំ 

យមភវសិ តិ ភយ ំ  ឆមភិតត្តំ  េ មហំេ   េ  

បហីយិស តិ ។ េន េច វរុណស  េទវ ជស  ធជគគ ំ

ឧេ ្ល េកយយថ អថ ឦ នស  េទវ ជស  ធជគគ ំ

ឧេ ្ល េកយយថ ។ ឦ នស  ហិ េ  េទវ ជស  

ធជគគំ ឧេ ្ល កយតំ យមភវសិ តិ ភយ ំ  ឆមភិតត្តំ  

េ មហំេ   េ  បហីយិស តីតិ(១) ។ តំ េខ បន 

ភិកខ េវ សកកស   េទ នមិនទស  ធជគគំ ឧេ ្ល - 

កយតំ បជបតិស   េទវ ជស  ធជគគំ ឧេ ្ល ក- 

យតំ វរុណស   េទវ ជស  ធជគគំ ឧេ ្ល កយត ំ

ឦ នស   េទវ ជស  ធជគគំ ឧេ ្ល កយតំ 

យមភវសិ តិ ភយ ំ  ឆមភិតត្តំ  េ មហំេ   េ  

បហីយិស តិ េនបិ បហីេយថ តំ កិស  េហតុ 

សេកក  ហិ ភិកខ េវ េទ នមិេនទ  អវតី េគ អវតី- 

េទេ  អវតីេមេ  ភីរុ ឆមភី ឧ្រ សី ប យីតិ ។ 
     ១     កតថចិ    បហីយិស តីតិ    ទិស តិ    ។ 



497 
 

២៤៥ 

សកកសំយុត្ត   ធជគគសូ្រត   េរឿងធ្ល ប់មនមកេហើយ 

េ្រពះថ កលេបើពួកអនក្រកេឡកេមើលចុងទង់ជ័យ ៃនេទវ ជ េឈម ះ 

វរុណៈ េសចក្តីខ្ល ច េសចក្តីរនធត់ ឬេសចក្តី្រពឺេ ម  នឹងេកើតេឡើង 

េសចក្តីខ្ល ចជេដើមេនះ នឹងសងប់រមង ប់េទវញិ ។ េបើពួកអនកមិន្រកេឡក 

េមើលចុងទង់ជ័យ ៃនេទវ ជេឈម ះវរុណៈេទ ្រតូវែត្រកេឡកេមើលចុងទង់ 

ជ័យៃនេទវ ជ េឈម ះឦ នៈ ។ េ្រពះថ កលេបើពួកអនក្រកេឡក 

េមើលចុងទង់ជ័យ ៃនេទវ ជេឈម ះឦ នៈ េសចក្តីខ្ល ច េសចក្តីរនធត់ 

ឬេសចក្តី្រពឺេ ម  នឹងេកើតេឡើង េសចក្តីខ្ល ចជេដើមេនះ នឹងសងប់ 

រមង ប់េទវញិ ។ មន លភិកខុទងំ យ កលេបើពួកេទវ ្រកេឡកេមើល 

ចុងទង់ជ័យេនះ ៃនេទវ ជេឈម ះសកកៈ ជធជំងេទវ ទងំ យក្តី 

្រកេឡកេមើលចុងទង់ជ័យ ៃនេទវ ជេឈម ះបជបតិក្តី ្រកេឡកេមើលចុង 

ទង់ជ័យៃនេទវ ជេឈម ះវរុណៈក្តី ្រកេឡកេមើលចុងទង់ជ័យ ៃនេទវ ជ 

េឈម ះឦ នៈក្តី េសចក្តីខ្ល ច េសចក្តីរនធត់ ឬេសចក្តី្រពឺេ ម  

នឹងេកើតេឡើង េសចក្តីខ្ល ចជេដើមេនះ ក៏នឹងសងប់រមង ប់ ចួនកល 

មិនសងប់រមង ប់ក៏មនខ្លះ េសចក្តីេនះ េ្រពះេហតុអ្វី មន លភិកខុទងំ យ 

េ្រពះថ សកកេទ នមិនទ មិនទន់្របសចក គៈ មិនទន់្របសចក 

េទសៈ មិនទន់្របសចកេមហៈ ជអនកេនខ្ល ច េនរនធត់ េនតក់ 

ស្លុត       រត់េចញេនេឡើយ       ។ 
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២៤៦ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

 [៣៤៤] អហញច  េខ ភិកខ េវ ឯវ ំ វទមិ សេច 

តុម្ហ កំ ភិកខ េវ អរញញគ នំ  រុកខមលូគ នំ  

សុញញ គរគ នំ  ឧបបេជជយយ ភយ ំ  ឆមភិ- 

តត្តំ  េ មហំេ   មេមវ តសមឹ សមេយ 

អនុស េរយយថ ឥតិបិ េ  ភគ  អរហំ សមម - 

សមពុ េទធ  វជិជ ចរណសមបេនន  សុគេ  េ កវទិ ូ

អនុត្តេ  បុរសិទមម រថិ ស ថ  េទវមនុស នំ ពុេទធ  

ភគ តិ ។ មមំ ហិ េ  ភិកខ េវ អនុស រតំ យមភ- 

វសិ តិ ភយ ំ  ឆមភិតត្តំ  េ មហំេ   

េ  បហីយិស តិ ។ េន េច មំ អនុស េរយយថ អថ 

ធមមំ អនុស េរយយថ ្វ កខ េ  ភគវ  ធេមម  

សនទិដ្ឋិេក       អកលិេក        ឯហិបស េិក       ឱបនយិេក 
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២៤៦ 

សុត្តន្តបិដក    សំយុត្តនិកយ    សគថវគគ 

 [៣៤៤] មន លភិកខុទងំ យ ចែំណកតថគត េពលយ៉ង 

េនះថ មន លភិកខុទងំ យ េបើពួកអនកេនកនុងៃ្រព ឬេនេទៀបគល់េឈើ 

ឬេនកនុងផទះ ង ត់ េសចក្តីខ្ល ចក្តី េសចក្តីរនធត់ក្តី េសចក្តី្រពឺេ មក្តី េកើត 

េឡើង ពួកអនកគបបរីឭកេរឿយ ៗ នូវតថគត កនុងសម័យេនះថ ្រពះមន 

្រពះភគអងគេនះ ជ្រពះអរហន្តសមម សមពុទធ បរបូិណ៌េ យវជិជ និង 

ចរណៈ ជ្រពះសុគត ្រទង់្រជបចបស់នូវេ ក ្រពះអងគ្របេសើរបផុំត 

ជ រថីទូនម ននូវបុរស ជ ្ត ៃនេទវ និងមនុស  ជ្រពះពុទធ ្រទង់ 

ែចកនូវធម៌ ។ មន លភិកខុទងំ យ េ្រពះថ េបើពួកអនករលឹក 

េរឿយ ៗ នូវតថគត េសចក្តីខ្ល ចក្តី េសចក្តីរនធត់ក្តី េសចក្តី្រពឺេ មក្តី 

 នឹងេកើតេឡើង េសចក្តីខ្ល ចជេដើមេនះ មុខជសងប់រមង ប់េទ ។ 

េបើពួកអនកមិនរឭកេរឿយ ៗ នូវតថគតេទ គបបរីឭកេរឿយ ៗ នូវ្រពះធម៌ថ 

ធម៌ែដល្រពះមន្រពះភគ ្រទង់្រ ស់សែំដងេហើយេ យល្អ ជធម៌ 

ែដល្រពះអរយិបុគគល គបបេីឃើញចបស់េ យខ្លួនឯង ជធម៌ឲយផលមិន 

រង់ចកំល ជធម៌ែដល្រពះអរយិបុគគល គួរេ បុគគលដៃទ ឲយចូលមក 

េមើលបន   ជធម៌ែដល្រពះអរយិបុគគល     គួរបេង្អ នចូលមកទុកកនុងចិត្តបន 
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២៤៧ 

សកកសំយុត្តស     ធជគគសុេត្ត    ពុទធ ទយនុស រណំ 

បចចត្តំ េវទិតេព្វ  វញិញូ ហីតិ ។ ធមមំ ហិ េ  ភិកខ េវ 

អនុស រតំ យមភវសិ តិ ភយ ំ  ឆមភិតត្តំ  េ ម- 

ហំេ   េ  បហីយិស តិ ។ េន េច ធមម ំ

អនុស េរយយថ អថ សងឃ ំ ំ អនុស េរយយថ សុបបដិ- 

បេនន  ភគវេ  វកសេងឃ ឧជុបបដិបេនន  ភគវេ  

វកសេងឃ ញយបបដិបេនន  ភគវេ  វក- 

សេងឃ មីចិបបដិបេនន  ភគវេ  វកសេងឃ 

យទិទំ ច ្ត រ ិ បុរសិយុគនិ អដ្ឋ បុរសិបុគគ  

ឯស ភគវេ  វកសេងឃ ហុេនេយយ បហុ- 

េនេយយ ទកខិ េណេយយ អញជលិករណីេយ អនុត្តរ ំ

បុញញេកខត្តំ េ កស តិ ។ សងឃ ំ ហិ េ  ភិកខ េវ 

អនុស រតំ យមភវសិ តិ ភយ ំ  ឆមភិតត្តំ  េ ម- 

ហំេ             េ        បហីយិស តិ      តំ       កិស         េហតុ 
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២៤៧ 

សកកសំយុត្ត    ធជគគសូ្រត    កររឭកនូវគុណមនពុទធគុណជេដើម 

ជធម៌ែដលវញិញូ ជនទងំ យ គបបដីឹងចបស់កនុងចិត្តៃនខ្លួន ។ មន ល 

ភិកខុទងំ យ េ្រពះថ កលេបើអនកទងំ យ រឭកេរឿយ ៗ នូវ 

ធម៌ េសចក្តីខ្ល ច េសចក្តីរនធត់ ឬេសចក្តី្រពឺេ ម  នឹងេកើត 

េឡើង េសចក្តីខ្ល ចជេដើមេនះ មុខជនឹងសងប់រមង ប់េទបន ។ េបើអនក 

ទងំ យមិនរឭកនូវធម៌េទ គបបរីឭកនូវសងឃថ ្រពះសងឃ វក័ៃន 

្រពះមន្រពះភគ េ ក្របតិបត្តិេហើយេ យ្របៃព ្រពះសងឃ វក័ 

ៃន្រពះមន្រពះភគ េ ្របតិបត្តិេហើយេ យ្រតង់ ្រពះសងឃ វក័ 

ៃន្រពះមន្រពះភគ េ ក្របតិបត្តិេហើយេដើមប្ីរពះនិព្វ ន ្រពះសងឃ 

វក័ៃន្រពះមន្រពះភគ េ ក្របតិបត្តិេហើយេ យ្រតឹម្រតូវ ្រពះ 

សងឃ វក័ៃន្រពះមន្រពះភគ ប់ជគូៃនបុរសមន ៤ គូ ប់េរៀង 

ជបុរសបុគគល មន ៨ ្រពះសងឃ វក័ៃន្រពះមន្រពះភគនុ៎ះ េ ក 

គួរទទួលនូវេ្រគ ងបូជ គួរទទួលនូវ គន្តុកទន គួរទទួលទកខិ ទន 

គួរដល់អញជលិកមម ជបុញញេកខត្ត្របេសើរបផុំត របស់សត្វេ ក ។ 

មន លភិកខុទងំ យ េ្រពះថ េបើអនកទងំ យរឭកនូវសងឃ េសចក្តី 

ខ្ល ច េសចក្តីរនធត់ ឬេសចក្តី្រពឺេ ម  នឹងេកើតេឡើង េសចក្តីខ្ល ច 

ជេដើមេនះ   មុខជនឹងសងប់រមង ប់េទបន    េសចក្តីេនះ    េ្រពះេហតុអ្វី 
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២៤៨ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស     សគថវេគគ  

តថគេ  ហិ ភិកខ េវ អរហំ សមម សមពុ េទធ  វតី េគ 

វតីេទេ  វតីេមេ  អភីរុ អចឆមភី អនុ្រ សី អប- 

យីតិ       ។ 

 [៣៤៥] ឥទមេ ច ភគ  ឥទំ វ ្វ ន សុគេ  

អថបរ ំ      ឯតទេ ច       ស ថ  

 អរេញញ       រុកខមេូល       

 សុញញ គេរ      វ       ភិកខ េ  

 អនុស េរថ       សមពុទធំ 

 ភយ ំ       តុម្ហ ក       េន       សិយ 

 េន       េច       ពុទធំ       សេរយយថ 

 េ កេជដ្ឋំ        ន សភំ 

 អថ       ធមមំ       សេរយយថ  

 និយយនិកំ        សុេទសិតំ 

 េន       េច        ធមមំ        សេរយយថ 

 និយយនិកំ         សុេទសិតំ 

 អថ        សងឃ ំ        សេរយយថ 

 បុញញេកខត្តំ         អនុត្តរ ំ
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២៤៨ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

មន លភិកខុទងំ យ េ្រពះថ តថគតជអរហន្តសមម សមពុទធ ្របស 

ចក គៈ ្របសចកេទសៈ ្របសចកេមហៈ មិនខ្ល ច មិនរនធត ់

មិនតក់ស្លុត       មិនរត់េចញេទ       ។ 

 [៣៤៥] ្រពះមន្រពះភគ បន្រ ស់្រពះពុទធដីកេនះ លុះ 

្រពះសុគត ្រ ស់នូវ្រពះពុទធដីកេនះេហើយ លំ ប់េនះ ្រពះ ្ត  

្រទង់្រ ស់្រពះពុទធដីកេនះ       តេទេទៀតថ 

 មន លភិកខុទងំ យ     កលេបើអនក ល់គន េនកនុងៃ្រព  ឬេទៀប 

 គល់េឈើ     ឬកនុងផទះ ង ត់     គបបរីឭកេរឿយ ៗ  នូវ្រពះសមពុទធ 

 ភ័យនឹងមិនមនដល់ពួកអនកេទ     េបើអនកទងំ យ  មិនបន 

 រឭកនូវ្រពះពុទធ    ែដលជធបំផុំតកនុងេ ក  ជនរៈអង់ ចេទ 

 គបបរីឭកធម៌     ជធម៌េ្រ ច្រសង់សត្វ  ែដលតថគតសំែដង 

 ល្អេហើយ    េបើអនកទងំ យ   មិនបនរឭកធម៌  ជធម៌េ្រ ច 

 ្រសង់សត្វ      ែដលតថគត      សំែដងល្អេហើយេទ  គបបរីឭក 

 សងឃ         ជបុញញេកខត្ត្របេសើរបផុំត  (របស់សត្វេ កចុះ) 
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២៤៩ 

សកកសំយុត្តស    េវបចិត្តិសុេត្ត   ខន្តិេ រចចំ 

 ឯវ ំ      ពុទធំ       សរន្ត នំ 
 ធមមំ       សងឃញច        ភិកខ េ  
 ភយ ំ              ឆមភិតត្តំ         
 េ មហំេ         ន        េហស តីតិ       ។ 

ចតុតថំ   េវបចិត្តិសុត្តំ 

 [៣៤៦] ឯកំ សមយ ំ ភគ  វតថិយ ំ វហិរត ិ
េជតវេន         អនថបិណ្ឌិ កស          េម         ។       េប     ។ 
 [៣៤៧] ភគ  ឯតទេ ច ភតូបុព្វំ ភិកខ េវ 
េទ សុរសងគ េម សមុបពយេូ ្ហ  អេ សិ ។ អថេខ 
ភិកខ េវ េវបចិត្តិ អសុរេិនទ  អសុេរ មេន្តសិ សេច 
មរ ិ  េទ សុរសងគ េម(១) សមុបពយេូឡ្ហ អសុ  
ជិេនយយុ ំ េទ  ប ជិេនយយុ ំ េយន នំ សកកំ  េទ - 
នមិនទំ កណ្ឋ បញច េមហិ(២) ពនធេនហិ ពនធិ ្វ  មម 
សន្តិេក េនយយថ អសុរបុរន្តិ ។ សេកក  បិ 
េខ ភិកខ េវ េទ នមិេនទ  េទេវ វត្តឹេស មេន្តសិ 
សេច មរ ិ  េទ សុរសងគ េម សមុបពយេូឡ្ហ េទ  
     ១   ឱ.   ម.   េទ នំ   អសុរសងគ េម   ។  ២   ឱ.   ម.   កេណ្ឋ    បញច េមហិ   ។ 
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២៤៩ 

សកកសំយុត្ត   េវបចិត្តិសូ្រត   ខន្តិនិងេ រចចៈ 

 មន លភិកខុទងំ យ      កលេបើអនក ល់គន រឭក្រពះពុទធ  ្រពះ 

 ធម៌     ្រពះសងឃយ៉ងេនះ     ភ័យក្តី    េសចក្តីរនធត់ក្តី  េសចក្តី 

 ្រពឺេ មក្តី      នឹងមិនមនេឡើយ      ។ 

េវបចិត្តិសូ្រត  ទី  ៤ 

 [៣៤៦] សម័យមួយ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េន កនុងវត្ត 

េជតពន     របស់អនថបិណ្ឌិ កេសដ្ឋី     ជិត្រកុង វតថី      ។      េប      ។ 

 [៣៤៧] ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់្រ ស់យ៉ងេនះថ មន លភិកខុ  

ទងំ យ េរឿងធ្ល ប់មនមកថ ស្រងគ មេទវ និងអសុរ បន្របទល់ 

គន េហើយ ។ មន លភិកខុទងំ យ ្រគេនះឯង អសុរនិទេឈម ះេវបចិត្តិ 

បនេ ពួកអសុរមកថ មន លពួកអនកនិទ៌ុកខ កលេបើស្រងគ មពួកេទវ  

នឹងអសុរចួប្របទះគន េហើយ ពួកអសុរឈនះ ពួកេទវ ចញ់ ពួកអនក្រតូវ 

ចងសកកេទ នមិនទេនះ េ យចណំងទងំ យ មនចណំង-កជគ្រមប់ 

្រប ំ េហើយនមំកកន់អសុរបូរ ី កនុងសំ ក់របស់ខញុ  ំ ។ មន លភិកខុទងំ- 

យ ឯសកកេទ នមិនទ ក៏បនេ ពួកេទវ  កនុង ន វត្តិង មកថ 

មន លពួកអនកនិទ៌ុកខ   កលេបើស្រងគ មេទវ និងអសុរ   ជួប្របទះគន េហើយ 
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២៥០ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

ជិេនយយុ ំ អសុ  ប ជិេនយយុ ំ េយន នំ េវបចិត្តឹ អសុរនិទំ 
កណ្ឋ បញច េមហិ ពនធេនហិ ពនធិ ្វ  មម សន្តិេក 
េនយយថ សុធមមំ សភន្តិ ។ តសមឹ េខ បន 

ភិកខ េវ សងគ េម េទ  ជិនឹសុ អសុ  ប ជិនឹសុ ។ 
អថេខ ភិកខ េវ េទ  វត្តឹ  េវបចិត្តឹ អសុរនិទំ 
កណ្ឋ បញច េមហិ ពនធេនហិ ពនធិ ្វ  សកកស  េទ - 
នមិនទស          សន្តិេក         េនសំុ         សុធមមំ         សភំ        ។ 
 [៣៤៨] ត្រត សុទំ ភិកខ េវ េវបចិត្តិ អសុរេិនទ  
កណ្ឋ បញច េមហិ ពនធេនហិ ពេនធ  សកកំ  េទ នមិនទំ 
សុធមមំ សភំ បវសិន្តញច  និកខមន្តញច  អសពភ ហិ 
ផរុ ហិ          ចហិ           អេកក សតិ          បរភិសតិ         ។ 
 [៣៤៩] អថេខ ភិកខ េវ មតលិ សងគ ហេក 
សកកំ           េទ នមិនទំ          គថយ          អជឈភសិ 
 ភយ       នុ       មឃ (១)      សកក 
 ទុព្វេលយន(២)       តតិកខ សិ 
 សុណេន្ត         ផរុសំ        ចំ 
 សមមុខ        េវបចិត្តិេនតិ       ។ 
    ១   ឱ.   មគគ    សកក   ។   ២   ឱ.  ម.  ទុព្វលយេន   ។ 
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២៥០ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

េបើពួកេទវ ឈនះ ពួកអសុរចញ់ ពួកអនក្រតូវចងេវបចិត្តិអសុរនិទេនះ 

េ យចណំងទងំ យ មនចណំង-កជគ្រមប់្រប ំ េហើយនមំកកន់សុ- 

ធមមសភ កនុងសំ ក់របស់េយើង ។ មន លភិកខុទងំ យ ក៏កនុង 

ស្រងគ មេនះ ពួកេទវ ឈនះ ពួកអសុរចញ់ ។ មន លភិកខុទងំ យ 

្រគេនះឯង ពួកេទវ កនុង ន វត្តិង  ចងេវបចិត្តិអសុរនិទ េ យ 

ចណំងទងំ យ មនចណំង-កជគ្រមប់្រប ំ េហើយនមំកកន់សុធមមសភ 

កនុងសំ ក់សកកេទ នមិនទ      ។ 

 [៣៤៨] មន លភិកខុទងំ យ កនុងកលេនះ បនឮថ េវប- 

ចិត្តិអសុរនិទ ែដល្រតូវពួកេទវ ចង េ យចណំង មនចណំង-កជគ្រមប់ 

្រប ំ ក៏ែ្រសកេជរផ្ដ សកកេទ នមិនទ ែដលេស្ដចចូលមកកន់សុធមម- 

សភ ទងំេស្តចេចញមកវញិ េ យ ច ជអសបបុរស ដ៏ ្រកក់ ។ 

 [៣៤៩] មន លភិកខុទងំ យ លំ ប់េនះឯង មតលិសងគ - 

ហកេទវបុត្ត       បននិយយនឹងសកកេទ នមិនទ       េ យគថ        ថ 

 បពិ្រតមឃវសកកេទវ ជ        ្រពះអងគឮ ច ្រកក់  របស់េវ- 

 បចិត្តិអសុរនិទ      កនុងទីចេំពះ្រពះភ្រក្តេហើយ  ្រទង់អត់ធមត់បន 

 េតើេ្រពះ្រទង់ខ្ល ច           ឬេ្រពះ្រទង់មនកម្ល ងំេខ យ  ។ 
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២៥១ 

សកកសំយុត្តស    េវបចិត្តិសុេត្ត   ខន្តិេ រចចំ 

 [៣៥០] នហំ         ភយ        ន        ទុព្វលយ 

 ខមមិ        េវបចិត្តិេន 

 កថញ្ហិ         មទិេ         វញិញូ  

 ពេលន        បដិសំយុេជតិ       ។ 

 [៣៥១] ភិេយយ        ព         បភិេជជយយុ(ំ១) 

 េន        ចស         បដិេសធេក 

 ត ម         ភុេសន        ទេណ្ឌ ន 

 ធីេ         ពលំ        និេសធេយតិ      ។ 

 [៣៥២] ឯតេទវ        អហមមេញញ 

 ពលស         បដិេសធនំ 

 បរ ំ       សង កបុិតំ        ញ ្វ  

 េយ        សេ        ឧបសមមតីតិ       ។ 

 [៣៥៣] ឯតេទវ        តិតិកខ យ 

 វជជំ        បស មិ        សវ 

 យទ        នំ        មញញតិ        ពេ  

 ភយ        មយយ ំ       តិតិកខតិ  
   ១   ឱ.   ព    បកុេជឈយយុ ំ  ។  
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២៥១ 

សកកសំយុត្ត   េវបចិត្តិសូ្រត   ខន្តិនិងេ រចចៈ 

[៣៥០]   សកកេទវ ជ្រ ស់ថ             ខញុឮំ ច របស់េវបចិត្តិ 

 អសុរនិទេហើយ     អត់ធមត់បន    មិនែមនេ្រពះខ្ល ច  មិនែមន 

 េ្រពះមនកម្ល ងំេខ យេទ  មពិត អនកយល់ករណ៍ចបស់ 

 ្របែហលយ៉ងខញុ  ំ  ដូចេម្តចនឹងតបត  ជមួយបុគគលពល  ។ 

[៣៥១]     ម.            េបើ្រពះអងគ  មិនឃត់ មបុគគលពលេទ 

 ពួកពលនឹងរងឹរតឹែតឈ្ល នពនេឡើង   េហតុេនះ អនក្របជញ 

 ្រតូវ ម្របមបុគគលពល       េ យ ជញ ដ៏ខ្ល ងំ       ។ 

[៣៥២]    ស.     អនក        ្របកបេ យសតិ      ដឹងថ អនកដៃទ 

 កពុំងេ្រកធ    េហើយ្រទអំត់បន ខញុសំមគ ល់នូវអនកន៎ុះឯងថ 

 ជអនកឃត់ មបុគគលពល      ។ 

[៣៥៣]   ម.      បពិ្រត សវៈ        ខញុយំល់េឃើញថ ករអត់ធន់ 

 េនះឯង    ជេទសវញិេទ    (េ្រពះថ)   បុគគលពល រែមង

 សមគ ល់អនកអត់ធន់េនះថ   អនកេនះអត់ធន់  េ្រពះខ្ល ចអញ 
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២៥២ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

