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

 ១) ្របសិនេបើេ កអនក ន បនេឃើញពកយទងំ យ  ែដលមន 

សញញ េលខបូកេនពីខងេ្រកម េហើយបនទ ប់មកបនេឃើញពយញជនៈមួយតួេទៀត 

េនខងចុងពកយេនះ សូមេម ្ត កត់សមគ ល់ថ ពយញជនៈែដលេនខងចុងេនះ 

គឺជេជើងរបស់ពយញជនៈែដលមនសញញ េលខបូកេនពីខងេ្រកម េ យកហុំស 

បេចចកេទសកុពំយូទ័រ   ។ 

 ឧទហរណ៍ 

 -ពកយែខមរៈ សម្ល កនុងពកយេនះ ពយញជនៈ ល គឺជេជើងរបស់ 

ពយញជនៈ   ម   ដូេចនះពកយេនះគឺ   សម្ល    ។ 

  -ពកយបលីៈ    តស្ស   គឺ   តស    ។ 

 ២) ចេំពះពកយែខមរ េយើងសេ្រមចយក មវចននុ្រកមែខមរ របស់សេម្ដច 

្រពះសងឃ ជេជតញញ េ  (ជនួ- ត) ជេគល ។ បុ៉ែន្តេបើពកយ 

ទងំ យ  ែដល ចសរេសរ មែបបបុ ណក៏្រតឹម្រតូវែដរេនះ េយើងខញុ  ំ

សូមរក នូវពកយទងំេនះទុកដែដល     ។ 

  ៣) ចេំពះ សន្លកឹ្របប់ពកយខុស-្រតូវ ែដលមនេនែផនកខងចុងៃន 

្រពះៃ្រតបិដកចបប់េដើម ្រកុមេយើងខញុសូំមមិន ក់េទៀតេទ េ្រពះ្រកុមករងរ 

េយើងបនែកត្រមូវ មេនះរួច ល់េហើយ      ។ 
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អភិធមមបិដក 

ធតុកថ   បុគគលបបញញត្តិ 

 ៨៣ 

ព.   ស.   ២៥០៨ 
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អភិធមមបិដេក   ធតុកថ 

នេម   តស    ភគវេ    អរហេ    សមម សមពុទធស    ។ 

មតិក 

 [១] សងគេ  អសងគេ  សងគហិេតន អសងគ- 

ហិតំ អសងគហិេតន សងគហិតំ សងគហិេតន សងគហិតំ 

អសងគហិេតន         អសងគហិតំ        សមបេយេគ       វបិបេយេគ 



9 
 

 

អភិធមមបិដក   ធតុកថ 

      សូមនម ក រ  ចេំពះ្រពះមន្រពះភគ  អរហន្តសមម សមពុទធអងគេនះ។ 

មតិក(១) 

 [១] ករសេ្រងគ ះ(២) ករមិនសេ្រងគ ះ ករមិនសេ្រងគ ះ 
មួយអេន្លើ េ យករសេ្រងគ ះ ករសេ្រងគ ះ មួយអេន្លើ េ យករមិន 
សេ្រងគ ះ ករសេ្រងគ ះមួយអេន្លើ េ យករសេ្រងគ ះ ករមិនសេ្រងគ ះ 
មួយអេន្លើ      េ យករមិនសេ្រងគ ះ     ករ្របកប្រពម     ករ្របសេចញ 
     ១- មតិកមន ៥ គឺ ក-នយមតិក (មតិករបស់ន័យ) ែដលេ កតមកល់ទុកេ យ 
បទ ១៤ គឺ សងគេ  អសងគេ  ។ េប។ វបិបយុេត្តន សងគហិតំ អសងគហិតំ ។ ខ-អពភន្ត- 
រមតិក (មតិកខងកនុង) ែដលេ កតមកល់ទុកេ យបទ ១២៥ គឺ បញច កខនធ  ។ េប ។ មន- 
សិកេ  ។ គ-នយមុខមតិក (មតិកជ្របធនរបស់ន័យ) ែដលេ កតមកល់ទុកេ យ 
បទ ៤ គឺ តីហិសងគេ  តីហិអសងគេ  ចតូហិសមបេយេគ ចតូហិវបិបេយេគ ។ ឃ-លកខ- 
ណមតិក (មតិកសែម្តងនូវលកខណៈ) ែដលេ កតមកល់ទុកេ យបទ ២ គឺ សភេគ វសិ- 
ភេគ ។ ង-ពហិរមតិក (មតិកខងេ្រក) ែដលេ កបំ្របួញនូវតិកបទ ៦៦ និងទុក- 
បទ២០០ ។ ២-សេ្រងគ ះមន៤ គឺ ក-ជតិសងគហៈ (សេ្រងគ ះេ យជតិ) តួយ៉ងជតិក ្រត 
ជតិ្រពហមណ៍ ជតិអនកជួញែ្រប ជតិអនក្រគួ ឬក៏ ធម៌ទំង ៣ េនះ គឺ សមម ច សមម កមមេន្ត  
សមម ជីេ  សេ្រងគ ះចូលកនុងសីលកខនធ ។ ខ-សញជ តិសងគហៈ (សេ្រងគ ះរមួជតិ) តួយ៉ង 
ជតិអនកែដនេកសល ជតិអនកែដនមគធៈ ឬក៏ ធម៌ទំង ៣ េនះ គឺ សមម យេម សមម សតិ 
សមម សមធិ សេ្រងគ ះចូលកនុងសមធិកខនធ ។ គ-កិរយិសងគហៈ (សេ្រងគ ះ មអំេពើែដលេគ 
េធ្វើរចួមកេហើយ) តួយ៉ងអនកជិះដំរ ីអនកជិះេសះ អនកជិះរថ ឬក៏ធម៌ទំង ២ េនះគឺ សមម ទិដ្ឋិ 
និង សមម សងកេបប សេ្រងគ ះចូលកនុងបញញ ខនធ ។ ឃ-គណនសងគហៈ (សេ្រងគ ះេ យ 
ករ ប់)     តួយ៉ង     ចកខ យតនៈ     ប់ជរបូកខនធជេដើម     ។     អដ្ឋកថ     ។ 



10 
 

២ 

អភិធមមបិដេក   ធតុកថ 

សមបយុេត្តន វបិបយុត្តំ វបិបយុេត្តន សមបយុត្តំ សមប- 

យុេត្តន សមបយុត្តំ វបិបយុេត្តន វបិបយុត្តំ សងគហិ- 

េតន      សមបយុត្តំ        វបិបយុត្តំ         សមបយុេត្តន         សងគហិតំ 

អសងគហិតំ     អសងគហិេតន           សមបយុត្តំ     វបិបយុត្តំ 

វបិបយុេត្តន សងគហិតំ អសងគហិតំ ។ បញច - 

កខនធ  ទ្វ ទ យតននិ អ ្ឋ រស ធតុេយ ច ្ត រ ិ

សចច និ ពវសីតិ្រនទិយនិ បដិចចសមុបបេទ ច ្ត - 

េ  សតិបប ្ឋ ន ច ្ត េ  សមមបបធន ច ្ត េ  

ឥទធិបទ ច ្ត រ ិ ឈននិ ចតេស  អបបមញញ - 

េយ បញចិ ្រនទិយនិ បញច  ព និ សត្ត េពជឈងគ  

អរេិយ អដ្ឋងគិ េក មេគគ  ផេស  េវទន សញញ  

េចតន ចិត្តំ អធិេមេកខ  មនសិកេ  ។ តីហិ 

សងគេ  តីហិ អសងគេ  ចតហិូ សមបេយេគ 

ចតហិូ វបិបេយេគ ។ សភេគ វសិភេគ ។ 

សព្វ បិ        ធមមសងគណិ        ធតុកថយ        មតិកតិ        ។ 
មតិក   ។  
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២ 

អភិធមមបិដក   ធតុកថ 

ករ្របសេចញ មួយអេន្លើ េ យករ្របកប្រពម ករ្របកប្រពម មួយ 

អេន្លើ េ យករ្របសេចញ ករ្របកប្រពម មួយអេន្លើ េ យករ 

្របកប្រពម ករ្របសេចញ មួយអេន្លើ េ យករ្របសេចញ 

ករ្របកប្រពម និងករ្របសេចញ មួយអេន្លើ េ យករសេ្រងគ ះ 

ករសេ្រងគ ះ និងករមិនសេ្រងគ ះ មួយអេន្លើ េ យករ្របកប្រពម 

ករ្របកប្រពម និងករ្របសេចញ មួយអេន្លើ េ យករមិនសេ្រងគ ះ 

ករសេ្រងគ ះ និងករមិនសេ្រងគ ះ មួយអេន្លើ េ យករ្របសេចញ ។ 

ខនធ ៥  យតនៈ ១២  ធតុ ១៨  សចចៈ ៤  ឥ្រនទិយ ២២  បដិចច- 

សមុបបទ សតិបប ្ឋ ន ៤  សមមបបធន ៤  ឥទធិបទ ៤  ឈន ៤ 

អបបមញញ  ៤  ឥ្រនទិយ ៥  ពលៈ ៥  េពជឈងគ ៧  មគគមនអងគ ៨ 

ដ៏្របេសើរ ផស ៈ េវទន សញញ  េចតន ចិត្ត អធិេមកខ (ករេជឿ 

ស៊ប់)  មនសិករ  (ករេធ្វើទុកកនុងចិត្ត)  ។  ករសេ្រងគ ះេ យបទ ៣(១) 

ករមិនសេ្រងគ ះេ យបទ ៣  ករសម្របកបេ យបទ(២) ៤  ករ្របស 

េចញចកបទ ៤  ។  ធម៌មនចែំណកេសមើ  ធម៌មនចែំណកមិនេសមើ  ។ 

ធមមសងគណិទងំអស់     ជមតិក     ៃនធតុកថ     ។ 

ចប់   មតិក   ។ 

     ១  បទ  ៣  គឺ  ខនធ  ធតុ  យតនៈ។  ២  បទ  ៤  គឺ  អរបូកខនធទំង ៤ ។  អដ្ឋកថ។ 
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សងគ សងគហបទនិេទទេ  
 [២] របូកខ េនធ  កតីហិ ខេនធហិ កតី យ- 
តេនហិ កតីហិ ធតហិូ សងគហិេ  ។ របូកខ េនធ  
ឯេកន ខេនធន ឯកទស យតេនហិ ឯកទស- 
ហិ ធតហិូ សងគហិេ  ។ កតីហិ អសងគហិេ  ។ 
ចតហិូ ខេនធហិ ឯេកនយតេនន សត្តហិ ធតហិូ 
អសងគហិេ    ។ 
 [៣] េវទនខេនធ  កតីហិ ខេនធហិ កតី - 
យតេនហិ កតីហិ ធតហិូ សងគហិេ  ។ េវទន- 
ខេនធ  ឯេកន ខេនធន ឯេកនយតេនន ឯកយ 
ធតុយ សងគហិេ  ។ កតីហិ អសងគហិេ  ។ 
ចតហិូ ខេនធហិ ឯកទស យតេនហិ សត្តរសហិ 
ធតហិូ     អសងគហិេ      ។ 
 [៤] សញញ ខេនធ  កតីហិ ខេនធហិ កតី - 
យតេនហិ កតីហិ ធតហិូ សងគហិេ  ។ សញញ - 
ខេនធ  ឯេកន ខេនធន ឯេកនយតេនន ឯកយ 
ធតុយ សងគហិេ  ។ កតីហិ អសងគហិេ  ។ 
ចតហិូ ខេនធហិ ឯកទស យតេនហិ សត្តរសហិ 
ធតហិូ     អសងគហិេ      ។ 
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សងគ សងគហបទនិេទទស 

 [២] រូបកខនធ សេ្រងគ ះេ យខនធប៉ុនម ន យតនៈប៉ុនម ន ធតុ 

ប៉ុនម ន  ។  រូបកខនធ  សេ្រងគ ះេ យខនធ ១  យតនៈ ១១  ធតុ ១១  ។ 

មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ៤  យតនៈ ១ 

ធតុ  ៧      ។ 

 [៣] េវទនខនធ សេ្រងគ ះេ យខនធប៉ុនម ន យតនៈប៉ុនម ន 

ធតុប៉ុនម ន  ។  េវទនខនធ  សេ្រងគ ះេ យខនធ ១  យតនៈ ១ 

ធតុ ១  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យ 

ខនធ  ៤   យតនៈ  ១១   ធតុ  ១៧     ។ 

 [៤] សញញ ខនធ សេ្រងគ ះេ យខនធប៉ុនម ន យតនៈប៉ុនម ន 

ធតុប៉ុនម ន  ។  សញញ ខនធ  សេ្រងគ ះេ យខនធ ១  យតនៈ ១ 

ធតុ ១  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ៤ 

យតនៈ  ១១    ធតុ  ១៧   ។ 
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៤ 

អភិធមមបិដេក   ធតុកថ 

 [៥] សងខ រកខ េនធ  កតីហិ ខេនធហិ កតី - 
យតេនហិ កតីហិ ធតហិូ សងគហិេ  ។ សងខ - 
រកខ េនធ  ឯេកន ខេនធន ឯេកនយតេនន ឯកយ 
ធតុយ សងគហិេ  ។ កតីហិ អសងគហិេ  ។ 
ចតហិូ ខេនធហិ ឯកទស យតេនហិ សត្តរសហិ 
ធតហិូ   អសងគហិេ    ។ 
 [៦] វញិញ ណកខ េនធ  កតីហិ ខេនធហិ កតី- 

យតេនហិ កតីហិ ធតហិូ សងគហិេ  ។ 
វញិញ ណកខ េនធ  ឯេកន ខេនធន ឯេកនយតេនន 
សត្តហិ ធតហិូ សងគហិេ  ។ កតីហិ អសងគ- 
ហិេ  ។ ចតហិូ ខេនធហិ ឯកទស យតេនហិ 
ឯកទសហិ   ធតហិូ   អសងគហិេ    ។ 
 [៧] របូកខ េនធ  ច េវទនខេនធ  ច កតីហិ 
ខេនធហិ កតី យតេនហិ កតីហិ ធតហិូ សងគ- 
ហិ  ។ របូកខ េនធ  ច េវទនខេនធ  ច ទ្វីហិ ខេនធហិ 
ឯកទស យតេនហិ ឯកទសហិ ធតហិូ សងគ- 
ហិ  ។ កតីហិ អសងគហិ  ។ តីហិ ខេនធហិ 
ឯេកនយតេនន        សត្តហិ        ធតហិូ        អសងគហិ        ។ 
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៤ 

អភិធមមបិដក   ធតុកថ 

 [៥] សងខ រកខនធ សេ្រងគ ះេ យខនធប៉ុនម ន យតនៈប៉ុនម ន 

ធតុប៉ុនម ន  ។  សងខ រកខនធ  សេ្រងគ ះេ យខនធ ១  យតនៈ ១ 

ធតុ ១ ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ៤ 

យតនៈ  ១១   ធតុ  ១៧   ។ 

 [៦] វញិញ ណកខនធ សេ្រងគ ះេ យខនធប៉ុនម ន យតនៈប៉ុនម ន 

ធតុប៉ុនម ន  ។  វញិញ ណកខនធ  សេ្រងគ ះេ យខនធ ១  យតនៈ ១ 

ធតុ ៧  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យ 

ខនធ  ៤     យតនៈ  ១១    ធតុ  ១១    ។ 

 [៧] រូបកខនធ និងេវទនខនធ សេ្រងគ ះេ យខនធប៉ុនម ន 

យតនៈប៉ុនម ន ធតុប៉ុនម ន ។ រូបកខនធនិងេវទនខនធ សេ្រងគ ះេ យ 

ខនធ ២  យតនៈ ១១  ធតុ ១១  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។ 

មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ៣   យតនៈ ១   ធតុ ៧   ។ 
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៥ 

សងគ សងគហបទំ 

  [៨] របូកខ េនធ  ច សញញ ខេនធ  ច ទ្វីហិ ខេនធហិ 
ឯកទស យតេនហិ ឯកទសហិ ធតហិូ សងគ- 
ហិ  ។ កតីហិ អសងគហិ  ។ តីហិ ខេនធហិ 
ឯេកនយតេនន សត្តហិ ធតហិូ អសងគហិ  ។ 
 [៩] របូកខ េនធ  ច សងខ រកខ េនធ  ច ទ្វីហិ ខេនធ- 
ហិ ឯកទស យតេនហិ ឯកទសហិ ធតហិូ 
សងគហិ  ។ កតីហិ អសងគហិ  ។ តីហិ ខេនធហិ 
ឯេកនយតេនន សត្តហិ ធតហិូ អសងគហិ  ។ 
 [១០] របូកខ េនធ  ច វញិញ ណកខ េនធ  ច ទ្វីហិ 
ខេនធហិ ទ្វ ទស យតេនហិ អ ្ឋ រសហិ ធតហិូ 
សងគហិ  ។ កតីហិ អសងគហិ  ។ តីហិ ខេនធ- 
ហិ ន េកហិចិ យតេនហិ ន កហិចិ ធតហិូ 
អសងគហិ     ។ 
 [១១] របូកខ េនធ  ច េវទនខេនធ  ច សញញ - 
ខេនធ  ច កតីហិ ខេនធហិ កតី យតេនហិ កតីហិ 
ធតហិូ សងគហិ  ។ របូកខ េនធ  ច េវទនខេនធ  
ច សញញ ខេនធ  ច តីហិ ខេនធហិ ឯកទស - 
យតេនហិ          ឯកទសហិ          ធតហិូ          សងគហិ        ។ 
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៥ 

សងគ សងគហបទ 

 [៨] រូបកខនធនិងសញញ ខនធ  សេ្រងគ ះេ យខនធ ២  យតនៈ ១១ 

ធតុ ១១  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ៣ 

យតនៈ ១   ធតុ  ៧   ។ 

 [៩] រូបកខនធនិងសងខ រកខនធ  សេ្រងគ ះេ យខនធ ២  យតនៈ ១១ 

ធតុ ១១  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យ 

ខនធ ៣      យតនៈ ១     ធតុ ៧     ។ 

 [១០] រូបកខនធនិងវញិញ ណកខនធ  សេ្រងគ ះេ យខនធ ២  យ- 

តនៈ ១២  ធតុ ១៨  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិនសេ្រងគ ះ 

េ យខនធ ៣  មិនែមនមិនសេ្រងគ ះ  េ យ យតនៈ មួយ  មិន 

ែមនមិនសេ្រងគ ះ   េ យធតុ មួយេឡើយ   ។ 

 [១១] រូបកខនធ េវទនខនធ និងសញញ ខនធ សេ្រងគ ះេ យខនធ 

ប៉ុនម ន យតនៈប៉ុនម ន ធតុប៉ុនម ន ។ រូបកខនធ េវទនខនធ និង 

សញញ ខនធ       សេ្រងគ ះេ យខនធ ៣       យតនៈ ១១       ធតុ  ១១ ។ 
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៦ 

អភិធមមបិដេក   ធតុកថ 

កតីហិ អសងគហិ  ។ ទ្វីហិ ខេនធហិ ឯេកន- 
យតេនន     សត្តហិ     ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 
 [១២] របូកខ េនធ  ច េវទនខេនធ  ច សងខ - 

រកខ េនធ  ច តីហិ ខេនធហិ ឯកទស យតេនហិ 
ឯកទសហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ កតីហិ អសងគ- 
ហិ  ។ ទ្វីហិ ខេនធហិ ឯេកនយតេនន សត្តហិ 
ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 
 [១៣] របូកខ េនធ  ច េវទនខេនធ  ច វញិញ - 

ណកខេនធ  ច តីហិ ខេនធហិ ទ្វ ទស យតេនហិ 
អ ្ឋ រសហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ កតីហិ អសងគ- 
ហិ  ។ ទ្វីហិ ខេនធហិ ន េកហិចិ យតេនហិ 
ន     កហិចិ     ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 
 [១៤] របូកខ េនធ  ច េវទនខេនធ  ច សញញ - 

ខេនធ  ច សងខ រកខ េនធ  ច កតីហិ ខេនធហិ ក- 
តី យតេនហិ កតីហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ 
របូកខ េនធ  ច េវទនខេនធ  ច សញញ ខេនធ  ច 
សងខ រកខ េនធ  ច ចតហិូ ខេនធហិ ឯកទស - 
យតេនហិ          ឯកទសហិ         ធតហិូ         សងគហិ          ។ 
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៦ 

អភិធមមបិដក   ធតុកថ 

មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ២  យតនៈ ១ 

ធតុ   ៧   ។ 

 [១២] រូបកខនធ  េវទនខនធ  និងសងខ រកខនធ  សេ្រងគ ះេ យខនធ ៣ 

យតនៈ ១១  ធតុ ១១  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិន 

សេ្រងគ ះេ យខនធ ២    យតនៈ ១   ធតុ ៧   ។ 

 [១៣] រូបកខនធ េវទនខនធ និងវញិញ ណកខនធ សេ្រងគ ះេ យ 

ខនធ ៣  យតនៈ ១២  ធតុ ១៨  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។ 

មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ២  មិនែមនមិនសេ្រងគ ះ  េ យ យតនៈ  