 អជឈរហូតិ        ទុេមមេធ 

 េគវ         ភិេយយ       ប យិនន្តិ      ។ 

 [៣៥៤] កមំ        មញញតុ              ម       

 ភយ        មយយ ំ      តិតិកខតិ 

 សទតថបរម        អ ថ  

 ខន្តយ        ភិេយយ        ន       វជិជតិ 

 េយ         ហេវ        ពល        សេន្ត  

 ទុព្វលស         តិតិកខតិ 

 តមហុ        បរមំ       ខន្តឹ 

 និចចំ        ខមតិ        ទុព្វេ  

 អពលន្តំ        ពលំ        ហុ 

 យស          ពលពលំ       ពលំ 

 ពលវស (១)       ធមមគុត្តស  

 បដិវ ្ត        ន       វជិជតិ  

     ១    ឱ.    ម.    ពលស    ។ 
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២៥២ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

 េហតុេនះ    បនជអនកឥត្របជញ      រែមងសងកត់សងកិនេគ  ដូច 

 ជេគ       ្រពួតសងកត់សងកិនេគចញ់       ែដលេបលេទ  ។ 

[៣៥៤]     ស.    បុគគលពលចង់សមគ ល់ក្តី      មិនសមគ ល់ក្តីថ អនក 

 េនះអត់ធន់បន   េ្រពះខ្ល ចអញ    ក៏ មករណ៍ចុះ  ែតថ្រប- 

 េយជន៍ទងំ យ    មន្របេយជន៍ខ្លួនជសំខន់  ្របេយជន៍ 

 អ្វី         ឲយៃ្រកែលងជងខន្តីមិនមនេទ  អនក មនកម្ល ងំ 

 ជអនកសងប់      េហើយអត់ឱន  ចេំពះបុគគលមនកម្ល ងំេខ យ 

 បណ្ឌិ តទងំ យ    សរេសើរបុគគលេនះថ  មនេសចក្តីអត់្រទ ំ

 ដ៏ៃ្រកែលង    េ្រពះថ    បុគគលមនកម្ល ងំថយ  ែតងអត់ឱនជ 

 និចច     កម្ល ងំរបស់ជន ជកម្ល ងំពល  បណ្ឌិ តទងំ យ 

 េ កម្ល ងំជនេនះថ       មិនែមនជកម្ល ងំេទ  បុគគលជអនក 

 តិះេដៀលជនមនកម្ល ងំ        ជអនក្រគប់្រគងធម៌  មិនមនេទ 
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២៥៣ 

សកកសំយុត្តស     េវបចិត្តិសុេត្ត   ខន្តិេ រចចំ 

 តេស វ      េតន      បបិេយ 

 េយ       កុទធំ      បដិកុជឈតិ 

 កុទធំ      អបបដិកុជឈេន្ត  

 សងគ មំ       េជតិ      ទុជជយ ំ

 ឧភិននមតថំ       ចរតិ 

 អត្តេន      ច     បរស      ច 

 បរ ំ     សង កបុិតំ     ញ ្វ  

 េយ      សេ      ឧបសមមតិ 

 ឧភិននំ      តិកិចឆន្ត នំ(១) 

 អត្តេន      ច      បរស       ច 

 ជន      មញញន្តិ      ពេ តិ 

 េយ       ធមមស       អេកវទិតិ     ។ 

    ១   ឱ.   តិកិចឆន្តំ   តំ   ។ 
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២៥៣ 

សកកសំយុត្ត   េវបចិត្តិសូ្រត   ខន្តិនិងេ រចចៈ 

 អនក ខឹងតបនឹងបុគគលអនកខឹង     េសចក្តី ្រកក់  រែមងមន 

 ដល់អនកេនះឯង      េ្រពះេសចក្តីខឹងតបេនះ  បុគគលអនកមិន 

 ខឹងតបនឹងបុគគលអនកខឹង    េឈម ះថ     ឈនះនូវស្រងគ ម  ែដល 

 ឈនះបនេ យក្រម       បុគគល មន ម រតី  ដឹងថបុគគល 

 ដៃទខឹង    េហើយ្រទអំត់បន    (បុគគលេនះ)  េឈម ះថ្រប្រពឹត្ត 

 នូវ្របេយជន៍   ដល់ជនទងំពីរខង   គឺខ្លួនឯង  ១    អនកដៃទ  ១ 

 កលជនទងំពីរខង   គឺខ្លួនឯង   និងអនកដៃទ  កពុំងសះជនឹង 

 គន        ពួកជន សមគ ល់ថ          េគលងង់  (ពួកជនេនះ) 

 េឈម ះថ      មិនយល់ធម៌ចបស់េទ       ។ 
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២៥៤ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

 [៣៥៥] េ  ហិ នម ភិកខ េវ សេកក  េទ នមិេនទ  

សកំ បុញញផលំ ឧបជីវមេន េទ នំ វត្តឹ នំ 

ឥស រយិធិបចចំ រជជំ កេរេន្ត  ខន្តិេ រចចស  វណ្ណ ទ ី

ភវសិ តិ ។ ឥធ េខ្វតំ ភិកខ េវ េ េភថ យ ំ តុេម្ហ 

ឯវ ំ ្វ កខ េត ធមមវនិេយ បព្វជិ  សមន ខម ច 

ភេវយយថ        េ រ          ចតិ        ។ 

បញច មំ   សុភសិតជយសុត្តំ 

 [៣៥៦] ឯកំ សមយ ំ ភគ  វតថិយ ំ វហិរត ិ

េជតវេន អនបិណ្ឌិ កស  េម ។ ត្រត េខ ។ េប ។ 

 [៣៥៧] ភគ  ឯតទេ ច ភតូបុព្វំ ភិកខ េវ េទ - 

សុរសងគ េម សមុបពយេូ ្ហ  អេ សិ ។ អថេខ 

ភិកខ េវ េវបចិត្តិ អសុរេិនទ  សកកំ  េទ នមិនទំ ឯតទេ ច 

េ តុ េទ នមិនទ សុភសិេតន ជេយតិ ។ េ តុ 

េវបចិត្តិ        សុភសិេតន        ជេយតិ       ។       អថេខ     ភិកខ េវ 
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២៥៤ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

 [៣៥៥] មន លភិកខុទងំ យ អមបលយ៉ងសកកេទ នមិនទេនះ 

្រទង់េ យផលបុណយរបស់ខ្លួន េ យ ជយ ជឥស ធិបតី េលើេទវ  

ទងំ យ កនុង ន វត្តិង  េម្តចគង់សរេសើរគុណេសចក្តីអត់្រទ ំ និង 

េសចក្តីស្លូត ។ មន លភិកខុទងំ យ អនកទងំ យ ្រតូវញុ ំងំេហតុេនះ 

ឲយល្អកនុង សនេនះចុះ េ្រពះថ អនកទងំ យ បួសកនុងធមមវនិ័យ 

ែដលតថគតសែំដងេហើយ េ យ្របៃពយ៉ងេនះ គួរែតជអនកអត់ធន់ 

ផង      ស្លូតបូតផង      ។ 

សុភសិតជយសូ្រត  ទី  ៥ 

 [៣៥៦] សម័យមួយ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជត- 

ពន របស់អនថបិណ្ឌិ កេសដ្ឋី ជិត្រកុង វតថី ។ កនុងទីេនះឯង ។ េប ។ 

 [៣៥៧] ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់្រ ស់យ៉ងេនះថ មន លភិកខុ  

ទងំ យ េរឿងធ្ល ប់មនមកថ ស្រងគ មេទវ និងអសុរ បន្របទល់ 

គន េហើយ ។ មន លភិកខុទងំ យ ្រគេនះឯង េវបចិត្តិអសុរនិទបន 

និយយនឹងសកកេទ នមិនទយ៉ងេនះថ ែនេទ នមិនទ ជ័យជនំះ ចូរមន 

េ យសុភសិតចុះ ។ សកកេទវ ជតបថ មន លេវបចិត្តិ ជ័យជនំះ 

ចូរមនេ យសុភសិតចុះ     ។    មន លភិកខុទងំ យ    លំ ប់េនះឯង 
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២៥៥ 

សកកសំយុត្តស    សុភសិតជយសុេត្ត   េវបចិត្តិភសិតំ 

េទ  ច អសុ  ច បរសិេជជ ឋេបសំុ ឥេម េន សុភ- 

សិតំ ទុពភ សិតំ ជនិស ន្តីតិ ។ អថេខ ភិកខ េវ 

េវបចិត្តិ អសុរេិនទ  សកកំ  េទ នមិនទំ ឯតទេ ច ភណ 

េទ នមិនទ គថន្តិ ។ ឯវ ំ វុេត្ត ភិកខ េវ សេកក  េទ ន- 

មិេនទ  េវបចិត្តឹ អសុរនិទំ ឯតទេ ច តុេម្ហ េខ្វតថ 

េវបចិត្តិ         បុព្វេទ         ភណ        េវបចិត្តិ        គថន្តិ       ។ 

 [៣៥៨] ឯវ ំ វុេត្ត ភិកខ េវ េវបចិត្តិ អសុរេិនទ  ឥមំ 

គថំ        អភសិ 

 ភិេយយ        ព         បកុេជឈយយុ ំ

 េន        ចស         បដិេសធេក 

 ត ម        ភុេសន       ទេណ្ឌ ន 

 ធីេ        ពលំ       និេសធេយតិ      ។ 

 ភសិ យ េខ បន ភិកខ េវ េវបចិត្តិន អសុរេិនទន 

គថយ អសុ  អនុេមទឹសុ េទ  តុណ្ហី  អេហសំុ ។ 

អថេខ ភិកខ េវ េវបចិត្តិ អសុរេិនទ  សកកំ  េទ នមិនទំ 

ឯតទេ ច        ភណ        េទ នមិនទ       គថន្តិ       ។ 
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២៥៥ 

សកកសំយុត្ត   សុភសិតជយសូ្រត   ភសិតៃនេវបចិត្តិ 

ពួកេទវ និងពួកអសុរ បន ងំពួកបរស័ិទ (ជ ក )ី ថ ពួកបរស័ិទ 

ទងំេនះ នឹងដឹងចបស់ នូវសុភសិត ឬទុពភ សិតរបស់េយើង ។ មន លភិកខុ  

ទងំ យ កនុងកលេនះ េវបចិត្តិអសុរនិទ បននិយយនឹងសកកេទ នមិនទ 

យ៉ងេនះថ ែនេទ នមិនទ ចូលអនកេពលគថេនះចុះ ។ មន លភិកខុទងំ យ 

កលេវបចិត្តិអសុរនិទនិយយ យ៉ងេនះេហើយ សកកេទ នមិនទបននិយយ 

នឹងេវបចិត្តិអសុរនិទ យ៉ងេនះថ ែនេវបចិត្តិ ពួកអនកជេទវ  េកើតមុន 

កនុង នេនះ      ែនេវបចិត្តិ     ចូរអនកេពលគថមុនចុះ     ។ 

 [៣៥៨] មន លភិកខុទងំ យ កលេបើសកកេទ នមិនទ និយយ 

យ៉ងេនះេហើយ        េវបចិត្តិអសុរនិទ       បនេពលគថេនះថ 

 េបើបុគគល   មិនឃត់ មជនពលេទ   ពួកជនពល  នឹងរងឹ 

 រតឹែតឈ្ល នពនេឡើង   េហតុេនះ  អនក្របជញ្រតូវឃត់ ម 

 ជនពល       េ យ ជញ ដ៏ខ្ល ងំ       ។ 

 មន លភិកខុទងំ យ ពួកអសុរ សបបយរកី យនឹងគថ ែដល 

េវបចិត្តិអសុរនិទបនេពលេហើយ ែតពួកេទវ េនេសង ម ។ មន លភិកខុ  

ទងំ យ លំ ប់េនះឯង េវបចិត្តិអសុរនិទ បនេពល នឹង 

សកកេទ នមិនទយ៉ងេនះថ    ែនេទ នមិនទ    អនកឯងចូរេពលគថចុះ  ។ 
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២៥៦ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

 [៣៥៩] ឯវ ំ វុេត្ត ភិកខ េវ សេកក  េទ នមិេនទ  

ឥមំ       គថំ       អភសិ 

 ឯតេទវ         អហំ       មេញញ 

 ពលស         បដិេសធនំ 

 បរ ំ       សង កបុិតំ       ញ ្វ  

 េយ       សេ        ឧបសមមតីតិ     ។ 

 ភសិ យ េខ បន ភិកខ េវ សេកកន េទ នមិេនទន 

គថយ េទ  អនុេមទឹសុ អសុ  តុណ្ហី  អេហសំុ ។ 

អថេខ ភិកខ េវ សេកក  េទ នមិេនទ  េវបចិត្តឹ អសុរនិទំ 

ឯតទេ ច        ភណ        េវបចិត្តិ        គថន្តិ       ។ 

 [៣៦០] ឯវ ំ វុេត្ត ភិកខ េវ េវបចិត្តិ អសុរេិនទ  ឥមំ 

គថំ         អភសិ 
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២៥៦ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

 [៣៥៩] មន លភិកខុទងំ យ កលេបើេវបចិត្តិអសុរនិទ និយយ 

យ៉ងេនះេហើយ        សកកេទ នមិនទ        បនេពលគថេនះថ 

 អនក មន ម រតី   ដឹងថ   អនកដៃទេ្រកធ  េហើយ្រទអំត់បន 

 ខញុសំមគ ល់អនកន៎ុះឯង        ថជអនកឃត់ មបុគគលពល  ។ 

 មន លភិកខុទងំ យ ពួកេទវ  សបបយរកី យនឹងគថ ែដល 

សកកេទ នមិនទេពលេហើយ ែតពួកអសុរេនេសង ម ។ មន លភិកខុទងំ- 

យ ្រគេនះឯង សកកេទ នមិនទ បនេពលនឹងេវបចិត្តិអសុរនិទ 

យ៉ងេនះថ      មន លេវបចិត្តិ     អនកចូរេពលគថចុះ     ។ 

 [៣៦០] មន លភិកខុទងំ យ កលេបើសកកេទ នមិនទ និយយ 

យ៉ងេនះេហើយ      េវបចិត្តិអសុរនិទ     បនេពលគថេនះថ 
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២៥៧ 

សកកសំយុត្តស     សុភសិតជយសុេត្ត    សកកភសិតំ 

 ឯតេទវ        តិតិកខ យ 

 វជជំ       បស មិ       សវ 

 យទ        នំ       មញញតិ       ពេ  

 ភយ        មយយ ំ       តិតិកខតិ 

 អជឈរហូតិ        ទុេមមេធ 

 េគវ         ភិេយយ        ប យិនន្តិ   ។ 

 ភសិ យ េខ បន ភិកខ េវ េវបចិត្តិន អសុរេិនទន 

គថយ អសុ  អនុេមទឹសុ េទ  តុណ្ហី  អេហសំុ ។ 

អថេខ ភិកខ េវ េវបចិត្តិ អសុរេិនទ  សកកំ  េទ នមិនទំ 

ឯតទេ ច        ភណ        េទ នមិនទ       គថន្តិ      ។ 

 [៣៦១] ឯវ ំ វុេត្ត ភិកខ េវ សេកក  េទ នមិេនទ  

ឥម         គថេយ         អភសិ 

 កមំ         មញញតុ             ម        

 ភយ        មយយ ំ       តិតិកខតិ 

 សទតថបរម       អ ថ  

 ខន្តយ       ភិេយយ       ន       វជិជតិ 

 េយ      ហេវ      ពល       សេន្ត  
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២៥៧ 

សកកសំយុត្ត   សុភសិតជយសូ្រត   ភសិតៃនសកកេទវ ជ 

 ែន សវៈ    ខញុយំល់េឃើញថ     េសចក្តីអត់ធន់ន៎ុះឯង  ជេទស 

 វញិេទ        ដបតិបុគគលពល  ែតងសមគ ល់អនកអត់ធន់េនះថ 

 អនកេនះអត់ធន់េ្រពះែតខ្ល ចអញ      េហតុេនះ  បនជបុគគល 

 ឥត្របជញ         រងឹរតឹែតសងកត់សងកិនេគ  ដូចជេគ្រពួតសងកត់ 

 សងកិនេគ       ែដលចញ់េបលេទ       ។ 

 មន លភិកខុទងំ យ ពួកអសុរ សបបយរកី យ នឹងគថ ែដល 

េវបចិត្តិអសុរនិទេពលេហើយ ែតពួកេទវ េនេសង ម ។ មន លភិកខុទងំ- 

យ លំ ប់េនះឯង េវបចិត្តិអសុរនិទបនេពល នឹងសកកេទ នមិនទ 

យ៉ងេនះថ        ែនេទ នមិនទ        អនកចូរេពលគថចុះ      ។ 

 [៣៦១] មន លភិកខុទងំ យ កលេបើេវបចិត្តិអសុរនិទ និយយ 

យ៉ងេនះេហើយ    សកកេទ នមិនទ        បនេពលគថទងំ យេនះថ 

 បុគគលពលចង់សមគ ល់ក្តី       មិនសមគ ល់ក្តីថ  អនកេនះអត់ធន់ 

 េ្រពះែតខ្ល ចអញ       ក៏ មករណ៍ចុះ  ែតថ្របេយជន៍ទងំ- 

 យ        មន្របេយជន៍ខ្លួនជសំខន់  ្របេយជន៍អ្វីឲយៃ្រក- 

 ែលងជងខន្តិមិនមនេទ        ជន មនកម្ល ងំ  ជអនកសងប់ 
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២៥៨ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

 ទុព្វលស         តិតិកខតិ 

 តមហុ       បរមំ      ខន្តឹ 

 និចចំ        ខមតិ       ទុព្វេ  

 អពលន្តំ        ពលំ        ហុ 

 យស          ពលពលំ       ពលំ 

 ពលវស         ធមមគុត្តស  

 បដិវ ្ត        ន       វជិជតិ 

 តេស វ        េតន       បបិេយ 

 េយ        កុទធំ       បដិកុជឈតិ 

 កុទធំ       អបបដិកុជឈេន្ត  

 សងគ មំ        េជតិ        ទុជជយ ំ
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២៥៨ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

 េហើយអត់ឱន      ចេំពះបុគគលមនកម្ល ងំេខ យ  បណ្ឌិ តទងំ- 

 យ      សរេសើរជនេនះ  ថជអនកមនេសចក្តីអត់្រទដ៏ំៃ្រក 

 ែលង        េ្រពះថ       បុគគលមនកម្ល ងំថយ  ែតងអត់សងកត់ 

 ជនិចច        កម្ល ងំរបស់ជន         ជកម្ល ងំពល  បណ្ឌិ ត 

 ទងំ យ        េពលសំេ កម្ល ងំជនេនះថ  មិនែមនជក- 

 ម្ល ងំេទ         ជនអនកតិះេដៀល  ចេំពះបុគគលអនកមនកម្ល ងំ 

 ជអនកមនធម៌្រគប់្រគង         មិនមនេទ  អនក ខឹងតបនឹង 

 បុគគលអនកខឹង         េសចក្តី ្រកក់  រែមងមនដល់អនកេនះឯង 

 េ្រពះេសចក្តីខឹងតបេនះ  ឯបុគគលអនកមិនខឹងតបនឹងបុគគល 

 អនកខឹង       េឈម ះថឈនះស្រងគ ម  ែដលឈនះបនេ យក្រម 
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២៥៩ 

សកកសំយុត្តស    សុភសិតជយសុេត្ត   បរសិជជ ភសនំ 

 ឧភិននមតថំ        ចរតិ 

 អត្តេន       ច       បរស        ច 

 បរ ំ       សង កបុិតំ        ញ ្វ  

 េយ        សេ         ឧបសមមតិ 

 ឧភិននំ        តិកិចឆន្ត នំ 

 អត្តេន        ច        បរស        ច 

 ជន         មញញន្តិ        ពេ តិ  

 េយ        ធមមស        អេកវទិតិ     ។ 

 ភសិ សុ េខ បន ភិកខ េវ សេកកន េទ ន- 

មិេនទន គថសុ េទ  អនុេមទឹសុ អសុ  តុណ្ហី  

អេហសំុ         ។ 

 [៣៦២] អថេខ ភិកខ េវ េទ នញច  អសុ នញច  

បរសិជជ  ឯតទេ ចុំ ភសិ  េខ េវបចិត្តិន 

អសុរេិនទន គថេយ  ច េខ សទ ្ឌ វច  

សស ថ វច  ឥតិ ភណ្ឌ នំ ឥតិ វគិគេ  ឥតិ កលេ  

ភសិ         េខ        សេកកន          េទ នមិេនទន          គថេយ 
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២៥៩ 

សកកសំយុត្ត   សុភសិតជយសូ្រត   ពកយេពលៃនបរស័ិទ 

 បុគគល មន ម រតី    ដឹងថ    បុគគលដៃទខឹង  េហើយ្រទអំត់ 

 បន       (បុគគលេនះ)  េឈម ះថ្រប្រពឹត្តនូវ្របេយជន៍ដល់ជន 

 ទងំពីរខង  គឺខ្លួនឯង  ១  អនកដៃទ  ១ កលជនទងំពីរខង  គឺ 

 ខ្លួនឯងនិងអនកដៃទ     កពុំងសះជនឹងគន   ពួកជន សមគ ល់ 

 ថេគលងង់    (ពួកជនេនះ)     េឈម ះថមិនយល់ធម៌ចបស់េទ  ។ 

 មន លភិកខុទងំ យ កលេបើសកកេទ នមិនទ េពលគថទងំ យ 

េហើយ    ពួកេទវ ក៏អនុេមទន    ែតពួកអសុរេនេសង ម     ។ 

 [៣៦២] មន លភិកខុទងំ យ លំ ប់េនះឯង ពួកបរស័ិទរបស់េទវ- 

និងអសុរបននិយយគន  យ៉ងេនះថ គថទងំ យ ែដលេវបចិត្តិ- 

អសុរនិទេពលេហើយ គថទងំេនះ សុទធែត្របកបេ យករធ្ល ក់ចុះកនុង 

ជញ  ្របកបេ យករធ្ល ក់ចុះកនុងស្រ ្ត  ឯេសចក្តី្របកួត្របកន់ ក៏េ្រពះ 

េហតុេនះ េសចក្តីទស់ែទងក៏េ្រពះេហតុេនះ ករេឈ្ល ះក៏េ្រពះេហតុ 

េនះ ចែំណកគថទងំ យ   ែដលសកកេទ នមិនទេពលេហើយេនះឯង 
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២៦០ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

 ច េខ អទ ្ឌ វច  អស ថ វច  ឥតិ អ- 

ភណ្ឌ នំ ឥតិ អវគិគេ  ឥតិ អកលេ  សកកស  

េទ នមិនទស  សុភសិេតន ជេយតិ ។ ឥតិ េខ 

ភិកខ េវ សកកស  េទ នមិនទស  សុភសិេតន ជេយ 

អេ សិ         ។ 

ឆដ្ឋំ  កុ វកសុត្តំ 

 [៣៦៣] វតថីនិទនំ ។ ភតូបុព្វំ ភិកខ េវ េទ - 

សុរសងគ េម សមុបពយេូ ្ហ  អេ សិ ។ តសមឹ េខ បន 

ភិកខ េវ សងគ េម អសុ  ជិនឹសុ េទ  ប ជិនឹសុ ។ 

ប ជិ  ច េខ ភិកខ េវ េទ  អបយេំស្វវ ឧត្តេរន 

មុខ        អភិយេំស្វវ        េន        អសុ        ។ 

 [៣៦៤] អថេខ ភិកខ េវ សេកក  េទ នមិេនទ  

មតលឹ      សងគ ហកំ       គថយ      អជឈភសិ 
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២៦០ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