មួយ   មិនែមនមិនសេ្រងគ ះ   េ យធតុ មួយេឡើយ   ។ 

 [១៤] រូបកខនធ េវទនខនធ សញញ ខនធ និងសងខ រកខនធ សេ្រងគ ះ 

េ យខនធប៉ុនម ន យតនៈប៉ុនម ន ធតុប៉ុនម ន ។ រូបកខនធ េវទនខនធ 

សញញ ខនធនិងសងខ រកខនធ  សេ្រងគ ះេ យខនធ ៤  យតនៈ ១១  ធតុ ១១។ 
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៧ 

សងគ សងគហបទំ 

កតីហិ អសងគហិ  ។ ឯេកន ខេនធន ឯេកន- 

យតេនន     សត្តហិ     ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 

 [១៥] របូកខ េនធ  ច េវទនខេនធ  ច សញញ - 

ខេនធ  ច វញិញ ណកខ េនធ  ច ចតហិូ ខេនធហិ ទ្វ - 

ទស យតេនហិ អ ្ឋ រសហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ 

កតីហិ អសងគហិ  ។ ឯេកន ខេនធន ន 

េកហិចិ យតេនហិ ន កហិចិ ធតហិូ 

អសងគហិ      ។ 

 [១៦] របូកខ េនធ  ច េវទនខេនធ  ច សញញ - 

ខេនធ  ច សងខ រកខ េនធ  ច វញិញ ណកខ េនធ  ច ក- 

តីហិ ខេនធហិ កតី យតេនហិ កតីហិ ធតហិូ 

សងគហិ  ។ របូកខ េនធ  ច េវទនខេនធ  ច សញញ - 

ខេនធ  សងខ រកខ េនធ  ច វញិញ ណកខ េនធ  ច បញចហិ 

ខេនធហិ ទ្វ ទស យតេនហិ អ ្ឋ រសហិ ធតហិូ 

សងគហិ  ។ កតីហិ អសងគហិ  ។ ន េកហិចិ 

ខេនធហិ ន េកហិចិ យតេនហិ ន កហិចិ 

ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 
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៧ 

សងគ សងគហបទ 

មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ១  យតនៈ ១ 

ធតុ   ៧   ។ 

[១៥] រូបកខនធ េវទនខនធ សញញ ខនធ និងវញិញ ណកខនធ សេ្រងគ ះ 

េ យខនធ ៤  យតនៈ ១២  ធតុ ១៨  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ 

ប៉ុនម ន  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ១  មិនែមនមិនសេ្រងគ ះ  េ យ 

យតនៈ មួយ  មិនែមនមិនសេ្រងគ ះ  េ យធតុ មួយេឡើយ  ។ 

 [១៦] រូបកខនធ េវទនខនធ សញញ ខនធ សងខ រកខនធ និងវញិញ - 

ណកខនធ សេ្រងគ ះេ យខនធប៉ុនម ន យតនៈប៉ុនម ន ធតុប៉ុនម ន ។ 

រូបកខនធ េវទនខនធ សញញ ខនធ សងខ រកខនធ និងវញិញ ណកខនធ សេ្រងគ ះ 

េ យខនធ ៥  យតនៈ ១២  ធតុ ១៨  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ 

ប៉ុនម ន ។ មិនែមនមិនសេ្រងគ ះ េ យខនធ មួយ មិនែមនមិន 

សេ្រងគ ះ េ យ យតនៈ មួយ មិនែមនមិនសេ្រងគ ះ េ យធតុ 

មួយេឡើយ   ។ 
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៨ 

អភិធមមបិដេក   ធតុកថ 

 [១៧] បញចកខនធ  កតីហិ ខេនធហិ កតី យ- 
តេនហិ កតីហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ បញចកខនធ  
បញចហិ ខេនធហិ ទ្វ ទស យតេនហិ អ ្ឋ រសហិ 
ធតហិូ សងគហិ  ។ កតីហិ អសងគហិ  ។ ន 
េកហិចិ ខេនធហិ ន េកហិចិ យតេនហិ ន 
កហិចិ     ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 
 [១៨] ចកខ្វ យតនំ កតីហិ ខេនធហិ កតី- 

យតេនហិ កតីហិ ធតហិូ សងគហិតំ ។ ចកខ្វ - 
យតនំ ឯេកន ខេនធន ឯេកនយតេនន ឯកយ 
ធតុយ សងគហិតំ ។ កតីហិ អសងគហិតំ ។ ចតហិូ 
ខេនធហិ ឯកទស យតេនហិ សត្តរសហិ ធតហិូ 
អសងគហិតំ     ។ 
 [១៩] េ យតនំ ឃនយតនំ ជិ ្ហ យតនំ 
កយយតនំ របូយតនំ សទទ យតនំ គនធ យតនំ 
រ យតនំ េផដ្ឋព្វ យតនំ ឯេកន ខេនធន ឯេក- 
នយតេនន ឯកយ ធតុយ សងគហិតំ ។ ក- 
តីហិ អសងគហិតំ ។ ចតហិូ ខេនធហិ ឯកទស- 

យតេនហិ        សត្តរសហិ        ធតហិូ        អសងគហិតំ         ។ 



23 
 

៨ 

អភិធមមបិដក   ធតុកថ 

 [១៧] បញចកខនធ សេ្រងគ ះេ យខនធប៉ុនម ន យតនៈប៉ុនម ន 

ធតុប៉ុនម ន  ។  បញចកខនធ   សេ្រងគ ះេ យខនធ ៥   យតនៈ ១២ 

ធតុ ១៨  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិនែមនមិនសេ្រងគ ះ 

េ យខនធ មួយ មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យ យតនៈ មួយ មិន 

ែមនមិនសេ្រងគ ះេ យធតុ មួយេឡើយ   ។ 

 [១៨] ចកខ្វ យតនៈ សេ្រងគ ះេ យខនធប៉ុនម ន យតនៈ 

ប៉ុនម ន  ធតុប៉ុនម ន  ។  ចកខ្វ យតនៈ  សេ្រងគ ះេ យខនធ ១  យ- 

តនៈ ១  ធតុ ១  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិនសេ្រងគ ះ 

េ យខនធ ៤     យតនៈ ១១     ធតុ ១៧     ។ 

 [១៩] េ យតនៈ ឃនយតនៈ ជិ ្ហយតនៈ កយ- 

យតនៈ រូបយតនៈ សទទ យតនៈ គនធ យតនៈ រ យតនៈ 

េផដ្ឋព្វ យតនៈ  សេ្រងគ ះេ យខនធ ១ យតនៈ ១  ធតុ ១  ។ 

មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ៤  យ- 

តនៈ ១១     ធតុ ១៧     ។ 
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៩ 

សងគ សងគហបទំ 

 [២០] មនយតនំ ឯេកន ខេនធន ឯេកន- 
យតេនន សត្តហិ ធតហិូ សងគហិតំ ។ កតីហិ 
អសងគហិតំ ។ ចតហិូ ខេនធហិ ឯកទស យ- 
តេនហិ     ឯកទសហិ     ធតហិូ     អសងគហិតំ     ។ 
 [២១] ធមម យតនំ អសងគហិតំ ខនធេ  ឋេប ្វ  
ចតហិូ ខេនធហិ ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ 
សងគហិតំ ។ កតីហិ អសងគហិតំ ។ ឯេកន ខេនធន 
ឯកទស យតេនហិ សត្តរសហិ ធតហិូ អសងគ- 
ហិតំ     ។ 
 [២២] ចកខ្វ យតនញច  េ យតនញច  ឯេកន 
ខេនធន ទ្វី យតេនហិ ទ្វីហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ 
កតីហិ អសងគហិ  ។ ចតហិូ ខេនធហិ ទស - 
យតេនហិ េ ឡសហិ ធតហិូ អសងគហិ  ។ 
 [២៣] ចកខ្វ យតនញច  ឃនយតនញច  ចកខ្វ យ- 
តនញច  ជិ ្ហ យតនញច  ចកខ្វ យតនញច  កយយតនញច  
ចកខ្វ យតនញច  របូយតនញច  ចកខ្វ យតនញច  សទទ - 
យតនញច  ចកខ្វ យតនញច  គនធ យតនញច  ចកខ្វ យត- 
នញច         រ យតនញច         ចកខ្វ យតនញច        េផដ្ឋព្វ យតនញច  
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៩ 

សងគ សងគហបទ 

 [២០] មនយតនៈ  សេ្រងគ ះេ យខនធ ១  យតនៈ ១ 

ធតុ ៧  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ៤ 

យតនៈ ១១   ធតុ ១១   ។ 

 [២១] ធមម យតនៈ េវៀរែលង្រពះនិព្វ នជអសងខតៈ េ្រក 

អពីំខនធេចញ  សេ្រងគ ះេ យខនធ ៤  យតនៈ ១  ធតុ ១  ។  មិន 

សេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ១  យតនៈ ១១ 

ធតុ ១៧   ។ 

 [២២]  ចកខ្វ យតនៈ  និងេ យតនៈ  សេ្រងគ ះេ យខនធ ១ 

យតនៈ ២  ធតុ ២  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិន 

សេ្រងគ ះេ យខនធ ៤     យតនៈ ១០     ធតុ ១៦     ។ 

 [២៣] ចកខ្វ យតនៈ  និងឃនយតនៈ ១  ចកខ្វ យតនៈនិងជិ ្ហ - 

យតនៈ ១  ចកខ្វ យតនៈ  និងកយយតនៈ១  ចកខ្វ យតនៈនិងរូបយតនៈ ១ 

ចកខ្វ យតនៈ  និងសទទ យតនៈ ១ ចកខ្វ យតនៈ  និងគនធ យតនៈ ១ 

ចកខ្វ យតនៈ      និងរ យតនៈ  ១      ចកខ្វ យតនៈ      និងេផដ្ឋព្វ យតនៈ ១ 
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១០ 

អភិធមមបិដេក   ធតុកថ 

ឯេកន ខេនធន ទ្វី យតេនហិ ទ្វីហិ ធតហិូ សងគ- 

ហិ  ។ កតីហិ អសងគហិ  ។ ចតហិូ ខេនធហិ ទ- 

ស យតេនហិ េ ឡសហិ ធតហិូ អសងគហិ  ។ 

 [២៤] ចកខ្វ យតនញច  មនយតនញច  ទ្វីហិ 

ខេនធហិ ទ្វី យតេនហិ អដ្ឋហិ ធតហិូ សងគ- 

ហិ  ។ កតីហិ អសងគហិ  ។ តីហិ ខេនធហិ 

ទស យតេនហិ ទសហិ ធតហិូ អសងគហិ  ។ 

 [២៥] ចកខ្វ យតនញច  ធមម យតនញច  អសងខតំ 

ខនធេ  ឋេប ្វ  ចតហិូ ខេនធហិ ទ្វី យតេនហិ 

ទ្វីហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ កតីហិ អសងគហិ  ។ 

ឯេកន ខេនធន ទស យតេនហិ េ ឡសហិ 

ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 

 [២៦] ទ្វ ទ យតននិ កតីហិ ខេនធហិ កតី- 

យតេនហិ កតីហិ ធតហិូ សងគហិ និ ។ ទ្វ ទ- 

យតននិ អសងខតំ ខនធេ  ឋេប ្វ  បញចហិ ខេនធ- 

ហិ ទ្វ ទស យតេនហិ អ ្ឋ រសហិ ធតហិូ សងគហិ- 

និ    ។    កតីហិ    អសងគហិ និ    ។     ន    េកហិចិ     ខេនធហិ 
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១០ 

អភិធមមបិដក   ធតុកថ 

សេ្រងគ ះេ យខនធ ១  យតនៈ ២  ធតុ ២  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ 

ប៉ុនម ន  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ៤  យតនៈ ១០  ធតុ ១៦  ។ 

 [២៤] ចកខ្វ យតនៈ  និងមនយតនៈ  សេ្រងគ ះេ យខនធ ២ 

យតនៈ ២  ធតុ ៨  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិន 

សេ្រងគ ះេ យខនធ ៣   យតនៈ ១០   ធតុ ១០   ។ 

 [២៥] ចកខ្វ យតនៈ និងធមម យតនៈ េវៀរែលង្រពះនិព្វ នជ 

អសងខតៈ  េ្រកអពីំខនធេចញ  សេ្រងគ ះេ យខនធ ៤  យតនៈ ២ 

ធតុ ២  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យ 

ខនធ ១     យតនៈ ១០     ធតុ ១៦     ។  

 [២៦] យតនៈ ១២  សេ្រងគ ះេ យខនធប៉ុនម ន  យតនៈ 

ប៉ុនម ន  ធតុប៉ុនម ន  ។  យតនៈ ១២  េវៀរែលង្រពះនិព្វ នជអសងខតៈ 

េ្រកអពីំខនធេចញ  សេ្រងគ ះេ យខនធ ៥  យតនៈ ១២  ធតុ ១៨  ។ 

មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។   មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យខនធ មួយ 
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១១ 

សងគ សងគហបទំ 

ន េកហិចិ យតេនហិ ន កហិចិ ធតហិូ 

អសងគហិ និ     ។ 

 [២៧] ចកខុ ធតុ កតីហិ ខេនធហិ កតី - 

យតេនហិ កតីហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ ចកខុ ធតុ 

ឯេកន ខេនធន ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ 

សងគហិ  ។ កតីហិ អសងគហិ  ។ ចតហិូ 

ខេនធហិ ឯកទស យតេនហិ សត្តរសហិ ធតហិូ 

អសងគហិ    ។ 

 [២៨] េ តធតុ ឃនធតុ ជិ ្ហ ធតុ 

កយធតុ របូធតុ សទទធតុ គនធធតុ រសធតុ 

េផដ្ឋព្វធតុ ចកខុ វញិញ ណធតុ េ តវញិញ ណធតុ 

ឃនវញិញ ណធតុ ជិ ្ហ វញិញ ណធតុ កយវញិញ ណ- 

ធតុ មេនធតុ មេនវញិញ ណធតុ ឯេកន ខេនធន 

ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ សងគហិ  ។ 

កតីហិ អសងគហិ  ។ ចតហិូ ខេនធហិ ឯកទ- 

ស យតេនហិ       សត្តរសហិ       ធតហិូ       អសងគហិ      ។ 
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១១ 

សងគ សងគហបទ 

មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យ យតនៈ មួយ មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យ 

ធតុ មួយេឡើយ     ។ 

 [២៧] ចកខុធតុ សេ្រងគ ះេ យខនធប៉ុនម ន យតនៈប៉ុនម ន 

ធតុប៉ុនម ន  ។  ចកខុធតុ  សេ្រងគ ះេ យខនធ ១  យតនៈ ១  ធតុ ១  ។ 

មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ៤  យតនៈ ១១ 

ធតុ ១៧   ។ 

 [២៨] េ តធតុ ឃនធតុ ជិ ្ហធតុ កយធតុ រូប- 

ធតុ សទទធតុ គនធធតុ រសធតុ េផដ្ឋព្វធតុ ចកខុ វញិញ ណធតុ 

េ តវញិញ ណធតុ ឃនវញិញ ណធតុ ជិ ្ហ វញិញ ណធតុ កយវញិញ ណ- 

ធតុ  មេនធតុ  មេនវញិញ ណធតុ  សេ្រងគ ះេ យខនធ ១  យតនៈ ១ 

ធតុ ១ ។ មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន ។ មិនសេ្រងគ ះេ យ 

ខនធ ៤     យតនៈ ១១     ធតុ ១៧     ។ 
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១២ 

អភិធមមបិដេក   ធតុកថ 

 [២៩] ធមមធតុ អសងខតំ ខនធេ  ឋេប ្វ  

ចតហិូ ខេនធហិ ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ 

សងគហិ  ។ កតីហិ អសងគហិ  ។ ឯេកន 

ខេនធន ឯកទស យតេនហិ សត្តរសហិ ធតហិូ 

អសងគហិ      ។ 

 [៣០] ចកខុ ធតុ ច េ តធតុ ច ឯេកន 

ខេនធន ទ្វី យតេនហិ ទ្វីហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ 

កតីហិ អសងគហិ  ។ ចតហិូ ខេនធហិ ទស- 

យតេនហិ េ ឡសហិ ធតហិូ អសងគហិ  ។ 

 [៣១] ចកខុ ធតុ ច ឃនធតុ ច ចកខុ ធតុ 

ច ជិ ្ហ ធតុ ច ចកខុ ធតុ ច កយធតុ ច ចកខុ ធ- 

តុ ច របូធតុ ច ចកខុ ធតុ ច សទទធតុ ច 

ចកខុ ធតុ ច គនធធតុ ច ចកខុ ធតុ ច រសធតុ 

ច ចកខុ ធតុ ច េផដ្ឋព្វធតុ ច ឯេកន ខេនធន 

ទ្វី យតេនហិ ទ្វីហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ 

កតីហិ អសងគហិ  ។ ចតហិូ ខេនធហិ ទស - 

យតេនហិ        េ ឡសហិ         ធតហិូ         អសងគហិ         ។ 
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១២ 

អភិធមមបិដក   ធតុកថ 

 [២៩] ធមមធតុ េវៀរែលង្រពះនិព្វ នជអសងខតៈ េ្រកអពីំខនធ 

េចញ  សេ្រងគ ះេ យខនធ ៤  យតនៈ ១  ធតុ ១  ។  មិនសេ្រងគ ះ 

េ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ១  យតនៈ ១១ 

ធតុ ១៧     ។ 

 [៣០] ចកខុធតុ  និងេ តធតុ  សេ្រងគ ះេ យខនធ ១  យ- 

តនៈ ២  ធតុ ២  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិនសេ្រងគ ះ 

េ យខនធ ៤     យតនៈ ១០     ធតុ ១៦     ។ 

 [៣១] ចកខុធតុ  និងឃនធតុ ១  ចកខុធតុ  និងជិ ្ហធតុ ១ 

ចកខុធតុ  និងកយធតុ ១  ចកខុធតុ  និងរូបធតុ ១  ចកខុធតុ  និង 

សទទធតុ ១  ចកខុធតុ  និងគនធធតុ ១  ចកខុធតុនិងរសធតុ ១  ចកខុធតុ 

និងេផដ្ឋព្វធតុ ១  សេ្រងគ ះេ យខនធ ១  យតនៈ ២  ធតុ ២  ។ 

មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ៤  យ- 

តនៈ ១០     ធតុ ១៦     ។ 
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១៣ 

សងគ សងគហបទំ 

 [៣២] ចកខុ ធតុ ច ចកខុ វញិញ ណធតុ ច ទ្វី- 
ហិ ខេនធហិ ទ្វី យតេនហិ ទ្វីហិ ធតហិូ សងគ- 
ហិ  ។ កតីហិ អសងគហិ  ។ តីហិ ខេនធហិ 
ទស យតេនហិ េ ឡសហិ ធតហិូ អសងគ- 
ហិ      ។ 
 [៣៣] ចកខុ ធតុ ច េ តវញិញ ណធតុ 
ច ចកខុ ធតុ ច ឃនវញិញ ណធតុ ច ចកខុ ធតុ 
ច ជិ ្ហ វញិញ ណធតុ ច ចកខុ ធតុ ច កយវញិញ - 
ណធតុ ច ចកខុ ធតុ ច មេនធតុ ច ចកខុ ធតុ 
ច មេនវញិញ ណធតុ ច ទ្វីហិ ខេនធហិ ទ្វី យ- 
តេនហិ ទ្វីហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ កតីហិ 
អសងគហិ  ។ តីហិ ខេនធហិ ទស យតេនហិ 
េ ឡសហិ     ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 
 [៣៤] ចកខុ ធតុ ច ធមមធតុ ច អសងខតំ 
ខនធេ  ឋេប ្វ  ចតហិូ ខេនធហិ ទ្វី យតេនហិ 
ទ្វីហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ កតីហិ អសងគ- 
ហិ  ។ ឯេកន ខេនធន ទស យតេនហិ េ - 
ឡសហិ     ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 
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១៣ 