ជគថ មិនធ្ល ក់កនុង ជញ  មិនធ្ល ក់ចុះកនុងស្រ ្ត   ឯករមិន្របកួត្រប- 

កន់ក៏េ្រពះេហតុេនះ ករមិនទស់ែទងក៏េ្រពះេហតុេនះ ករមិនេឈ្ល ះ 

ក៏េ្រពះេហតុេនះ សកកេទ នមិនទ មនជ័យជនំះ េ យ រសុភសិត ។ 

មន លភិកខុទងំ យ សកកេទ នមិនទ មនជ័យជនំះ េ យ រសុភសិត 

ដូេចនះឯង       ។ 

កុ វកសូ្រត  ទី  ៦ 

 [៣៦៣] វតថីនិទន ។ មន លភិកខុទងំ យ េរឿងធ្ល ប់ 

មនមកថ ស្រងគ មៃនេទវ និងអសុរ បន្របទល់គន េហើយ ។ មន ល 

ភិកខុទងំ យ ក៏កនុងស្រងគ មេនះឯង ពួកអសុរមនជ័យជនំះ ពួក 

េទវ ប ជ័យ ។ មន លភិកខុទងំ យ ពួកេទវ ចញ់េហើយរត់ 

ឈមមុខេទទិសខងេជើង    ពួកអសុរក៏េដញ មពួកេទវ េនះៗ     ។ 

 [៣៦៤] មន លភិកខុទងំ យ ្រគេនះ សកកេទ នមិនទ បន 

និយយនឹងមតលិសងគ ហកេទវបុត្ត     េ យគថ     ថ 
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២៦១ 

សកកសំយុត្តស    កុ វកសុេត្ត   អសុរបរវិតិកកនំ 

 កុ វក      មតលិ     សិមពលិសមឹ 

 ឦ មុេខន       បរវិជជយស ុ 

 កមំ       ចជម       អសុេរសុ      បណំ 

 ម    យិេម    ទិជ    វកុិ (១)   អេហសុន្តិ    ។ 

 ឯវ ំ ភទទន្ត តិ េខ ភិកខ េវ មតលិ សងគ ហេក 

សកកស  េទ នមិនទស  បដិស ុ ្វ  សហស យុត្តំ 

ជញញរថំ         បចចុទវេត្តសិ        ។ 

 [៣៦៥] អថេខ ភិកខ េវ អសុ នំ ឯតទេ សិ 

បចចុទវេ ្ត  េខទនិ សកកស  េទ នមិនទស  ស- 

ហស យុេ ្ត  ជញញរេថ ទុតិយមប ិ េខ េទ  អ- 

សុេរហិ សងគ េមស ន្តីតិ ។ អសុ  ភី  អសុរបុរេមវ 

បវសឹិសុ ។ ឥតិ េខ ភិកខ េវ សកកស  េទ នមិនទស  

ធេមមេនវ      ជេយ      អេ សីតិ     ។ 

   ១   ឱ.   វកុិ វក    ។ 
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២៦១ 

សកកសំយុត្ត   កុ វកសូ្រត   េសចក្តី្រតិះរះិរបស់អសុរ 

 មន លមតលិ    សមបុក    (ៃនពួក្រគុឌ)    េនេលើេដើមរក  អនកចូរ 

 បែំបរមុខចេនទ លរថេចញ        ពួកេយើងសូ៊លះជីវតិ  ចេំពះ 

 ពួកអសុរេ យពិតចុះ      កុឲំយែតពួក្រគុឌទងំេនះ ខច ត់ខច យ 

 ពីសមបុកេឡើយ     ។ 

 មន លភិកខុទងំ យ មតលិសងគ ហកេទវបុត្ត បនទទួល្រពះ 

បនទូលសកកេទ នមិនទថ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន យ៉ងេនះេហើយ ក៏ 

ញក់្រតឡប់រថ ជេនយយ       ែដលទឹមេ យេសះមួយពន់       ។ 

 [៣៦៥] មន លភិកខុទងំ យ ្រគេនះឯង ពួកអសុរ្រតិះរះិ 

យ៉ងេនះថ ឥឡូវេនះ សកកេទ នមិនទបត់រថ ជេនយយ ែដលទឹមេ យ 

េសះមួយពន់មកវញិេហើយ ពួកេទវ នឹងត ងំេ យពួកអសុរ កនុង 

េលើកទី ២ េទៀត ។ ពួកអសុរក៏ភិតភ័យ រត់េទកន់អសុរបូរវីញិ ។ មន ល 

ភិកខុទងំ យ     សកកេទ នមិនទ    បនជ័យជនំះេនះេ យធម៌   ដូេចនះឯង  ។ 
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២៦២ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

សត្តមំ   នទុពភិយសុត្តំ 

 [៣៦៦] វតថីនិទនំ ។ ភតូបុព្វំ ភិកខ េវ សកកស  

េទ នមិនទស  រេ គតស  បដិសល្លីនស  ឯវ ំ

េចតេ  បរវិតិេកក  ឧទបទិ េយបិ េម អស  

បចចតថិេក តស បហំ ន ទុេពភយយន្តិ ។ អថេខ ភិកខ - 

េវ េវបចិត្តិ អសុរេិនទ  សកកស  េទ នមិនទស  េចត  

េចេ បរវិតិកកមញញ យ េយន សេកក  េទ នមិេនទ  

េតនុបសង កមិ         ។ 

 [៣៦៧] អទទ  េខ ភិកខ េវ សេកក  េទ ន- 

មិេនទ  េវបចិត្តឹ អសុរនិទំ ទរូេ  វ គចឆន្តំ ទិ ្វ ន 

េវបចិត្តឹ អសុរនិទំ ឯតទេ ច តិដ្ឋ េវបចិត្តិ គហិេ - 

សីតិ ។ យេទវ េត មរសិ បុេព្វ ចិត្តំ តេទវ ត្វំ មរសិ 

ជ សីតិ   ។    សបស ុ     ច     េម     េវបចិត្តិ    អទុពភ យតិ      ។ 



531 
 

២៦២ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

នទុពភិយសូ្រត  ទី  ៧ 

 [៣៦៦] វតថីនិទន ។ មន លភិកខុទងំ យ េរឿងធ្ល ប់មន 

មកេហើយថ សកកេទ នមិនទេទរកទី ង ត់ ពួនសមង ំ េហើយេកើតេសចក្តី 

្រតិះរះិ កនុងចិត្តយ៉ងេនះថ បុគគល ជស្រតូវនឹង ម អញ ម  

អញ មិន្រតូវ្របទូស្តដល់ស្រតូវេនះេទ ។ មន លភិកខុទងំ យ ្រគ 

េនះឯង េវបចិត្តិអសុរនិទដឹងនូវករ្រតិះរះិ កនុងចិត្តរបស់សកកេទ នមិនទ 

េ យចិត្តេហើយ    ក៏ចូលេទរកសកកេទ នមិនទ    ។ 

 [៣៦៧] មន លភិកខុទងំ យ សកកេទ នមិនទ បនេឃើញេវប- 

ចិត្តិអសុរនិទ កពុំងែតេដើរមកអពីំចមង យ លុះេឃើញេហើយ ក៏និយយនឹង 

េវបចិត្តិអសុរនិទយ៉ងេនះថ មន លេវបចិត្តិ អនកចូរឈប់ អនកឯង្រតូវេយើង 

ចប់ ។ េវបចិត្តិអសុរនិទេពលថ បពិ្រតេ កអនកនិទ៌ុកខ ចិត្ត  

របស់េ ក មនកនុងកលមុន បពិ្រតេ កអនកនិទ៌ុកខ េ កលះ 

បង់ នូវចិត្តេនះេហើយឬ ។ សកកេទវ ជ្រ ស់ថ មន លេវបចិត្តិ 

អនកឯងចូរសបថ       េដើមបកុីឲំយ្របទូស្តដល់េយើងេទៀតេឡើយ      ។ 
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២៦៣ 

សកកសំយុត្តស    វេិ ចនសុរនិទសុេត្ត   ភគវន្តូបសងកមនំ 

 [៣៦៨] យ ំ      មុ       ភណេ       បបំ 

 យ ំ     អរយិបូ ទិេន 

 មិត្តទទុ       ន       ច      យ ំ      បបំ 

 យ ំ      បបំ       អកតញញុ េន 

 តេមវ      បបំ      ផុសតុ 

 េយ       េត       ទុេពភ       សុជមបតីតិ      ។ 

អដ្ឋមំ   វេិ ចនសុរនិទសុត្តំ 

 [៣៦៩] ឯកំ សមយ ំ ភគ  វតថិយ ំ វហិរត ិ

េជតវេន អនបិណ្ឌិ កស  េម ។ េតន េខ បន 

សមេយន ភគ  ទិ វ ិ រគេ  េ តិ បដិសល្លីេន ។ 

អថេខ សេកក  ច េទ នមិេនទ  េវេ ចេន ច អសុរេិនទ  

េយន ភគ  េតនុបសង កមឹសុ ឧបសង កមិ ្វ  បេចចកំ 

ទ្វ រពហំ        និស យ        អដ្ឋំសុ       ។ 

 [៣៧០] អថេខ វេិ ចេន អសុរេិនទ  ភគវេ  

សន្តិេក       ឥមំ       គថំ       អភសិ 
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២៦៣ 

សកកសំយុត្ត   វេិ ចនសុរនិទសូ្រត   ្រពះឥ្រនទនិងវេិ ចនអសុរនិទ   ចូលគល់្រពះមន្រពះភគ 

 [៣៦៨]        បប        របស់អនកេពល  នូវពកយមុ ទ 

 បប       របស់អនកតិះេដៀល្រពះអរយិៈ      បប   របស់ 

 អនក្រទុស្តមិត្ត   បប     របស់បុគគលអកតញញូ   បពិ្រតសុជមបតិ 

 អនក      ្របទូស្តដល់េ ក     បបេនះ     ៗ   ចូរបនេទអនក 

 េនះវញិចុះ     ។ 

វេិ ចនអសុរនិទសូ្រត  ទី  ៨ 

 [៣៦៩] សម័យមួយ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េន កនុងវត្ត 

េជតពន របស់អនថបិណ្ឌិ កេសដ្ឋី ជិត្រកុង វតថី ។ សម័យេនះឯង 

្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់ស្រមកកនុងេវ ៃថង ្រទង់សមង ំ (កនុងសម- 

បត្តិ) ។ ្រគេនះឯង សកកេទ នមិនទ និងវេិ ចនអសុរនិទ បនចូលេទ 

គល់្រពះមន្រពះភគ លុះចូលេទដល់េហើយ ក៏ឈរែផ្អកនឹងសន្លឹក 

ទ្វ រមខ ងមន ក់        ។ 

 [៣៧០] លំ ប់េនះឯង វេិ ចនអសុរនិទ បនេពលគថ 

េនះ     កនុងសំ ក់្រពះមន្រពះភគថ 
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២៦៤ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

 យេមេថវ       បុរេិ  

 យវ        អតថស         និបផទ 

 និបផននេ ភេន        អេ ថ  

 េវេ ចនវេច       ឥទន្តិ      ។ 

 [៣៧១] យេមេថវ       បុរេិ  

 យវ       អតថស        និបផទ 

 និបផននេ ភិេន        អ ថ  

 ខន្តយ      ភិេយយ      ន      វជិជតីតិ      ។ 

 [៣៧២] សេព្វ      ស ្ត        អតថជ  

 តតថ      តតថ       យថរហំ 

 សំេយគបរមេត្វវ 

 សេមភ គ       សព្វបណិនំ 

 និបផននេ ភិេន       អ ថ  

 េវេ ចន ច        ឥទន្តិ       ។ 



535 
 

២៦៤ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

 បុគគលជបុរស      (កូន្របុស)  ្រតូវែតខំ្របឹងឲយទល់ែតសេ្រមច 

 ្របេយជន៍    េ្រពះថ  បុគគលជបុរសេឈម ះថជ្របេយជន៍ 

 សេ្រមចល្អេហើយ           េនះជពកយរបស់វេិ ចនអសុរនិទ  ។ 

 [៣៧១]       ្រពះមន្រពះភគ        ្រ ស់ថ  បុគគលជបុរស 

 ្រតូវែតខំ្របឹងឲយទល់ែតសេ្រមច្របេយជន៍  ្របេយជន៍ទងំ- 

 យ    (របស់បុរស)     េឈម ះថ      សេ្រមចល្អេហើយ  បុ៉ែន្ត 

 ្របេយជន៍អ្វី        ឲយៃ្រកែលងជជងខន្តិ         មិនមនេទ  ។ 

 [៣៧២]       វេិ ចនអសុរនិទតបថ       ពួកសត្វទងំអស់  មន 

 ្របេយជន៍សេ្រមចេហើយ        មសមគួរដល់ករងរេនះ  ៗ  

 េ្រគ ងបរេិភគ    របស់ពួកសត្វទងំអស់    មនករផ  ំ ្រតូវទុក  

 ជសំខន់បផុំត   ្របេយជន៍ទងំ យ    (របស់បុរស)  េឈម ះ 

 ថសេ្រមចល្អេហើយ       េនះជពកយរបស់វេិ ចនអសុរនិទ  ។ 
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២៦៥ 

សកកសំយុត្តស    រញញកសុេត្ត   ភូតបុព្វវតថុ 

 [៣៧៣]  សេព្វ        ស ្ត        អតថជ  

 តតថ       តតថ      យថរហំ 

 សំេយគបរមេត្វវ 

 សេមភ គ        សព្វបណិនំ 

 និបផននេ ភិេន       អ ថ  

 ខន្តយ       ភិេយយ      ន      វជិជតីតិ      ។ 

នវមំ  រញញកសុត្តំ 

 [៣៧៤] វតថីនិទនំ ។ ភតូបុព្វំ ភិកខ េវ សមពហុ  

ឥសេយ សីលវេន្ត  កលយណធមម  អរញញ យតេន 

បណ្ណកុដីសុ សមមន្តិ ។ អថេខ ភិកខ េវ សេកក  ច 

េទ នមិេនទ  េវបចិត្តិ ច អសុរេិនទ  េយន េត ឥសេយ 

សីលវេន្ត         កលយណធមម         េតនុបសង កមឹសុ       ។ 
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២៦៥ 

សកកសំយុត្ត   រញញកសូ្រត   េរឿងធ្ល ប់មនមកេហើយ 

 [៣៧៣]            ្រពះមន្រពះភគ្រ ស់ថ  ពួកសត្វទងំ- 

 អស់      មន្របេយជន៍សេ្រមចេហើយ  មសមគួរដល់ករ 

 ងរេនះ    ៗ  េ្រគ ងបរេិភគរបស់សព្វសត្វ   មនករផ  ំ  ្រតូវ 

 ទុកជសំខន់បផុំត      ្របេយជន៍ទងំ យ  (របស់បុរស) 

 េឈម ះថ   សេ្រមចល្អេហើយ   បុ៉ែន្ត្របេយជន៍អ្វី  ឲយៃ្រកែលង 

 ជងខន្តិ     មិនមនេទ     ។ 

រញញកសូ្រត  ទី  ៩ 

 [៣៧៤] វតថីនិទន ។ មន លភិកខុទងំ យ េរឿងធ្ល ប់ 

មនមកថ ពួកឥសីេ្រចើនរូប ជអនកមនសីល មនគុណធម៌ល្អ េន 

្រស័យកនុងកុដិ ែដល្របក់េ យស្លឹកេឈើ កនុងដងៃ្រព ។ មន លភិកខុ  

ទងំ យ ្រគេនះឯង សកកេទ នមិនទនិងេវបចិត្តិអសុរនិទ ចូលេទរក 

ពួកឥសីអនកមនសីល    មនគុណធម៌ដ៏ល្អទងំេនះ    ។ 
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២៦៦ 

សុត្តន្តបិដេក    សំយុត្តនិកយស     សគថវេគគ  

 [៣៧៥] អថេខ ភិកខ េវ េវបចិត្តិ អសុរេិនទ  

អដលិេយ ឧបហន េ ហិ ្វ  ខគគំ ឱលេគគ ្វ  

ឆេត្តន ធរយិមេនន អគគទ្វ េរន អស មំ បវសិិ ្វ  

េត ឥសេយ សីលវេន្ត កលយណធេមម អបពយម- 

េ  ករ ិ ្វ  អតិកកមិ ។ អថេខ ភិកខ េវ សេកក  

េទ នមិេនទ  អដលិេយ ឧបហន ឱេ ហិ ្វ  ខគគ ំ

អេញញសំ ទ ្វ  ឆត្តំ អប េម ្វ  ទ្វ េរេនវ អស មំ 

បវសិិ ្វ  េត ឥសេយ សីលវេន្ត កលយណធេមម 

អនុ តំ        បញជលិេក        នមស មេន        អ ្ឋ សិ        ។ 

 [៣៧៦] អថេខ ភិកខ េវ េត ឥសេយ សីលវេន្ត  

កលយណធមម  សកកំ  េទ នមិនទំ គថយ អជឈភសឹសុ 

   គេនធ         ឥសីនំ       ចិរទកខិ នំ(១) 

 កយ        ចុេ        គចឆតិ       មលុេតន 

 ឥេ        បដិកកម      សហស េនត្ត 

 គេនធ        ឥសីនំ       អសុចិ       េទវ ជតិ      ។ 
     ១    ឱ.    ធិរទិកខិ នំ    ។ 



539 
 

២៦៦ 

សុត្តន្តបិដក    សំយុត្តនិកយ    សគថវគគ 

 [៣៧៥] មន លភិកខុទងំ យ ្រគេនះឯង េវបចិត្តិអសុរនិទ 

ពក់ែសបកេជើងដ៏្រកស់(១) េសៀតនូវ្រពះខន័ បងំឆ្រតេដើរចូលេទកន់ 

្រសម មទ្វ រដ៏្របេសើរ េដើរែកបរពួកឥសីអនកមនសីល មនគុណធម៌ 

ដ៏ល្អទងំេនះ ចមង យ្របមណមួយពយម ។ មន លភិកខុទងំ យ 

ចែំណកខងសកកេទ នមិនទ េ ះែសបកេជើងដ៏្រកស់ ្របទន្រពះខន័ 

ដល់ពួកេទវ ឯេទៀត ែតមិនដេំ ះឆ្រត េស្តចចូលេទកន់ ្រសម 

មទ្វ រខង បនឈរេធ្វើអញជលីនម ក រពួកឥសី អនកមនសីល មន 

គុណធម៌ដ៏ល្អទងំេនះ       ពីខងេ្រកមខយល់       ។ 

 [៣៧៦] មន លភិកខុទងំ យ ្រគេនះឯង ពួកឥសីអនក 

មនសីល មនគុណធម៌ដ៏ល្អទងំេនះ បនេពលនឹងសកកេទ នមិនទ 

េ យគថ        ថ 

 ក្លិនរបស់ពួកឥសី       អនក្រប្រពឹត្តនូវវត្តដ៏យូរ  រែមងឃ្ល តេចញ 

 អពីំកយផ យេទ មខយល់          បពិ្រតសហស េន្រត  សូម 

 ្រពះអងគេចៀសេចញពីទីេនះេទ         បពិ្រតេទវ ជ  េ្រពះក្លិន 

 របស់ពួកឥសីមិន ្អ តេទ        ។ 
     ១    ែសបកេជើងដ៏្រកស់ ំងពី ៤  ជន់េឡើងេទ    ។ 
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២៦៧ 

សកកសំយុត្តស     សមុទទកសុេត្ត    ភូតបុព្វវតថុ 

 [៣៧៧] គេនធ         ឥសីនំ       ចិរទកខិ នំ 

 កយ        ចុេ        គចឆតិ(១)       មលុេតន 

 សុចិ្រតបុបផំ         សិរសមឹវ       មលំ 

 គនធំ        ឯតំ         បដិកងខ ម       ភេន្ត 

 ន      េហតថ      េទ      បដិកកូលសញញិ េនតិ    ។ 

ទសមំ   សមុទទកសុត្តំ  

 [៣៧៨] ឯកំ សមយ ំ ភគ  វតថិយ ំ វហិរតិ 

េជតវេន អនថបិណ្ឌិ កស  េម ។ ត្រត េខ ។ េប ។ 

 [៣៧៩] ភគ  ឯតទេ ច ភតូបុព្វំ ភិកខ េវ 

សមពហុ  ឥសេយ សីលវេន្ត  កលយណធមម  

សមុទទតីេរ បណ្ណកុដីសុ សមមន្តិ ។ េតន េខ 

បន សមេយន ភិកខ េវ េទ សុរសងគ េម សមុ- 

បពយេូ ្ហ  អេ សិ ។ អថេខ ភិកខ េវ េតសំ 

ឥសីនំ សីលវន្ត នំ កលយណធមម នំ ឯតទេ សិ 
     ១    គចឆតូតិ    កតថចិ    ទិស តិ    ។ 
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២៦៧ 

សកកសំយុត្ត   សមុទទកសូ្រត   េរឿងធ្ល ប់មនមកេហើយ 

 [៣៧៧]         ក្លិនរបស់ពួកឥសីអនក្រប្រពឹត្តវត្ត  អស់កលដ៏យូរ 

 រែមងធុេំចញអពីំកយ         ផ យេទ មខយល់  (ក៏ពិតែមន)  

 បពិ្រតេ កដ៏ចេ្រមើន         ែតថេយើងខញុ ្ំរបថន ែតក្លិនន៎ុះ  ដូចជ 

 បុគគល្រតូវករក្រមងផក           ជផក ដ៏វចិិ្រត ក់េលើកបល  ពួក 

 េទវ        មិនសមគ ល់កនុងករេខពើមរេអើម       កនុងក្លិនេនះេទ     ។ 

សមុទទកសូ្រត  ទី  ១០ 

 [៣៧៨] សម័យមួយ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់កនុងវត្តេជតពន 

របស់អនថបិណ្ឌិ កេសដ្ឋី ជិត្រកុង វតថី ។ កនុងទីេនះឯង ។ េប ។ 

 [៣៧៩] ្រពះមន្រពះភគ បន្រ ស់យ៉ងេនះថ មន ល 

ភិកខុទងំ យ េរឿងធ្ល ប់មនមកថ ពួកឥសីេ្រចើនរូប ជអនកមនសីល 

មនគុណធម៌ដ៏ល្អ េន ្រស័យកនុងកុដិ្របក់ស្លឹក េទៀបេឆនរសមុ្រទ ។ 

មន លភិកខុទងំ យ ក៏សម័យេនះឯង ស្រងគ មេទវ និងអសុរ្របទល់ 

គន េហើយ ។ មន លភិកខុទងំ យ ្រគេនះឯង ពួកឥសីអនកមន 

សីល    មនគុណធម៌ដ៏ល្អទងំេនះ     មនេសចក្តី្រតិះរះិ     យ៉ងេនះថ 
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២៦៨ 

សុត្តន្តបិដេក    សំយុត្តនិកយស     សគថវេគគ  

ធមមិក េខ េទ  អធមមិក អសុ  សិយបិ 

នំ អសុរេ  ភយ ំ យននូន មយ ំ សមពរ ំ អសុរនិទំ 

ឧបសង កមិ ្វ        អភយទកខិ ណំ        យេចយយមតិ       ។ 

 [៣៨០] អថេខ ភិកខ េវ េត ឥសេយ សីលវន្ត  

កលយណធមម  េសយយថបិ នម ពល  បុរេិ  

សមមិញជិ តំ  ពហំ ប េរយយ ប រតិំ  ពហំ 

សមមិេញជយយ ឯវេមវ សមុទទតីេរ បណ្ណកុដីសុ អន្តរហិ  

សមពរស  អសុរនិទស  សមមុ េខ បតុរេហសំុ ។ អថេខ 

ភិកខ េវ េត ឥសេយ សីលវេន្ត  កលយណធមម  

សមពរ ំ       អសុរនិទំ        គថយ       អជឈភសឹសុ  

 ឥសេយ       សមពរ ំ      ប ្ត  

 យចន្តិ        អភយទកខិ ណំ 

 កមំ        កេ សិ       េត       ទតុំ 

 ភយស         អភយស        តិ       ។ 
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២៦៨ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

ពួកេទវ ្របកបេ យធម៌ ពួកអសុរមិន្របកបេ យធម៌េទ ភ័យអពីំ 

ពួកអសុរេនះ សមជនឹងមនដល់ពួកេយើងជ្របកដ េបើដូេចន ះ មនែត 

ពួកេយើង     ្រតូវចូលេទរកសមពរអសុរនិទ    េហើយសូមនូវអភយទន      ។ 

 [៣៨០] មន លភិកខុទងំ យ លំ ប់េនះឯង ពួកឥសីអនក 

មនសីល មនគុណធម៌ដ៏ល្អទងំេនះ ក៏បត់អពីំកុដិ្របក់េ យស្លឹក 

េទៀបេឆនរៃនសមុ្រទ េទ្របដកកនុងទីចេំពះមុខសមពរអសុរនិទ ដូចជ 

បុរសមនកម្ល ងំ នូវៃដែដលបត់ ឬបត់នូវៃដែដល  ដូេចន ះឯង ។ 

មន លភិកខុទងំ យ េទើបពួកឥសីអនកមនសីល មនគុណធម៌ដ៏ល្អទងំ- 

េនះ     បននិយយនឹងសមពរអសុរនិទ    េ យគថ    ថ 

 េ ក ចឲយភ័យក៏បន ឲយអភ័យក៏បន  បនជពួកឥសី 

 មកសូមអភយទន       អពីំសំ ក់សមពរអសុរនិទ       ។ 
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២៦៩ 