សងគ សងគហបទ 

 [៣២] ចកខុធតុ  និងចកខុ វញិញ ណធតុ  សេ្រងគ ះេ យខនធ ២ 

យតនៈ ២  ធតុ ២  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិន 

សេ្រងគ ះេ យខនធ ៣     យតនៈ ១០     ធតុ ១៦     ។ 

 [៣៣] ចកខុធតុ  និងេ តវញិញ ណធតុ ១  ចកខុធតុ  និង 

ឃនវញិញ ណធតុ ១  ចកខុធតុ  និងជិ ្ហ វញិញ ណធតុ ១  ចកខុធតុ  និង 

កយវញិញ ណធតុ ១  ចកខុធតុ  និងមេនធតុ ១  ចកខុធតុ  និង 

មេនវញិញ ណធតុ ១  សេ្រងគ ះេ យខនធ ២  យតនៈ ២  ធតុ ២  ។ 

មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ៣  យ- 

តនៈ ១០     ធតុ ១៦     ។ 

 [៣៤] ចកខុធតុ និងធមមធតុ េវៀរែលង្រពះនិព្វ នជអសងខតៈ 

េ្រកអពីំខនធេចញ  សេ្រងគ ះេ យខនធ ៤  យតនៈ ២  ធតុ ២  ។ 

មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ១  យ- 

តនៈ ១០     ធតុ ១៦     ។ 
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១៤ 

អភិធមមបិដេក   ធតុកថ 

 [៣៥] អ ្ឋ រស ធតុេយ កតីហិ ខេនធហិ 
កតី យតេនហិ កតីហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ 
អ ្ឋ រស ធតុេយ អសងខតំ ខនធេ  ឋេប ្វ  
បញចហិ ខេនធហិ ទ្វ ទស យតេនហិ អ ្ឋ រសហិ 
ធតហិូ សងគហិ  ។ កតីហិ អសងគហិ  ។ 
ន េកហិចិ ខេនធហិ ន េកហិចិ យតេនហិ 
ន     កហិចិ     ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 
 [៣៦] ទុកខសចចំ កតីហិ ខេនធហិ កតី - 
យតេនហិ កតីហិ ធតហិូ សងគហិតំ ។ ទុកខសចចំ 
បញចហិ ខេនធហិ ទ្វ ទស យតេនហិ អ ្ឋ រសហិ 
ធតហិូ សងគហិតំ ។ កតីហិ អសងគហិតំ ។ ន 
េកហិចិ ខេនធហិ ន េកហិចិ យតេនហិ ន 
កហិចិ     ធតហិូ     អសងគហិតំ     ។ 
 [៣៧] សមុទយសចចំ មគគសចចំ ឯេកន 
ខេនធន ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ សងគ- 
ហិតំ ។ កតីហិ អសងគហិតំ ។ ចតហិូ ខេនធហិ 
ឯកទស យតេនហិ សត្តរសហិ ធតហិូ 
អសងគហិតំ     ។ 
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១៤ 

អភិធមមបិដក   ធតុកថ 

 [៣៥] ធតុទងំ ១៨  សេ្រងគ ះេ យខនធប៉ុនម ន  យតនៈ 

ប៉ុនម ន  ធតុប៉ុនម ន  ។  ធតុទងំ ១៨  េវៀរែលង្រពះនិព្វ នជអសងខតៈ 

េ្រកអពីំខនធេចញ  សេ្រងគ ះេ យខនធ ៥  យតនៈ ១២  ធតុ ១៨  ។ 

មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន ។ មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យខនធ មួយ 

មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យ យតនៈ មួយ មិនែមនមិនសេ្រងគ ះ 

េ យធតុ មួយេឡើយ     ។ 

 [៣៦] ទុកខសចច សេ្រងគ ះេ យខនធប៉ុនម ន យតនៈប៉ុនម ន 

ធតុប៉ុនម ន  ។  ទុកខសចច  សេ្រងគ ះេ យខនធ ៥  យតនៈ ១២ 

ធតុ ១៨  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិនែមនមិនសេ្រងគ ះ 

េ យខនធ មួយ មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យ យតនៈ មួយ មិន 

ែមនមិនសេ្រងគ ះេ យធតុ មួយេឡើយ     ។ 

 [៣៧] សមុទយសចច  និងមគគសចច  សេ្រងគ ះេ យខនធ ១ 

យតនៈ ១  ធតុ ១  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិន 

សេ្រងគ ះេ យខនធ ៤     យតនៈ ១១     ធតុ ១៧     ។ 
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១៥ 

សងគ សងគហបទំ 

 [៣៨] និេ ធសចចំ ន េកហិចិ ខេនធហិ 
ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ សងគហិតំ ។ 
កតីហិ អសងគហិតំ ។ បញចហិ ខេនធហិ ឯកទ- 
ស យតេនហិ សត្តរសហិ ធតហិូ អសងគហិតំ ។ 
 [៣៩] ទុកខសចចញច  សមុទយសចចញច  បញចហិ 
ខេនធហិ ទ្វ ទស យតេនហិ អ ្ឋ រសហិ ធតហិូ 
សងគហិ  ។ កតីហិ អសងគហិ  ។ ន េកហិចិ 
ខេនធហិ ន េកហិចិ យតេនហិ ន កហិចិ 
ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 
 [៤០] ទុកខសចចញច  មគគសចចញច  បញចហិ ខេនធហិ 
ទ្វ ទស យតេនហិ អ ្ឋ រសហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ 
កតីហិ អសងគហិ  ។ ន េកហិចិ ខេនធហិ ន េក- 
ហិចិ យតេនហិ ន កហិចិ ធតហិូ អសងគហិ  ។ 
 [៤១] ទុកខសចចញច  និេ ធសចចញច  អសងខតំ 
ខនធេ  ឋេប ្វ  បញចហិ ខេនធហិ ទ្វ ទស យត- 
េនហិ អ ្ឋ រសហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ កតីហិ 
អសងគហិ  ។ ន េកហិចិ ខេនធហិ ន េកហិចិ 
យតេនហិ       ច       កហិចិ       ធតហិូ       អសងគហិ       ។ 
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១៥ 

សងគ សងគហបទ 

 [៣៨] និេ ធសចច មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ នីមួយេឡើយ 

សេ្រងគ ះេ យ យតនៈ ១  ធតុ ១  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។ 

មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ៥     យតនៈ ១១     ធតុ ១៧     ។ 

 [៣៩]  ទុកខសចច  និងសមុទយសចច  សេ្រងគ ះេ យខនធ ៥ 

យតនៈ ១២  ធតុ ១៨  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិន 

ែមនមិនសេ្រងគ ះេ យខនធ មួយ មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យ យតនៈ 

មួយ     មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យធតុ មួយេឡើយ     ។ 

 [៤០] ទុកខសចចនិងមគគសចច  សេ្រងគ ះេ យខនធ ៥  យតនៈ ១២ 

ធតុ ១៨  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិនែមនមិនសេ្រងគ ះ 

េ យខនធ មួយ មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យ យតនៈ មួយ មិន 

ែមនមិនសេ្រងគ ះេ យធតុ មួយេឡើយ     ។ 

 [៤១] ទុកខសចច និងនិេ ធសចច េវៀរែលង្រពះនិព្វ នជអសងខតៈ 

េ្រកអពីំខនធេចញ  សេ្រងគ ះេ យខនធ ៥ យតនៈ ១២  ធតុ ១៨  ។ 

មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន ។ មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យខនធ មួយ 

មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យ យតនៈ មួយ មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យ 

ធតុ មួយេឡើយ     ។ 
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១៦ 

អភិធមមបិដេក   ធតុកថ 

 [៤២] ទុកខសចចញច  សមុទយសចចញច  មគគស- 

ចចញច  បញចហិ ខេនធហិ ទ្វ ទស យតេនហិ អ ្ឋ - 

រសហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ កតីហិ អសងគហិ- 

 ។ ន េកហិចិ ខេនធហិ ន េកហិចិ យត- 

េនហិ     ន     កហិចិ     ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 

 [៤៣]  ទុកខសចចញច  សមុទយសចចញច  និេ ធ- 

សចចញច  អសងខតំ ខនធេ  ឋេប ្វ  បញចហិ 

ខេនធហិ ទ្វ ទស យតេនហិ អ ្ឋ រសហិ ធតហិូ 

សងគហិ  ។ កតីហិ អសងគហិ  ។ ន េក- 

ហិចិ ខេនធហិ ន េកហិចិ យតេនហិ ន 

កហិចិ     ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 

 [៤៤] ទុកខសចចញច  សមុទយសចចញច  មគគ- 

សចចញច  និេ ធសចចញច  អសងខតំ ខនធេ  ឋេប ្វ  

បញចហិ ខេនធហិ ទ្វ ទ យតេនហិ អ ្ឋ រសហិ 

ធតហិូ សងគហិ  ។ កតីហិ អសងគហិ  ។ ន 

េកហិចិ ខេនធហិ ន េកហិចិ យតេនហិ ន 

កហិចិ     ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 
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១៦ 

អភិធមមបិដក   ធតុកថ 

 [៤២] ទុកខសចច សមុទយសចច និងមគគសចច សេ្រងគ ះេ យ 

ខនធ ៥  យតនៈ ១២  ធតុ ១៨  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។ 

មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យខនធ មួយ មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យ 

យតនៈ មួយ មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យធតុ មួយេឡើយ ។ 

 [៣៤] ទុកខសចច សមុទយសចច និងនិេ ធសចច េវៀរែលង 

្រពះនិព្វ នជអសងខតៈ  េ្រកអពីំខនធេចញ  សេ្រងគ ះេ យខនធ ៥  យ- 

តនៈ ១២  ធតុ ១៨  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិនែមន 

មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ មួយ មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យ យតនៈ 

មួយ     មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យធតុ មួយេឡើយ     ។ 

 [៤៤] ទុកខសចច សមុទយសចច មគគសចច និងនិេ ធសចច េវៀរ 

ែលង្រពះនិព្វ នជអសងខតៈ  េ្រកអពីំខនធេចញ  សេ្រងគ ះេ យខនធ ៥ 

យតនៈ ១២  ធតុ ១៨  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិន 

ែមនមិនសេ្រងគ ះេ យខនធ មួយ មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យ យតនៈ 

មួយ     មិនែមនមិនសេ្រងគ ះ     េ យធតុ មួយេឡើយ     ។ 
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១៧ 

សងគ សងគហបទំ 

 [៤៥] ច ្ត រ ិ សចច និ កតីហិ ខេនធហិ 

កតី យតេនហិ កតីហិ ធតហិូ សងគហិ និ ។ 

ច ្ត រ ិ សចច និ អសងខតំ ខនធេ  ឋេប ្វ  បញចហិ 

ខេនធហិ ទ្វ ទស យតេនហិ អ ្ឋ រសហិ ធតហិូ 

សងគហិ និ ។ កតីហិ អសងគហិ និ ។ ន 

េកហិចិ ខេនធហិ ន េកហិចិ យតេនហិ ន 

កហិចិ     ធតហិូ     អសងគហិ និ     ។ 

 [៤៦] ចកខុ ្រនទិយ ំ កតីហិ ខេនធហិ កតី - 

យតេនហិ កតីហិ ធតហិូ សងគហិតំ ។ ចកខុ ្រនទិយ ំ

ឯេកន ខេនធន ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ 

សងគហិតំ ។ កតីហិ អសងគហិតំ ។ ចតហិូ ខេនធហិ ឯ- 

កទ យតេនហិ សត្តរសហិ ធតហិូ អសងគហិតំ ។ 

 [៤៧] េ តិ្រនទិយ ំ ឃនិ្រនទិយ ំ ជិវ ្ហ្ិរនទិយ ំ

កយិ្រនទិយ ំ ឥតថិ្រនទិយ ំ បុរសិិ្រនទិយ ំ ឯេកន ខេនធន 

ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ សងគហិតំ ។ 

កតីហិ អសងគហិតំ ។ ចតហិូ ខេនធហិ ឯកទ- 

ស យតេនហិ       សត្តរសហិ       ធតហិូ       អសងគហិតំ       ។ 



41 
 

           ១៧  

សងគ សងគហបទ 

 [៤៥] សចច ៤  សេ្រងគ ះេ យខនធប៉ុនម ន  យតនៈប៉ុនម ន 

ធតុប៉ុនម ន  ។  សចច ៤  េវៀរែលង្រពះនិព្វ ន  ជអសងខតៈ  េ្រកអពីំ 

ខនធេចញ  សេ្រងគ ះេ យខនធ ៥  យតនៈ ១២  ធតុ ១៨  ។  មិន 

សេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន ។ មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យខនធ មួយ 

មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យ យតនៈ មួយ មិនែមនមិនសេ្រងគ ះ 

េ យធតុ មួយេឡើយ     ។ 

 [៤៦] ចកខុ ្រនទិយ សេ្រងគ ះេ យខនធប៉ុនម ន យតនៈប៉ុនម ន 

ធតុប៉ុនម ន ។ ចកខុ ្រនទិយ សេ្រងគ ះេ យខនធ ១ យតនៈ ១ ធតុ ១ ។ 

មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ៤  យតនៈ ១១ 

ធតុ ១៧     ។ 

 [៤៧] េ តិ្រនទិយ ឃនិ្រនទិយ ជិវ ្ហ្ិរនទិយ កយិ្រនទិយ 

ឥតថិ្រនទិយ  បុរសិិ្រនទិយ  សេ្រងគ ះេ យខនធ ១  យតនៈ ១  ធតុ ១  ។ 

មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិនសេ្រងគ ះ  េ យខនធ ៤  យ- 

តនៈ ១១     ធតុ ១៧     ។ 
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១៨ 

អភិធមមបិដេក   ធតុកថ 

 [៤៨] មនិ្រនទិយ ំ ឯេកន ខេនធន ឯេកនយត- 

េនន សត្តហិ ធតហិូ សងគហិតំ ។ កតីហិ 

អសងគហិតំ ។ ចតហិូ ខេនធហិ ឯកទស យត- 

េនហិ     ឯកទសហិ     ធតហិូ     អសងគហិតំ     ។ 

 [៤៩] ជីវតិិ្រនទិយ ំ ទ្វីហិ ខេនធហិ ឯេកនយត- 

េនន ឯកយ ធតុយ សងគហិតំ ។ កតីហិ 

អសងគហិតំ ។ តីហិ ខេនធហិ ឯកទស យតេនហិ 

ឯកទសហិ     ធតហិូ     អសងគហិតំ     ។ 

 [៥០] សុខិ្រនទិយ ំ ទុកខិ ្រនទិយ ំ េ មនស ្ិរនទិយ ំ

េទមនស ្ិរនទិយ ំ ឧេបកខិ ្រនទិយ ំ សទធិ្រនទិយ ំ វរីយិិ្រនទិយ ំ

សតិ្រនទិយ ំ សមធិ្រនទិយ ំ បញញិ ្រនទិយ ំ អនញញតញញស - 

មីតិ្រនទិយ ំ អញញិ ្រនទិយ ំ អញញ វ្ិរនទិយ ំ ឯេកន ខេនធន 

ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ សងគហិតំ ។ 

កតីហិ អសងគហិតំ ។ ចតហិូ ខេនធហិ ឯកទ- 

ស យតេនហិ សត្តរសហិ ធតហិូ អសងគហិតំ ។  

 [៥១]    ចកខុ ្រនទិយញច       េ តិ្រនទិយញច       ឯេកន      ខេនធន 
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១៨ 

អភិធមមបិដក   ធតុកថ 

 [៤៨] មនិ្រនទិយ  សេ្រងគ ះេ យខនធ ១  យតនៈ ១ 

ធតុ ៧ ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន ។  មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ៤ 

យតនៈ ១១     ធតុ ១១     ។ 

 [៤៩] ជីវតិិ្រនទិយ  សេ្រងគ ះេ យខនធ ២  យតនៈ ១ 

ធតុ ១  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ៣ 

យតនៈ ១១     ធតុ ១១     ។ 

 [៥០] សុខិ្រនទិយ ទុកខិ្រនទិយ េ មនស ្ិរនទិយ េទមន- 

ស ្ិរនទិយ ឧេបកខិ្រនទិយ សទធិ្រនទិយ វរីយិិ្រនទិយ សតិ្រនទិយ សម- 

ធិ្រនទិយ បញញិ ្រនទិយ អនញញតញញស មីតិ្រនទិយ អញញិ ្រនទិយ និងអញញ - 

វ្ិរនទិយ  សេ្រងគ ះេ យខនធ ១  យតនៈ ១  ធតុ ១  ។  មិនសេ្រងគ ះ 

េ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ៤  យតនៈ ១១ 

ធតុ ១៧     ។ 

 [៥១]      ចកខុ ្រនទិយ         និងេ តិ្រនទិយ         សេ្រងគ ះេ យខនធ   ១ 
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១៩ 

សងគ សងគហបទំ 

ទ្វី យតេនហិ  ទ្វីហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ កតីហិ 

អសងគហិ  ។ ចតហិូ ខេនធហិ ទស យតេនហិ 

េ ឡសហិ      ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 

 [៥២] ចកខុ ្រនទិយញច  ឃនិ្រនទិយញច  ចកខុ ្រនទិ- 

យញច  ជិវ ្ហ្ិរនទិយញច  ចកខុ ្រនទិយញច  កយិ្រនទិយញច  

ចកខុ ្រនទិយញច  ឥតថិ្រនទិយញច  ចកខុ ្រនទិយញច  បុរសិិ្រនទិ- 

យញច  ឯេកន ខេនធន ទ្វី យតេនហិ ទ្វីហិ ធតហិូ 

សងគហិ  ។ កតីហិ អសងគហិ  ។ ចតហិូ ខេនធហិ 

ទស យតេនហិ េ ឡសហិ ធតហិូ អសងគហិ  ។ 

 [៥៣] ចកខុ ្រនទិយញច  មនិ្រនទិយញច  ទ្វីហិ ខេនធហិ 

ទ្វី យតេនហិ អដ្ឋហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ 

កតីហិ អសងគហិ  ។ តីហិ ខេនធហិ ទស - 

យតេនហិ     ទសហិ     ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 

 [៥៤] ចកខុ ្រនទិយញច  ជីវតិិ្រនទិយញច  ទ្វីហិ ខេនធហិ 

ទ្វី យតេនហិ ទ្វីហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ កតីហិ 

អសងគហិ  ។ តីហិ ខេនធហិ ទស យតេនហិ 

េ ឡសហិ     ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 
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១៩ 

សងគ សងគហបទ 

យតនៈ ២  ធតុ ២  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិនសេ្រងគ ះ 

េ យខនធ ៤   យតនៈ ១០   ធតុ ១៦   ។ 

 [៥២] ចកខុ ្រនទិយ  និងឃនិ្រនទិយ ១  ចកខុ ្រនទិយ  និងជិវ ្ហ្ិរនទិយ ១ 

ចកខុ ្រនទិយ  និងកយិ្រនទិយ ១  ចកខុ ្រនទិយ  និងឥតថិ្រនទិយ ១  ចកខុ ្រនទិយ  និង 

បុរសិិ្រនទិយ ១  សេ្រងគ ះេ យខនធ ១  យតនៈ ២  ធតុ ២  ។  មិន 

សេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ៤  យតនៈ ១០ 

ធតុ ១៦   ។ 

 [៥៣] ចកខុ ្រនទិយ  និងមនិ្រនទិយ  សេ្រងគ ះេ យខនធ ២ 

យតនៈ ២  ធតុ ៨  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិនសេ្រងគ ះ 

េ យខនធ ៣   យតនៈ ១០   ធតុ ១០   ។ 

 [៥៤] ចកខុ ្រនទិយ  និងជីវតិិ្រនទិយ  សេ្រងគ ះេ យខនធ ២  យ- 

តនៈ ២  ធតុ ២  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិនសេ្រងគ ះ 

េ យខនធ ៣   យតនៈ ១០   ធតុ ១៦   ។ 
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២០ 

អភិធមមបិដេក   ធតុកថ 

 [៥៥] ចកខុ ្រនទិយញច  សុខិ្រនទិយញច  ចកខុ ្រនទិ- 
យញច  ទុកខិ ្រនទិយញច  ចកខុ ្រនទិយញច  េ មនស ្ិរនទិ- 
យញច  ចកខុ ្រនទិយញច  េទមនស ្ិរនទិយញច  ចកខុ ្រនទិយញច  
ឧេបកខិ ្រនទិយញច  ចកខុ ្រនទិយញច  សទធិ្រនទិយញច  ចកខុ - 
្រនទិយញច  វរីយិិ្រនទិយញច  ចកខុ ្រនទិយញច  សតិ្រនទិយញច  
ចកខុ ្រនទិយញច  សមធិ្រនទិយញច  ចកខុ ្រនទិយញច  បញញិ ្រនទិ- 
យញច  ចកខុ ្រនទិយញច  អនញញតញញស មតីិ្រនទិយញច  
ចកខុ ្រនទិយញច  អញញិ ្រនទិយញច  ចកខុ ្រនទិយញច  អញញ - 
វ្ិរនទិយញច  ទ្វីហិ ខេនធហិ ទ្វី យតេនហិ ទ្វីហិ 
ធតហិូ សងគហិ  ។ កតីហិ អសងគហិ  ។ តីហិ 
ខេនធហិ ទស យតេនហិ េ ឡសហិ ធតហិូ 
អសងគហិ     ។ 
 [៥៦] ពវសីតិ្រនទិយនិ កតីហិ ខេនធហិ កតី - 
យតេនហិ កតីហិ ធតហិូ សងគហិ និ ។ ពវ-ី 
សតិ្រនទិយនិ ចតហិូ ខេនធហិ សត្ត យតេនហិ 
េតរសហិ ធតហិូ សងគហិ និ ។ កតីហិ អសងគ- 
ហិ និ ។ ឯេកន ខេនធន បញច យតេនហិ បញចហិ 
ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 
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២០ 