សកកសំយុត្តស    សមុទទកសុេត្ត   ឥសី បវចនំ 

 [៣៨១] ឥសីនំ         អភយ ំ      នតថិ 

 ទុ ្ឋ ន(ំ១)         សកកេសវនិំ 

 អភយ ំ        យចមននំ 

 ភយេមវ        ទទមិ        េ តិ       ។ 

 [៣៨២] អភយ ំ       យចមននំ 

  ភយេមវ       ទទសិ        េន 

 បដិគគ ្ហ ម        េត       ឯកំ(២) 

 អភយ(ំ៣)       េ តុ        េត       ភយ ំ

 យទិសំ       លភេត(៤)       ពីជំ 

 ទិសំ         លភេត(៥)         ផលំ 

 កលយណករ ី        កលយណំ 

 បបករ ី       ច       បបកំ 

 បវុត្តំ        ត        េត(៦)       ពីជំ 

 ផលំ        បចចនុេភស សីតិ      ។ 
     ១ ម. រទុធ នំ ។ ២ ឱ. ម. ឯតំ ។ ៣ ឱ. ម. អឃយំ ។ ៤ ឱ. ម. វបបេត ពីជំ ។ 

៥   ហរេត    ផលំ    ។     ៦    បវតុ្តំ    វបបេត    ពីជំ    ។ 
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២៦៩ 

សកកសំយុត្ត    សមុទទកសូ្រត    ពកយសមបថរបស់ពួកឥសី 

 [៣៨១]         សមពរអសុរនិទតបថ  អភ័យមិនមនដល់ពួកឥសី 

 អនកកច ្រកក់      ជអនកេសពគប់នឹងសកកេទវ ជ  កលេបើពួក 

 ឥសីសូមអភ័យ           ខញុ ្ំរតឡប់ឲយភ័យដល់ពួកេ កវញិ ។ 

 [៣៨២]        ពួកឥសីតបថ       កលេបើេយើងសូមអភ័យ  អនក 

 ែបរជឲយភ័យដល់េយើងវញិ  េយើងទទួលយកអភ័យែតមយ៉ង 

 អពីំអនក      ភ័យចូរមនដល់អនកចុះ     េគបនពូជែបប   េគ 

 បនផលែបបេនះែដរ     អនកេធ្វើល្អ     រែមងបនផលល្អ  អនកេធ្វើ 

 ្រកក់        រែមងបនផល ្រកក់      មន លអនក  ពូជែដលអនក 

 េ្រពះេហើយ      អនកនឹងទទួលផល       មិនខនេឡើយ      ។ 
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២៧០ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

 អថេខ ភិកខ េវ េត ឥសេយ សីលវេន្ត  កលយ- 

ណធមម  សមពរ ំ អសុរនិទំ អភិសេប ្វ  េសយយថបិ 

នម ពល  បុរេិ  សមមិញជិ តំ  ពហំ ប រតិំ 

 ពហំ សមមិេញជយយ ឯវេមវ សមពរស  អសុរនិទស  

សមមុ េខ អន្តរហិ  សមុទទតីេរ បណ្ណកុដីសុ បតុ- 

រេហសំុ        ។ 

 [៣៨៣] អថេខ ភិកខ េវ សមពេ  អសុរេិនទ  េតហិ 

ឥសីហិ សីលវេន្តហិ កលយណធេមមហិ អភិសបិេ  

រត្តិយ         សុទំ         តិកខត្តុ ំ        ឧព្វិជជតីតិ(១)       ។ 

សុវរីវេគគ     បឋេម    ។ 

     ១   ឱ.   ឧព្វិជជីតិ   ។ 
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២៧០ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

 មន លភិកខុទងំ យ លំ ប់េនះឯង ពួកឥសីអនកមនសីល មន 

គុណធម៌ដ៏ល្អទងំេនះ បនផ្ត សមពរអសុរនិទេហើយ ក៏បត់អពីំទី 

ចេំពះមុខសមពរអសុរនិទ មក្របកដកនុងកុដិ្របក់េ យស្លឹក េទៀបេឆនរ 

សមុ្រទវញិ ដូចជបុរសមនកម្ល ងំ ៃដែដលបត់ ឬបត់ៃដែដល  

ដូេចន ះឯង       ។ 

 [៣៨៣] មន លភិកខុទងំ យ ្រគេនះឯង សមពរអសុរនិទ 

្រតូវពួកឥសីអនកមនសីល មនគុណធម៌ដ៏ល្អទងំេនះ បនផ្ត េហើយ 

ក៏ែតងែតភញ ក់       កនុង ្រតី       អស់ រៈ       ៣      ដង       ។ 

ចប់   សុវរីវគគ   ទី  ១   ។ 
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២៧១ 

សកកសំយុត្តស     សុវរីសុេត្ត    ឧទទ នំ 

តស ុទទ នំ 

 សុវរី ំ       សុសិមេញច វ 

 ធជគគំ      េវបចិត្តិេន 

 សុភសិតំ       ជយេញច វ 

 កុ វកំ        នទុពភិយ ំ

 វេិ ចនអសុរេិនទ  

 ឥសេយ       អរញញកេញច វ 

 ឥសេយ       ច      សមុទទកតិ      ។ 
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២៧១ 

សកកសំយុត្ត   សុវរីវគគ   ឧទទ ន 

ឧទទ នៃនសុវរីវគគេនះ   គឺ 

 សុវរីសូ្រត   ១   សុសិមសូ្រត   ១   ធជគគសូ្រត   ១  េវបចិត្តិសូ្រត  ១ 

 សុភសិតជយសូ្រត    ១    កុ វកសូ្រត    ១    នទុពភិយសូ្រត  ១ 

 វេិ ចនអសុរនិទសូ្រត    ១   ពួកឥសីកនុងអរញញកសូ្រត    ១  ពួកឥសី 

 កនុងសមុទទកសូ្រត    ១    ។ 
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េទវវេគគ  

បឋមំ   បឋមេទវសុត្តំ 

 [៣៨៤] ឯកំ សមយ ំ ភគ  វតថិយ ំ វហិរត ិ

េជតវេន អនថបិណ្ឌិ កស  េម ។ ត្រត េខ 

។   េប   ។ 

 [៣៨៥] ភគ  ឯតទេ ច សកកស  ភិកខ េវ 

េទ នមិនទស  បុេព្វ មនុស ភតូស  សត្ត វត្តបទនិ 

សម ្ត និ សមទិនន និ អេហសំុ េយសំ សមទិនន ្ត  

សេកក  សកកត្តំ អជឈគ ។ កតមនិ សត្ត ។ យវ- 

ជីវ ំ ម េបតិភេ  អស  ំ យវជីវ ំ កុេល េជ ្ឋ បចយី 

អស  ំ យវជីវ ំ សណ្ហ េច អស  ំ យវជីវ ំ អបិសុណ- 

េច អស  ំ យវជីវ ំ វគិតមលមេចឆេរន េចត  អគរ ំ

អជឈវេសយយ ំ មុត្តចេគ បយតបណី េ ស គគរេ  

យចេយេគ       ទនសំវភិគរេ           យវជីវ ំ         សចច េច 
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េទវវគគ 

បឋមេទវសូ្រត  ទី  ១ 

 [៣៨៤] សម័យមួយ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េន កនុង 

វត្តេជតពន របស់អនថបិណ្ឌិ កេសដ្ឋី ជិត្រកុង វតថី ។ កនុងទីេនះ 

ឯង     ។   េប   ។ 

 [៣៨៥] ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់្រ ស់យ៉ងេនះថ មន លភិកខុ  

ទងំ យ សកកេទ នមិនទ កលេកើតជមនុស កនុងជតិមុន បនសម- 

ទនរក វត្តបទទងំ ៧ ្របករបរបូិណ៌ េ្រពះែតបនសមទនវត្តបទទងំ 

៧ ្របករេនះ បនជសកកេទវ ជ បនដល់នូវភពៃនខ្លួនជសកកៈ ។ 

វត្តបទទងំ ៧ ្របករ េតើដូចេម្តចខ្លះ ។ គឺសកកេទវ ជបនសមទនថ 

ម អញ្រតូវជអនកចិញចឹ មម បិ  អស់មួយជីវតិ ១ ្រតូវេគរពបុគគល 

ជចបងកនុង្រតកូល អស់មួយជីវតិ ១ ្រតូវមន ចល្អិតទន់ អស់មួយជីវតិ ១ 

មិន្រតូវមន ចញុះញង់ អស់មួយជីវតិ ១ ្រតូវមនចិត្ត្របសចកេសចក្តី 

កំ ញ់ជមនទិល មនទនបរចិច គេហើយ មនៃដ ង (ចសំមូម) េហើយ 

េ្រតកអរកនុងករលះបង់ ជអនកគួរេគសូមបន េ្រតកអរកនុងករឲយនិង 

ករែចករែំលក  េន្រគប់្រគងផទះអស់មួយជីវតិ ១   ្រតូវមនសដំីេទៀងទត់ 
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២៧៣ 

សកកសំយុត្តស    បឋមេទវសុេត្ត   សត្ត   វត្តបទនិ 

អស  ំ យវជីវ ំ អេកក ធេន អស  ំ សេចបិ េម 

េកេធ ឧបបេជជយយ ខិបបេមវ នំ បដិវេិនយយន្តិ ។ 

សកកស  ភិកខ េវ េទ នមិនទស  បុេព្វ មនុស ភតូស  

ឥមនិ សត្ត វត្តបទនិ សម ្ត និ សមទិនន និ អេហសំុ 

េយសំ សមទិនន ្ត  សេកក  សកកត្តំ អជឈគតិ ។ 

 [៣៨៦] ឥទមេ ច ភគ  ឥទំ វ ្វ ន សុគេ  

អថបរ ំ       ឯតទេ ច        ស ថ  

 ម េបតិភរ ំ      ជន្តុ ំ 

 កុេល       េជ ្ឋ បចយិនំ 

 សណ្ហំ        សខិលសមភ សំ 

 េបសុេណយយបប យិនំ 

 មេចឆរវនិេយ       យុត្តំ 

 សចចំ       េកធភិភុំ      នរ ំ

 តំ      េវ      េទ       វតឹ  

 ហុ      សបបុរេិ       ឥតីតិ    ។ 
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២៧៣ 

សកកសំយុត្ត   បឋមេទវសូ្រត   វត្តបទ   ៧   ្របករ 

អស់មួយជីវតិ ១ មិន្រតូវមនេសចក្តីេ្រកធ េបើទុកជេសចក្តីេ្រកធេកើត 

េឡើងដល់ ម អញ ម អញ្រតូវែត្របញប់បេនទ បង់ នូវេសចក្តីេ្រកធ 

េនះេចញ អស់មួយជីវតិ ១ ។ មន លភិកខុទងំ យ សកកេទ នមិនទ កល 

េកើតជមនុស  កនុងជតិមុន បនសមទនវត្តបទទងំ ៧ ្របករេនះឯង 

បរបូិណ៌ េ្រពះែតសមទនវត្តបទទងំ ៧ ្របករេនះ េទើបសកកេទវ ជ 

បនដល់នូវភពៃនខ្លួនជសកកៈ      ។ 

 [៣៨៦] ្រពះមន្រពះភគ បន្រ ស់សូ្រតេនះេហើយ លុះ 

្រពះសុគតជ ្ត  ្រទង់្រ ស់សូ្រតេនះរួចេហើយ េទើប្រ ស់គថពនធ 

េនះតេទេទៀតថ 

 ពួកេទវ េន ន វត្តងិ   បនេ ជនអនកចិញចឹ មម បិ  

 អនកេកតែ្រកងបុគគលជចបង      កនុង្រតកូល  មន ចល្អិតទន់ 

 និយយែតពកយែផ្អមែល្ហម      លះបង់ពកយញុះញង់  ្របកប 

 កនុងករលះបង់េសចក្តីកំ ញ់      មនសំដីេទៀងទត់  ជជន 

 ្រគបសងកត់េសចក្តីេ្រកធេនះឯង      ថ       ជសបបុរស      ។ 
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២៧៤ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

ទុតិយំ   ទុតិយេទវសុត្តំ 

 [៣៨៧] ឯកំ សមយ ំ ភគ  វតថិយ ំ វហិរតិ 

េជតវេន អនថបិណ្ឌិ កស  េម ។ ត្រត េខ 

ភគ         ភិកខូ        ។      េប     ។ 

 [៣៨៨] ភគ  ឯតទេ ច សេកក  ភិកខ េវ េទ - 

នមិេនទ  បុេព្វ មនុស ភេូ  សមេន មេឃ នម 

មណេ  អេ សិ ត ម  មឃ តិ វុចចតិ ។ សេកក  

ភិកខ េវ េទ នមិេនទ  បុេព្វ មនុស ភេូ  សមេន 

បុេរ ទនំ អទសិ ត ម  បុរនិទេទតិ វុចចតិ ។ 

សេកក  ភិកខ េវ េទ នមិេនទ  បុេព្វ មនុស ភេូ  

សមេន សកកចចំ ទនំ អទសិ ត ម  សេកក - 

តិ វុចចតិ ។ សេកក  ភិកខ េវ េទ នមិេនទ  បុេព្វ 

មនុស ភេូ  សមេន វសថំ អទសិ ត ម  

សេ តិ វុចចតិ ។ សេកក  ភិកខ េវ េទ នមិេនទ  

សហស មប ិ         អ ថ នំ           មុហុេត្តន         ចិេន្តតិ            ត ម  
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២៧៤ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

ទុតិយេទវសូ្រត  ទី  ២ 

[៣៨៧] សម័យមួយ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េន កនុងវត្ត 

េជតពន របស់អនថបិណ្ឌិ កេសដ្ឋី ជិត្រកុង វតថី ។ កនុងទីេនះឯង 

្រពះមន្រពះភគ    ្រទង់្រ ស់េ ភិកខុទងំ យ    ។   េប  ។ 

 [៣៨៨] ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់្រ ស់យ៉ងេនះថ មន លភិកខុ  

ទងំ យ សកកេទ នមិនទ កលេកើតជមនុស កនុងជតិមុន ជមណព 

េឈម ះមឃៈ េហតុេនះ បនជេគេ ថ មឃវៈ ។ មន លភិកខុទងំ យ 

សកកេទ នមិនទ កលេកើតជមនុស  កនុងជតិមុន បនឲយទនមុនេគ 

េហតុេនះ បនជេគេ ថ បុរនិទទៈ ។ មន លភិកខុទងំ យ សកកេទ- 

នមិនទ កលេកើតជមនុស កនុងជតិមុន បនឲយទនេ យេគរព េហតុ 

េនះ បនជេគេ ថ សកកៈ ។ មន លភិកខុទងំ យ សកកេទ នមិនទ 

កលេកើតជមនុស  កនុងជតិមុន បនឲយទីស្រមប់សំ ក់ េ្រពះ 

េហតុេនះ បនជេគេ ថ សវៈ ។ មន លភិកខុទងំ យ សកកេទ - 

នមិនទ  គិតេឃើញេហតុសូមបទីងំពន់   េ យមួយរេំពចបន    េហតុេនះ 
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២៧៥ 

សកកសំយុត្តស    ទុតិយេទវសុេត្ត   សត្ត   វត្តបទនិ 

សហស េកខ តិ វុចចតិ ។ សកកស  ភិកខ េវ េទ ន- 

មិនទស  សុជ នម អសុរកញញ  បជបតី(១) ត ម  

សុជមបតីតិ វុចចតិ ។ សេកក  ភិកខ េវ េទ នមិេនទ  

េទ នំ វត្តឹ នំ ឥស រយិធិបចចំ រជជំ កេរតិ 

ត ម           េទ នមិេនទ តិ          វុចចតិ         ។ 

 [៣៨៩] សកកស  ភិកខ េវ េទ នមិនទស  បុេព្វ 

មនុស ភតូស  សត្ត វត្តបទនិ សម ្ត និ សមទិនន និ 

អេហសំុ េយសំ សមទិនន ្ត  សេកក  សកកតំ្ត អជឈ- 

គ ។ កតមនិ សត្ត ។ យវជីវ ំ ម េបតិភេ  អស  ំ

យវជីវ ំ កុេល េជ ្ឋ បចយី អស  ំ យវជីវ ំ សណ្ហ - 

េច អស  ំ យវជីវ ំ អបិសុណ េច អស  ំ យវជីវ ំ វគិ- 

តមលមេចឆេរន េចត  អគរ ំ អជឈវេសយយ ំ មុត្តចេគ 

បយតបណី េ ស គគរេ  យចេយេគ ទនសំវភិ- 

គរេ  យវជីវ ំ សចច េច អស  ំ យវជីវ ំ អេកក ធេន 

     ១    ឱ.    បជបតី    អេ សិ    ។ 
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២៧៥ 

សកកសំយុត្ត   ទុតិយេទវសូ្រត   វត្តបទ   ៧   ្របករ 

បនជេគេ ថ សហស កខៈ ។ មន លភិកខុទងំ យ អសុរកញញ េឈម ះ 

នងសុជ ជមេហសីរបស់សកកេទ នមិនទ េហតុេនះ បនជេគេ ថ 

សុជមបតិ ។ មន លភិកខុទងំ យ សកកេទ នមិនទ បនេ យ ជយជ 

ឥស ធិបតី េលើពួកេទវ ជន់ វត្តិង  េហតុេនះ បនជេគេ  

ថ    េទ នមិនទ   ។ 

 [៣៨៩] មន លភិកខុទងំ យ សកកេទ នមិនទ កលេកើតជមនុស  

កនុងជតិមុន បនសមទនវត្តបទទងំ ៧ ្របករបរបូិណ៌ េ្រពះេហតុ 

ែតបនសមទនវត្តបទទងំ ៧ ្របករេនះ បនជសកកេទវ ជមននម 

ថ សកកៈ ។ វត្តបទទងំ ៧ ្របករ េតើដូចេម្តចខ្លះ ។ (សកកេទវ ជបន 

សមទន) ថ ម អញ្រតូវចិញចឹ មម បិ  អស់មួយជីវតិ ១ ្រតូវេគ- 

រពបុគគលជចបងកនុង្រតកូល អស់មួយជីវតិ ១ ្រតូវមនពកយល្អិតទន់ អស់ 

មួយជីវតិ ១ ្រតូវមន ចមិនញុះញង់ អស់មួយជីវតិ ១ ្រតូវមនចិត្ត្របស 

ចកេសចក្តីកំ ញ់ជមនទិល ជអនកែចករែំលកនូវទន ជអនក ង 

ៃដេដើមបឲីយទន ជអនកេ្រតកអរកនុងករលះបង់ ជអនកគួរេគសូមទនបន 

េ្រតកអរ កនុងករឲយនិងករែចករែំលក េហើយេន្រគប់្រគងផទះ អស់មួយ 

ជីវតិ  ១  ្រតូវមន ចេទៀងទត់  អស់មួយជីវតិ   ១  មិន្រតូវមនេសចក្តីេ្រកធ 
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២៧៦ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

អស  ំ សេចបិ េម េកេធ ឧបបេជជយយ ខិបបេមវ នំ 

បដិវេិនយយន្តិ ។ សកកស  ភិកខ េវ េទ នមិនទស  បុេព្វ 

មនុស ភតូស  ឥមនិ សត្ត វត្តបទនិ សម ្ត និ 

សមទិនន និ អេហសំុ េយសំ សមទិនន ្ត  សេកក  

សកកត្តំ        អជឈគតិ        ។ 

 [៣៩០] ឥទមេ ច      ។     េប     ។ 

 ម េបតិភរ ំ      ជន្តុ ំ 

 កុេល        េជ ្ឋ បចយិនំ 

 សណ្ហំ         សខិលសមភ សំ 

 េបសុេណយយបប យិនំ 

 មេចឆរវនិេយ        យុត្តំ 

 សចចំ       េកធភិភុំ       នរ ំ

 តំ       េវ       េទ         វតឹ  

 ហុ        សបបុរេិ        ឥតីតិ      ។ 
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២៧៦ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

េបើទុកជេសចក្តីេ្រកធេកើតេឡើង ដល់ ម អញ ្រតូវែត ម អញបេនទ - 

បង់េសចក្តីេ្រកធេនះមួយរេំពច អស់មួយជីវតិ ១ ។ មន លភិកខុទងំ យ 

សកកេទ នមិនទ កលេកើតជមនុស  កនុងជតិមុន បនសមទនវត្តបទ 

ទងំ ៧ ្របករេនះបរបូិណ៌ េ្រពះេហតុែតបនសមទនវត្តបទទងំ ៧ 

្របករេនះ      េទើបសកកេទវ ជ      បនដល់នូវភពៃនខ្លួនជសកកៈ     ។ 

 [៣៩០]  ្រពះមន្រពះភគ  បន្រ ស់ពកយេនះេហើយ   ។  េប  ។ 

 ពួកេទវ េន ន វត្តិង  បនេ បុគគលអនកចិញចឹ មម បិ  

 អនកេកតែ្រកង     ចេំពះបុគគលជចបង     កនុង្រតកូល  មន ច 

 ល្អិតទន់        និយយពកយែផ្អមែល្ហម  លះបង់ពកយញុះញង់ 

 ្របកបែតកនុងករកមច ត់បង់េសចក្តីកំ ញ់  មនសំដីេទៀង 

 ជជន្រគបសងកត់េសចក្តីេ្រកធេនះឯងថ         ជសបបុរស  ។ 
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២៧៧ 

សកកសំយុត្តស    តតិយេទវសុេត្ត   សកកករណបជននំ 

តតិយំ   តតិយេទវសុត្តំ 

 [៣៩១] ឯវេមម សុតំ ។ ឯកំ សមយ ំ ភគ  

េវ លិយ ំ វហិរតិ ម វេន កូ គរ យ ំ ។ 

អថេខ មហលី លិចឆវ ី េយន ភគ  េតនុបសង កម ិ

ឧបសង កមិ ្វ  ភគវន្តំ អភិ េទ ្វ  ឯកមន្តំ និសីទិ ។ 

ឯកមន្តំ និសិេនន  េខ មហលី លិចឆវ ី ភគវន្តំ ឯតទ- 

េ ច ទិេ ្ឋ  េ (១) ភេន្ត សេកក  េទ នមិេនទ តិ ។ 

ទិេ ្ឋ  េខ េម មហលិ សេកក  េទ នមិេនទ តិ ។ េ  

ហិ ននូ ភេន្ត សកកបបដិរបូេក ភវសិ តិ ទុទទេ  

ហិ        ភេន្ត       សេកក        េទ នមិេនទ តិ       ។ 

 [៣៩២] សកកញច ហំ មហលិ បជនមិ សកក- 

ករេណ ច ធេមម េយសញច  ធមម នំ សមទិនន ្ត  

សេកក  សកកត្តំ អជឈគ តញច  បជនមិ ។ សេកក   

មហលិ េទ នមិេនទ  បុេព្វ មនុស ភេូ  ស- 

មេន មេឃ នម មណេ  អេ សិ ត ម  
    ១    ឱ.   ទិេ ្ឋ    េន   ។ 
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២៧៧ 

សកកសំយុត្ត   តតិយេទវសូ្រត   ្រទង់ គ ល់នូវធម៌   ែដលេធ្វើសត្វឲយបនជសកកៈ 

តតិយេទវសូ្រត  ទី  ៣ 
 [៣៩១] ខញុបំន ្ត ប់មក យ៉ងេនះ ។ សម័យមួយ ្រពះ 

មន្រពះភគ ្រទង់គង់េន កនុងកូ គរ  កនុងម វន័ េទៀប្រកុង 

េវ លី ។ លំ ប់េនះឯង េស្តចលិចឆវ ី ្រពះនមមហលី បនចូលេទ 

គល់្រពះមន្រពះភគ លុះចូលេទដល់េហើយ ក៏ថ្វ យបងគ្ំរពះមន 

្រពះភគ េហើយគង់កនុងទីដ៏សមគួរ ។ លុះេស្តចលិចឆវ្ីរពះនមមេហលី 

គង់កនុងទីដ៏សមគួរេហើយ េទើប្រកបទូល្រពះមន្រពះភគ យ៉ងេនះថ 

បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន ្រទង់បនេឃើញសកកេទ នមិនទែដរឬ ។ បពិ្រត 

មហលី តថគត បនេឃើញសកកេទ នមិនទែដរ ។ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន 

ែ្រកងសកកេទ នមិនទ ្រគន់ែតជរូបេ្រប បរបស់សកកៈេទដឹង បពិ្រត្រពះ 

អងគដ៏ចេ្រមើន    េ្រពះថ    សកកេទ នមិនទ   េគមិនងយនឹងេឃើញេទ    ។ 

 [៣៩២] ្រពះមន្រពះភគ្រ ស់ថ បពិ្រតមហលី តថគត 

គ ល់ចបស់នូវសកកេទវ ជផង នូវធម៌េធ្វើសត្វឲយបនជសកកៈផង មួយ 

េទៀត សកកេទវ ជ បនដល់នូវភវៈៃនខ្លួនជសកកៈ េ្រពះែតសមទន 

ធម៌  តថគត ក៏ដឹងចបស់ធម៌េនះផង ។ បពិ្រតមហលី សកកេទ ន- 

មិនទ  កលេកើតជមនុស កនុងជតិមុន  ជមណពេឈម ះមឃៈ  េហតុេនះ 
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២៧៨ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

មឃ តិ វុចចតិ ។ សេកក  មហលិ េទ នមិេនទ  បុេព្វ 

មនុស ភេូ  សមេន បុេរ ទនំ អទសិ ត ម  

បុរនិទេទតិ វុចចតិ ។ សេកក  មហលិ េទ នមិេនទ  

បុេព្វ មនុស ភេូ  សមេន សកកចចំ ទនំ អទសិ 

ត ម  សេកក តិ វុចចតិ ។ សេកក  មហលិ េទ នមិេនទ  

បុេព្វ មនុស ភេូ  សមេន វសថំ អទសិ ត ម  

សេ តិ វុចចតិ ។ សេកក  មហលិ េទ នមិេនទ  

សហស មប ិ អ ថ នំ មុហុេត្តន ចិេន្តតិ ត ម  ស- 

ហស េកខ តិ វុចចតិ ។ សកកស  មហលិ េទ នមិនទស  

សុជ នម អសុរកញញ  បជបតី ត ម  សុជមបតីត ិ

វុចចតិ ។ សេកក  មហលិ េទ នមិេនទ  េទ ន ំ

វត្តឹ នំ ឥស រយិធិបចចំ រជជំ កេរតិ ត ម  

េទ នមិេនទ តិ           វុចចតិ          ។ 

 [៣៩៣] សកកស  មហលិ េទ នមិនទស  

បុេព្វ មនុស ភតូស  សត្ត វត្តបទនិ សម ្ត និ 

សមទិនន និ         អេហសំុ       េយសំ        សមទិនន ្ត        សេកក  
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២៧៨ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

បនជេគេ ថ មឃវៈ ។ បពិ្រតមហលី សកកេទ នមិនទ កលេកើត 

ជមនុស កនុងជតិមុន បនឲយទនមុនេគ េហតុេនះ បនជេគេ ថ 

បុរនិទទៈ ។ បពិ្រតមហលី សកកេទ នមិនទ កលេកើតជមនុស  កនុង 

ជតិមុន បនឲយទនេ យេគរព េហតុេនះ បនជេគេ ថ សកកៈ ។ 

បពិ្រតមហលី សកកេទ នមិនទ កលេកើតជមនុស កនុងជតិមុន បនឲយទី 

ស្រមប់សំ ក់ េហតុេនះ បនជេគេ ថ សវៈ ។ បពិ្រតមហលី 

សកកេទ នមិនទ គិតេឃើញេហតុ សូមបទីងំពន់ េ យមួយរេំពចបន 

េហតុេនះ បនជេគេ ថ សហស កខៈ ។ បពិ្រតមហលី អសុរកញញ  

េឈម ះនងសុជ ជមេហសីៃនសកកេទ នមិនទ េហតុេនះ បនជេគេ  

ថ សុជមបតិ ។ បពិ្រតមហលី សកកេទ នមិនទ េ យ ជយជឥស ធិបតី 

េលើពួកេទវ ជន់ វត្តិង  េហតុេនះ បនជេគេ ថ េទ នមិនទ ។ 

 [៣៩៣] បពិ្រតមហលី សកកេទ នមិនទ កលេកើតជមនុស  

កនុងជតិមុន បនសមទនវត្តបទទងំ ៧ ្របករដ៏បរបូិណ៌ េ្រពះ 

េហតុែតសមទនវត្តបទទងំ     ៧      ្របករេនះ       បនជសកកេទវ ជ 
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២៧៩ 

សកកសំយុត្តស    តតិយេទវសុេត្ត   សត្ត   វត្តបទនិ 

សកកត្តំ អជឈគ ។ កតមនិ សត្ត ។ យវជីវ ំ

ម េបតិភេ  អស  ំ យវជីវ ំ កុេល េជ ្ឋ បចយី 

អស  ំ យវជីវ ំ សណ្ហ េច អស  ំ យវជីវ ំ អប-ិ 

សុណ េច អស  ំ យវជីវ ំ វគិតមលមេចឆេរន េចត- 

 អគរ ំ អជឈវេសយយ ំ មុត្តចេគ បយតបណី 

េ ស គគរេ  យចេយេគ ទនសំវភិគរេ  យវជីវ ំ

សចច េច អស  ំ យវជីវ ំ អេកក ធេន អស  ំ

សេចបិ េម េកេធ ឧបបេជជយយ ខិបបេមវ នំ បដិវ-ិ 

េនយយន្តិ ។ សកកស  មហលិ េទ នមិនទស  បុេព្វ 

មនុស ភតូស  ឥមនិ សត្ត វត្តបទនិ សម ្ត និ 

សមទិនន និ អេហសំុ េយសំ សមទិនន ្ត  សេកក  

សកកត្តំ           អជឈគតិ         ។ 
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២៧៩ 

សកកសំយុត្ត   តតិយេទវសូ្រត   វត្តបទ   ៧   ្របករ 

បនដល់នូវភវៈៃនខ្លួនជសកកៈ ។ វត្តបទទងំ ៧ េនះ េតើដូចេម្តច ។ (សកកេទវ- 

ជ បនសមទន) ថ ម អញ ្រតូវចិញចឹ មម បិ  អស់មួយជីវតិ ១ 

្រតូវេកតែ្រកងបុគគលជចបងកនុង្រតកូល អស់មួយជីវតិ ១ ្រតូវមន ចល្អិត 

ទន់ អស់មួយជីវតិ ១ មិន្រតូវមន ចញុះញង់ អស់មួយជីវតិ ១ ្រតូវ 

មនចិត្ត្របសចកេសចក្តីកំ ញ់ជមនទិល ជអនកមនករបរចិច គរួស 

ន់ មនៃដ ងេហើយេដើមបនឹីងឲយនូវទន េ្រតកអរកនុងករលះបង់ ជ 

អនកគួរេគសូមទនបន េ្រតកអរកនុងករឲយ និងករែចករែំលកទន េហើយ 

េន្រគប់្រគងផទះ អស់មួយជីវតិ ១ ្រតូវមន ចេទៀងទត់ អស់មួយ 

ជីវតិ ១ មិន្រតូវមនេសចក្តីេ្រកធ េបើទុកជេសចក្តីេ្រកធ េកើតេឡើង 

ដល់ ម អញ ម អញ្រតូវបេនទ បង់ នូវេសចក្តីេ្រកធេនះមួយរេំពច 

អស់មួយជីវតិ ១ ។ បពិ្រតមហលី សកកេទ នមិនទ កលេកើតជមនុស  

កនុងជតិមុន បនសមទនវត្តបទទងំ ៧ ្របករេនះបរបូិណ៌ េ្រពះ 

េហតុែតសមទនវត្តបទទងំ ៧ ្របករ េនះ េទើបសកកេទវ ជ បនដល់ 

នូវភពៃនខ្លួនជសកកៈ     ។ 
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២៨០ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

 [៣៩៤] ឥទមេ ច       ។     េប     ។ 

 ម េបតិភរ ំ       ជន្តុ ំ 

 កុេល        េជ ្ឋ បចយិនំ 

 សណ្ហំ         សខិលសមភ សំ 

 េបសុេណយយបប យិនំ 

 មេចឆរវនិេយ        យុត្តំ 

 សចចំ        េកធភិភុំ        នរ ំ

 តំ       េវ       េទ        វតឹ  

 ហុ        សបបុរេិ         ឥតីតិ      ។ 

ចតុតថំ  ទឡិទទសុត្តំ 

 [៣៩៥] ឯកំ សមយ ំ ភគ  ជគេហ វហិរត ិ

េវឡុវេន កលនទកនិ េប ។ ត្រត េខ ភគ  ភិកខូ  

មេន្តសិ ភិកខ េ តិ ។ ភទេន្តតិ េត ភិកខូ  ភគវេ  

បចចេស សំុ        ។ 
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២៨០ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

 [៣៩៤]  ្រពះមន្រពះភគ   បន្រ ស់យ៉ងេនះថ    ។   េប  ។ 

 ពួកេទវ េន ន វត្តិង   បនេ ជនអនកចិញចឹ មម បិ  

 េគរពេកតែ្រកងបុគគលជចបង        កនុង្រតកូល  មន ចល្អិត 

 ទន់     និយយសំដីែផ្អមែល្ហម      លះបង់ពកយញុះញង់  ្របកប 

 ែតកនុងករកមច ត់បង់េសចក្តីកំ ញ់          មន ចេទៀងទត់   

 ជជន្រគបសងកត់េសចក្តីេ្រគធេនះឯង        ថជសបបុរស  ។ 

ទឡិទទសូ្រត  ទី  ៤ 

 [៣៩៥] សម័យមួយ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េន កនុង 

វត្តេវឡុវន័ ជកលនទកនិ ប ថ ន ជិត្រកុង ជ្រគឹះ ។ កនុងទីេនះឯង 

្រពះមន្រពះភគ ្រទង់្រ ស់េ ពួកភិកខុថ មន លភិកខុទងំ យ ។ 

ភិកខុទងំេនះ ទទួល្រពះពុទធដីក ៃន្រពះមន្រពះភគថ ្រពះករុ  

្រពះអងគ       ។ 



568 
 

២៨១ 

សកកសំយុត្តស    ទលិទទសុេត្ត   ភូតបុព្វកថ 

 [៣៩៦] ភគ  ឯតទេ ច ភតូបុព្វំ ភិកខ េវ 

អញញតេ  បុរេិ  ឥមសមឹេយវ ជគេហ មនុស - 

ទឡេិទទ  អេ សិ មនុស កបេ  មនុស វ េក ។ 

េ  តថគតបបេវទិេត ធមមវនិេយ សទធំ សមទិយិ 

សីលំ សមទិយិ សុតំ សមទិយិ ចគំ សមទិយិ 

បញញំ  សមទិយិ ។ េ  តថគតបបេវទិេត ធមមវនិេយ 

សទធំ សមទិយិ ្វ  សីលំ សមទិយិ ្វ  សុតំ 

សមទិយិ ្វ  ចគំ សមទិយិ ្វ  បញញំ  សមទិយិ ្វ  

កយស  េភទ បរមមរ  សុគតឹ សគគំ េ កំ 

ឧបបជជិ  េទ នំ វត្តឹ នំ សហពយតំ ។ េ  

អេញញ េទេវ អតិេ ចតិ វេណ្ណន េចវ យស  ច ។ 

 [៣៩៧] ត្រត សុទំ ភិកខ េវ េទ  វត្តឹ  

ឧជឈយន្តិ ខីយន្តិ វបិេចន្តិ អចឆរយិ ំ វត េភ អពភូតំ វត 

េភ អយ ំ ហិ េទវបុេ ្ត  បុេព្វ មនុស ភេូ  សមេន 

មនុស ទឡេិទទ  អេ សិ មនុស កបេ  មនុស - 

វ េក េ  កយស  េភទ បរមមរ  សុគតឹ 

សគគំ    េ កំ    ឧបបេនន     េទ នំ       វត្តឹ នំ       សហពយតំ 
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២៨១ 

សកកសំយុត្ត   ទលិទទសូ្រត   េរឿងេ្រពង 

 [៣៩៦] ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់្រ ស់យ៉ងេនះថ មន លភិកខុ  

ទងំ យ កលពីេ្រពងនយ មនបុរសមន ក់ េនកនុង្រកុង ជ្រគឹះេនះ 

ឯង ជមនុស កសំត់ មនុស ក្ំរព ជមនុស េថកទប ។ បុរសេនះ 

បនសមទនសទធ  សមទនសីលៈ សមទនសុតៈ សមទនចគៈ 

សមទនបញញ  កនុងធម៌វនិ័យ ែដល្រពះតថគតបនសែំដងេហើយ ។ 

លុះបុរសេនះ សមទនសទធ  សមទនសីលៈ សមទនសុតៈ សម- 

ទនចគៈ សមទនបញញ  កនុងធម៌វនិ័យ ែដល្រពះតថគតសែំដងេហើយ 

ែបកធ្ល យ ងកយ ្ល ប់េទ បនេទេកើតកនុងសុគតិ សួគ៌ េទវេ ក 

ជមួយនឹងពួកេទវ ជន់ វត្តិង  ។ េទវបុ្រតេនះ មនសមបុរនិង 

យសរុងេរឿងេលើស        ជងពួកេទវ ដៃទ       ។ 

 [៣៩៧] មន លភិកខុទងំ យ បនឮមកកនុងេរឿងេនះថ ពួក 

េទវ ជន់ វត្តិង  េពលេទស តិះេដៀល បន្តុះបង្អ ប់ថ អ ច រយ 

ស់ហន៎ ចែំឡក ស់ហន៎ េ្រពះថ េទវបុត្តេនះ កលេកើតជ 

មនុស  កនុងជតិមុន ជមនុស កសំត់ ជមនុស ក្ំរព ជមនុស  

េថកទបេ ះ បុរសេនះ លុះែបកធ្ល យ ងកយ ្ល ប់េទ បន 

មកេកើតកនុងសុគតិ  សួគ៌  េទវេ ក     ជមួយនឹងពួកេទវ ជន់ វត្តិង  
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២៨២ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

េ  អេញញ េទេវ អតិេ ចតិ វេណ្ណន េចវ យ- 

ស  ចតិ ។ អថេខ ភិកខ េវ សេកក  េទ ន- 

មិេនទ  េទេវ វត្តឹេស មេន្តសិ ម េខ តុេម្ហ 

មរ ិ  ឯតស  េទវបុត្តស  ឧជឈយិតថ ឯេ  

េខ មរ ិ  េទវបុេ ្ត  បុេព្វ មនុស ភេូ  សមេន 

តថគតបបេវទិេត ធមមវនិេយ សទធំ សមទិយិ សីលំ 

សមទិយិ សុតំ សមទិយិ ចគំ សមទិយិ បញញំ  

សមទិយិ េ  តថគតបបេវទិេត ធមមវនិេយ សទធំ 

សមទិយិ ្វ  សីលំ សមទិយិ ្វ  សុតំ សមទិ- 

យិ ្វ  ចគំ សមទិយិ ្វ  បញញំ  សមទិយិ ្វ  

កយស  េភទ បរមមរ  សុគតឹ សគគំ េ កំ 

ឧបបេនន  េទ នំ វត្តឹ នំ សហពយតំ េ  អេញញ 

េទេវ អតិេ ចតិ វេណ្ណន េចវ យស  ចតិ ។ 

 [៣៩៨] អថេខ ភិកខ េវ សេកក  េទ នមិេនទ  

េទេវ វត្តឹេស អនុនយមេន យ ំ េវ យ ំ ឥម 

គថេយ        អភសិ 
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២៨២ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

េទវបុត្តេនះ មនសមបុរនិងយសរុងេរឿង េលើសេទវ ដៃទ ។ មន ល 

ភិកខុទងំ យ ្រគេនះឯង សកកេទ នមិនទ បនេ ពួកេទវ ជន់ 

វត្តិង មកថ មន លពួកអនកនិទ៌ុកខ អនកទងំ យ កុេំពលេទសេទវ- 

បុត្តនុ៎ះេឡើយ មន លពួកអនកនិទ៌ុកខ េទវបុត្តនុ៎ះ កលេកើតជមនុស  បន 

សមទនសទធ  សមទនសីលៈ សមទនសុតៈ សមទនចគៈ 

សមទនបញញ  កនុងធម៌វនិ័យ ែដល្រពះតថគតសែំដងេហើយ លុះ 

េទវបុត្តេនះ បនសមទនសទធ  សមទនសីលៈ សមទនសុតៈ 

សមទនចគៈ សមទនបញញ  កនុងធម៌វនិ័យ ែដល្រពះតថគតសែំដង 

េហើយ ែបកធ្ល យ ងកយ ្ល ប់េទ បនមកេកើតកនុងសុគតិ សួគ៌ 

េទវេ ក ជមួយនឹងពួកេទវ ជន់ វត្តិង  បនជេទវបុត្តេនះ 

មនសមបុរនិងយសរុងេរឿង         ជងពួកេទវ ឯេទៀត       ។ 

 [៣៩៨] មន លភិកខុទងំ យ កលែដលសកកេទ នមិនទ 

ពនយល់ពួកេទវ ជន់ វត្តិង េហើយ បនេពលគថទងំ យេនះ 

កនុងេវ េនះថ  
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២៨៣ 

សកកសំយុត្តស    មេណយយកសុេត្ត   ភគវន្តូបសងកមនំ 

 យស        សទធ        តថគេត 

 អច        សុបតិដ្ឋិ  

 សីលញច       យស       កលយណំ 

 អរយិកន្តំ      បសំសតំ 

 សេងឃ       ប េទ       យស តថិ 

 ឧជុភតូញច        ទស នំ 

 អទឡេិទទ តិ       តំ       ហុ 

 អេមឃ ំ      តស        ជីវតិំ 

 ត ម        សទធញច         សីលញច  

 ប ទំ       ធមមទស នំ 

 អនុយុេញជថ        េមធវ ី

 សរ ំ      ពុទធ ន        សនន្តិ      ។ 

បញច មំ   មេណយយកសុត្តំ 

 [៣៩៩] ឯកំ សមយ ំ ភគ  វតថិយ ំ វហិរត ិ

េជតវេន អនថបិណ្ឌិ កស  េម ។ អថេខ សេកក  

េទ នមិេនទ       េយន       ភគ        េតនុបសង កមិ       ឧបសង កមិ ្វ  
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២៨៣ 

សកកសំយុត្ត   មេណយយកសូ្រត   សកកេទ នមិនទចូលគល់្រពះមន្រពះភគ 

 សទធ របស់បុគគល         មិនកេ្រមើក  បនតមកល់េ យ្របៃព 

 កនុង្រពះតថគត      ទងំសីលរបស់បុគគល ដ៏ល្អ  ជទីេ្រតក- 

 អរៃន្រពះអរយិៈ       ែដលេ កសរេសើរេហើយ  េសចក្តី្រជះថ្ល  

 របស់បុគគល មនកនុងសងឃ      ទងំទស នៈក៏្រតឹម្រតូវ  ពួក 

 បណ្ឌិ តេ បុគគលេនះថ  មិនែមនជមនុស ្រកខ ត់េខ យ 

 េទ      ជីវតិរបស់អនកេនះ      មិនែមនជេមឃៈេទ  េ្រពះេហតុ 

 េនះ      បណ្ឌិ ត      កលេបើនឹកនូវពកយេ្រប ន្របេ   របស់្រពះ 

 ពុទធ    គួរ្របកបេរឿយ    ៗ     នូវសទធ ផង    សីលផង  េសចក្តី្រជះ- 

 ថ្ល ផង     ករេឃើញនូវធម៌ផង     ។ 

មេណយយកសូ្រត  ទី  ៥ 

 [៣៩៩] សម័យមួយ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េន កនុងវត្ត 

េជតពន របស់អនថបិណ្ឌិ កេសដ្ឋី ជិត្រកុង វតថី ។ ្រគេនះឯង 

សកកេទ នមិនទ    ចូលេទគល់្រពះមន្រពះភគ   លុះចូលេទដល់េហើយ 
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២៨៤ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

ភគវន្តំ អភិ េទ ្វ  ឯកមន្តំ អ ្ឋ សិ ។ ឯកមន្តំ 

ឋិេ  េខ សេកក  េទ នមិេនទ  ភគវន្តំ ឯតទេ ច 

កឹ       នុ        េខ        ភេន្ត         ភមូិ មេណយយកន្តិ       ។ 

 [៤០០] មេចតយ       វនេចតយ 

 េបកខ រញញ        សុនិមមិ  

 មនុស មេណយយស  

 កលំ       នគឃន្តិ       េ ឡសឹ 

 គេម               យទិ       រេញញ 

 និេនន              យទិ              ថេល 

 យតថ        អរហេន្ត        វហិរន្តិ 

 តំ       ភមូិ មេណយយកន្តិ      ។ 

ឆដ្ឋំ  យជមនសុត្តំ 

 [៤០១] ឯកំ សមយ ំ ភគ  ជគេហ វហិ- 

រតិ គិជឈកេូដ បព្វេត ។ អថេខ សេកក  េទ នមិេនទ  

េយន ភគ  េតនុបសង កមិ ឧបសង កមិ ្វ  ភគវន្ត ំ

អភិ េទ ្វ         ឯកមន្តំ         អ ្ឋ សិ 
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២៨៤ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

ក៏ថ្វ យបងគ្ំរពះមន្រពះភគ េហើយឋិតេនកនុងទីដ៏សមគួរ ។ លុះសកក- 

េទ នមិនទឋិតេនកនុងទីដ៏សមគួរេហើយ បន្រកបទូលសួរ្រពះមន្រពះភគ 

យ៉ងេនះថ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន ទីែដលគួរេ្រតកអរ េតើដូចេម្តច ។ 

 [៤០០]       ្រពះមន្រពះភគ         ្រ ស់ថ  មែដលេគ 

 េគរព         ៃ្រពែដលេគេគរព  ្រសះេបកខរណីែដលេគ ក់ 

 ែតងល្អេហើយ     េនមិនទន់ដល់មួយចណិំត  ៃនទីែដលមនុស  

 គួរេ្រតកអរ         ជចណិំតេគែចកជចែំណកដប់្របមួំយ   ៗ

 ដង      ែដលជទីពួក្រពះអរហន្តគង់េន  េទះជ្រសុកឬជៃ្រព 

 ជទីទំនប      ឬជទីទួល       ទីេនះជភូមិគួរេ្រតកអរ       ។ 

យជមនសូ្រត  ទី  ៦ 

 [៤០១] សម័យមួយ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េន េលើភន ំ

គិជឈកូដ េទៀប្រកុង ជ្រគឹះ ។ ្រគេនះឯង សកកេទ នមិនទ ចូលេទ 

គល់្រពះមន្រពះភគ លុះចូលេទដល់ក៏ថ្វ យបងគ ំ េហើយឋិតេន 

កនុងទីដ៏សមគួរ         ។ 
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២៨៥ 

សកកសំយុត្តស    យជមនសុេត្ត   មហបផលទនំ 

 [៤០២] ឯកមន្តំ ឋិេ  េខ សេកក  េទ ន- 

មិេនទ          ភគវន្តំ        គថយ        អជឈភសិ 

 យជមននំ        មនុស នំ 

 បុញញេបកខ ន        បណិនំ 

 កេ តំ       ឱបធិកំ       បុញញំ  

 កតថ       ទិននំ       មហបផលន្តិ      ។ 

 [៤០៣] 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       មហបផលន្តិ      ។ 
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២៨៥ 

សកកសំយុត្ត   យជមនសូ្រត   ទនមនផលេ្រចើន 

 [៤០២] លុះសកកេទ នមិនទ ឋិតេន កនុងទីដ៏សមគួរេហើយ បន 

្រកបទូល្រពះមន្រពះភគ       េ យគថ       ថ 

 ទន      គឺពួកមនុស អនកបូជ      ជសត្វ្របថន បុណយ  កល 

 នឹងេធ្វើបុណយ    ែដលឲយផលកនុងបចចុបបនន    េតើឲយដល់បុគគល  

 េទើបជទនមនផលេ្រចើន      ។ 

 [៤០៣]     ្រពះមន្រពះភគ     ្រ ស់ថ      បុគគល     ៤  ពួក 

 ្របតិបត្តិ     (េដើមបផីល)     បុគគល     ៤    ពួក  ឋិតេនកនុងផល 

 បុគគលន៎ុះ       គឺសងឃជអនក្រតឹម្រតង់  ្របកបេ យបញញ និង 

 សីល     ឯទន     គឺពួកមនុស អនកបូជ  ជសត្វ្របថន បុណយ 

 កលនឹងេធ្វើបុណយ       ែដលឲយផលកនុងបចចុបបនន  បនឲយដល់ 

 សងឃេនះ       េទើបជទនមនផលេ្រចើន      ។ 
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២៨៦ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