អភិធមមបិដក   ធតុកថ 

 [៥៥] ចកខុ ្រនទិយ និងសុខិ្រនទិយ ១ ចកខុ ្រនទិយ និងទុកខិ្រនទិយ ១ 

ចកខុ ្រនទិយ  និងេ មនស ្ិរនទិយ ១  ចកខុ ្រនទិយ និងេទមនស ្ិរនទិយ ១  ចកខុ- 

្រនទិយ  និងឧេបកខិ្រនទិយ ១  ចកខុ ្រនទិយ  និងសទធិ្រនទិយ ១  ចកខុ ្រនទិយ  និង 

វរីយិិ្រនទិយ ១  ចកខុ ្រនទិយ  និងសតិ្រនទិយ ១  ចកខុ ្រនទិយ  និងសមធិ្រនទិយ ១ 

ចកខុ ្រនទិយ  និងបញញិ ្រនទិយ ១  ចកខុ ្រនទិយ  និងអនញញតញញស មីតិ្រនទិយ ១ 

ចកខុ ្រនទិយ  និងអញញិ ្រនទិយ ១  ចកខុ ្រនទិយ  និងអញញ វ្ិរនទិយ ១  សេ្រងគ ះ 

េ យខនធ ២  យតនៈ ២  ធតុ ២  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។ 

មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ៣   យតនៈ ១០   ធតុ ១៦   ។ 

 [៥៦] ឥ្រនទិយ ២២  សេ្រងគ ះេ យខនធប៉ុនម ន  យតនៈប៉ុនម ន 

ធតុប៉ុនម ន  ។  ឥ្រនទិយ ២២  សេ្រងគ ះេ យខនធ ៤  យតនៈ ៧  ធតុ 

១៣  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ១ 

យតនៈ ៥     ធតុ ៥     ។ 
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២១ 

សងគ សងគហបទំ 

 [៥៧] អវជិជ  ឯេកន ខេនធន ឯេកនយ- 

តេនន ឯកយ ធតុយ សងគហិ  ។ កតីហិ 

អសងគហិ  ។ ចតហិូ ខេនធហិ ឯកទស យត- 

េនហិ     សត្តរសហិ     ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 

 [៥៨] អវជិជ បចចយ សងខ  ឯេកន ខេនធន 

ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ សងគហិ  ។ 

កតីហិ អសងគហិ  ។ ចតហិូ ខេនធហិ ឯកទស- 

យតេនហិ សត្តរសហិ ធតហិូ អសងគហិ  ។ 

 [៥៩] សងខ របបចចយ វញិញ ណំ ឯេកន ខេនធន 

ឯេកនយតេនន សត្តហិ ធតហិូ សងគហិតំ ។ កតីហិ 

អសងគហិតំ ។ ចតហិូ ខេនធហិ ឯកទស យ- 

តេនហិ     ឯកទសហិ     ធតហិូ     អសងគហិតំ     ។ 

 [៦០] វញិញ ណបបចចយ នមរបូំ ចតហិូ ខេនធហិ 

ឯកទស យតេនហិ ឯកទសហិ ធតហិូ សងគ- 

ហិតំ ។ កតីហិ អសងគហិតំ ។ ឯេកន ខេនធន 

ឯេកនយតេនន សត្តហិ ធតហិូ អសងគហិតំ ។ 

 [៦១]       នមរបូបបចចយ              ស យតនំ              ទ្វីហិ 
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២១ 

សងគ សងគហបទ 

 [៥៧] អវជិជ សេ្រងគ ះេ យខនធ ១  យតនៈ ១  ធតុ ១  ។ 

មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ៤  យតនៈ 

១១   ធតុ ១៧   ។ 

 [៥៨] សងខ រ (េកើតមន) េ្រពះអវជិជ ជបចច័យ សេ្រងគ ះ 

េ យខនធ ១  យតនៈ ១  ធតុ ១  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។ 

មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ៤   យតនៈ ១១   ធតុ ១៧   ។ 

 [៥៩] វញិញ ណ (េកើតមន) េ្រពះសងខ រជបចច័យ សេ្រងគ ះ 

េ យខនធ ១  យតនៈ ១  ធតុ ៧  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ 

ប៉ុនម ន  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ៤  យតនៈ ១១  ធតុ ១១  ។ 

 [៦០] នមរូប (េកើតមន) េ្រពះវញិញ ណជបចច័យ សេ្រងគ ះ 

េ យខនធ ៤  យតនៈ ១១  ធតុ ១១  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ 

ប៉ុនម ន   ។   មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ១   យតនៈ ១   ធតុ ៧   ។ 

 [៦១]   ស យតនៈ       (េកើតមន)      េ្រពះនមរូប      ជបចច័យ 
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២២ 

អភិធមមបិដេក   ធតុកថ 

ខេនធហិ ឆ យតេនហិ ទ្វ ទសហិ ធតហិូ សងគ- 
ហិតំ ។ កតីហិ អសងគហិតំ ។ តីហិ ខេនធហិ 
ឆ យតេនហិ      ឆហិ      ធតហិូ      អសងគហិតំ      ។ 
 [៦២] ស យតនបបចចយ ផេស  ផស - 
បបចចយ េវទន េវទនបចចយ ត ្ហ  ត ្ហ បចចយ 
ឧបទនំ ឧបទនបបចចយ កមមភេ  ឯេកន ខេនធន 
ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ សងគហិេ  ។ 
កតីហិ អសងគហិេ  ។ ចតហិូ ខេនធហិ ឯកទស- 

យតេនហិ សត្តរសហិ ធតហិូ អសងគហិេ  ។ 
 [៦៣] ឧបបត្តិភេ  កមភេ  សញញ ភេ  
បញច េ ករភេ  បញចហិ ខេនធហិ ឯកទស - 
យតេនហិ សត្តរសហិ ធតហិូ សងគហិេ  ។ 
កតីហិ អសងគហិេ  ។ ន េកហិចិ ខេនធហិ 
ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ អសងគហិេ  ។ 
 [៦៤] របូភេ  បញចហិ ខេនធហិ បញច យ- 
តេនហិ អដ្ឋហិ ធតហិូ សងគហិេ  ។ កតីហិ  
អសងគហិេ  ។ ន េកហិចិ ខេនធហិ សត្ត - 
យតេនហិ        ទសហិ        ធតហិូ        អសងគហិេ         ។ 
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២២ 

អភិធមមបិដក   ធតុកថ 

សេ្រងគ ះេ យខនធ ២  យតនៈ ៦  ធតុ ១២  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យ 

ធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ៣  យតនៈ ៦  ធតុ ៦  ។ 

 [៦២] ផស ៈ (េកើតមន) េ្រពះស យតនៈ ជបចច័យ 

េវទន (េកើតមន) េ្រពះផស ៈ ជបចច័យ ត ្ហ  (េកើតមន) េ្រពះ 

េវទន ជបចច័យ ឧបទន (េកើតមន) េ្រពះត ្ហ  ជបចច័យ កមម- 

ភព (េកើតមន) េ្រពះឧបទន ជបចច័យ សេ្រងគ ះេ យខនធ ១ 

យតនៈ ១  ធតុ ១  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិន 

សេ្រងគ ះេ យខនធ ៤     យតនៈ  ១១     ធតុ ១៧     ។ 

 [៦៣] ឧបបត្តិភព កមភព សញញ ភព បញច េ ករភព 

សេ្រងគ ះេ យខនធ ៥  យតនៈ ១១  ធតុ ១៧  ។  មិនសេ្រងគ ះ 

េ យធម៌ប៉ុនម ន ។ មិនែមនមិនសេ្រងគ ះ េ យខនធ មួយេឡើយ 

ែតមិនសេ្រងគ ះេ យ យតនៈ ១   ធតុ ១   េទ   ។ 

 [៦៤] រូបភព  សេ្រងគ ះេ យខនធ ៥  យតនៈ ៥  ធតុ ៨  ។ 

មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន ។ មិនែមនមិនសេ្រងគ ះ េ យខនធ  

មួយេឡើយ   ែតមិនសេ្រងគ ះេ យ យតនៈ ៧   ធតុ ១០   េទ   ។ 
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២៣ 

សងគ សងគហបទំ 

 [៦៥]  អរបូភេ  េនវសញញ នសញញ ភេ  
ចតុេ ករភេ  ចតហិូ ខេនធហិ ទ្វី យតេនហិ 
ទ្វីហិ ធតហិូ សងគហិេ  ។ កតីហិ អសងគហិ- 
េ  ។ ឯេកន ខេនធន ទស យតេនហិ 
េ ឡសហិ       ធតហិូ       អសងគហិេ        ។ 
 [៦៦] អសញញ ភេ  ឯកេ ករភេ  ឯេកន 
ខេនធន ទ្វី យតេនហិ ទ្វីហិ ធតហិូ សងគហិេ  ។ 
កតីហិ អសងគហិេ  ។ ចតហិូ ខេនធហិ ទស - 
យតេនហិ េ ឡសហិ ធតហិូ អសងគហិេ  ។ 
 [៦៧] ជតិ ទ្វីហិ ខេនធហិ ជ  ទ្វីហិ ខេនធហិ 
មរណំំ ទ្វីហិ ខេនធហិ ឯេកនយតេនន ឯកយ 
ធតុយ សងគហិតំ ។ កតីហិ អសងគហិតំ ។ តីហិ 
ខេនធហិ ឯកទស យតេនហិ សត្តរសហិ ធតហិូ 
អសងគហិតំ     ។ 
 [៦៨] េ េក បរេិទេ  ទុកខំ  េទមនស  ំ
ឧបយេ  សតិបប ្ឋ នំ សមមបបធនំ ឯេកន 
ខេនធន ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ សងគ- 
ហិតំ       ។       កតីហិ       អសងគហិតំ       ។       ចតហិូ      ខេនធហិ 
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២៣ 

សងគ សងគហបទ 

 [៦៥] អរូបភព េនវសញញ នសញញ ភព ចតុេ ករភព 

សេ្រងគ ះេ យខនធ ៤  យតនៈ ២  ធតុ ២  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យ 

ធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ១  យតនៈ ១០  ធតុ ១៦  ។ 

 [៦៦] អសញញ ភព  និងឯកេ ករភព  សេ្រងគ ះេ យខនធ ១ 

យតនៈ ២  ធតុ ២  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិន 

សេ្រងគ ះេ យខនធ ៤     យតនៈ ១០     ធតុ ១៦     ។ 

 [៦៧] ជតិ  សេ្រងគ ះេ យខនធ ២  ជ   សេ្រងគ ះេ យ 

ខនធ ២  មរណៈ  សេ្រងគ ះេ យខនធ ២  យតនៈ ១  ធតុ ១  ។ 

មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ៣  យតនៈ 

១១     ធតុ  ១៧     ។ 

 [៦៨] េសចក្ដីេ ក េសចក្ដីខ កឹខ ួល ទុកខ េទមនស  

ឧបយស  សតិបប ្ឋ ន  សមមបបធន  សេ្រងគ ះេ យខនធ ១  យតនៈ 

១   ធតុ ១   ។    មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន   ។   មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ៤ 
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២៤ 

អភិធមមបិដេក   ធតុកថ 

ឯកទស យតេនហិ សត្តរសហិ ធតហិូ អ- 

សងគហិតំ     ។ 

 [៦៩] ឥទធិបេទ ទ្វីហិ ខេនធហិ ទ្វី យតេនហិ 

ទ្វីហិ ធតហិូ សងគហិេ  ។ កតីហិ អសងគហិេ  ។ 

តីហិ ខេនធហិ ទស យតេនហិ េ ឡសហិ ធ- 

តហិូ     អសងគហិេ      ។ 

 [៧០] ឈនំ ទ្វីហិ ខេនធហិ ឯេកនយត- 

េនន ឯកយ ធតុយ សងគហិតំ ។ កតីហិ 

អសងគហិតំ ។ តីហិ ខេនធហិ ឯកទស យត- 

េនហិ     សត្តរសហិ     ធតហិូ     អសងគហិតំ     ។ 

 [៧១] ចតេស  អបបមញញ េយ បញចិ ្រនទិយនិ 

បញច  ព និ សត្ត េពជឈងគ  អរេិយ អដ្ឋងគិ េក 

មេគគ  ផេស  េវទន សញញ  េចតន អធិេមេកខ  

មនសិកេ  ឯេកន ខេនធន ឯេកនយតេនន 

ឯកយ ធតុយ សងគហិេ  ។ កតីហិ 

អសងគហិេ  ។ ចតហិូ ខេនធហិ ឯកទស យ- 

តេនហិ        សត្តរសហិ        ធតហិូ        អសងគហិេ         ។ 
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២៤ 

អភិធមមបិដក   ធតុកថ 

យតនៈ ១១     ធតុ ១៧     ។ 

 [៦៩] ឥទធិបទ  សេ្រងគ ះេ យខនធ ២  យតនៈ ២  ធតុ ២  ។ 

មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ៣  យតនៈ ១០ 

ធតុ ១៦     ។ 

 [៧០] ឈន  សេ្រងគ ះេ យខនធ ២  យតនៈ ១  ធតុ ១  ។ 

មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ៣  យ- 

តនៈ ១១     ធតុ ១៧     ។ 

 [៧១] អបបមញញ  ៤  ឥ្រនទិយ ៥  ពលៈ ៥  េពជឈងគ ៧ 

មគគមនអងគ ៨  ដ៏្របេសើរ  ផស ៈ  េវទន  សញញ   េចតន  អធិ- 

េមកខ  មនសិករ  សេ្រងគ ះេ យខនធ ១  យតនៈ ១  ធតុ ១  ។ 

មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ៤  យ- 

តនៈ ១១     ធតុ ១៧     ។ 
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២៥ 

សងគ សងគហបទំ 

 [៧២] ចិត្តំ ឯេកន ខេនធន ឯេកនយតេនន 

សត្តហិ ធតហិូ សងគហិតំ ។ កតីហិ អសងគហិតំ ។ 

ចតហិូ ខេនធហិ ឯកទស យតេនហិ ឯកទសហិ 

ធតហិូ     អសងគហិតំ     ។ 

 [៧៣] កុស  ធមម  អកុស  ធមម  

កតីហិ ខេនធហិ កតី យតេនហិ កតីហិ ធតហិូ 

សងគហិ  ។ កុស  ធមម  អកុស  ធមម  

ចតហិូ ខេនធហិ ទ្វី យតេនហិ ទ្វីហិ ធតហិូ 

សងគហិ  ។ កតីហិ អសងគហិ  ។ ឯេកន ខេនធន 

ទស យតេនហិ េ ឡសហិ ធតហិូ អសងគ- 

ហិ      ។ 

 [៧៤] អពយក  ធមម  អសងខតំ ខនធេ  

ឋេប ្វ  បញចហិ ខេនធហិ ទ្វ ទស យតេនហិ អ ្ឋ - 

រសហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ កតីហិ អសងគ- 

ហិ  ។ ន េកហិចិ ខេនធហិ ន េកហិចិ យ- 

តេនហិ       ន       កហិចិ       ធតហិូ       អសងគហិ        ។ 
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២៥ 

សងគ សងគហបទ 

 [៧២] ចិត្ត  សេ្រងគ ះេ យខនធ ១  យតនៈ ១  ធតុ ៧  ។ 

មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន ។ មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ៤ យតនៈ ១១ 

ធតុ ១១     ។ 

 [៧៣] ពួកធម៌ ជកុសល និងពួកធម៌ ជអកុសល សេ្រងគ ះ 

េ យខនធប៉ុនម ន យតនៈប៉ុនម ន ធតុប៉ុនម ន ។ ពួកធម៌ ជកុសល 

និងពួកធម៌ជអកុសល សេ្រងគ ះេ យខនធ ៤ យតនៈ ២ ធតុ ២ ។ 

មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ១  យត- 

នៈ ១០     ធតុ ១៦     ។ 

 [៧៤] ពួកធម៌ ជអពយ្រកឹត េវៀរែលង្រពះនិព្វ នជអសងខតៈ 

េ្រកអពីំខនធេចញ សេ្រងគ ះេ យខនធ ៥ យតនៈ ១២ ធតុ ១៨ ។ 

មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន ។ មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យខនធ មួយ 

មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យ យតនៈ មួយ មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យ 

ធតុ មួយេឡើយ   ។ 
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២៦ 

អភិធមមបិដេក   ធតុកថ 

 [៧៥] សុខយ េវទនយ សមបយុ ្ត  ធមម  

ទុកខ យ េវទនយ សមបយុ ្ត  ធមម  តីហិ ខេនធហិ 

ទ្វី យតេនហិ តីហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ កតីហិ 

អសងគហិ  ។ ទ្វីហិ ខេនធហិ ទស យតេនហិ 

បននរសហិ     ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 

 [៧៦] អទុកខមសុខយ េវទនយ សមបយុ ្ត  

ធមម  តីហិ ខេនធហិ ទ្វី យតេនហិ សត្តហិ ធ- 

តហិូ សងគហិ  ។ កតីហិ អសងគហិ  ។ ទ្វីហិ 

ខេនធហិ ទស យតេនហិ ឯកទសហិ ធតហិូ 

អសងគហិ      ។ 

 [៧៧] វបិក ធមម  ចតហិូ ខេនធហិ ទ្វី - 

យតេនហិ អដ្ឋហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ កតីហិ 

អសងគហិ  ។ ឯេកន ខេនធន ទស យតេនហិ 

ទសហិ     ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 

 [៧៨] វបិកធមមធមម  សង កិ លិដ្ឋសង កិ េលសិក 

ធមម  ចតហិូ ខេនធហិ ទ្វី យតេនហិ ទ្វីហិ 

ធតហិូ        សងគហិ         ។        កតីហិ        អសងគហិ         ។ 
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២៦ 

អភិធមមបិដក   ធតុកថ 

 [៧៥] ពួកធម៌ ្របកបេ យសុខេវទន ពួកធម៌ ្របកប 

េ យទុកខេវទន  សេ្រងគ ះេ យខនធ ៣  យតនៈ ២  ធតុ ៣  ។ 

មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ២  យ- 

តនៈ ១០   ធតុ ១៥   ។ 

 [៧៦] ពួកធម៌ ្របកបេ យអទុកខមសុខេវទន សេ្រងគ ះេ យ 

ខនធ ៣  យតនៈ ២  ធតុ ៧  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។ 

មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ២   យតនៈ ១០   ធតុ ១១   ។ 

 [៧៧] ពួកធម៌  ជវបិក  សេ្រងគ ះេ យខនធ ៤  យតនៈ ២ 

ធតុ ៨  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ១ 

យតនៈ ១០   ធតុ ១០   ។ 

 [៧៨] ពួកធម៌ មនវបិកធម៌ជ្រប្រកតី និងពួកធម៌ែដល 

េ ហមងេហើយ ទងំគួរដល់នូវេសចក្ដីេ ហមង សេ្រងគ ះេ យ 

ខនធ ៤     យតនៈ ២     ធតុ ២    ។    មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន    ។ 
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២៧ 

សងគ សងគហបទំ 

ឯេកន ខេនធន ទស យតេនហិ េ ឡសហិ 

ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 

 [៧៩] េនវវបិកនវបិកធមមធមម  អសងខតំ 

ខនធេ  ឋេប ្វ  បញចហិ ខេនធហិ ទ្វ ទស យត- 

េនហិ េតរសហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ កតីហិ 

អសងគហិ  ។ ន េកហិចិ ខេនធហិ ន េកហិចិ 

យតេនហិ     បញចហិ     ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 

 [៨០] ឧបទិននុបទនិយ ធមម  បញចហិ ខេនធ- 

ហិ ឯកទស យតេនហិ សត្តរសហិ ធតហិូ 

សងគហិ  ។ កតីហិ អសងគហិ  ។ ន េកហិចិ 

ខេនធហិ ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ អសងគ- 

ហិ      ។ 

 [៨១] អនុបទិននុបទនិយ ធមម  បញចហិ 

ខេនធហិ សត្ត យតេនហិ អដ្ឋហិ ធតហិូ សងគ- 

ហិ  ។ កតីហិ អសងគហិ  ។ ន េកហិចិ 

ខេនធហិ បញច យតេនហិ ទសហិ ធតហិូ អសងគ- 

ហិ      ។ 



61 
 

២៧ 

សងគ សងគហបទ 

មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ១     យតនៈ ១០     ធតុ ១៦     ។ 