សត្តមំ   វនទនសុត្តំ 

 [៤០៤] ឯកំ សមយ ំ ភគ  វតថិយ ំ វហិរត ិ

េជតវេន អនថបិណ្ឌិ កស  េម ។ េតន េខ បន 

សមេយន ភគ  ទិ វ ិ រគេ  េ តិ បដិសល្លីេន ។ 

អថេខ សេកក  ច េទ នមិេនទ  ្រព ម  ច សហមបត ិ

េយន ភគ  េតនុបសង កមឹសុ ឧបសង កមិ ្វ  បេចចកំ 

ទ្វ រពហំ          និស យ           អដ្ឋំសុ         ។ 

 [៤០៥] អថេខ សេកក  េទ នមិេនទ  ភគវេ  

សន្តិេក         ឥមំ         គថំ       អភសិ 

 ឧ ្ឋ ហិ     វរី      វជិិតសងគ ម 

 បននភរ        អនណ       វចិរ       េ េក 

 ចិត្តញច         េត        សុវមុិត្តំ 

 ចេនទ         យថ       បននរ យ       រត្តិន្តិ      ។ 
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២៨៦ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

វនទនសូ្រត  ទី  ៧ 

 [៤០៤] សម័យមួយ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េន កនុងវត្ត 

េជតពន របស់អនថបិណ្ឌិ កេសដ្ឋី ជិត្រកុង វតថី ។ សម័យេនះឯង 

្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់ស្រមកកនុងេវ ៃថង សមងេំនកនុងឈន- 

សមបត្តិ ។ ្រគេនះឯង សកកេទ នមិនទនិងសហមបតិ្រពហម បន 

ចូលេទគល់្រពះមន្រពះភគ លុះចូលេទដល់េហើយ បនឋិតែអប 

នឹងសនទះទ្វ រ         មខ ងមន ក់        ។ 

 [៤០៥] ្រគេនះឯង សកកេទ នមិនទ បនេពលគថេនះ កនុង 

សំ ក់ៃន្រពះមន្រពះភគថ 

 បពិ្រត្រពះអងគជវរីបុរស          ជអនកឈនះស្រងគ ម  សូម្រពះ 

 អងគេ្រកកេឡើង        បពិ្រត្រពះអងគអនក ក់ភរៈចុះេហើយ  មិន 

 ចពំក់បណុំលគឺកិេលស សូម្រពះអងគេស្តចេទកនុងេ ក 

 េ្រពះហឫទ័យរបស់្រពះអងគ          រួច្រសឡះេហើយ  ដូចជ 

 ្រពះច្រនទកនុង ្រតីទី       ១៥       េកើត       ។ 
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២៨៧ 

សកកសំយុត្តស    បឋមសកកនមស នសុេត្ត   ភូតបុព្វកថ 

 [៤០៦] ន េខ េទ នមិនទ តថគ  ឯវ ំ វនទិ- 

តព្វ  ។ ឯវញច  េខ េទ នមិនទ តថគ  វនទិតព្វ  

   ឱ ្ឋ ហិ       វរី       វជិិតសងគ ម 

 សតថ ហ       អនណ       វចិរ       េ េក 

 េទេសតុ       ភគ         ធមមំ 

 អញញ េ         ភវសិ ន្តីតិ       ។ 

អដ្ឋមំ  បឋមសកកនមស នសុត្តំ 

 [៤០៧] វតថីនិទនំ ។ ភតូបុព្វំ ភិកខ េវ សេកក  

េទ នមិេនទ  មតលឹ សងគ ហកំ មេន្តសិ េយេជហិ 

សមម មតលិ សហស យុត្តំ ជញញរថំ ឧយយន- 

ភមូឹ គចឆ ម សុភមូឹ ទស នយតិ ។ ឯវ ំ ភទទន្ត ត ិ

េខ ភិកខ េវ មតលិ សងគ ហេក សកកស  េទ ន- 

មិនទស     បដិស ុ ្វ        សហស យុត្តំ     ជញញរថំ      េយេជ ្វ  
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២៨៧ 

សកកសំយុត្ត   បឋមសកកនមស នសូ្រត   េរឿងេ្រពង 

 [៤០៦] ្រពះអងគ្រ ស់ថ ែនេទ នមិនទ ្រពះតថគតទងំ- 

យ      េគមិនគួរថ្វ យបងគយ៉ំងេនះេទ     ។     ែនេទ នមិនទ      ្រពះតថគត 

ទងំ យ       េគគួរថ្វ យបងគ ំ     យ៉ងេនះថ 

 បពិ្រត្រពះអងគជវរីបុរស        ជអនកឈនះស្រងគ ម  សូម្រពះអងគ 

 េ្រកកេឡើង           បពិ្រត្រពះអងគអនកដឹកនពួំកសត្វ  ្រទង់គម ន 

 បណុំលគឺកិេលស           សូម្រពះអងគេស្តចេទកនុងេ ក  សូម 

 ្រពះមន្រពះភគសំែដងធម៌        ពួកបុគគលអនក្រ ស់ដឹង  គង់ 

 នឹងមន        ។ 

បឋមសកកនមស នសូ្រត  ទី  ៨ 

 [៤០៧] វតថីនិទន ។ មន លភិកខុទងំ យ កលពីេ្រពងនយ 

សកកេទ នមិនទ បនេ មតលិសងគ ហកៈមក្របប់ថ មន លមតលិ 

សំ ញ់ អនកចូរទឹមរថ ជេនយយ ែដលទឹមេសះមួយពន់ េយើងនឹងេទ 

កន់ឧយយនភូមិ េដើមបេីមើលនូវភូមិដ៏សបបយ ។ មន លភិកខុទងំ យ 

មតលិសងគ ហកេទវបុត្ត ទទួល ្ត ប់ពកយសកកេទ នមិនទថ សូម 

្រទង់្រពះេម ្ត េ្របស   េហើយទឹមរថ ជេនយយ   ែដលទឹមេសះមួយពន់ 
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២៨៨ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

សកកស  េទ នមិនទស  បដិេវេទសិ យុេ ្ត  េខ េត 

មរសិ សហស យុេ ្ត  ជញញរេថ យស ទនិ កលំ 

មញញសីតិ ។ អថេខ ភិកខ េវ សេកក  េទ នមិេនទ  

េវជយន្តបប ទ ឱេ ហេន្ត  អញជលឹ ក ្វ  សុទំ 

បុថុទទិ           នមស តិ         ។ 

 [៤០៨] អថេខ ភិកខ េវ មតលិ សងគ ហេក 

សកកំ          េទ នមិនទំ         គថយ          អជឈភសិ 

 តំ       នមស ន្តិ       េតវជិជ  

 សេព្វ       ភុមម         ច      ខត្តិយ 

 ច ្ត េ        ច       ម ជ 

 តិទ        ច       យសស េិន 

 អថ       េក       នម       េ       យេកខ  

 យ ំ     ត្វំ       សកក       នមស សីតិ      ។ 
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២៨៨ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

្រកបទូលដល់សកកេទ នមិនទថ បពិ្រត្រពះអងគអនកនិទ៌ុកខ រថ ជ- 

េនយយ ែដលទឹមេសះមួយពន់ ខញុ ្ំរពះអងគបនទឹមប្រមុង្រពះអងគេហើយ 

សូម្រទង់សមគ ល់នូវកលគួរនឹងេស្ដចេទ កនុងកលឥឡូវេនះចុះ ។ មន ល 

ភិកខុទងំ យ លំ ប់េនះឯង សកកេទ នមិនទ េស្ដចចុះចកេវជយន្ត- 

្រប ទ       េធ្វើអញជលីនម ក រ្រគប់ទិស      ។ 

 [៤០៨] មន លភិកខុទងំ យ ្រគេនះឯង មតលិសងគ ហក- 

េទវបុត្ត        បន្រកបទូលសួរសកកេទ នមិនទ       េ យគថថ 

 ពួកអនកមនវជិជ បីផង     ពួកក ្រតិយ៍ទងំអស់  ែដលគង់េនេលើ 

 ែផនដីផង       ពួកម ជទងំបួនផង  ពួកេទវ មនយស 

 កនុង ន វត្តិង ផង         ែតងថ្វ យបងគ្ំរពះអងគ  បពិ្រតសកក- 

 េទវ ជ        កលេបើយ៉ងេនះ  ្រពះអងគនឹងថ្វ យបងគអំនក  

 អនកេនះ      ជបុគគលគួរបូជ       េតើជអនក       ។  
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២៨៩ 

សកកសំយុត្តស     បឋមសកកនមស នសុេត្ត    សកកស     នមកក េ  

 [៤០៩ ] មំ(១)       នមស ន្តិ       េតវជិជ  

  សេព្វ       ភុមម        ច      ខត្តិយ 

  ច ្ត េ        ច      ម ជ 

  តិទ        ច      យសស េិន 

  អហញច       សីលសមបេនន 

  ចិររត្តសមហិេត  

  សមម        បព្វជិេត      វេនច 

  ្រពហមចរយិប យេន 

  េយ      គហ ្ឋ       បុញញក  

  សីលវេន្ត       ឧបសក 

  ធេមមន      ទរ ំ      េបេសន្តិ  

  េត      នមស មិ       មតលីតិ      ។ 

 [៤១០] េស ្ឋ        ហិ       កិរ      េ កសមឹ 

  េយ      ត្វំ       សកក       នមស សិ  

  អហមប ិ     េត      នមស មិ 

  េយ      នមស សិ      ស តិ      ។ 
    ១   យន្តិបិ   បេ     ។ 
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២៨៩ 

សកកសំយុត្ត   បឋមសកកនមស នសូ្រត   កិរយិនម ក ររបស់សកកៈ 

 [៤០៩]    សកកេទវ ជ  ្រ ស់ថ      ពួកអនកមនវជិជ បីផង      ពួក 

 ក ្រតិយ៍ទងំអស់  ែដលគង់េនេលើែផនដីផង       ពួកម ជ 

 ទងំបួនផង  ពួកេទវ មនយស          កនុង ន វត្តិង ផង 

 ែតងថ្វ យបងគខំញុ ពិំតែមន  ឯខញុថំ្វ យបងគេំ យ្របៃព        ចេំពះ 

 ពួកបព្វជិត  ែដលបរបូិណ៌េ យសីល         មនចិត្តតមកល់ម ំ

 អស់ ្រតីដ៏យូរអែង្វង  មន្រពហមចរយជទី្រប្រពឹត្តេទ     កនុងខង 

 មុខ   ពួក្រគហសថ ជអនកេធ្វើបុណយ       ជឧបសកមនសីល 

 ចិញចឹ មកូន្របពនធេ យធម៌   មន លមតលិ     ខញុក៏ំថ្វ យបងគចំេំពះ 

 ពួក្រគហសថេនះែដរ      ។ 

 [៤១០]     មតលិ       ទូលថ    បពិ្រតសកកេទវ ជ        ្រពះអងគ 

 ថ្វ យបងគពួំកបុគគល   ពួកបុគគលេនះ្របេសើរបផុំត        កនុង 

 េ កេ យពិត   បពិ្រត សវៈ       ្រពះអងគថ្វ យបងគពួំកបុគគល 

         ខញុ ្ំរពះអងគក៏ថ្វ យបងគពួំកបុគគលេនះែដរ        ។ 
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២៩០ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

 [៤១១]   ឥទំ       វ ្វ ន       មឃ  
   េទវ ជ       សុជមបតិ 
   បុថុទទិ        នមស ិ ្វ  
 បមុេខ       រថមរហីូតិ      ។ 

            នវមំ   ទុតិយសកកនមស នសុត្តំ 

 [៤១២] វត្តីនិទនំ ។ ភតូបុព្វំ ភិកខ េវ សេកក  

េទ នមិេនទ  មតលឹ សងគ ហកំ មេន្តសិ េយេជ- 
ហិ សមម មតលិ សហស យុត្តំ ជញញរថំ ឧយយ- 
នភមូឹ គចឆ ម សុភមូឹ ទស នយតិ ។ ឯវ ំ ភទទន្ត តិ 
េខ ភិកខ េវ មតលិ សងគ ហេក សកកស  េទ- 
នមិនទស  បដិស ុ ្វ  សហស យុត្តំ ជញញរថ ំ

េយេជ ្វ  សកកស  េទ នមិនទស  បដិេវេទសិ យុេ ្ត  
េខ េត មរសិ សហស យុេ ្ត  ជញញរេថ យស - 
ទនិ កលំ មញញសីតិ ។ អថេខ ភិកខ េវ សេកក  
េទ នមិេនទ  េវជយន្តបប ទ ឱេ ហេន្ត  អញជលឹ 
ក ្វ         សុទំ(១)        ភគវន្តំ        នមស តិ        ។ 
     ១   ឱ.   បញជ លិេក   សុខំ    ។ 
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២៩០ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

 [៤១១]         លុះមឃវេទវ ជ       ្រពះនមសុជមបតិ  ជ 

 ្របធនរបស់េទវ          បនេពលពកយេនះេហើយ  ក៏ 

 ថ្វ យបងគ្ំរគប់ទិស       រួចេឡើងគង់េលើរថេទ       ។ 

ទុតិយសកកនមស នសូ្រត  ទី  ៩ 
 [៤១២] វតថីនិទន ។ មន លភិកខុទងំ យ កលពីេ្រពង 

នយ សកកេទ នមិនទ បនេ មតលិសងគ ហកេទវបុត្ត មក្របប់ថ 

មន លមតលិសំ ញ់ ចូរអនកទឹមរថ ជេនយយ ែដលទឹមេសះមួយពន់ 

េយើងនឹងេទកន់ឧយយនភូមិ េដើមបេីមើលទីដ៏សបបយ ។ មន លភិកខុទងំ- 

យ មតលិសងគ ហកេទវបុត្ត ទទួល ្ដ ប់សកកេទ នមិនទថ 

្រពះករុ ៃថ្លវេិសស សូម្រពះអងគមនេសចក្តីចេ្រមើន េហើយទឹម 

រថ ជេនយយ ែដលទឹមេសះមួយពន់ េហើយ្រកបទូលដល់ 

សកកេទ នមិនទថ បពិ្រត្រពះអងគអនកនិទ៌ុកខ រថ ជេនយយ ែដលទឹម 

េសះមួយពន់ ខញុ ្ំរពះអងគបនទឹមប្រមុង្រពះអងគេហើយ សូម្រពះអងគ 

សមគ ល់នូវកលគួរនឹងេស្តចេទឥឡូវេនះចុះ ។ មន លភិកខុទងំ យ 

លំ ប់េនះឯង សកកេទ នមិនទ កលយងចុះចកេវជយន្ត្រប ទ 

ក៏េធ្វើអញជលីនម ក រ្រពះមន្រពះភគ         ។ 
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២៩១ 

សកកសំយុត្តស    ទុតិយសកកនមស នសុេត្ត   ភគវន្តនមកក េ  

 [៤១៣] អថេខ ភិកខ េវ មតលិ សងគ ហេក 

សកកំ          េទ នមិនទំ         គថយ          អជឈភសិ 

 យ ំ     ហិ       េទ        មនុស       ច 

 តំ      នមស ន្តិ       សវ 

 អថ       េក       នម       េ       យេកខ  

 យ ំ      ត្វំ       សកក       នមស សីតិ      ។ 

 [៤១៤] េយ       ឥធ      សមម សមពុ េទធ  

 អសមឹ      េ េក      សេទវេក 

 អេនមនមំ      ស ថ រ ំ

 តំ       នមស មិ       មតលិ 

 េយសំ       េគ       ច       េទេ        ច 

 អវជិជ       ច      វ ិ ជិ  

 ខី ស        អរហេន្ត  
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២៩១ 

សកកសំយុត្ត   ទុតិយសកកនមស នសូ្រត   ករនម ក រចំេពះ្រពះមន្រពះភគ 

 [៤១៣] មន លភិកខុទងំ យ ្រគេនះឯង មតលិសងគ ហក- 

េទវបុត្ត     បនេពលនឹងសកកេទ នមិនទ     េ យគថ     ថ 

 បពិ្រត សវៈ       េសចក្តីពិតថ       ពួកេទវ និងមនុស   ែតង 

 នម ក រចេំពះ្រពះអងគ        បពិ្រតសកកេទវ ជ  កលេបើយ៉ង 

 េនះ      ្រទង់នឹងនម ក រ       ចេំពះអនក   អនកេនះជបុគគល 

 គួរេគបូជ       េតើជអនក        ។ 

 [៤១៤]       សកកេទវ ជ្រ ស់ថ        មន លមតលិ  កនុងេ ក 

 េនះ         ្រពះ ្ត អងគ ជសមម សមពុទធ  ខញុនំម ក រចេំពះ 

 ្រពះ ្ត អងគេនះ        ែដលមន្រពះនមមិនេថកទប  កនុង 

 េ កេនះ         ្រពមទងំេទវេ ក  ពួកបុគគល កមច ត់បង់ 

 គៈ    េទសៈ     និងអវជិជ      អស់ សវៈេហើយ  ជ្រពះអរហន្ត 



590 
 

២៩២ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

 េត       នមស មិ       មតលិ 

 េយ       គេទសវនិយ 

 អវជិជ សមតិកកម 

 េសកខ         អបបចចយ ម 

 អបបម ្ត នុសិកខ េរ 

 េត       នមស មិ       មតលីតិ       ។ 

 [៤១៥] េស ្ឋ        ហិ       កិរ       េ កសមឹ 

 េយ       ត្វំ       សកក        នមស សិ 

 អហមប ិ      េត       នមស មិ 

 េយ       នមស សិ       ស តិ      ។ 

 [៤១៦] ឥទំ      វ ្វ ន      មឃ  

 េទវ ជ       សុជមបតិ 

 ភគវន្តំ      នមស ិ ្វ  

 បមុេខ       រថមរុហីតិ      ។ 
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២៩២ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

 មន លមតលិ      ខញុនំម ក រ      ចេំពះពួកបុគគលេនះ  ពួកបុគគល 

      បេនទ បង់ គៈនិងេទសៈ     កន្លងបង់នូវអវជិជ   ជេសកខ- 

 បុគគល      ជអនកេ្រតកអរ      កនុងកិរយិកមច ត់បង់នូវវដ្ដៈ  ជអនក 

 មិន្របមទ      សិក េរឿយ ៗ       (កនុងអរយិវន័ិយ)  មន លមតលិ 

 ខញុនំម ក រ       ចេំពះពួកបុគគលេនះ      ។ 

 [៤១៥]        មតលិតបថ        បពិ្រតសកកេទវ ជ  េសចក្តីពិត 

 ថ       ្រទង់នម ក រ       ចេំពះពួកបុគគល   ពួកបុគគលេនះ 

 ្របេសើរបផុំតកនុងេ ក      បពិ្រត សវៈ     ្រទង់នម ក រ  ចេំពះ 

 បុគគល       ខញុ ្ំរពះអងគក៏នម ក រ      ចេំពះបុគគលេនះែដរ  ។ 

 [៤១៦]       លុះមឃវេទវ ជ        ្រពះនមសុជមបតិ  ជ្របធន 

 របស់េទវ        េពលគថេនះេហើយ        ក៏នម ក រ  ចេំពះ 

 ្រពះមន្រពះភគ        េហើយ្រទង់េឡើងគង់េលើរថេទ        ។ 
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២៩៣ 

សកកសំយុត្តស    តតិយសកកនមស នសុេត្ត   ភូតបុព្វកថ 

ទសមំ   តតិយសកកនមស នសុត្តំ 

 [៤១៧] វតថីនិទនំ ។ ភតូបុព្វំ ភិកខ េវ សេកក  

េទ នមិេនទ  មតលឹ សងគ ហកំ មេន្តសិ េយេជហិ 

សមម មតលិ សហស យុត្តំ ជញញរថំ ឧយយនភមូ ឹ

គចឆ ម សុភមូឹ ទស នយតិ ។ ឯវ ំ ភទទន្ត តិ េខ 

ភិកខ េវ មតលិ សងគ ហេក សកកស  េទ នមិនទស  

បដិស ុ ្វ  សហស យុត្តំ ជញញរថំ េយេជ ្វ  

សកកស  េទ នមិនទស  បដិេវេទសិ យុេ ្ត  េខ 

េត មរសិ សហស យុេ ្ត  ជញញរេថ យស ទនិ 

កលំ មញញសីតិ ។ អថេខ ភិកខ េវ សេកក  េទ ន- 

មិេនទ  េវជយន្តបប ទ ឱេ ហេន្ត  អញជលឹ ក ្វ  

សុទំ         ភិកខុ សងឃ ំ        នមស តិ        ។ 

 [៤១៨] អថេខ ភិកខ េវ មតលិ សងគ ហេក 

សកកំ        េទ នមិនទំ       គថយ       អជឈភសិ 
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២៩៣ 

សកកសំយុត្ត   តតិយសកកនមស នសូ្រត   េរឿងេ្រពង 

តតិយសកកនមស នសូ្រត  ទី  ១០ 

 [៤១៧] វតថីនិទន ។ មន លភិកខុទងំ យ កលពីេ្រពងនយ 

សកកេទ នមិនទ ្រ ស់េ មតលិសងគ ហកេទវបុត្តមក្របប់ថ មន លមត- 

លិសំ ញ់ ចូរអនកទឹមរថ ជេនយយ ែដលទឹមេសះមួយពន់ េយើងនឹង 

េទកន់ឧយយនភូមិ េដើមបេីមើលនូវទីដ៏សបបយ ។ មន លភិកខុទងំ យ 

មតលិសងគ ហកេទវបុត្ត ទទួល ្ដ ប់សកកេទ នមិនទថ ្រពះករុ ៃថ្ល 

វេិសស សូម្រពះអងគមនេសចក្តីចេ្រមើន េហើយទឹមរថ ជេនយយ ែដល 

ទឹមេសះមួយពន់ រួច្រកបទូលសកកេទ នមិនទថ បពិ្រត្រពះអងគអនក 

និទ៌ុកខ រថ ជេនយយ ែដលទឹមេសះមួយពន់ ខញុ ្ំរពះអងគទឹមប្រមុងច្ំរពះ 

អងគរួចេហើយ សូម្រទង់សមគ ល់នូវកលគួរនឹងេស្តចេទ កនុងកលឥឡូវ 

េនះចុះ ។ មន លភិកខុទងំ យ លំ ប់េនះឯង សកកេទ នមិនទ េស្តចចុះ 

អពីំេវជយន្ត្រប ទ េធ្វើអញជលីនម ក រ ចេំពះ្រពះភិកខុសងឃ ។ 

 [៤១៨] មន លភិកខុទងំ យ ្រគេនះឯង មតលិសងគ ហក- 

េទវបុត្ត    បនេពលនឹងសកកេទ នមិនទ    េ យគថ   ថ 
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២៩៤ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវគគ 

 តំ      ហិ      ឯេត      នមេស យយុ ំ

 បតូិេទហសយ      ន  

 និមុគគ       កុណបេសមេត(១) 

 ខុបបបិ        សមបបិ  

 កឹ      នុ      េតសំ       បិហយសិ 

 អនគ ន       សវ  

 ចរ ំ      ឥសិនំ      ្រពូហិ 

 តំ       សុេ ម        វេច       ត តិ     ។ 

 [៤១៩] ឯតំ       េតសំ       បិហយមិ 

 អនគ ន       មតលិ 

 យម្ហ         កម       បកកមន្តិ 

 អនេបកខ         វជន្តិ      េត 

 ន       េតសំ       េកេដ្ឋ      ឱេបន្តិ 

 ន      កុមភ      ន      កេ បិយ ំ

 បរនិដ្ឋិតេមសន 
     ១   ឱ.   កុណេបេស្វេត    ។    ម.    កុណបេម្ហេត    ។ 
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២៩៤ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

 េសចក្តីពិតថ       ពួកជនទងំេនះ េដកេនកនុង ងកយម  

 ដ៏ស្អុយ      គួរែតថ្វ យបងគ ំ     ចេំពះ្រពះអងគវញិ  េ្រពះពួកជន 

 ទងំន៎ុះ          មុជចុះកនុង កសពគឺៃផទម   េពញេ យករ 

 ឃ្ល ននិងករេ្រសក       បពិ្រត សវៈ ្រពះអងគ្រស ញ់េសចក្តី 

 ្រប្រពឹត្ត       របស់ពួកអនកបួសេនះ       ដូចេម្តច  សូម្រទង់្របប់ 

 េសចក្តី្រប្រពឹត្តរបស់ពួកអនកបួស  េយើងខញុ នឹំង ្ត ប់ពកយេនះ 

 របស់្រពះអងគ       ។ 

 [៤១៩]      សកកេទវ ជមន្រពះបនទូលថ    មន លមតលិ  ខញុ ្ំរស- 

 ញ់្រតង់េសចក្តី្រប្រពឹត្ត       របស់ពួកអនកបួសេនះ  េ្រពះពួក 

 អនកបួសទងំេនះ   េវៀរចកកម  មិន ល័យកមេនះេ ះ 

 អនកបួសទងំេនះ   មិនទុក្រសូវកនុងជ្រងុក មិនទុក្រសូវកនុងក្អមមិន 

 ទុក្រសូវកនុងកែ្រញចង  ែស្វងរកែត រែដលអនកដៃទសេ្រមច 
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២៩៥ 