 [៧៩] ពួកធម៌ មិនែមនជវបិក ទងំមិនែមនមនវបិកធម៌ជ 

្រប្រកតី េវៀរែលង្រពះនិព្វ នជអសងខតៈ េ្រកអពីំខនធេចញ សេ្រងគ ះ 

េ យខនធ ៥  យតនៈ ១២  ធតុ ១៣  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ 

ប៉ុនម ន ។ មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យខនធ មួយ មិនែមនមិនសេ្រងគ ះ 

េ យ យតនៈ មួយ     ែតមិនសេ្រងគ ះេ យធតុ ៥     េទ     ។ 

 [៨០] ពួកធម៌ ែដលកមម្របកបេ យកិេលស មនត ្ហ ជ 

េដើមកន់យក  ទងំជ្របេយជន៍ដល់ឧបទន  សេ្រងគ ះេ យខនធ ៥ 

យតនៈ ១១  ធតុ ១៧  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិន 

ែមនមិនសេ្រងគ ះេ យខនធ មួយេឡើយ ែតមិនសេ្រងគ ះេ យ យ- 

តនៈ ១    ធតុ ១    េទ    ។ 

 [៨១] ពួកធម៌ ែដលកមម្របកបេ យកិេលស មនត ្ហ  

ជេដើមមិនកន់យក ែតជ្របេយជន៍ដល់ឧបទន សេ្រងគ ះេ យ 

ខនធ ៥  យតនៈ ៧  ធតុ ៨  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។ 

មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យខនធ មួយេឡើយ ែតមិនសេ្រងគ ះេ យ 

យតនៈ ៥     ធតុ ១០     េទ     ។ 
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២៨ 

អភិធមមបិដេក   ធតុកថ 

 [៨២] អនុបទិនន នុបទនិយ ធមម  អសង កិ - 
លិ ្ឋ សង កិ េលសិក ធមម  អសងខតំ ខនធេ  ឋេប ្វ  
ចតហិូ ខេនធហិ ទ្វី យតេនហិ ទ្វីហិ ធតហិូ សងគ- 
ហិ  ។ កតីហិ អសងគហិ  ។ ឯេកន ខេនធន ទស- 

យតេនហិ េ ឡសហិ ធតហិូ អសងគហិ  ។ 
 [៨៣] អសង កិ លិដ្ឋសង កិ េលសិក ធមម  បញចហិ 
ខេនធហិ ទ្វ ទស យតេនហិ អ ្ឋ រសហិ ធតហិូ 
សងគហិ  ។ កតីហិ អសងគហិ  ។ ន េកហិចិ 
ខេនធហិ ន េកហិចិ យតេនហិ ន កហិចិ 
ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 
 [៨៤] សវតិកកសវចិ  ធមម  ចតហិូ ខេនធហិ 
ទ្វី យតេនហិ តីហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ កតី- 
ហិ អសងគហិ  ។ ឯេកន ខេនធន ទស យត- 
េនហិ     បននរសហិ     ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 
 [៨៥] អវតិកកវចិរម ្ត  ធមម  បីតិសហគ  ធមម  
ចតហិូ ខេនធហិ ទ្វី យតេនហិ ទ្វីហិ ធតហិូ សងគ- 
ហិ  ។ កតីហិ អសងគហិ  ។ ឯេកន ខេនធន  
ទស យតេនហិ     េ ឡសហិ     ធតហិូ     អសងគហិ     ។  
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២៨ 

អភិធមមបិដក   ធតុកថ 

 [៨២] ពួកធម៌ ែដលកមម្របកបេ យកិេលស មនត ្ហ  
ជេដើមមិនកន់យក ទងំមិនជ្របេយជន៍ដល់ឧបទន ពួកធម៌ មិន 
េ ហមង ទងំមិនគួរដល់នូវេសចក្ដីេ ហមង េវៀរែលង្រពះនិព្វ ន 
ជអសងខតៈ  េ្រកអពីំខនធេចញ សេ្រងគ ះេ យខនធ ៤  យតនៈ ២ 
ធតុ ២  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យ 
ខនធ ១     យតនៈ ១០     ធតុ ១៦     ។ 
 [៨៣] ពួកធម៌ មិនេ ហមង ែតគួរដល់នូវេសចក្ដីេ ហមង 
សេ្រងគ ះេ យខនធ ៥  យតនៈ ១២  ធតុ ១៨  ។  មិនសេ្រងគ ះ 
េ យធម៌ប៉ុនម ន ។ មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យខនធ មួយ មិនែមន 
មិនសេ្រងគ ះេ យ យតនៈ មួយ មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យធតុ 

មួយេឡើយ     ។ 
 [៨៤] ពួកធម៌ ្របកបេ យវតិកកៈ និង្របកបេ យវចិរៈ 
សេ្រងគ ះេ យខនធ ៤  យតនៈ ២ ធតុ  ៣  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យ 
ធម៌ប៉ុនម ន ។  មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ១ យតនៈ ១០ ធតុ ១៥ ។ 
 [៨៥] ពួកធម៌ មិនមនវតិកកៈ មន្រតឹមែតវចិរៈ និងពួកធម៌ 
្របកបេ យបីតិ  សេ្រងគ ះេ យខនធ ៤  យតនៈ ២  ធតុ ២  ។ 
មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ១  យ- 
តនៈ ១០     ធតុ ១៦     ។ 
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២៩ 

សងគ សងគហបទំ 

 [៨៦] អវតិកក វចិ  ធមម  អសងខតំ ខនធេ  
ឋេប ្វ  បញចហិ ខេនធហិ ទ្វ ទស យតេនហិ 
សត្តរសហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ កតីហិ អសងគ- 
ហិ  ។ ន េកហិចិ ខេនធហិ ន េកហិចិ យ- 
តេនហិ     ឯកយ     ធតុយ     អសងគហិ      ។ 
 [៨៧] សុខសហគ  ធមម  តីហិ ខេនធហិ 
ទ្វី យតេនហិ តីហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ 
កតីហិ អសងគហិ  ។ ទ្វីហិ ខេនធហិ ទស យ- 
តេនហិ     បននរសហិ     ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 
 [៨៨] ឧេបកខ សហគ  ធមម  តីហិ ខេនធហិ 
ទ្វី យតេនហិ សត្តហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ 
កតីហិ អសងគហិ  ។ ទ្វីហិ ខេនធហិ ទស - 
យតេនហិ     ឯកទសហិ     ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 
 [៨៩] ទស េនន ប តព្វ  ធមម  ភវនយ 
ប តព្វ  ធមម  ទស េនន ប តព្វេហតុក 
ធមម  ភវនយ ប តព្វេហតុក ធមម  ចយ- 
គមិេន ធមម  អបចយគមិេន ធមម  េសកខ  ធមម  
អេសកខ         ធមម         មហគគ         ធមម        ចតហិូ       ខេនធហិ 
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២៩ 

សងគ សងគហបទ 

 [៨៦] ពួកធម៌ មិនមនវតិកកៈ មិនមនវចិរៈ េវៀរែលង្រពះ 

និព្វ នជអសងខតៈ  េ្រកអពីំខនធេចញ  សេ្រងគ ះេ យខនធ ៥  យ- 

តនៈ ១២  ធតុ ១៧  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិនែមន 

មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ មួយ មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យ យតនៈ 

មួយេឡើយ     ែតមិនសេ្រងគ ះេ យធតុ ១     េទ     ។ 

 [៨៧] ពួកធម៌  ្របកបេ យសុខ  សេ្រងគ ះេ យខនធ ៣ 

យតនៈ ២  ធតុ ៣  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិន 

សេ្រងគ ះេ យខនធ ២      យតនៈ ១០     ធតុ ១៥     ។ 

 [៨៨] ពួកធម៌  ្របកបេ យឧេបកខ   សេ្រងគ ះេ យខនធ ៣ 

យតនៈ ២  ធតុ ៧  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិន 

សេ្រងគ ះេ យខនធ ២     យតនៈ ១០     ធតុ ១១     ។ 

 [៨៩] ពួកធម៌ គួរលះេ យទស នៈ ពួកធម៌ គួរលះេ យ 

ភវន ពួកធម៌ មនេហតុគួរលះេ យទស នៈ ពួកធម៌ មនេហតុ 

គួរលះេ យភវន ពួកធម៌ ដល់នូវករសន កំពូនេឡើង ពួកធម៌ 

ដល់នូវករមិនសន កំពូនេឡើង ពួកធម៌ ជរបស់េសកខបុគគល ពួកធម៌ 

ជរបស់អេសកខបុគគល   ពួកធម៌   ដល់នូវសភពធ ំ  សេ្រងគ ះេ យខនធ ៤ 
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៣០ 

អភិធមមបិដេក   ធតុកថ 

ទ្វី យតេនហិ ទ្វីហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ កតី- 

ហិ អសងគហិ  ។ ឯេកន ខេនធន ទស យត- 

េនហិ     េ ឡសហិ     ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 

 [៩០] េនវ ទស េនន ន ភវនយ ប - 

តព្វ  ធមម  េនវ ទស េនន ន ភវនយ ប - 

តព្វេហតុក ធមម  េន ចយគមិេន នបចយគ- 

មិេន ធមម  េនវ េសកខ  នេសកខ  ធមម  អសងខតំ 

ខនធេ  ឋេប ្វ  បញចហិ ខេនធហិ ទ្វ ទស យត- 

េនហិ អ ្ឋ រសហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ កតីហិ 

អសងគហិ  ។ ន េកហិចិ ខេនធហិ ន េកហិចិ 

យតេនហិ ន កហិចិ ធតហិូ អសងគហិ  ។ 

 [៩១] បរ ិ ្ត  ធមម  បញចហិ ខេនធហិ ទ្វ ទស- 

យតេនហិ អ ្ឋ រសហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ 

កតីហិ អសងគហិ  ។ ន េកហិចិ ខេនធហិ ន 

េកហិចិ យតេនហិ ន កហិចិ ធតហិូ អសងគ- 

ហិ      ។ 
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៣០ 

អភិធមមបិដក   ធតុកថ 

យតនៈ ២  ធតុ ២  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិន 

សេ្រងគ ះេ យខនធ ១     យតនៈ ១០     ធតុ ១៦     ។ 

 [៩០] ពួកធម៌ មិនគួរលះេ យទស នៈ ទងំមិនគួរលះេ យ 

ភវន ពួកធម៌ មនេហតុមិនគួរលះេ យទស នៈ ទងំមិនគួរលះ 

េ យភវន ពួកធម៌ មិនដល់នូវករសន កំពូនេឡើង ទងំមិនដល់ 

នូវករមិនសន កំពូនេឡើង ពួកធម៌ មិនែមនជរបស់េសកខបុគគល មិន 

ែមនជរបស់អេសកខបុគគល េវៀរែលង្រពះនិព្វ នជអសងខតៈ េ្រកអពីំ 

ខនធេចញ  សេ្រងគ ះេ យខនធ ៥  យតនៈ ១២  ធតុ ១៨  ។  មិន 

សេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន ។ មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យខនធ មួយ 

មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យ យតនៈ មួយ មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យ 

ធតុ មួយេឡើយ     ។ 

 [៩១] ពួកធម៌  មនសភពតូចឆម រ  សេ្រងគ ះេ យខនធ ៥ 

យតនៈ ១២  ធតុ ១៨  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិន 

ែមនមិនសេ្រងគ ះេ យខនធ មួយ មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យ យតនៈ 

មួយ     មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យធតុ មួយេឡើយ     ។ 
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៣១ 

សងគ សងគហបទំ 

 [៩២] អបបម  ធមម  បណី  ធមម  អ- 

សងខតំ ខនធេ  ឋេប ្វ  ចតហិូ ខេនធហិ ទ្វី - 

យតេនហិ ទ្វីហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ កតីហិ 

អសងគហិ  ។ ឯេកន ខេនធន ទស យតេនហិ 

េ ឡសហិ     ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 

 [៩៣] បរ ិ ្ត រមម  ធមម  ចតហិូ ខេនធហិ 

ទ្វី យតេនហិ អដ្ឋហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ 

កតីហិ អសងគហិ  ។ ឯេកន ខេនធន ទស - 

យតេនហិ     ទសហិ     ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 

 [៩៤] មហគគ រមម  ធមម  អបបម រមម  

ធមម  ហីន ធមម  មិចឆត្តនិយ  ធមម  សមមត្តនិ- 

យ  ធមម  មគគ រមម  ធមម  មគគេហតុក ធមម  

មគគ ធិបតិេន ធមម  ចតហិូ ខេនធហិ ទ្វី យតេនហិ 

ទ្វីហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ កតីហិ អសងគហិ  ។ 

ឯេកន ខេនធន ទស យតេនហិ េ ឡសហិ 

ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 
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៣១ 

សងគ សងគហបទ 

 [៩២] ពួកធម៌ មិនមន្របមណ និងពួកធម៌ ដ៏ឧត្តម េវៀរ 

ែលង្រពះនិព្វ នជអសងខតៈ  េ្រកអពីំខនធេចញ  សេ្រងគ ះេ យខនធ ៤ 

យតនៈ ២  ធតុ ២  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិន 

សេ្រងគ ះេ យខនធ ១     យតនៈ ១០     ធតុ ១៦     ។ 

 [៩៣] ពួកធម៌  មន រមមណ៍តូចឆម រ  សេ្រងគ ះេ យខនធ ៤ 

យតនៈ ២  ធតុ ៨  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិន 

សេ្រងគ ះេ យខនធ ១     យតនៈ ១០     ធតុ ១០     ។ 

 [៩៤] ពួកធម៌ មន រមមណ៍ដល់នូវសភពធ ំ ពួកធម៌ មន 

រមមណ៍មិនមន្របមណ ពួកធម៌ េថកទប ពួកធម៌ មនសភព 

ខុសនិងេទៀង ពួកធម៌ មនសភព្រតូវនិងេទៀង ពួកធម៌ មនមគគ 

ជ រមមណ៍ ពួកធម៌ មនមគគជេហតុ ពួកធម៌ មនមគគជអធិបតី 

សេ្រងគ ះេ យខនធ ៤  យតនៈ ២  ធតុ ២  ។  មិនសេ្រងគ ះ 

េ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ១  យតនៈ ១០ 

ធតុ ១៦     ។ 
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៣២ 

អភិធមមបិដេក   ធតុកថ 

 [៩៥] មជឈមិ ធមម  បញចហិ ខេនធហិ ទ្វ - 
ទស យតេនហិ អ ្ឋ រសហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ 
កតីហិ អសងគហិ  ។ ន េកហិចិ ខេនធហិ ន 
េកហិចិ យតេនហិ ន កហិចិ ធតហិូ អ- 
សងគហិ      ។ 
 [៩៦] អនិយ  ធមម  អសងខតំ ខនធេ  ឋ- 
េប ្វ  បញចហិ ខេនធហិ ទ្វ ទស យតេនហិ អ ្ឋ - 
រសហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ កតីហិ អសងគហិ- 

 ។ ន េកហិចិ ខេនធហិ ន េកហិចិ យ- 
តេនហិ     ន     កហិចិ     ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 
 [៩៧] ឧបបនន  ធមម  បញចហិ ខេនធហិ ទ្វ ទស- 

យតេនហិ អ ្ឋ រសហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ ក- 
តីហិ អសងគហិ  ។ ន េកហិចិ ខេនធហិ ន េកហិចិ 
យតេនហិ ន កហិចិ ធតហិូ អសងគហិ  ។ 

 [៩៨] អនុបបនន  ធមម  បញចហិ ខេនធហិ សត្ត- 
យតេនហិ អដ្ឋហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ ក- 

តីហិ អសងគហិ  ។ ន េកហិចិ ខេនធហិ បញច - 
យតេនហិ     ទសហិ     ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 
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៣២ 

អភិធមមបិដក   ធតុកថ 

 [៩៥] ពួកធម៌  ជក ្ត ល  សេ្រងគ ះេ យខនធ ៥  យ- 

តនៈ ១២  ធតុ ១៨  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិនែមន 

មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ មួយ មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យ យតនៈ 

មួយ     មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យធតុ មួយេឡើយ     ។ 

 [៩៦] ពួកធម៌ មិនេទៀង េវៀរែលង្រពះនិព្វ ន ជអសងខតៈ 

េ្រកអពីំខនធេចញ សេ្រងគ ះេ យខនធ ៥ យតនៈ ១២ ធតុ ១៨ ។ 

មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន ។ មិនែមនមិនសេ្រងគ ះ េ យខនធ  

មួយ មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យ យតនៈ មួយ មិនែមនមិនសេ្រងគ ះ 

េ យធតុ មួយេឡើយ     ។ 

 [៩៧] ពួកធម៌  ែដលេកើតេឡើងេហើយ  សេ្រងគ ះេ យខនធ ៥ 

យតនៈ ១២  ធតុ ១៨  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិន 

ែមនមិនសេ្រងគ ះេ យខនធ មួយ មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យ យតនៈ 

មួយ     មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យធតុ មួយេឡើយ     ។ 

 [៩៨] ពួកធម៌  ែដលមិនទន់េកើតេឡើង  សេ្រងគ ះេ យខនធ ៥ 

យតនៈ ៧  ធតុ ៨  ។ មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិនែមន 

មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ មួយេឡើយ  ែតមិនសេ្រងគ ះេ យ យតនៈ ៥ 

ធតុ ១០   េទ   ។ 
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៣៣ 

សងគ សងគហបទំ 

 [៩៩] ឧបបទិេន ធមម  បញចហិ ខេនធហិ ឯក- 

ទស យតេនហិ សត្តរសហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ 

កតីហិ អសងគហិ  ។ ន េកហិចិ ខេនធហិ 

ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ អសងគហិ  ។ 

 [១០០] អតី  ធមម  អនគ  ធមម  

បចចុបបនន  ធមម  អជឈ ្ត  ធមម  ពហិទធ  ធមម  អជឈត្ត- 

ពហិទធ  ធមម  បញចហិ ខេនធហិ ទ្វ ទស យតេនហិ 

អ ្ឋ រសហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ កតីហិ អសងគ- 

ហិ  ។ ន េកហិចិ ខេនធហិ ន េកហិចិ - 

យតេនហិ       ន       កហិចិ       ធតហិូ       អសងគហិ        ។ 

 [១០១] ពហិទធ  ធមម  អសងខតំ ខនធេ  

ឋេប ្វ  បញចហិ ខេនធហិ ទ្វ ទស យតេនហិ អ ្ឋ - 

រសហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ កតីហិ អសងគហិ- 

 ។ ន េកហិចិ ខេនធហិ ន េកហិចិ យ- 

តេនហិ     ន     កហិចិ     ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 
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៣៣ 

សងគ សងគហបទ 

 [៩៩] ពួកធម៌  ែដល្របុងនឹងេកើតេឡើង  សេ្រងគ ះេ យខនធ ៥ 

យតនៈ ១១  ធតុ ១៧  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិន 

ែមនមិនសេ្រងគ ះ េ យខនធ មួយេឡើយ ែតមិនសេ្រងគ ះេ យ យ- 

តនៈ ១     ធតុ ១     េទ     ។ 

 [១០០] ពួកធម៌ ជអតីត ពួកធម៌ ជអនគត ពួកធម៌ ជ 

បចចុបបនន ពួកធម៌ ជខងកនុង ពួកធម៌ ជខងេ្រក ពួកធម៌ ទងំខងកនុង 

ទងំខងេ្រក  សេ្រងគ ះេ យខនធ ៥  យតនៈ ១២  ធតុ ១៨  ។ 

មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន ។ មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យខនធ មួយ 

មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យ យតនៈ មួយ មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យ 

ធតុ មួយេឡើយ   ។ 

 [១០១] ពួកធម៌ ខងេ្រក េវៀរែលង្រពះនិព្វ ន ជអសងខតៈ 

េ្រកអពីំខនធេចញ សេ្រងគ ះេ យខនធ ៥ យតនៈ ១២ ធតុ ១៨ ។ 

មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន ។ មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យខនធ មួយ 

មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យ យតនៈ មួយ មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យ 

ធតុ មួយេឡើយ     ។ 
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៣៤ 

អភិធមមបិដេក   ធតុកថ 

 [១០២] អតី រមម  ធមម  អនគ រមម  

ធមម  ចតហិូ ខេនធហិ ទ្វី យតេនហិ ទ្វីហិ ធតហិូ 

សងគហិ  ។ កតីហិ អសងគហិ  ។ ឯេកន 

ខេនធន ទស យតេនហិ េ ឡសហិ ធតហិូ 

អសងគហិ      ។ 

 [១០៣] បចចុបបនន រមម  ធមម  អជឈ ្ត រមម  

ធមម  ពហិទធ រមម  ធមម  អជឈត្តពហិទធ រមម  

ធមម  ចតហិូ ខេនធហិ ទ្វី យតេនហិ អដ្ឋហិ ធ- 

តហិូ សងគហិ  ។ កតីហិ អសងគហិ  ។ ឯ- 

េកន ខេនធន ទស យតេនហិ ទសហិ ធតហិូ 

អសងគហិ      ។ 

 [១០៤] សនិទស នសបបដិឃ ធមម  ឯេកន 

ខេនធន ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ សងគ- 

ហិ  ។ កតីហិ អសងគហិ  ។ ចតហិូ ខេនធហិ 

ឯកទស យតេនហិ សត្តរសហិ ធតហិូ អសងគ- 

ហិ      ។ 
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៣៤ 

អភិធមមបិដក   ធតុកថ 

 [១០២] ពួកធម៌ មន រមមណ៍ជអតីត និងពួកធម៌ មន 

រមមណ៍ជអនគត  សេ្រងគ ះេ យខនធ ៤  យតនៈ ២  ធតុ ២  ។ 

មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ១  យ- 

តនៈ ១០    ធតុ ១៦    ។ 

 [១០៣] ពួកធម៌ មន រមមណ៍ជបចចុបបនន ពួកធម៌ មន 

រមមណ៍ខងកនុង ពួកធម៌ មន រមមណ៍ខងេ្រក ពួកធម៌ មន 

រមមណ៍ខងកនុង  និងខងេ្រក  សេ្រងគ ះេ យខនធ ៤  យតនៈ ២ 

ធតុ ៨  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ១ 

យតនៈ ១០    ធតុ ១០    ។ 

 [១០៤] ពួកធម៌ ្របកបេ យករេឃើញ ទងំ្របកបេ យករ 

ប៉ះពល់  សេ្រងគ ះេ យខនធ ១  យតនៈ ១  ធតុ ១  ។  មិន 

សេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ៤  យតនៈ ១១ 

ធតុ ១៧   ។ 
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៣៥ 

សងគ សងគហបទំ 

 [១០៥] អនិទស នសបបដិឃ ធមម  ឯេកន 

ខេនធន នវ យតេនហិ នវហិ ធតហិូ សងគហិ- 

 ។ កតីហិ អសងគហិ  ។ ចតហិូ ខេនធហិ 

តី យតេនហិ       នវហិ       ធតហិូ       អសងគហិ        ។ 

 [១០៦] អនិទស នបបដិឃ ធមម  អសងខតំ 

ខនធេ  ឋេប ្វ  បញចហិ ខេនធហិ ទ្វី យតេនហិ 

អដ្ឋហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ កតីហិ អសងគហិ- 

 ។ ន េកហិចិ ខេនធហិ ទស យតេនហិ 

ទសហិ     ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 

 [១០៧] េហត ូ ធមម  េហត ូ េចវ សេហតុ- 

ក ច ធមម  េហត ូ េចវ េហតុសមបយុ ្ត  ច 

ធមម  ឯេកន ខេនធន ឯេកនយតេនន ឯកយ 

ធតុយ សងគហិ  ។ កតីហិ អសងគហិ  ។ 

ចតហិូ ខេនធហិ ឯកទស យតេនហិ សត្តរសហិ 

ធតហិូ      អសងគហិ      ។ 

 [១០៨] ន េហត ូ ធមម  អេហតុក ធមម  េហតុ- 

វបិបយុ ្ត      ធមម      ន     េហត ូ    អេហតុក      ធមម       អសងខតំ 
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៣៥ 

សងគ សងគហបទ 

 [១០៥] ពួកធម៌ មិន្របកបេ យករេឃើញ ែត្របកបេ យ 

ករប៉ះពល់  សេ្រងគ ះេ យខនធ ១  យតនៈ ៩  ធតុ ៩  ។  មិន 

សេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ៤  យតនៈ ៣ 

ធតុ ៩   ។ 

 [១០៦] ពួកធម៌ មិន្របកបេ យករេឃើញ ទងំមិន្របកប 

េ យករប៉ះពល់ េវៀរែលង្រពះនិព្វ នជអសងខតៈ េ្រកអពីំខនធេចញ 

សេ្រងគ ះេ យខនធ ៥  យតនៈ ២  ធតុ ៨  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យ 

ធម៌ប៉ុនម ន ។ មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យខនធ មួយេឡើយ ែតមិន 

សេ្រងគ ះេ យ យតនៈ ១០   ធតុ ១០   េទ   ។ 

 [១០៧] ពួកធម៌ ជេហតុ ពួកធម៌ ជេហតុ ទងំ្រប្រពឹត្តេទ 

ជមួយនឹងេហតុ ពួកធម៌ ជេហតុ ទងំ្របកបេ យេហតុ សេ្រងគ ះ 

េ យខនធ ១ យតនៈ ១ ធតុ ១ ។ មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន ។ 

មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ៤    យតនៈ ១១    ធតុ ១៧    ។ 

 [១០៨] ពួកធម៌ មិនែមនេហតុ ពួកធម៌ មិន្រប្រពឹត្ត 

េទជមួយនឹងេហតុ  ពួកធម៌ ្របសចកេហតុ ពួកធម៌ មិនែមនេហតុ 

ទងំមិន្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងេហតុ        េវៀរែលង្រពះនិព្វ នជអសងខតៈ 
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៣៦ 

អភិធមមបិដេក   ធតុកថ 

ខនធេ  ឋេប ្វ  បញចហិ ខេនធហិ ទ្វ ទស - 
យតេនហិ អ ្ឋ រសហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ 
កតីហិ អសងគហិ  ។ ន េកហិចិ ខេនធហិ ន 
េកហិចិ យតេនហិ ន កហិចិ ធតហិូ អ- 
សងគហិ      ។ 
 [១០៩] សេហតុក ធមម  េហតុសមបយុ ្ត  
ធមម  សេហតុក េចវ ន ច េហត ូ ធមម (១) េហតុ- 
សមបយុ ្ត  េចវ ន ច េហត ូ ធមម  ន េហត ូ
សេហតុក ធមម  ចតហិូ ខេនធហិ ទ្វី យតេនហិ 
ទ្វីហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ កតីហិ អសងគហិ  ។ 
ឯេកន ខេនធន ទស យតេនហិ េ ឡសហិ 
ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 
 [១១០] សបបចចយ ធមម  សងខ  ធមម  
បញចហិ ខេនធហិ ទ្វ ទស យតេនហិ អ ្ឋ រសហិ 
ធតហិូ សងគហិ  ។ កតីហិ អសងគហិ  ។ ន 
េកហិចិ ខេនធហិ ន េកហិចិ យតេនហិ ន 
កហិចិ     ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 

     ១   ឱ.   េហតុក   េចវ   ន   េហតុធមម    ។ 
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៣៦ 

អភិធមមបិដក   ធតុកថ 

េ្រកអពីំខនធេចញ សេ្រងគ ះេ យខនធ ៥ យតនៈ ១២ ធតុ ១៨ ។ 

មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន ។ មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យខនធ  

មួយ មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យ យតនៈ មួយ មិនែមនមិនសេ្រងគ ះ 

េ យធតុ មួយេឡើយ     ។ 

 [១០៩] ពួកធម៌ ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងេហតុ ពួកធម៌ ្របកប 

េ យេហតុ ពួកធម៌ ្រគន់ែត្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងេហតុ ែតមិនែមន 

េហតុ ពួកធម៌ ្រគន់ែត្របកបេ យេហតុ ែតមិនែមនេហតុ ពួកធម៌ មិន 

ែមនេហតុ ែត្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងេហតុ សេ្រងគ ះេ យខនធ ៤ យ- 

តនៈ ២ ធតុ ២ ។ មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន ។ មិនសេ្រងគ ះេ យ 

ខនធ ១     យតនៈ ១០     ធតុ ១៦     ។ 

 [១១០] ពួកធម៌ ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងបចច័យ ពួកធម៌ ជសងខតៈ 

សេ្រងគ ះេ យខនធ ៥  យតនៈ ១២  ធតុ ១៨  ។  មិនសេ្រងគ ះ 

េ យធម៌ប៉ុនម ន ។ មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យខនធ មួយ មិនែមន 

មិនសេ្រងគ ះេ យ យតនៈ មួយ មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យធតុ 

មួយេឡើយ     ។ 



80 
 

៣៧ 

សងគ សងគហបទំ 

 [១១១] អបបចចយ ធមម  អសងខ  ធមម  
ន េកហិចិ ខេនធហិ ឯេកនយតេនន ឯកយ 
ធតុយ សងគហិ  ។ កតីហិ អសងគហិ  ។ 
បញចហិ ខេនធហិ ឯកទស យតេនហិ សត្តរសហិ 
ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 
 [១១២] សនិទស ន ធមម  ឯេកន ខេនធន 
ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ សងគហិ  ។ 
កតីហិ អសងគហិ  ។ ចតហិូ ខេនធហិ ឯកទស- 

យតេនហិ សត្តរសហិ ធតហិូ អសងគហិ  ។ 
 [១១៣] អនិទស ន ធមម  អសងខតំ ខនធេ  
ឋេប ្វ  បញចហិ ខេនធហិ ឯកទស យតេនហិ 
សត្តរសហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ កតីហិ អសងគ- 
ហិ  ។ ន េកហិចិ ខេនធហិ ឯេកនយតេនន 
ឯកយ     ធតុយ     សងគហិ      ។ 
 [១១៤] សបបដិឃ ធមម  ឯេកន ខេនធន 
ទស យតេនហិ ទសហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ 
កតីហិ អសងគហិ  ។ ចតហិូ ខេនធហិ ទ្វី - 
យតេនហិ     អដ្ឋហិ     ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 
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៣៧ 

សងគ សងគហបទ 

 [១១១] ពួកធម៌ មិនមនបចច័យ ពួកធម៌ ជអសងខតៈ មិនសេ្រងគ ះ 

េ យខនធ មួយេឡើយ ែតសេ្រងគ ះេ យ យតនៈ ១ ធតុ ១ ។ មិន 

សេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ៥  យតនៈ ១១ 

ធតុ ១៧     ។ 

 [១១២] ពួកធម៌  ្របកបេ យករេឃើញ  សេ្រងគ ះេ យខនធ ១ 

យតនៈ ១  ធតុ ១  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិន 

សេ្រងគ ះេ យខនធ ៤     យតនៈ ១១     ធតុ ១៧     ។ 

 [១១៣] ពួកធម៌ មិន្របកបេ យករេឃើញ េវៀរែលង្រពះ 

និព្វ នជអសងខតៈ  េ្រកអពីំខនធេចញ  សេ្រងគ ះេ យខនធ ៥  យ- 

តនៈ ១១  ធតុ ១៧  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិនែមន 

មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ មួយេឡើយ  ែតមិនសេ្រងគ ះេ យ យតនៈ ១ 

ធតុ ១   េទ   ។ 

 [១១៤] ពួកធម៌  ្របកបេ យករប៉ះពល់  សេ្រងគ ះេ យខនធ ១ 

យតនៈ ១០  ធតុ ១០  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិន 

សេ្រងគ ះេ យខនធ ៤    យតនៈ ២    ធតុ ៨    ។ 
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៣៨ 

អភិធមមបិដេក   ធតុកថ 

 [១១៥] អបបដិឃ ធមម  អសងខតំ ខនធេ  
ឋេប ្វ  បញចហិ ខេនធហិ ទ្វី យតេនហិ អដ្ឋហិ 
ធតហិូ សងគហិ  ។ កតីហិ អសងគហិ  ។ 
ន េកហិចិ ខេនធហិ ទស យតេនហិ ទសហិ 
ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 
  [១១៦] របូិេន ធមម  ឯេកន ខេនធន ឯក- 
ទស យតេនហិ ឯកទសហិ ធតហិូ សងគ- 
ហិ  ។ កតីហិ អសងគហិ  ។ ចតហិូ ខេនធហិ 
ឯេកនយតេនន សត្តហិ ធតហិូ អសងគហិ  ។ 
 [១១៧] អរបូិេន ធមម  អសងខតំ ខនធេ  ឋេប ្វ  
ចតហិូ ខេនធហិ ទ្វី យតេនហិ អដ្ឋហិ ធតហិូ 
សងគហិ  ។ កតីហិ អសងគហិ  ។ ឯេកន ខេនធន 
ទស យតេនហិ ទសហិ ធតហិូ អសងគហិ  ។ 
 [១១៨] េ កិយ ធមម  បញចហិ ខេនធហិ 
ទ្វ ទស យតេនហិ អ ្ឋ រសហិ ធតហិូ សងគហិ- 

 ។ កតីហិ អសងគហិ  ។ ន េកហិចិ 
ខេនធហិ ន េកហិចិ យតេនហិ ន កហិចិ 
ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 
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៣៨ 

អភិធមមបិដក   ធតុកថ 

 [១១៥] ពួកធម៌ មិន្របកបេ យករប៉ះពល់ េវៀរែលង្រពះ 

និព្វ នជអសងខតៈ  េ្រកអពីំខនធេចញ  សេ្រងគ ះេ យខនធ ៥  យ- 

តនៈ ២  ធតុ ៨  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិនែមនមិន 

សេ្រងគ ះេ យខនធ មួយេឡើយ ែតមិនសេ្រងគ ះេ យ យតនៈ ១០ 

ធតុ ១០   េទ   ។ 

 [១១៦] ពួកធម៌  មនរូប  សេ្រងគ ះេ យខនធ ១  យតនៈ ១១ 

ធតុ ១១  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យ 

ខនធ ៤    យតនៈ ១    ធតុ ៧    ។ 

 [១១៧] ពួកធម៌ មិនមនរូប េវៀរែលង្រពះនិព្វ នជអសងខតៈ 

េ្រកអពីំខនធេចញ  សេ្រងគ ះេ យខនធ ៤  យតនៈ ២  ធតុ ៨  ។ 

មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន ។ មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ១ យតនៈ ១០ 

ធតុ ១០    ។ 

 [១១៨] ពួកធម៌ ជេ កិយ សេ្រងគ ះេ យខនធ ៥ យតនៈ ១២ 

ធតុ ១៨ ។ មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន ។ មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យ 

ខនធ មួយ មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យ យតនៈ មួយ មិនែមនមិន 

សេ្រងគ ះេ យធតុ មួយេឡើយ   ។ 
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៣៩ 

សងគ សងគហបទំ 

 [១១៩] េ កុត្ត  ធមម  អសងខតំ ខនធេ  

ឋេប ្វ  ចតហិូ ខេនធហិ ទ្វី យតេនហិ ទ្វីហិ 

ធតហិូ សងគហិ  ។ កតីហិ អសងគហិ  ។ 

ឯេកន ខេនធន ទស យតេនហិ េ ឡសហិ 

ធតហិូ     អសងគហិ     ។ 

 [១២០] េកនចិ វេិញញយយ ធមម  េកនចិ ន 

វេិញញយយ ធមម  អសងខតំ ខនធេ  ឋេប ្វ  បញចហិ 

ខេនធហិ ទ្វ ទស យតេនហិ អ ្ឋ រសហិ ធតហិូ 

សងគហិ  ។ កតីហិ អសងគហិ  ។ ន េកហិចិ 

ខេនធហិ ន េកហិចិ យតេនហិ ន កហិចិ 

ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 

 [១២១] ស  ធមម  ស  េចវ ស  

ច ធមម  ស  េចវ សវសមបយុ ្ត  ច ធមម  

ឯេកន ខេនធន ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុ- 

យ សងគហិ  ។ កតីហិ អសងគហិ  ។ ចតហិូ 

ខេនធហិ ឯកទស យតេនហិ សត្តរសហិ ធតហិូ 

អសងគហិ      ។ 
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៣៩ 

សងគ សងគហបទ 

 [១១៩] ពួកធម៌ ជេ កុត្តរ េវៀរែលង្រពះនិព្វ នជអសងខតៈ 

េ្រកអពីំខនធេចញ  សេ្រងគ ះេ យខនធ ៤  យតនៈ ២  ធតុ ២  ។ 

មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន ។ មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ១ យតនៈ ១០ 

ធតុ ១៦   ។ 

 [១២០] ពួកធម៌ ែដលគបបដីឹងេ យវញិញ ណ នីមួយ ពួក 

ធម៌ ែដលមិនគបបដីឹងេ យវញិញ ណ នីមួយ េវៀរែលង្រពះនិព្វ ន 

ជអសងខតៈ  េ្រកអពីំខនធេចញ  សេ្រងគ ះេ យខនធ ៥  យតនៈ ១២ 

ធតុ ១៨  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិនែមនមិនសេ្រងគ ះ 

េ យខនធ មួយ មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យ យតនៈ មួយ មិន 

ែមនមិនសេ្រងគ ះេ យធតុ មួយេឡើយ   ។ 

 [១២១] ពួកធម៌ ជ សវៈ ពួកធម៌ ជ សវៈ ទងំ្រប្រពឹត្ត 

េទជមួយនឹង សវៈ ពួកធម៌ ជ សវៈ ទងំ្របកបេ យ សវៈ 

សេ្រងគ ះេ យខនធ ១ យតនៈ ១ ធតុ ១ ។ មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ 

ប៉ុនម ន   ។    មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ៤   យតនៈ ១១   ធតុ ១៧   េទ  ។ 
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៤០ 
អភិធមមបិដេក   ធតុកថ 

 [១២២] េន ស  ធមម  សវវបិបយុ ្ត  

ធមម  អសងខតំ ខនធេ  ឋេប ្វ  បញចហិ ខេនធហិ 

ទ្វ ទស យតេនហិ អ ្ឋ រសហិ ធតហិូ សងគ- 

ហិ  ។ កតីហិ អសងគហិ  ។ ន េកហិចិ 

ខេនធហិ ន េកហិចិ យតេនហិ ន កហិចិ 

ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 

 [១២៣] ស  ធមម  ស  េចវ េន 

ច ស  ធមម  សវវបិបយុ ្ត  ស  ធមម  

បញចហិ ខេនធហិ ទ្វ ទស យតេនហិ អ ្ឋ រសហិ 

ធតហិូ សងគហិ  ។ កតីហិ អសងគហិ  ។ ន 

េកហិចិ ខេនធហិ ន េកហិចិ យតេនហិ ន 

កហិចិ     ធតហិូ     អសងគហិ     ។ 

 [១២៤] អនស  ធមម  សវវបិបយុ ្ត  អ- 

នស  ធមម  អសងខតំ ខនធេ  ឋេប ្វ  ចតហិូ 

ខេនធហិ ទ្វី យតេនហិ ទ្វីហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ 

កតីហិ អសងគហិ  ។ ឯេកន ខេនធន ទស - 

យតេនហិ         េ ឡសហិ         ធតហិូ         អសងគហិ        ។ 
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៤០ 

អភិធមមបិដក   ធតុកថ 

 [១២២] ពួកធម៌ មិនែមន សវៈ ពួកធម៌ ្របសចក សវៈ 

េវៀរែលង្រពះនិព្វ នជអសងខតៈ េ្រកអពីំខនធេចញ សេ្រងគ ះេ យ 

ខនធ ៥ យតនៈ ១២ ធតុ ១៨ ។ មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន ។ 

មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យខនធ មួយ មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យ យ- 

តនៈ មួយ     មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យធតុ មួយេឡើយ     ។ 

 [១២៣] ពួកធម៌ ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង សវៈ ពួកធម៌ ្រគន់ 

ែត្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង សវៈ ែតមិនែមន សវៈ ពួកធម៌ ្របសចក 

សវៈ ែត្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង សវៈ សេ្រងគ ះេ យខនធ ៥ យ- 

តនៈ ១២  ធតុ ១៨  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិនែមន 

មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ មួយ មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យ យតនៈ 