សកកសំយុត្តស    តតិយសកកនមស នសុេត្ត   ភគវន្តនមកក េ  

 េតន      យេបន្តិ      សុព្វ  

  សុមន្តមន្តិេន      ធី  

 តុណ្ហី ភូ        សមញច  

 េទ        វរុិទធ       អសុេរហិ 

 បុថុមចច       ន       មតលិ 

 អវរុិទធ       វរុិេទធសុ 

 អត្តទេណ្ឌ សុ       និព្វុ  

 ទេនសុ       អនទន 

 េត       នមស មិ       មតលីតិ      ។ 

 [៤២០] េស ្ឋ       ហិ       កិរ      េ កសមឹ 

 េយ      ត្វំ      សកក     នមស សិ 

 អហមប ិ      េត      នមស មិ 

 េយ      នមស សិ      ស តិ     ។  
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២៩៥ 

សកកសំយុត្ត   តតិយសកកនមស នសូ្រត   ករនម ក រចំេពះ្រពះមន្រពះភគ 

 េហើយញុំងំអត្តភព       ឲយ្រប្រពឹត្តេទេ យ រេនះ ជ 

 អនកមនវត្តល្អ        និយយែតពកយជសុភសិត  ជអនកសងប់ 

 េសង ម         ្រប្រពឹត្តធម៌េសមើ        មន លមតលិ  អមបលដូចជ 

 ពួកេទវ េនេឈ្ល ះគន នឹងពួកអសុរ  ពួកសត្វជេ្រចើនក៏េន 

 េឈ្ល ះគន ែដរ      កលេបើពួកសត្វកពុំងេឈ្ល ះគន   ពួកអនកបួស 

 េនះ      មិនេឈ្ល ះគន េ ះ     ជអនករលំត់កនុងពួកសត្វ   ែដល 

 មន ជញ ដល់ខ្លួន  កលពួកសត្វ្របកបេ យេសចក្តី្របកន់ 

 េ កមិនមនេសចក្តី្របកន់េទ       មន លមតលិ  ខញុថំ្វ យបងគ ំ

 ចេំពះពួកអនកបួសេនះ      ។ 

 [៤២០]       បពិ្រតសកកេទវ ជ       ្រទង់ថ្វ យបងគ ំ  ចេំពះពួក 

 បុគគល       ពួកបុគគលេនះ្របេសើរបផុំត  កនុងេ កពិតេហើយ 

 បពិ្រត សវៈ     ្រទង់ថ្វ យបងគ ំ   ចេំពះពួកបុគគល   ខញុ ្ំរពះ 

 អងគក៏ថ្វ យបងគ ំ    ចេំពះពួកអនកេនះែដរ      ។ 
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២៩៦ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

 [៤២១] ឥទំ       វ ្វ ន      មឃ  

 េទវ ជ       សុជមបតិ 

 ភិកខុ សងឃ ំ     នមស ិ ្វ  

 បមុេខ       រថមរុហីតិ      ។ 

េទវវេគគ    ទុតិេយ   ។ 

តស ុទទ នំ 

 វត្តបេទន(១)       តេយ        វុ ្ត  

 ទឡទិទញច        មេណយយកំ 

 យជមនញច        វនទន 

 តេយ       សកកនមស នតិ       ។ 
     ១    ឱ.    ម.   េទ     បន   ។ 
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២៩៦ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

 [៤២១]        លុះមឃវេទវ ជ        ្រពះនមសុជមបតិ  ជ្របធន 

 របស់ពួកេទវ       េពលពកយេនះេហើយ     ក៏នម ក រ  ចេំពះ 

 ្រពះភិកខុសងឃ      េហើយេឡើងគង់េលើរថេទ     ។ 

ចប់   េទវវគគ   ទី   ២   ។ 

ឧទទ នៃនេទវវគគេនះ  គឺ 

 េទវសូ្រត   ៣   ្រពះមន្រពះភគ    សំែដងេ យវត្តបទ  ទឡិទទ- 

 សូ្រត    ១    មេណយយសូ្រត    ១    យជមនសូ្រត    ១  វនទន- 

 សូ្រត     ១     សកកនមស នសូ្រត    ។ 
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សកកបញច កំ 

បឋមំ   ឃ ្វ សុត្តំ 

 [៤២២] ឯកំ សមយ ំ ភគ  វតថិយ ំ វហិ- 

រតិ េជតវេន អនថបិណ្ឌិ កស  េម ។ អថេខ 

សេកក  េទ នមិេនទ  េយន ភគ  េតនុបសង កមិ ឧប- 

សង កមិ ្វ  ភគវន្តំ អភិ េទ ្វ  ឯកមន្តំ អ ្ឋ សិ ។ 

 [៤២៣] ឯកមន្តំ ឋិេ  េខ សេកក  េទ ន- 

មិេនទ          ភគវន្តំ         គថយ         អជឈភសិ  

 កឹសុ       ឃ ្វ (១)      សុខំ      េសតិ 

 កឹសុ      ឃ ្វ        ន       េ ចតិ  

 កិស ស        ឯកធមមស  

 វធំ       េ េចសិ       េគតមតិ       ។  

      ១   ឱ.  ម.    កឹសុ   េឆ ្វ    ។ 
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សកកបញច កៈ 

ឃ ្វ សូ្រត  ទី  ១ 

 [៤២២] សម័យមួយ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េន កនុងវត្ត 

េជតពន របស់អនថបិណ្ឌិ កេសដ្ឋី ជិត្រកុង វតថី ។ ្រគេនះឯង 

សកកេទ នមិនទ ចូលេទគល់្រពះមន្រពះភគ លុះចូលេទដល់ ក៏ 

ថ្វ យបងគ្ំរពះមន្រពះភគ        េហើយឋិតកនុងទីដ៏សមគួរ       ។ 

 [៤២៣] លុះសកកេទ នមិនទ ឋិតកនុងទីដ៏សមគួរេហើយ េទើប 

្រកបទូល្រពះមន្រពះភគ      េ យគថ     ថ 

 បុគគលសម្ល ប់អ្វី        េទើបេដកជសុខ       សម្ល ប់អ្វី  េទើបមិន 

 េ កេ        បពិ្រត្រពះេគតម  ្រពះអងគគប់្រពះហឫទ័យ 

 ចេំពះករសម្ល ប់ធម៌អ្វី       ែដលជធម៌ឯក       ។ 
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២៩៨ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

 [៤២៤] េកធំ        ឃ ្វ       សុខំ      េសតិ 
 េកធំ       ឃ ្វ       ន      េ ចតិ 
 េកធស        វសិមលូស  
 មធុរគគស       សវ 
 វធំ       អរយិ       បសំសន្តិ 
 តំ      ហិ       ឃ ្វ        ន       េ ចតីតិ      ។ 

ទុតិយំ   ទុព្វណ្ណិ យសុត្តំ 

 [៤២៥] វតថីនិទនំ ។ ភតូបុព្វំ ភិកខ េវ អញញ- 
តេ  យេកខ  ទុព្វេ ្ណ  ឱេកដិមេក សកកស  េទ- 
នមិនទស  សេន និសិេនន  អេ សិ ។ ត្រត សុទំ 

ភិកខ េវ េទ  វត្តឹ  ឧជឈយន្តិ ខីយន្តិ វបិេចន្តិ 
អចឆរយិ ំ វត េភ អពភូតំ វត េភ អយ ំ យេកខ  ទុព្វេ ្ណ  
ឱេកដិមេក សកកស  េទ នមិនទស  សេន និ- 
សិេនន តិ ។ យថ យថ េខ ភិកខ េវ េទ  វត្តឹ  
ឧជឈយន្តិ ខីយន្តិ វបិេចន្តិ តថ តថ េ  យេកខ  
អភិរបូតេ  េចវ េ តិ ទស នីយតេ  ច ប ទិ- 
កតេ        ច       ។ 
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២៩៨ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

 [៤២៤]         ្រពះមន្រពះភគ្រ ស់ថ  បុគគលសម្ល ប់េសចក្តី 
 េ្រកធបន           េទើបេដកជសុខ  សម្ល ប់េសចក្តីេ្រកធបន 
 េទើបមិនេ កេ          មន ល សវៈ        ពួក្រពះអរយិៈ  ែតង 
 សរេសើរករសម្ល ប់េសចក្តីេ្រកធ  ែដលមនគល់ជពិស 
 មនចុងដ៏ែផ្អម         េ្រពះថ  បុគគលសម្ល ប់េសចក្តីេ្រកធេនះ 
 បន        េទើបមិនេ កេ េឡើយ       ។ 

ទុព្វណ្ណិ យសូ្រត  ទី  ២ 

 [៤២៥] វតថីនិទន ។ មន លភិកខុទងំ យ កលពីេ្រពង 
នយ មនយក  ១ សមបុរ ្រកក់ ខ្លួនេតឿ េពះកេំប៉ង បនអងគុយ 
េលើ សនៈ របស់សកកេទ នមិនទ ។ មន លភិកខុទងំ យ មនេសចក្តី 
ដំ លកនុងេរឿងេនះថ ពួកេទវ កនុង ន វត្តងិ  េពលេទស 
តិះេដៀល បន្តុះបង្អ ប់ថ អ ច រយ ស់ហន៎ ចែំឡក ស់ហន៎ យក  
មនសមបុរ ្រកក់ ខ្លួនេតឿ េពះកេំប៉ងេនះ ៊ នអងគុយេលើ សនៈ 
របស់សកកេទ នមិនទ ។ មន លភិកខុទងំ យ េទះបីពួកេទវ កនុង ន 

វត្តិង  េពលេទស តិះេដៀល បន្តុះបង្អ ប់ េ យេហតុ  ៗ យក  
េនះ ក៏រតឹែតមនរូបល្អផង គួរជទីពិតពិលរមិលេមើលៃ្រកេពកផង រតឹ 
ែត្រជះថ្ល ផង     េ យេហតុេនះ     ៗ     ។ 
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២៩៩ 

សកកសំយុត្តស    ទុព្វណ្ណិ យសុេត្ត   សកកូបសងកមនំ 

 [៤២៦] អថេខ ភិកខ េវ េទ  វត្តឹ  េយន 

សេកក  េទ នមិេនទ  េតនុបសង កមឹសុ ឧបសង កមិ ្វ  

សកកំ  េទ នមិនទំ ឯតទេ ចុំ ឥធ េត មរសិ អញញតេ  

យេកខ  ទុព្វេ ្ណ  ឱេកដិមេក តុម្ហ កំ សេន 

និសិេនន  ។ ត្រត សុទំ មរសិ េទ  វត្តឹ  ឧជឈ- 

យន្តិ ខីយន្តិ វបិេចន្តិ អចឆរយិ ំ វត េភ អពភូតំ វត េភ 

អយ ំ យេកខ  ទុព្វេ ្ណ  ឱេកដិមេក សកកស  េទ- 

នមិនទស  សេន និសិេនន តិ យថ យថ េខ 

មរសិ េទ  វត្តឹ  ឧជឈយន្តិ ខីយន្តិ វបិេចន្តិ 

តថ តថ េ  យេកខ  អភិរបូតេ  េចវ េ តិ 

ទស នីយតេ  ច ប ទិកតេ  ចតិ េ  ហិ ននូ 

មរសិ          េកធភេកខ          យេកខ          ភវសិ តីតិ        ។ 
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២៩៩ 

សកកសំយុត្ត   ទុព្វណ្ណិ យសូ្រត   ពួកេទវ ចូលគល់សកកេទវ ជ 

 [៤២៦] មន លភិកខុទងំ យ លំ ប់េនះ ពួកេទវ កនុង ន 

វត្តិង  ចូលេទគល់សកកេទ នមិនទ លុះចូលេទដល់េហើយ បន្រកប 

ទូលសកកេទ នមិនទយ៉ងេនះថ បពិ្រត្រពះអងគអនកនិទ៌ុកខ ឥឡូវេនះ មន 

យក  ១ សមបុរ ្រកក់ ខ្លួនេតឿ េពះកេំប៉ង អងគុយេលើ សនៈរបស់ 

្រពះអងគ ។ បពិ្រត្រពះអងគអនកនិទ៌ុកខ កនុងេរឿងេនះឮថ ពួកេទវ កនុង 

ន វត្តិង  េពលេទស តិះេដៀល បន្តុះបង្អ ប់ថ អ ច រយ ស់ 

ហន៎ ចែំឡក ស់ហន៎ យក មនសមបុរ ្រកក់ ខ្លួនេតឿ េពះកេំប៉ងេនះ 

៊ នអងគុយេលើ សនៈ របស់សកកេទ នមិនទ បពិ្រត្រពះអងគអនកនិទ៌ុកខ 

េទះបីពួកេទវ ន វត្តិង  េពលេទស តិះេដៀល បន្តុះបង្អ ប់ 

យ៉ង  ៗ ក៏យក េនះ រតឹែតមនរូបល្អេឡើងផង គួរជទីពិតពិលរមិល 

េមើលៃ្រកេពកផង រតឹែតគួរ្រជះថ្ល ផង បពិ្រត្រពះអងគអនកនិទ៌ុកខយក េនះ 

ពិតជេឈម ះេកធភក    (មនេសចក្តីេ្រកធជ រ)   េហើយ   ។ 
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៣០០ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

 [៤២៧] អថេខ ភិកខ េវ សេកក  េទ នមិេនទ  

េយន េ  េកធភេកខ  េតនុបសង កមិ ឧបសង កមិ ្វ  

ឯកំសំ ឧត្ត សងគំ ករ ិ ្វ  ទកខិណជនុមណ្ឌ លំ បឋ- 

វយិ ំ និហ ្វ (១) េយន េ  េកធភេកខ  យេកខ  

េតនញជលិមប េម ្វ  តិកខត្តុ ំ នមំ េវតិ សក្វ ហំ 

មរសិ េទ នមិេនទ … សក្វ ហំ មរសិ េទ នមិេនទ - 

តិ ។ យថ យថ េខ ភិកខ េវ សេកក  េទ ន- 

មិេនទ  នមំ េវតិ តថ តថ េ  យេកខ  ទុព្វណ្ណ- 

តេ  េចវ អេ សិ ឱេកដិមកតេ  ច ទុព្វណ្ណតេ  

េចវ        ហុ ្វ        ឱេកដិមកតេ        ច      តេតថវន្តរធយិ       ។ 

 [៤២៨] អថេខ ភិកខ េវ សេកក  េទ នមិេនទ  

សេក សេន និសីទិ ្វ  េទេវ វត្តឹេស អនុន- 

យមេន យ ំ េវ យ ំ ឥម គថេយ អភសិ 

    ១   ឱ.   និហន្ត្វ    ។   ម.   និហន្ត    ។ 
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៣០០ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

 [៤២៧] មន លភិកខុទងំ យ ្រគេនះឯង សកកេទ នមិនទ 

ចូលេទរកេកធភកខយក  លុះចូលេទដល់េហើយ េធ្វើសពំត់េឆៀង ម  

មខ ង លុត្រពះជនុមណ្ឌ លខង ្ត េំលើ្របឹថពី ្របណមយអញជលី ចេំពះ 

េកធភកខយក េនះ េហើយបេញចញ្រពះនមឲយឮបីដងថ ែនអនកនិទ៌ុកខ 

ខញុជំសកកេទ នមិនទ… ែនអនកនិទ៌ុកខ ខញុជំសកកេទ នមិនទ ។ មន លភិកខុ  

ទងំ យ សកកេទ នមិនទ បេញចញ្រពះនម េ យេហតុ  ៗ យក  

េនះ ក៏្រតឡប់ជមនសមបុររតឹែត ្រកក់ផង រតឹែតមនខ្លួនេតឿ េពះ 

កេំប៉ងផង េ យេហតុេនះ ៗ លុះមនសមបុររតឹែត ្រកក់ និងមនខ្លួន 

រតឹែតេតឿ        េពះកេំប៉ងេហើយ        ក៏បត់កនុងទីេនះេទ       ។ 

 [៤២៨] មន លភិកខុទងំ យ ្រគេនះឯង សកកេទ នមិនទ 

គង់េលើ សនៈរបស់ខ្លួន ពនយល់ពួកេទវ ន វត្តិង  េហើយបន 

េពលគថទងំ យេនះ     កនុងេវ េនះថ 
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៣០១ 

សកកសំយុត្តស    មយសុេត្ត   េវបចិ ្ត ពេធ 

 ន       សបូហតចិេ ្ត ម្ហិ 

 នវេដ្តន       សុ នេយ 

 ន       េ ចិ ហំ       កុជឈមិ 

 េកេធ       មយិ       នវតិដ្ឋតិ 

 កុទធ ហំ       ន      ផរុសំ       ្រពូមិ 

 ន       ច       ធមម និ       កិត្តេយ 

 សននិគគ ្ហ មិ       អ ្ត នំ 

 សមបស  ំ      អតថមត្តេនតិ      ។ 

តតិយំ   មយសុត្តំ 

 [៤២៩] វតថីនិទនំ ។ ភតូបុព្វំ ភិកខ េវ េវបចិត្ត ិ

អសុរេិនទ  ពធិេក អេ សិ ទុកខិ េ  ពឡ្ហគ-ិ 

េន ។ អថេខ ភិកខ េវ សេកក  េទ នមិេនទ  េយន 

េវបចិត្តិ អសុរេិនទ  េតនុបសង កមិ គិ នបុចឆេក ។ 

អទទ  េខ ភិកខ េវ េវបចិត្តិ អសុរេិនទ  សកកំ  េទ នមិនទំ 

ទរូេ     វ     គចឆន្តំ     ទិ ្វ ន    សកកំ     េទ នមិនទំ     ឯតទេ ច 
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៣០១ 

សកកសំយុត្ត   មយសូ្រត   េវបចិត្តិអសុរនិទមន ពធ 

 ខញុមិំនឲយេទសេបៀតេបៀនបនេទ  ទងំមិនឲយធម៌ជេ្រគ ង 

 ន្ំរតឡប់ចិត្ត      គឺេសចក្តីេ្រកធចូលមកបន  េ យងយេទ 

 ខញុមិំនេ្រកធមកយូរេហើយ     េសចក្តីេ្រកធ  មិនដក់េនកនុងខ្លួន 

 ខញុ េំទ      េបើខញុ ខឹំង      ខញុ មិំននិយយពកយ ្រកក់ផង  មិនសំែដង 

 ធម៌ទងំ យផង         ខញុសំំឡឹងេឃើញ្របេយជន៍ខ្លួន  បន 

 ជខញុសំងកត់សងកិនខ្លួនខញុ  ំ      ។ 

មយសូ្រត  ទី  ៣ 

 [៤២៩] វតថីនិទន ។ មន លភិកខុទងំ យ កលពីេ្រពងនយ 

េវបចិត្តិអសុរនិទ មន ពធជទមងន់ ដល់នូវទុកខេវទន ។ មន លភិកខុទងំ- 

យ ្រគេនះឯង សកកេទ នមិនទ ចូលេទសួរជងំឺេវបចិត្តិអសុរនិទ ។ 

មន លភិកខុទងំ យ េវបចិត្តិអសុរនិទ បនេឃើញសកកេទ នមិនទ កពុំងមក 

អពីំចមង យ   លុះេឃើញេហើយ    ក៏និយយនឹងសកកេទ នមិនទ   យ៉ងេនះ 
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៣០២ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

តិកិចឆ មំ េទ នមិនទ តិ ។ េចហិ មំ េវបចតិ្ត ិ

សមពរមិយន្តិ ។ ន វហំ េចមិ យ ហំ មរសិ 

អសុេរ បដិបុចឆ មីតិ ។ អថេខ ភិកខ េវ េវបចតិ្ត ិ

អសុរេិនទ  អសុេរ បដិបុចឆិ េចមហំ មរ ិ  សកកំ  

េទ នមិនទំ សមពរមិយន្តិ ។ ម េខ ត្វំ មរសិ 

េចសិ        សកកំ         េទ នមិនទំ        សមពរមិយន្តិ      ។ 

 [៤៣០] អថេខ ភិកខ េវ េវបចិត្តិ អសុរេិនទ  សកកំ  

េទ នមិនទំ       គថយ        អជឈភសិ 

 មយវ ី       មឃ         សកក 

 េទវ ជ(១)       សុជមបតិ 

 ឧេបតិ       និរយ ំ      េឃរ ំ

 សមពេ វ       សតំ       សមំ      ។ 

     ១    េទវ ជ    ឥតិបិ    ទិស តិ     ។ 
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៣០២ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

បពិ្រតេទ នមិនទ សូម្រទង់រក ខញុផំង ។ សកកេទ នមិនទតបថ មន ល 

េវបចិត្តិ អនកចូរ្របប់កលលបចិដល់ខញុ  ំ ។ េវបចិត្តិអសុរនិទតបថ បពិ្រត 

អនកនិទ៌ុកខ ខញុមំិនទន់្របប់េទ ចខំញុ ំ កសួរពួកអសុរសិន ។ មន ល 

ភិកខុទងំ យ េវបចិត្តិអសុរនិទ កសួរពួកអសុរថ មន លពួកអនកនិទ៌ុកខ 

ខ្លួនខញុ នឹំង្របប់កលលបចិ ដល់សកកេទ នមិនទេទឬ ។ ពួកអសុរតបថ 

បពិ្រតអនកនិទ៌ុកខ ្រពះអងគកុ្ំរបប់កលលបចិ ដល់សកកេទ នមិនទេឡើយ ។ 

 [៤៣០] មន លភិកខុទងំ យ ្រគេនះឯង េវបចិត្តិអសុរនិទ 

បនេពលនឹងសកកេទ នមិនទ       េ យគថ      ថ 

 បពិ្រតមឃវសកកេទវ ជ           ្រពះនមសុជមបតិ  បុគគលមន 

 កលលបចិ       ែតងេទេកើតកនុងនរកដ៏ពន្លឹក  ដូចជសមពរអសុរនិទ 

 ្របកបេ យកលលបចិ       ក៏េឆះកនុងនរកអស់មួយរយឆន គំត់  ។ 
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៣០៣ 

សកកសំយុត្តស    អចចយសុេត្ត   ភគវន្តូបសងកមនំ 

ចតុតថំ   អចចយសុត្តំ 

 [៤៣១] ឯកំ សមយ ំ ភគ  វតថិយ ំ វហិរត ិ

េជតវេន អនថបិណ្ឌិ កស  េម ។ េតន េខ បន 

សមេយន េទ្វ ភិកខូ  សមបេយេជសំុ ។ តេ្រតេក 

ភិកខុ  អចចស  ។ អថេខ  ភិកខុ  តស  ភិកខុ េន 

សន្តិេក អចចយ ំ អចចយេ  េទេសតិ ។ េ  ភិកខុ  

នបបដិគគ ្ហ តិ        ។ 

 [៤៣២] អថេខ សមពហុ  ភិកខូ  េយន ភគ  

េតនុបសង កមឹសុ ឧបសង កមិ ្វ  ភគវន្តំ អភិ េទ ្វ  ឯ- 

កមន្តំ និសីទឹសុ ។ ឯកមន្តំ និសិនន  េខ េត ភកិខូ  

ភគវន្តំ ឯតទេ ចុំ ឥធ ភេន្ត េទ្វ ភិកខូ  សមបេយេជ- 

សំុ តេ្រតេក ភិកខុ  តស  អចចស  អថេខ ភេន្ត 

េ  ភិកខុ  តស  ភិកខុ េន សន្តិេក អចចយ ំ អចចយ- 

េ       េទេសតិ       េ         ភិកខុ        នបបដិគគ ្ហ តីតិ        ។ 
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៣០៣ 

សកកសំយុត្ត   អចចយសូ្រត   ពួកភិកខុចូលគល់្រពះមន្រពះភគ 

អចចយសូ្រត  ទី  ៤ 

 [៤៣១] សម័យមួយ ្រពះមន្រពះភគ គង់េន កនុងវត្ត 

េជតពន របស់អនថបិណ្ឌិ កេសដ្ឋី ជិត្រកុង វតថី ។ សម័យេនះឯង 

ភិកខុ ពីររូបទស់ែទងគន  ។ ប ្ត ភិកខុ ពីររូបេនះ ភិកខុ មួយរូបនិយយ 

រេំ ភហួស ។ ្រគេនះឯង ភិកខុ េនះ សែំដងេទស មសមគួរដល់ 

េទស      កនុងសំ ក់ភិកខុ េនះ     ។      ែតភិកខុ េនះ     ក៏មិនទទួល      ។ 

 [៤៣២] ្រគេនះឯង ពួកភិកខុជេ្រចើនរូប ចូលេទគល់ 

្រពះមន្រពះភគ លុះចូលេទដល់ ថ្វ យបងគ្ំរពះមន្រពះភគ េហើយ 

អងគុយកនុងទីដ៏សមគួរ ។ លុះពួកភិកខុទងំេនះ អងគុយកនុងទីដ៏សមគួរេហើយ 

េទើប្រកបទូល្រពះមន្រពះភគ យ៉ងេនះថ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន ភិកខុ  