មួយ     មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យធតុ មួយេឡើយ     ។ 

 [១២៤] ពួកធម៌ មិនែមន សវៈ ពួកធម៌ ្របសចក សវៈ 

ទងំមិនែមនជ សវៈ េវៀរែលង្រពះនិព្វ នជអសងខតៈ េ្រកអពីំខនធ 

េចញ  សេ្រងគ ះេ យខនធ ៤  យតនៈ ២  ធតុ ២  ។  មិន 

សេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ១  យតនៈ ១០ 

ធតុ ១៦     ។ 
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៤១ 

សងគ សងគហបទំ 

 [១២៥] សវសមបយុ ្ត  ធមម  សវសមប- 

យុ ្ត  េចវ េន ច ស  ធមម  ចតហិូ ខេនធហិ 

ទ្វី យតេនហិ ទ្វីហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ កតីហិ 

អសងគហិ  ។ ឯេកន ខេនធន ទស យតេនហិ 

េ ឡសហិ     ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 

 [១២៦] សេញញ ជន ធមម  គនថ  ធមម  ឱឃ 

ធមម  េយគ ធមម  នីវរ  ធមម  ប ម  ធមម  

ប ម  េចវ ប ម ្ឋ  ច ធមម  ឯេកន ខេនធន 

ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ សងគហិ  ។ 

កតីហិ អសងគហិ  ។ ចតហិូ ខេនធហិ ឯកទស- 

យតេនហិ សត្តរសហិ ធតហិូ អសងគហិ  ។ 

 [១២៧] េន ប ម  ធមម  ប មសវបិប- 

យុ ្ត  ធមម  អសងខតំ ខនធេ  ឋេប ្វ  បញចហិ 

ខេនធហិ ទ្វ ទស យតេនហិ អ ្ឋ រសហិ ធតហិូ 

សងគហិ  ។ កតីហិ អសងគហិ  ។ ន េកហិចិ 

ខេនធហិ ន េកហិចិ យតេនហិ ន កហិចិ 

ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 



89 
 

៤១ 

សងគ សងគហបទ 

 [១២៥] ពួកធម៌ ្របកបេ យ សវៈ ពួកធម៌ ្រគន់ែត្រប- 

កបេ យ សវៈ  ែតមិនែមនជ សវៈ  សេ្រងគ ះេ យខនធ ៤  យ- 

តនៈ ២  ធតុ ២  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិនសេ្រងគ ះ 

េ យខនធ ១     យតនៈ ១០     ធតុ ១៦     ។ 

 [១២៦] ពួកធម៌ ជសេញញ ជនៈ ពួកធម៌ ជគនថៈ ពួកធម៌ ជ 

ឱឃៈ ពួកធម៌ ជេយគៈ ពួកធម៌ ជនីវរណៈ ពួកធម៌ ជប មសៈ 

ពួកធម៌ ជប មសៈ ទងំប មសៈ ទ បអែង្អលផង សេ្រងគ ះេ យ 

ខនធ ១  យតនៈ ១  ធតុ ១  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។ 

មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ៤    យតនៈ ១១    ធតុ ១៧    ។ 

 [១២៧] ពួកធម៌ មិនែមនប មសៈ ពួកធម៌ ្របសចកប មសៈ 

េវៀរែលង្រពះនិព្វ នជអសងខតៈ េ្រកអពីំខនធេចញ សេ្រងគ ះេ យខនធ ៥ 

យតនៈ ១២  ធតុ ១៨  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិន 

ែមនមិនសេ្រងគ ះេ យខនធ មួយ មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យ យតនៈ 

មួយ     មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យធតុ មួយេឡើយ     ។ 
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៤២ 

អភិធមមបិដេក   ធតុកថ 

 [១២៨] ប ម ្ឋ  ធមម  ប ម ្ឋ  េចវ េន 

ច ប ម  ធមម  ប មសវបិបយុ ្ត  ប ម ្ឋ  

ធមម  បញចហិ ខេនធហិ ទ្វ ទស យតេនហិ អ ្ឋ - 

រសហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ កតីហិ អសងគហិ  ។ 

ន េកហិចិ ខេនធហិ ន េកហិចិ យតេនហិ ន 

កហិចិ     ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 

 [១២៩] អប ម ្ឋ  ធមម  ប មសវបិបយុ ្ត  

ធមម  អប ម ្ឋ  ធមម  អសងខតំ ខនធេ  ឋេប ្វ  

ចតហិូ ខេនធហិ ទ្វី យតេនហិ ទ្វីហិ ធតហិូ 

សងគហិ  ។ កតីហិ អសងគហិ  ។ ឯេកន 

ខេនធន ទស យតេនហិ េ ឡសហិ ធតហិូ 

អសងគហិ     ។ 

 [១៣០] ប មសសមបយុ ្ត  ធមម  ចតហិូ 

ខេនធហិ ទ្វី យតេនហិ ទ្វីហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ 

កតីហិ អសងគហិ  ។ ឯេកន ខេនធន ទស - 

យតេនហិ     េ ឡសហិ     ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 
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៤២ 

អភិធមមបិដក   ធតុកថ 

 [១២៨] ពួកធម៌ ែដលប មសៈ ទ បអែង្អល ពួកធម៌ ែដល 

្រគន់ែតប មសៈ ទ បអែង្អល ែតមិនែមនជប មសៈ ពួកធម៌ ្របស 

ចកប មសៈ  ែតប មសៈ ទ បអែង្អល  សេ្រងគ ះេ យខនធ ៥  យ- 

តនៈ ១២  ធតុ ១៨  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិនែមន 

មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ មួយ មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យ យតនៈ 

មួយ     មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យធតុ មួយេឡើយ     ។ 

 [១២៩] ពួកធម៌ ែដលប មសៈមិន ទ បអែង្អល ពួកធម៌ ្របស 

ចកប មសៈ ពួកធម៌ ែដលប មសៈមិន ទ បអែង្អល េវៀរែលង 

្រពះនិព្វ នជអសងខតៈ  េ្រកអពីំខនធេចញ  សេ្រងគ ះេ យខនធ ៤  យ- 

តនៈ ២  ធតុ ២  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិនសេ្រងគ ះ 

េ យខនធ ១     យតនៈ ១០     ធតុ ១៦     ។ 

 [១៣០] ពួកធម៌  ្របកបេ យប មសៈ  សេ្រងគ ះេ យខនធ ៤ 

យតនៈ ២  ធតុ ២  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិន 

សេ្រងគ ះេ យខនធ ១     យតនៈ ១០     ធតុ ១៦     ។ 
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៤៣ 

សងគ សងគហបទំ 

 [១៣១] រមម  ធមម  ចតហិូ ខេនធហិ 
ទ្វី យតេនហិ អដ្ឋហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ 
កតីហិ អសងគហិ  ។ ឯេកន ខេនធន ទស - 
យតេនហិ     ទសហិ     ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 
 [១៣២] អនរមម  ធមម  អសងខតំ ខនធេ  
ឋេប ្វ  ឯេកន ខេនធន ឯកទស យតេនហិ 
ឯកទសហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ កតីហិ 
អសងគហិ  ។ ចតហិូ ខេនធហិ ឯេកនយតេនន 
សត្តហិ     ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 
 [១៣៣] ចិ ្ត  ធមម  ឯេកន ខេនធន ឯ- 
េកនយតេនន សត្តហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ 
កតីហិ អសងគហិ  ។ ចតហិូ ខេនធហិ ឯកទ- 
ស យតេនហិ ឯកទសហិ ធតហិូ អសងគហិ  ។ 
 [១៣៤] េន ចិ ្ត  ធមម  អសងខតំ ខនធេ  
ឋេប ្វ  ចតហិូ ខេនធហិ ឯកទស យតេនហិ 
ឯកទសហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ កតីហិ 
អសងគហិ  ។ ឯេកន ខេនធន ឯេកនយតេនន 
សត្តហិ     ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 
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៤៣ 

សងគ សងគហបទ 

 [១៣១]  ពួកធម៌្របកបេ យ រមមណ៍  សេ្រងគ ះេ យខនធ ៤ 

យតនៈ ២  ធតុ ៨  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិន 

សេ្រងគ ះេ យខនធ ១     យតនៈ ១០     ធតុ ១០     ។ 

 [១៣២] ពួកធម៌ មិនមន រមមណ៍ េវៀរែលង្រពះនិព្វ នជ 

អសងខតៈ  េ្រកអពីំខនធេចញ  សេ្រងគ ះេ យខនធ ១  យតនៈ ១១ 

ធតុ ១១  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យ 

ខនធ ៤     យតនៈ ១     ធតុ ៧     ។ 

 [១៣៣] ពួកធម៌  គឺចិត្ត សេ្រងគ ះេ យខនធ ១ យតនៈ ១ 

ធតុ ៧ ។ មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន ។ មិនសេ្រងគ ះេ យ 

ខនធ ៤    យតនៈ ១១    ធតុ ១១    ។ 

 [១៣៤] ពួកធម៌ មិនែមនចិត្ត េវៀរែលង្រពះនិព្វ នជអសងខតៈ 

េ្រកអពីំខនធេចញ សេ្រងគ ះេ យខនធ ៤ យតនៈ ១១ ធតុ ១១ ។ 

មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន ។ មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ១ យតនៈ ១ 

ធតុ ៧     ។ 
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៤៤ 

អភិធមមបិដេក   ធតុកថ 

 [១៣៥] េចតសិក ធមម  ចិត្តសមបយុ ្ត  

ធមម  ចិត្តសំស ្ឋ  ធមម  តីហិ ខេនធហិ ឯេកន- 

យតេនន ឯកយ ធតុយ សងគហិ  ។ កតីហិ 

អសងគហិ  ។ ទ្វីហិ ខេនធហិ ឯកទស យត- 

េនហិ     សត្តរសហិ     ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 

 [១៣៦] អេចតសិក ធមម  អសងខតំ ខនធេ  

ឋេប ្វ  ទ្វីហិ ខេនធហិ ទ្វ ទស យតេនហិ អ ្ឋ រ- 

សហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ កតីហិ អសងគហិ  ។ 

តីហិ ខេនធហិ ន េកហិចិ យតេនហិ ន ក- 

ហិចិ     ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 

 [១៣៧] ចិត្តវបិបយុ ្ត  ធមម  ចិត្តវសំិស ្ឋ  

ធមម  អសងខតំ ខនធេ  ឋេប ្វ  ឯេកន ខេនធន 

ឯកទស យតេនហិ ឯកទសហិ ធតហិូ 

សងគហិ  ។ កតីហិ អសងគហិ  ។ ចតហិូ 

ខេនធហិ ឯេកនយតេនន សត្តហិ ធតហិូ អសងគ- 

ហិ      ។ 
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៤៤ 

អភិធមមបិដក   ធតុកថ 

 [១៣៥] ពួកធម៌ គឺេចតសិក ពួកធម៌ ្របកបេ យចិត្ត ពួកធម៌ 

្រចឡេំ យចិត្ត សេ្រងគ ះេ យខនធ ៣ យតនៈ ១ ធតុ ១ ។ មិន 

សេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន ។ មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ២ យតនៈ ១១ 

ធតុ ១៧     ។ 

 [១៣៦] ពួកធម៌ មិនែមនេចតសិក េវៀរែលង្រពះនិព្វ នជ 

អសងខតៈ េ្រកអពីំខនធេចញ សេ្រងគ ះេ យខនធ ២ យតនៈ ១២ 

ធតុ ១៨ ។ មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន ។ មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ៣ 

ែតមិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យ យតនៈ មួយ មិនែមនមិនសេ្រងគ ះ 

េ យធតុ មួយេឡើយ     ។ 

 [១៣៧] ពួកធម៌ ្របសចកចិត្ត ពួកធម៌ មិន្រចឡេំ យចិត្ត 

េវៀរែលង្រពះនិព្វ នជអសងខតៈ េ្រកអពីំខនធេចញ សេ្រងគ ះេ យ 

ខនធ ១ យតនៈ ១១ ធតុ ១១ ។ មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន ។ 

មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ៤     យតនៈ ១     ធតុ ៧     ។ 
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៤៥ 

សងគ សងគហបទំ 

 [១៣៨] ចិត្តសមុ ្ឋ ន ធមម  ចតហិូ ខេនធហិ 
ឆ យតេនហិ ឆហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ កតីហិ 
អសងគហិ  ។ ឯេកន ខេនធន ឆ យតេនហិ 
ទ្វ ទសហិ     ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 
 [១៣៩] េន ចិត្តសមុ ្ឋ ន ធមម  េន ចិត្តស- 
ហភុេន ធមម  េន ចិ ្ត នុបរវិត្តិេន ធមម  អសងខតំ 
ខនធេ  ឋេប ្វ  ទ្វីហិ ខេនធហិ ទ្វ ទស យតេនហិ 
អ ្ឋ រសហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ កតីហិ អសងគ- 
ហិ  ។ តីហិ ខេនធហិ ន េកហិចិ យតេនហិ 
ន     កហិចិ     ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 
 [១៤០] ចិត្តសហភុេន ធមម  ចិ ្ត នុបរវិត្តិេន 
ធមម  ចតហិូ ខេនធហិ ឯេកនយតេនន ឯកយ 
ធតុយ សងគហិ  ។ កតីហិ អសងគហិ  ។ 
ឯេកន ខេនធន ឯកទស យតេនហិ សត្តរសហិ 
ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 
 [១៤១] ចិត្តសំសដ្ឋសមុ ្ឋ ន ធមម  ចិត្តសំ- 
សដ្ឋសមុ ្ឋ នសហភុេន ធមម  ចិត្តសំសដ្ឋសមុ ្ឋ ន- 
នុបរវិត្តិេន        ធមម         តីហិ        ខេនធហិ         ឯេកនយតេនន 
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៤៥ 

សងគ សងគហបទ 

 [១៣៨] ពួកធម៌ មនចិត្តជសមុ ្ឋ ន សេ្រងគ ះេ យខនធ ៤ 

យតនៈ ៦ ធតុ ៦ ។ មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន ។ មិន 

សេ្រងគ ះេ យខនធ ១     យតនៈ ៦     ធតុ ១២     ។ 

 [១៣៩] ពួកធម៌ មិនែមន ងំេឡើងេ យចិត្ត ពួកធម៌ មិនេកើត 

ជមួយនឹងចិត្ត ពួកធម៌ មិន្រប្រពឹត្តេទ មចិត្ត េវៀរែលង្រពះនិព្វ នជ 

អសងខតៈ េ្រកអពីំខនធេចញ សេ្រងគ ះេ យខនធ ២ យតនៈ ១២ 

ធតុ ១៨ ។ មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន ។ មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ៣ 

ែតមិនែមនមិនសេ្រងគ ះ េ យ យតនៈ មួយ មិនែមនមិនសេ្រងគ ះ 

េ យធតុ មួយេឡើយ     ។ 

 [១៤០] ពួកធម៌ េកើតជមួយនឹងចិត្ត ពួកធម៌ ្រប្រពឹត្តេទ មចិត្ត 

សេ្រងគ ះេ យខនធ ៤ យតនៈ ១ ធតុ ១ ។ មិនសេ្រងគ ះេ យ 

ធម៌ប៉ុនម ន ។ មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ១ យតនៈ ១១ ធតុ ១៧ ។ 

 [១៤១] ពួកធម៌ ែដល្រចឡ ំ ទងំ ងំេឡើងេ យចិត្ត ពួកធម៌ 

ែដល្រចឡ ំ ទងំ ងំេឡើង ទងំេកើតជមួយនឹងចិត្ត ពួកធម៌ ែដល្រចឡ ំ

ទងំ ងំេឡើង  ទងំ្រប្រពឹត្តេទ មចិត្ត  សេ្រងគ ះេ យខនធ ៣  យតនៈ១ 
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៤៦ 

អភិធមមបិដេក   ធតុកថ 

ឯកយ ធតុយ សងគហិ  ។ កតីហិ អសងគហិ- 
 ។ ទ្វីហិ ខេនធហិ ឯកទស យតេនហិ សត្ត- 

រសហិ     ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 
 [១៤២] េន ចិត្តសំសដ្ឋសមុ ្ឋ ន ធមម  េន 
ចិត្តសំសដ្ឋសមុ ្ឋ នសហភុេន ធមម  េន ចិត្តសំ- 
សដ្ឋសមុ ្ឋ ននុបរវិត្តិេន ធមម  អសងខតំ ខនធេ  
ឋេប ្វ  ទ្វីហិ ខេនធហិ ទ្វ ទស យតេនហិ អ ្ឋ - 
រសហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ កតីហិ អសងគហិ  ។ 
តីហិ ខេនធហិ ន េកហិចិ យតេនហិ ន កហិ- 
ចិ     ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 
 [១៤៣] អជឈត្តិក ធមម  ទ្វីហិ ខេនធហិ 
ឆ យតេនហិ ទ្វ ទសហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ 
កតីហិ អសងគហិ  ។ តីហិ ខេនធហិ ឆ យ- 
តេនហិ     ឆហិ     ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 
 [១៤៤] ពហិ  ធមម  អសងខតំ ខនធេ  
ឋេប ្វ  ចតហិូ ខេនធហិ ឆ យតេនហិ ឆហិ ធតហិូ 
សងគហិ  ។ កតីហិ អសងគហិ  ។ ឯេកន ខេនធន 
ឆ យតេនហិ       ទ្វ ទសហិ       ធតហិូ       អសងគហិ         ។ 
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៤៦ 

អភិធមមបិដក   ធតុកថ 

ធតុ ១ ។ មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន ។ មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ២ 

យតនៈ ១១     ធតុ ១៧     ។ 

 [១៤២] ពួកធម៌ ែដលមិន្រចឡ ំ ទងំមិន ងំេឡើងេ យចិត្ត 

ពួកធម៌ ែដលមិន្រចឡ ំ ទងំមិន ងំេឡើង ទងំមិនេកើតជមួយនឹងចិត្ត 

ពួកធម៌ ែដលមិន្រចឡ ំ ទងំមិន ងំេឡើង ទងំមិន្រប្រពឹត្តេទ មចិត្ត 

េវៀរែលង្រពះនិព្វ នជអសងខតៈ េ្រកអពីំខនធេចញ សេ្រងគ ះេ យខនធ ២ 

យតនៈ ១២ ធតុ ១៨ ។ មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន ។ មិន 

សេ្រងគ ះេ យខនធ ៣ ែតមិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យ យតនៈ មួយ 

មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យធតុ មួយេឡើយ     ។ 

 [១៤៣] ពួកធម៌ ខងកនុង សេ្រងគ ះេ យខនធ ២ យតនៈ ៦ 

ធតុ ១២ ។ មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន ។ មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ៣ 

យតនៈ ៦   ធតុ ៦   ។ 

 [១៤៤] ពួកធម៌ ខងេ្រក េវៀរែលង្រពះនិព្វ នជអសងខតៈ 

េ្រកអពីំខនធេចញ សេ្រងគ ះេ យខនធ ៤ យតនៈ ៦ ធតុ ៦ ។ 

មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន ។ មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ១ យតនៈ ៦ 

ធតុ ១២     ។ 
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៤៧ 

សងគ សងគហបទំ 

 [១៤៥] ឧបទ ធមម  ឯេកន ខេនធន ទស- 
យតេនហិ ទសហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ កតីហិ 

អសងគហិ  ។ ចតហិូ ខេនធហិ ទ្វី យតេនហិ 
អដ្ឋហិ     ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 
 [១៤៦] េន ឧបទ ធមម  អសងខតំ ខនធេ  
ឋេប ្វ  បញចហិ ខេនធហិ តី យតេនហិ នវហិ 
ធតហិូ សងគហិ  ។ កតីហិ អសងគហិ  ។ ន 
េកហិចិ ខេនធហិ នវ យតេនហិ នវហិ ធតហិូ 
អសងគហិ      ។ 
 [១៤៧] ឧបទិនន  ធមម  បញចហិ ខេនធហិ ឯក- 
ទស យតេនហិ សត្តរសហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ 
កតីហិ អសងគហិ  ។ ន េកហិចិ ខេនធហិ ឯេក- 
នយតេនន     ឯកយ     ធតុយ     អសងគហិ      ។ 
 [១៤៨] អនុបទិនន  ធមម  អសងខតំ ខនធេ  
ឋេប ្វ  បញចហិ ខេនធហិ សត្ត យតេនហិ អដ្ឋ- 
ហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ កតីហិ អសងគហិ  ។ 
ន េកហិចិ ខេនធហិ បញច យតេនហិ ទសហិ 
ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 
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៤៧ 

សងគ សងគហបទ 

 [១៤៥] ពួកធម៌ ែដល្របកន់ម ំ សេ្រងគ ះេ យខនធ ១ យ- 

តនៈ ១០ ធតុ ១០ ។ មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន ។ មិនសេ្រងគ ះ 

េ យខនធ ៤     យតនៈ ២     ធតុ ៨     ។ 

 [១៤៦] ពួកធម៌ ែដលមិន្របកន់ម ំ េវៀរែលង្រពះនិព្វ នជ 

អសងខតៈ េ្រកអពីំខនធេចញ សេ្រងគ ះេ យខនធ ៥ យតនៈ ៣ 

ធតុ ៩ ។ មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន ។ មិនែមនមិនសេ្រងគ ះ 

េ យខនធ មួយេឡើយ ែតមិនសេ្រងគ ះេ យ យតនៈ ៩ ធតុ ៩ េទ។ 

 [១៤៧] ពួកធម៌ ែដលកមមកកិេលសមនត ្ហ ជេដើមកន់យក 

សេ្រងគ ះេ យខនធ ៥ យតនៈ ១១ ធតុ ១៧ ។ មិនសេ្រងគ ះ 

េ យធម៌ប៉ុនម ន ។ មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យខនធ មួយេឡើយ ែត 