ពីររូបកនុង សនេនះ េកើតទស់ែទងគន  ប ្ត ភិកខុទងំពីររូបេនះ ភិកខុ  

មួយរូប និយយរេំ ភហួស បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន ្រគេនះឯង ភិកខុ  

េនះ សែំដងេទស មសមគួរដល់េទស កនុងសំ ក់ភិកខុ េនះ ែតភិកខុ  

េនះ    មិនទទួល   ។ 



614 
 

៣០៤ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

 [៤៣៣] េទ្វេម ភិកខ េវ ព  ។ េយ ច អចច- 

យ ំ អចចយេ  ន បស តិ េយ ច អចចយ ំ េទ- 

េសន្តស  យថធមមំ ន បដិគគ ្ហ តិ ។ ឥេម េខ 

ភិកខ េវ េទ្វ ព  ។ េទ្វ េម ភិកខ េវ បណ្ឌិ  ។ េយ 

ច អចចយ ំ អចចយេ  បស តិ េយ ច អចចយ ំ េទ- 

េសន្តស  យថធមមំ បដិគគ ្ហ តិ ។ ឥេម េខ ភិកខ េវ 

េទ្វ        បណ្ឌិ        ។ 

 [៤៣៤] ភតូបុព្វំ ភិកខ េវ សេកក  េទ នមិេនទ  

សុធមម យ ំ សភយ ំ េទេវ វត្តឹេស អនុនយមេន 

យ ំ       េវ យ ំ       ឥមំ        គថំ       អភសិ 

 េកេធ       េ        វសមយតុ 

 ម       ច       មិេត្ត       ហិ       េ       ជ  

 អគរហិយ ំ       ម      គរហិតថ 

 ម        ច        ភសិតថ       េបសុណំ 

 អថ       បបជនំ      េកេធ 

 បព្វេ ភិមទទតីតិ      ។ 
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៣០៤ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

 [៤៣៣] ្រពះមន្រពះភគ ្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ យ 

បុគគលពលេនះ មនពីរពួក ។ គឺបុគគលែដលមិនេឃើញេទស ម 

េទស ១ បុគគលែដលេគកលសែំដងេទស មិនទទួល មធម៌ ១ ។ 

មន លភិកខុទងំ យ េនះឯង បុគគលពលពីរពួក ។ មន លភិកខុទងំ- 

យ បុគគលជបណ្ឌិ តេនះ ក៏មនពីរពួក ។ គឺបុគគលែដលេឃើញ 

េទស មេទស ១ បុគគលែដលកលេគសែំដងេទស ទទួល ម 

ធម៌ ១ ។ មន លភិកខុទងំ យ េនះឯង បណ្ឌិ តមនពីរពួក ។ 

 [៤៣៤] មន លភិកខុទងំ យ កលពីេ្រពងនយ សកកេទ- 

នមិនទ ពនយល់ពួកេទវ េន ន វត្តិង  កនុងេ ង្របជុេំឈម ះ សុធមម  

បនេពលគថេនះ        កនុងេវ េនះថ 

 េសចក្តីេ្រកធចូរមក         កនុងអំ ច របស់អនកទងំ យ 

 េសចក្តីែ្រប្របួល          របស់អនកទងំ យ  កុេំកើតកនុងមិត្តធម៌ 

 ពួកអនកកុតិំះេដៀលបុគគល ែដលមិនគួរតិះេដៀល         ទងំកុ ំ

 និយយពកយស៊កេសៀតេឡើយ         េ្រពះេសចក្តីេ្រកធ  ដូច 

 ជភនសំងកត់សងកិនជន ្រកក់       ។ 
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៣០៥ 

សកកសំយុត្តស    អេកក ធសុេត្ត   ភូតបុព្វកថ 

មញច មំ   អេកក ធសុត្តំ 

 [៤៣៥] ឯវេមម សុតំ ។ ឯកំ សមយ ំ ភគ  

វតថិយ ំ វហិរតិ េជតវេន អនថបិណ្ឌិ កស  - 

េម       ។        ត្រត        េខ        ភគ         ភិកខូ        ។     េប    ។ 

 [៤៣៦] ភគ  ឯតទេ ច ភតូបុព្វំ ភិកខ េវ 

សេកក  េទ នមិេនទ  សុធមម យ ំ សភយ ំ េទេវ វត្តឹ- 

េស អនុនយមេន យ ំ េវ យ ំ ឥមំ គថំំ អភសិ 

  ម        េ        េកេធ       អជឈភវ ិ

 ម      ច       កុជឈតិថ       កុជឈតំ 

 អេកក េធ       អវហឹិ        ច 

 អរេិយសុ       វសតី       សទ(១) 

 អថ       បបជនំ       េកេធ 

 បព្វេ ភិមទទតីតិ       ។ 
សកកបញច កំ    ។ 

    ១  ម.  អរេិយសុ   ច   បដិបទ   ។ 
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៣០៥ 

សកកសំយុត្ត   អេកក ធសូ្រត   េរឿងេ្រពង 

អេកក ធសូ្រត  ទី  ៥ 

 [៤៣៥] ខញុបំន ្ត ប់មក យ៉ងេនះ ។ សម័យមួយ ្រពះ 

មន្រពះភគ គង់េនកនុងវត្តេជតពន របស់អនថបិណ្ឌិ កេសដ្ឋី ជិត 

្រកុង វតថី      ។      កនុងទីេនះឯង      ្រពះមន្រពះភគ      ។      េប    ។ 

 [៤៣៦] ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់្រ ស់យ៉ងេនះថ មន លភិកខុ  

ទងំ យ កលពីេ្រពងនយ សកកេទ នមិនទ ពនយល់ពួកេទវ  

ន វត្តិង  កនុងេ ង្របជុេំឈម ះ សុធមម  បនេពលគថេនះ កនុង 

េវ េនះថ 

 េសចក្តីេ្រកធ    កុ្ំរគបសងកត់អនកេឡើយ      មួយេទៀត  អនកកុខឹំង 

 នឹងពួកបុគគលែដលកពុំងខឹងេឡើយ     េសចក្តីមិនខឹងក្តី  េសចក្តី 

 មិនេបៀតេបៀនក្តី  រែមងមនេនកនុងពួក្រពះអរយិៈសព្វកល 

 បុ៉ែន្ត       េសចក្តីេ្រកធដូចជភន ំ     ែតងញញីំនូវជន ្រកក់  ។ 

ចប់   សកកបញច កៈ   ។ 
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៣០៦ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

ត្រតុទទ នំ 

 ឃ ្វ        ទុព្វណ្ណិ យមយ 

 អចចេយន       អេកក ធេន 

 េទសិតំ      ពុទធេសេដ្ឋន 

 ឥទំ       សកកបញចកំ       ។ 

សកកសំយុត្តំ   សមត្តំ   ។ 

ឯកទសសំយុត្តំ 

 េទវ        េទវបុេ ្ត       ច 

 ជ       មេ       ច      ភិកខុ នី 

 ្រព ម       ្រពហមណវងគី េ  

 វនយេកខន       សេ តិ      ។ 

សគថវេគគ     និដ្ឋិេ     ។ 
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៣០៦ 

សុត្តន្តបិដក    សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

ឧទទ នកនុងសកកបញច កៈេនះ   គឺ 

 សកកបញចកៈេនះ ែដល្រពះពុទធជបុគគល្របេសើរ     សំែដងេហើយ 

 េ យឃ ្វ សូ្រត     ១      ទុព្វណ្ណិ យសូ្រត     ១     មយសូ្រត  ១ 

 អចចយសូ្រត     ១     អេកធសូ្រត     ១ 

ចប់    សកកសំយុត្ត   ។ 

កនុងសគថវគគមនសំយុត្ត  ១១  គឺ 

 េទវ សំយុត្ត   ១   េទវបុត្តសំយុត្ត   ១   ជៈគឺេកសលសំយុត្ត  ១ 

 មរសំយុត្ត   ១   ភិកខុ នីសំយុត្ត   ១   ្រពហមសំយុត្ត    ១  ្រពហមណ- 

 សំយុត្ត    ១   វងគីសសំយុត្ត   ១   វនសំយុត្ត   ១    យកខសំយុត្ត  ១ 

 សវៈគឺសកកសំយុត្ត    ១    ។ 

ចប់   សគថវគគ   ។ 
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សុត្តន្តបិដេក  

សំយុត្តនិកយស    សគថវេគគ  

ទុតិេយ   ភេគ 

ភិកខុនីសំយុត្តំ 

មតិក            អេងក 

បឋមំ   ឡវកិសុត្តំ .....................................................................................  ១ 

ទុតិយំ   េ មសុត្តំ .......................................................................................  ៣ 

តតិយំ   េគតមីសុត្តំ .......................................................................................  ៥ 

ចតុតថំ   វជិយសុត្តំ .........................................................................................  ៧ 

បញច មំ   ឧបបលវ ្ណ សុត្តំ ...............................................................................  ១០ 

ឆដ្ឋំ  ច សុត្តំ .............................................................................................  ១២ 

សត្តមំ   ឧបច សុត្តំ ...................................................................................  ១៤ 

អដ្ឋមំ   សីសុបច សុត្តំ ...............................................................................  ១៦ 

នវមំ   េស សុត្តំ .........................................................................................  ១៨ 

ទសមំ   វជិ សុត្តំ ...........................................................................................  ២០ 
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សុត្តន្តបិដក 

សំយុត្តនិកយ   សគថវគគ 

ទុតិយភគ 

ភិកខុនីសំយុត្ត 

មតិក             េលខទំព័រ 

ឡវកិសូ្រត   ទី  ១ .....................................................................................  ១ 

េ មសូ្រត   ទី ២ ........................................................................................  ៣ 

េគតមីសូ្រត ទី ៣ ..........................................................................................  ៥ 

វជិយសូ្រត   ទី ៤ ..........................................................................................  ៧ 

ឧបបលវ ្ណ សូ្រត   ទី ៥ ................................................................................  ១០ 

ច សូ្រត   ទី ៦ ..........................................................................................  ១២ 

ឧបច សូ្រត   ទី ៧ ....................................................................................  ១៤ 

សីសុបច សូ្រត   ទី ៨ ...............................................................................  ១៦ 

េស សូ្រត   ទី ៩ ........................................................................................  ១៨ 

វជិ សូ្រត   ទី ១០ ..........................................................................................  ២០ 
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៣០៩ 

មតិកប ្ត នំ 

្រពហមសំយុត្តំ 

បឋេម   យចនវេគគ  

មតិក         អេងក 
បឋមំ   យចនសុត្តំ ....................................................................................  ២៤ 

ទុតិយំ   គរវសុត្តំ ...........................................................................................  ៣១ 

តតិយំ   ្រពហមេទវសុត្តំ ....................................................................................  ៣៦ 

ចតុតថំ   ពកសុត្តំ .............................................................................................  ៤០ 

បញច មំ   អប ទិដ្ឋិសុត្តំ ....................................................................................  ៤៥ 

ឆដ្ឋំ   បមទសុត្តំ ............................................................................................  ៥១ 

សត្តមំ   បឋមេកកលិកសុត្តំ .........................................................................  ៥៥ 

អដ្ឋមំ   តិស កសុត្តំ ........................................................................................  ៥៦ 

នវមំ   តុទុ្រពហមសុត្តំ .......................................................................................  ៥៧ 

ទសមំ   ទុតិយេកកលិកសុត្តំ ........................................................................  ៥៩ 

្រពហមបញច កំ 
បឋមំ   សនងកុមរសុត្តំ ....................................................................................  ៦៧ 

ទុតិយំ   េទវទត្តសុត្តំ .......................................................................................  ៦៨ 
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៣០៩ 

សន្លឹកចង្អុល្របប់មតិក 

្រពហមសំយុត្ត 

យចនវគគ  ទី  ១ 

មតិក             េលខទំព័រ 

យចនសូ្រត   ទី ១ ....................................................................................  ២៤ 

គរវសូ្រត  ទី ២ .............................................................................................  ៣១ 

្រពហមេទវសូ្រត   ទី ៣ .....................................................................................  ៣៦ 

ពកសូ្រត  ទី ៤ ...............................................................................................  ៤០ 

អប ទិដ្ឋិសូ្រត   ទី ៥ ......................................................................................  ៤៥ 

បមទសូ្រត  ទី  ៦  .........................................................................................  ៥១ 

បឋមេកកលិកសូ្រត   ទី ៧ ..........................................................................  ៥៥ 

តិស កសូ្រត   ទី ៨ ........................................................................................  ៥៦ 

តុទុ្រពហមសូ្រត   ទី  ៩ .....................................................................................  ៥៧ 

ទុតិយេកកលិកសូ្រត   ទី  ១០ ......................................................................  ៥៩ 

្រពហមបញច កៈ 

សនងកុមរសូ្រត   ទី ១ ....................................................................................  ៦៧ 

េទវទត្តសូ្រត   ទី ២ ........................................................................................  ៦៨ 
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៣១០ 

មតិកប ្ត និ 

មតិក អេងក 

តតិយំ   អនធកវនិទសុត្តំ .....................................................................................  ៦៩ 

ចតុតថំ   អរណុវតីសុត្តំ .....................................................................................  ៧១ 

បញច មំ   បរនិិព្វ នសុត្តំ ....................................................................................  ៧៨ 

្រពហមណសំយុត្តំ 

បឋេម  អរហន្តវេគគ  

បឋមំ   ធនញជ នីសុត្តំ .....................................................................................  ៨៣ 

ទុតិយំ   អេកក សកសុត្តំ ...................................................................................  ៨៧ 

តតិយំ   អសុរនិទកសុត្តំ ....................................................................................  ៩១ 

ចតុតថំ   ពិលងគិកសុត្តំ .......................................................................................  ៩៣ 

បញច មំ   អហឹសកសុត្តំ ....................................................................................  ៩៥ 

ឆដ្ឋំ   ជ សុត្តំ ...............................................................................................  ៩៦ 

សត្តមំ   សុទធិកសុត្តំ ........................................................................................  ៩៨ 

អដ្ឋមំ   អគគិកសុត្តំ ...........................................................................................  ៩៩ 

នវមំ   សុនទរកិសុត្តំ .........................................................................................  ១០២ 

ទសមំ   ពហុធិតិសុតំ .....................................................................................  ១០៩ 
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៣១០ 

សន្លឹកចង្អុល្របប់មតិក 

មតិក េលខទំព័រ 

អនធកវនិទសូ្រត   ទី ៣   ....................................................................................  ៦៩ 

អរណុវតីសូ្រត   ទី ៤ ......................................................................................  ៧១ 

បរនិិព្វ នសូ្រត   ទី ៥  .....................................................................................  ៧៨ 

្រពហមណសំយុត្ត 

អរហន្តវគគ  ទី  ១ 

ធនញជ នីសូ្រត  ទី ១ .......................................................................................  ៨៣ 

អេកក សកសូ្រត   ទី  ២ ...................................................................................  ៨៧ 

អសុរនិទកសូ្រត   ទី ៣ .....................................................................................  ៩១ 

ពិលងគិកសូ្រត  ទី ៤ ........................................................................................  ៩៣ 

អហឹសកសូ្រត   ទី ៥ ......................................................................................  ៩៥ 

ជ សូ្រត   ទី ៦ ............................................................................................  ៩៦ 

សុទធិកសូ្រត  ទី ៧ ..........................................................................................  ៩៨ 

អគគិកសូ្រត   ទី ៨ ...........................................................................................  ៩៩ 

សុនទរកិសូ្រត   ទី ៩   ......................................................................................  ១០២ 

ពហុធិតិសូ្រត   ទី ១០  ...................................................................................  ១០៩ 
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៣១១ 

មតិកប ្ត និ 

ទុតិេយ   ឧបសកវេគគ  

មតិក           អេងក 
បឋមំ    កសិសុត្តំ ...........................................................................  ១១៦ 

ទុតិយំ   ឧទយសុត្តំ ........................................................................  ១១៨ 

តតិយំ   េទវហិតសុត្តំ ...................................................................................  ១២១ 

ចតុតថំ   ម លសុត្តំ .................................................................................  ១២៤ 

បញច មំ   មនតថទធសុត្តំ .....................................................................................  ១២៩ 

ឆដ្ឋំ    បចចនិកសុត្តំ ..........................................................................................  ១៣៣ 

សត្តមំ   នវកមមិកសុត្តំ .....................................................................................  ១៣៥ 

អដ្ឋមំ   កដ្ឋ រសុត្តំ .......................................................................................  ១៣៦ 

នវមំ   មតុេបសកសុត្តំ .................................................................................  ១៤០ 

ទសមំ   ភិកខកសុត្តំ .........................................................................................  ១៤២ 

ឯកទសមំ   សងគរវសុត្តំ .................................................................................  ១៤៣ 

ទ្វ ទសមំ   េខមទុស សុត្តំ .............................................................................  ១៤៦ 
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៣១១ 

សន្លឹកចង្អុល្របប់មតិក 

ឧបសកវគគ  ទី  ២ 

មតិក             េលខទំព័រ 

កសិសូ្រត    ទី   ១ .........................................................................................  ១១៦ 

ឧទយសូ្រត   ទី   ២ .......................................................................................  ១១៨ 

េទវហិតសូ្រត   ទី    ៣ ...................................................................................  ១២១ 

ម លសូ្រត   ទី   ៤ ................................................................................  ១២៤ 

មនតថទធសូ្រត   ទី   ៥.... .................................................................................  ១២៩ 

បចចនិកសូ្រត   ទី   ៦ ......................................................................................  ១៣៣ 

នវកមមិកសូ្រត   ទី   ៧ ....................................................................................  ១៣៥ 

កដ្ឋ រសូ្រត   ទី  ៨ ......................................................................................  ១៣៦ 

មតុេបសកសូ្រត   ទី   ៩ ..............................................................................  ១៤០ 

ភិកខកសូ្រត   ទី  ១០ .......................................................................................  ១៤២ 

សងគរវសូ្រត   ទី   ១១ .....................................................................................  ១៤៣ 

េខមទុស សូ្រត  ទី   ១២ ...............................................................................  ១៤៦ 
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៣១២ 

មតិកប ្ត និ 

វងគីសសំយុត្តំ 

មតិក អេងក 

បឋមំ    និកខន្តសុត្តំ ..........................................................................................  ១៤៩ 

ទុតិយំ   អរតិសុត្តំ ...........................................................................................  ១៥២ 

តតិយំ   េបស តិមញញនសុត្តំ.......................................................................  ១៥៥ 

ចតុតថំ   ននទសុត្តំ .........................................................................................  ១៥៧ 

បញច មំ   សុភសិតសុត្តំ ...................................................................................  ១៥៩ 

ឆដ្ឋំ   របុីត្តសុត្តំ .........................................................................................  ១៦២ 

សត្តមំ   ប រ សុត្តំ ....................................................................................  ១៦៤ 

អដ្ឋមំ   បេ សហស សុត្តំ ...............................................................................  ១៦៩ 

នវមំ   េកណ្ឌ ញញសុត្តំ .....................................................................................  ១៧៣ 

ទសមំ   េមគគ ្ល នសុត្តំ .................................................................................  ១៧៦ 

 ឯកទសមំ  គគគ សុត្តំ ...................................................................................  ១៧៨ 

ទ្វ ទសមំ   វងគីសសុត្តំ .....................................................................................  ១៨០ 
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៣១២ 

សន្លឹកចង្អុល្របប់មតិក 

វងគីសសំយុត្ត 

មតិក  

េលខទំព័រ 

និកខន្តសូ្រត   ទី   ១ .........................................................................................  ១៤៩ 

អរតិសូ្រត  ទី   ២ ...........................................................................................  ១៥២ 

េបស តិមញញនសូ្រត  ទី  ៣ .......................................................................  ១៥៥ 

ននទសូ្រត  ទី   ៤ .........................................................................................  ១៥៧ 

សុភសិតសូ្រត   ទី   ៥ ..................................................................................  ១៥៩ 

របុីត្តសូ្រត   ទី   ៦ .....................................................................................  ១៦២ 

ប រ សូ្រត  ទី   ៧ ....................................................................................  ១៦៤ 

បេ សហស សូ្រត   ទី   ៨ .............................................................................  ១៦៩ 

េកណ្ឌ ញញសូ្រត   ទី   ៩ ..................................................................................  ១៧៣ 

េមគគ ្ល នសូ្រត   ទី   ១០ ..............................................................................  ១៧៦ 

គគគ សូ្រត  ទី  ១១ ........................................................................................  ១៧៨ 

វងគីសសូ្រត   ទី   ១២ ......................................................................................  ១៨១ 
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៣១៣ 

មតិកប ្ត និ 

វនសំយុត្តំ 

មតិក           អេងក 

បឋមំ   វេិវកសុត្តំ ............................................................................................  ១៨៣ 

ទុតិយំ   ឧប ្ឋ នសុត្តំ .....................................................................................  ១៨៤ 

តតិយំ   កស បេគត្តសុត្តំ ...............................................................................  ១៨៧ 

ចតុតថំ   សមពហុលសុត្តំ ....................................................................................  ១៨៨ 

បញច មំ   ននទសុត្តំ ........................................................................................  ១៩០ 

ឆដ្ឋំ   អនុរទុធសុត្តំ ............................................................................................  ១៩១ 

សត្តមំ    នគទត្តសុត្តំ ....................................................................................  ១៩៣ 

អដ្ឋមំ   កុលឃរណីសុត្តំ .................................................................................  ១៩៤ 

នវមំ   វជជីបុត្តសុត្តំ ...........................................................................................  ១៩៦ 

ទសមំ   សជឈយសុត្តំ ....................................................................................  ១៩៧ 

ឯកទសមំ   អេយនិេ មនសិករសុត្តំ .........................................................  ១៩៩ 

ទ្វ ទសមំ   មជឈន្តិកសុត្តំ .................................................................................  ២០០ 

េតរសមំ   បកតិ្រនទិយសុត្តំ .............................................................................  ២០១ 

ចុទទសមំ   បទុមបុបផសុត្តំ .................................................................................  ២០៣ 
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៣១៣ 

សន្លឹកចង្អុល្របប់មតិក 

វនសំយុត្ត 

មតិក              េលខទំព័រ 

វេិវកសូ្រត    ទី   ១ .........................................................................................  ១៨៣ 

ឧប ្ឋ នសូ្រត   ទី ២ .......................................................................................  ១៨៤ 

កស បេគត្តសូ្រត   ទី   ៣ .............................................................................  ១៨៧ 

សមពហុលសូ្រត  ទី   ៤ ...................................................................................  ១៨៨ 

ននទសូ្រត   ទី   ៥ ........................................................................................  ១៩០ 

អនុរទុធសូ្រត  ទី   ៦ .........................................................................................  ១៩១ 

នគទត្តសូ្រត  ទី  ៧ ......................................................................................  ១៩៣ 

កុលឃរណីសូ្រត   ទី   ៨ ................................................................................  ១៩៤ 

វជជីបុត្តសូ្រត  ទី  ៩ ..........................................................................................  ១៩៦ 

សជឈយសូ្រត  ទី  ១០ ...................................................................................  ១៩៧ 

អេយនិេ មនសិករសូ្រត  ទី  ១១ ...............................................................  ១៩៩ 

មជឈន្តិកសូ្រត  ទី  ១២ ....................................................................................  ២០០ 

បកតិ្រនទិយសូ្រត   ទី   ១៣ ............................................................................  ២០១ 

បទុមបុបផសូ្រត  ទី   ១៤ ..................................................................................  ២០៣ 
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៣១៤ 

មតិកប ្ត និ 

យកខសំយុត្តំ 

មតិក           អេងក 

បឋមំ   ឥនទកសុត្តំ ...........................................................................................  ២០៧ 

ទុតិយំ   សកកសុត្តំ ...........................................................................................  ២០៨ 

តតិយំ   សូចិេ មសុត្តំ .................................................................................  ២១០ 

ចតុតថំ   មណិភទទសុត្តំ .....................................................................................  ២១៣ 

បញច មំ   នុសុត្តំ .........................................................................................  ២១៤ 

ឆដ្ឋំ   បិយងករសុត្តំ ...........................................................................................  ២១៧ 

សត្តមំ   បុនព្វសុសុត្តំ .....................................................................................  ២១៨ 

អដ្ឋមំ  សុទត្តសុត្តំ ..........................................................................................  ២២៣ 

នវមំ   បឋមសុកក សុត្តំ ....................................................................................  ២២៧ 

ទសមំ   ទុតិយសុកក សុត្តំ ................................................................................  ២២៨ 
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