មិនសេ្រងគ ះេ យ យតនៈ ១   ធតុ ១   េទ   ។ 

 [១៤៨] ពួកធម៌ ែដលកមមកកិេលសមនត ្ហ ជេដើមមិនកន់យក 

េវៀរែលង្រពះនិព្វ នជអសងខតៈ េ្រកអពីំខនធេចញ សេ្រងគ ះេ យខនធ ៥ 

យតនៈ ៧ ធតុ ៨ ។ មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន ។ មិនែមន 

មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ មួយេឡើយ ែតមិនសេ្រងគ ះេ យ យតនៈ ៥ 

ធតុ ១០   េទ   ។ 
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៤៨ 

អភិធមមបិដេក   ធតុកថ 

 [១៤៩] ឧបទន ធមម  កិេល  ធមម  
កិេល  េចវ សង កិ េលសិក ច ធមម  កិេល  
េចវ សង កិ លិ ្ឋ  ច ធមម  កិេល  េចវ កិេល- 
សសមបយុ ្ត  ច ធមម  ឯេកន ខេនធន ឯេកន- 
យតេនន ឯកយ ធតុយ សងគហិ  ។ កតីហិ 
អសងគហិ  ។ ចតហិូ ខេនធហិ ឯកទស យត- 
េនហិ     សត្តរសហិ     ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 
 [១៥០] េន កិេល  ធមម  អសង កិ លិ ្ឋ  
ធមម  កិេលសវបិបយុ ្ត  ធមម  អសងខតំ ខនធេ  
ឋេប ្វ  បញចហិ ខេនធហិ ទ្វ ទស យតេនហិ 
អ ្ឋ រសហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ កតីហិ អសងគ- 
ហិ  ។ ន េកហិចិ ខេនធហិ ន េកហិចិ - 
យតេនហិ ន កហិចិ ធតហិូ អសងគហិ  ។ 
 [១៥១] សង កិ េលសិក ធមម  សង កិ េលសិក 
េចវ េន ច កិេល  ធមម  កិេលសវបិបយុ ្ត  
សង កិ េលសិក ធមម  បញចហិ ខេនធហិ ទ្វ ទស យ- 
តេនហិ អ ្ឋ រសហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ កតីហិ 
អសងគហិ        ។        ន      េកហិចិ      ខេនធហិ      ន      េកហិចិ 
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៤៨ 

អភិធមមបិដក   ធតុកថ 

 [១៤៩] ពួកធម៌ ែដល្របកន់ម ំ ពួកធម៌ ជកិេលស ពួកធម៌ 

ជកិេលស ទងំគួរដល់នូវេសចក្ដីេ ហមង ពួកធម៌ ជកិេលស ទងំជ 

សភវៈេ ហមងេហើយ ពួកធម៌ ជកិេលស ទងំ្របកបេ យកិេលស 

សេ្រងគ ះេ យខនធ ១ យតនៈ ១ ធតុ ១ ។ មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ 

ប៉ុនម ន  ។   មិនសេ្រងគ ះខនធ ៤   យតនៈ ១១   ធតុ ១៧   ។ 

 [១៥០] ពួកធម៌ មិនែមនកិេលស ពួកធម៌ មិនេ ហមងេហើយ 

ពួកធម៌ ្របសចកកិេលស េវៀរែលង្រពះនិព្វ ន ជអសងខតៈ េ្រក 

អពីំខនធេចញ សេ្រងគ ះេ យខនធ ៥ យតនៈ ១២ ធតុ ១៨ ។ មិន 

សេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន ។ មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យខនធ មួយ មិន 

ែមនមិនសេ្រងគ ះេ យ យតនៈ មួយ មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យ 

ធតុ មួយេឡើយ   ។ 

 [១៥១] ពួកធម៌ គួរដល់នូវេសចក្ដីេ ហមង ពួកធម៌ ្រគន់ 

ែតគួរដល់នូវេសចក្ដីេ ហមង ែតមិនែមនកិេលស ពួកធម៌ ្របស 

ចកកិេលស ែតគួរដល់នូវេសចក្ដីេ ហមង សេ្រងគ ះេ យខនធ ៥ 

យតនៈ ១២ ធតុ ១៨ ។ មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន ។ 

មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យខនធ មួយ     មិនែមន    មិនសេ្រងគ ះេ យ 
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៤៩ 

សងគ សងគហបទំ 

យតេនហិ ន កហិចិ ធតហិូ អសងគហិ  ។ 
 [១៥២] អសង កិ េលសិក ធមម  កិេលសវបិប- 
យុ ្ត  អសង កិ េលសិក ធមម  អសងខតំ ខនធេ  ឋេប- 
្វ  ចតហិូ ខេនធហិ ទ្វី យតេនហិ ទ្វីហិ ធតហិូ 

សងគហិ  ។ កតីហិ អសងគហិ  ។ ឯេកន ខេនធន 
ទស យតេនហិ េ ឡសហិ ធតហិូ អសងគហិ  ។ 
 [១៥៣] សង កិ លិ ្ឋ  ធមម  កិេលសសមបយុ ្ត  
ធមម  សង កិ លិ ្ឋ  េចវ េន ច កិេល  ធមម  កិ- 
េលសសមបយុ ្ត  េចវ េន ច កិេល  ធមម  ចតហិូ 
ខេនធហិ ទ្វី យតេនហិ ទ្វីហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ 
កតីហិ អសងគហិ  ។ ឯេកន ខេនធន ទស - 
យតេនហិ េ ឡសហិ ធតហិូ អសងគហិ  ។ 
 [១៥៤] ទស េនន ប តព្វ  ធមម  ភវ- 
នយ ប តព្វ  ធមម  ទស េនន ប តព្វេហតុក 
ធមម  ភវនយ ប តព្វេហតុក ធមម  ចតហិូ 
ខេនធហិ ទ្វី យតេនហិ ទ្វីហិ ធតហិូ សងគហិ- 

 ។ កតីហិ អសងគហិ  ។ ឯេកន ខេនធន ទស- 
យតេនហិ       េ ឡសហិ       ធតហិូ       អសងគហិ        ។ 
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៤៩ 

សងគ សងគហបទ 

យតនៈ មួយ មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យធតុ មួយេឡើយ ។ 

 [១៥២] ពួកធម៌ មិនគួរដល់នូវេសចក្ដីេ ហមង ពួកធម៌ ្របស 

ចកកិេលស ពួកធម៌ មិនគួរដល់នូវេសចក្ដីេ ហមង េវៀរែលង្រពះ 

និព្វ នជអសងខតៈ េ្រកអពីំខនធេចញ សេ្រងគ ះេ យខនធ ៤ យ- 

តនៈ ២ ធតុ ២ ។ មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន ។ មិនសេ្រងគ ះ 

េ យខនធ ១   យតនៈ ១០   ធតុ ១៦   ។ 

 [១៥៣] ពួកធម៌ ែដលេ ហមងេហើយ ពួកធម៌ ្របកបេ យ 

កិេលស ពួកធម៌ ែដលេ ហមងេហើយ ែតមិនែមនជកិេលស ពួក 

ធម៌ែដល្រគន់ែត្របកបេ យកិេលស ែតមិនែមនជកិេលស សេ្រងគ ះ 

េ យខនធ ៤ យតនៈ ២ ធតុ ២ ។ មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ 

ប៉ុនម ន ។ មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ១ យតនៈ ១០ ធតុ ១៦ ។ 

 [១៥៤] ពួកធម៌ គួរលះេ យទស នៈ (ករេឃើញនូវ្រពះនិព្វ ន 

ជដបូំង គឺេ បត្តិមគគ) ពួកធម៌ គួរលះេ យភវន គឺ មគគ ៣ 

ខងេលើ ពួកធម៌ មនេហតុគួរលះេ យទស នៈ ពួកធម៌ មនេហតុគួរ 

លះេ យភវន សេ្រងគ ះេ យខនធ ៤ យតនៈ ២ ធតុ ២ ។ 

មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន ។ មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ១ យតនៈ ១០ 

ធតុ ១៦   ។ 
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៥០ 

 អភិធមមបិដេក   ធតុកថ 

 [១៥៥] ន ទស េនន ប តព្វ  ធមម  ន 

ភវនយ ប តព្វ  ធមម  ន ទស េនន ប - 

តព្វេហតុក ធមម  ន ភវនយ ប តព្វេហតុក 

ធមម  អសងខតំ ខនធេ  ឋេប ្វ  បញចហិ ខេនធហិ 

ទ្វ ទស យតេនហិ អ ្ឋ រសហិ ធតហិូ សងគហិ- 

 ។ កតីហិ អសងគហិ  ។ ន េកហិចិ ខេនធ- 

ហិ ន េកហិចិ យតេនហិ ន កហិចិ ធតហិូ 

អសងគហិ      ។ 

 [១៥៦] សវតិកក  ធមម  សវចិ  ធមម  ចតហិូ 

ខេនធហិ ទ្វី យតេនហិ តីហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ 

កតីហិ អសងគហិ  ។ ឯេកន ខេនធន ទស- 

យតេនហិ បននរសហិ ធតហិូ អសងគហិ  ។ 

 [១៥៧] អវតិកក  ធមម  អវចិ  ធមម  អសងខតំ 

ខនធេ  ឋេប ្វ  បញចហិ ខេនធហិ ទ្វ ទស យ- 

តេនហិ សត្តរសហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ កតីហិ 

អសងគហិ  ។ ន េកហិចិ ខេនធហិ ន េកហិចិ 

យតេនហិ       ឯកយ        ធតុយ        អសងគហិ        ។ 
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៥០ 

អភិធមមបិដក   ធតុកថ 

 [១៥៥] ពួកធម៌ មិនគួរលះេ យទស នៈ ពួកធម៌ មិនគួរលះ 

េ យភវន ពួកធម៌ មនេហតុមិនគួរលះេ យទស នៈ ពួកធម៌ មន 

េហតុមិនគួរលះេ យភវន េវៀរែលង្រពះនិព្វ ន ជអសងខតៈ េ្រកអពីំ 

ខនធេចញ សេ្រងគ ះេ យខនធ ៥ យតនៈ ១២ ធតុ ១៨ ។ 

មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន ។ មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យខនធ មួយ 

មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យ យតនៈ មួយ មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យ 

ធតុ មួយេឡើយ     ។ 

 [១៥៦] ពួកធម៌ ្របកបេ យវតិកកៈ ពួកធម៌ ្របកបេ យវចិរៈ 

សេ្រងគ ះេ យខនធ ៤ យតនៈ ២ ធតុ ៣ ។ មិនសេ្រងគ ះេ យ 

ធម៌ប៉ុនម ន ។ មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ១ យតនៈ ១០ ធតុ ១៥ ។ 

 [១៥៧] ពួកធម៌ មិនមនវតិកកៈ ពួកធម៌ មិនមនវចិរៈ េវៀរ 

ែលង្រពះនិព្វ ន ជអសងខតៈ េ្រកអពីំខនធេចញ សេ្រងគ ះេ យខនធ ៥ 

យតនៈ ១២ ធតុ ១៧ ។ មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន ។ មិន 

ែមនមិនសេ្រងគ ះេ យខនធ មួយ មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យ យ- 

តនៈ មួយេឡើយ     ែតមិនសេ្រងគ ះេ យធតុ ១   េទ     ។ 
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៥១ 

សងគ សងគហបទំ 

 [១៥៨] សបបតីិក ធមម  បីតិសហគ  ធមម  
ចតហិូ ខេនធហិ ទ្វី យតេនហិ ទ្វីហិ ធតហិូ សងគ- 
ហិ  ។ កតីហិ អសងគហិ  ។ ឯេកន ខេនធន 
ទស យតេនហិ េ ឡសហិ ធតហិូ អសងគហិ  ។ 
 [១៥៩] អបបតីិក ធមម  ន បីតិសហគ  
ធមម  ន សុខសហគ  ធមម  អសងខតំ ខនធេ  
ឋេប ្វ  បញចហិ ខេនធហិ ទ្វ ទស យតេនហិ អ ្ឋ - 
រសហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ កតីហិ អសងគ- 
ហិ  ។ ន េកហិចិ ខេនធហិ ន េកហិចិ យ- 
តេនហិ     ន     កហិចិ     ធតហិូ     អសងគហិ     ។ 
 [១៦០] សុខសហគ  ធមម  តីហិ ខេនធហិ 
ទ្វី យតេនហិ តីហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ កតីហិ 
អសងគហិ  ។ ទ្វីហិ ខេនធហិ ទស យតេនហិ 
បននរសហិ     ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 
 [១៦១] ឧេបកខ សហគ  ធមម  តីហិ ខេនធហិ 
ទ្វី យតេនហិ សត្តហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ 
កតីហិ អសងគហិ  ។ ទ្វីហិ ខេនធហិ ទស - 
យតេនហិ        ឯកទសហិ         ធតហិូ         អសងគហិ         ។ 
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៥១ 

សងគ សងគហបទ 

 [១៥៨] ពួកធម៌ ្របកបេ យបីតិ ពួកធម៌ ្រចឡេំ យបីតិ 

សេ្រងគ ះេ យខនធ ៤ យតនៈ ២ ធតុ ២ ។ មិនសេ្រងគ ះេ យ 

ធម៌ប៉ុនម ន   ។   មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ១   យតនៈ ១០   ធតុ ១៦   ។ 

 [១៥៩] ពួកធម៌ មិនមនបីតិ ពួកធម៌ មិន្រចឡេំ យបីតិ ពួក 

ធម៌ មិន្របកបេ យសុខ េវៀរែលង្រពះនិព្វ នជអសងខតៈ េ្រកអពីំ 

ខនធេចញ សេ្រងគ ះេ យខនធ ៥ យតនៈ ១២ ធតុ ១៨ ។ មិន 

សេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន ។ មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យខនធ មួយ 

មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យ យតនៈ មួយ មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យ 

ធតុ មួយេឡើយ   ។ 

 [១៦០] ពួកធម៌ ្រចឡេំ យសុខ សេ្រងគ ះេ យខនធ ៣ 

យតនៈ ២ ធតុ ៣ ។ មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន ។ មិនសេ្រងគ ះ 

េ យខនធ ២   យតនៈ ១០   ធតុ ១៥   ។ 

 [១៦១] ពួកធម៌ ្រចឡេំ យឧេបកខ  សេ្រងគ ះេ យខនធ ៣ 

យតនៈ ២ ធតុ ៧ ។ មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន ។ មិន 

សេ្រងគ ះេ យខនធ ២     យតនៈ ១០     ធតុ ១១     ។ 
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៥២ 

អភិធមមបិដេក   ធតុកថ 

 [១៦២] ន ឧេបកខ សហគ  ធមម  អសងខតំ 

ខនធេ  ឋេប ្វ  បញចហិ ខេនធហិ ទ្វ ទស យ- 

តេនហិ េតរសហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ កតីហិ 

អសងគហិ  ។ ន េកហិចិ ខេនធហិ ន េកហិចិ 

យតេនហិ     បញចហិ     ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 

 [១៦៣] កមវច  ធមម  បរយិបនន  ធមម  

សឧត្ត  ធមម  បញចហិ ខេនធហិ ទ្វ ទស យត- 

េនហិ អ ្ឋ រសហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ កតីហិ 

អសងគហិ  ។ ន េកហិចិ ខេនធហិ ន េកហិចិ 

យតេនហិ ន កហិចិ ធតហិូ អសងគហិ  ។ 

 [១៦៤] ន កមវច  ធមម  អបរយិបនន  

ធមម  អនុត្ត  ធមម  អសងខតំ ខនធេ  ឋេប ្វ  

ចតហិូ ខេនធហិ ទ្វី យតេនហិ ទ្វីហិ ធតហិូ 

សងគហិ  ។ កតីហិ អសងគហិ  ។ ឯេកន 

ខេនធន ទស យតេនហិ េ ឡសហិ ធតហិូ 

អសងគហិ      ។ 
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៥២ 

អភិធមមបិដក   ធតុកថ 

 [១៦២] ពួកធម៌ មិន្រចឡេំ យឧេបកខ  េវៀរែលង្រពះនិព្វ ន 

ជអសងខតៈ េ្រកអពីំខនធេចញ សេ្រងគ ះេ យខនធ ៥ យតនៈ ១២ 

ធតុ ១៣ ។ មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន ។ មិនែមនមិនសេ្រងគ ះ 

េ យខនធ មួយ មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យ យតនៈ មួយេឡើយ 

ែតមិនសេ្រងគ ះេ យធតុ ៥   ។ 

 [១៦៣] ពួកធម៌ ជកមវចរ ពួកធម៌ ជបរយិបននៈ 

( ប់បញចូ លកនុងវដ្តៈ) ពួកធម៌ ជសឧត្តរៈ (្របកបេ យករេរ ើខ្លួនេឡើង) 

សេ្រងគ ះេ យខនធ ៥ យតនៈ ១២ ធតុ ១៨ ។ មិនសេ្រងគ ះេ យ 

ធម៌ប៉ុនម ន ។ មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យខនធ មួយ មិនែមនមិន 

សេ្រងគ ះេ យ យតនៈ មួយ មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យធតុ  

មួយេឡើយ   ។ 

 [១៦៤] ពួកធម៌ មិនែមនកមវចរ ពួកធម៌ ជអបរយិបននៈ 

(មិន ប់បញចូ លកនុងវដ្តៈ) ពួកធម៌ ជអនុត្តរៈ (មិន្របកបេ យករេរ ើ 

ខ្លួនេឡើង) េវៀរែលង្រពះនិព្វ ន ជអសងខតៈ េ្រកអពីំខនធេចញ សេ្រងគ ះ 

េ យខនធ ៤ យតនៈ ២ ធតុ ២ ។ មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ 

ប៉ុនម ន    ។     មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ១    យតនៈ ១០    ធតុ ១៦     ។ 
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៥៣ 

សងគ សងគហបទំ 

 [១៦៥] របូវច  ធមម  អរបូវច  ធមម  

និយយនិក ធមម  និយ  ធមម  សរ  ធមម  ចតហិូ 

ខេនធហិ ទ្វី យតេនហិ ទ្វីហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ 

កតីហិ អសងគហិ  ។ ឯេកន ខេនធន ទស - 

យតេនហិ េ ឡសហិ ធតហិូ អសងគហិ  ។ 

 [១៦៦] ន របូវច  ធមម  ន អរបូវច  ធមម  

អនិយយនិក ធមម  អនិយ  ធមម  អរ  ធមម  

កតីហិ ខេនធហិ កតី យតេនហិ កតីហិ ធតហិូ 

សងគហិ  ។ អរ  ធមម  អសងខតំ ខនធេ  

ឋេប ្វ  បញចហិ ខេនធហិ ទ្វ ទស យតេនហិ អ ្ឋ រ- 

សហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ កតីហិ អសងគហិ- 

 ។ ន េកហិចិ ខេនធហិ ន េកហិចិ យ- 

តេនហិ       ន       កហិចិ       ធតហិូ       អសងគហិ        ។ 

សងគ សងគហបទនិេទទេ    និដ្ឋិេ    ។ 
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៥៣ 

សងគ សងគហបទ 

 [១៦៥] ពួកធម៌ ជរូបវចរ ពួកធម៌ ជអរូបវចរ ពួកធម៌ ជ 

េ្រគ ងេចញចកវដ្តៈ ពួកធម៌ េទៀង ពួកធម៌ ែដល្របកបេ យស្រតូវ 

សេ្រងគ ះេ យខនធ ៤ យតនៈ ២ ធតុ ២ ។ មិនសេ្រងគ ះេ យ 

ធម៌ប៉ុនម ន ។ មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ១ យតនៈ ១០ ធតុ ១៦ ។ 

 [១៦៦] ពួកធម៌ មិនែមនជរូបវចរ ពួកធម៌ មិនែមនជអរូប- 

វចរ ពួកធម៌ មិនែមនជេ្រគ ងេចញចកវដ្តៈ ពួកធម៌ មិនេទៀង ពួកធម៌ 

មិនែមនជស្រតូវ សេ្រងគ ះេ យខនធប៉ុនម ន យតនៈប៉ុនម ន ធតុ 

ប៉ុនម ន ។ ពួកធម៌ មិនែមនជស្រតូវ េវៀរែលង្រពះនិព្វ នជអសងខតៈ 

េ្រកអពីំខនធេចញ សេ្រងគ ះេ យខនធ ៥ យតនៈ ១២ ធតុ ១៨ ។ 

មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន ។ មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យខនធ មួយ 

មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យ យតនៈ មួយ មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យ 

ធតុ មួយេឡើយ     ។ 

ចប់   សងគ សងគហបទនិេទទស   ។ 
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សងគហិេតន   អសងគហិតបទនិេទទេ  
 [១៦៧] ចកខ្វ យតេនន េយ ធមម  ។ េប ។ 

េផដ្ឋព្វ យតេនន េយ ធមម  ចកខុ ធតុយ េយ 

ធមម  ។ េប ។ េផដ្ឋព្វធតុយ េយ ធមម  ខនធសងគ- 

េហន សងគហិ  យតនសងគេហន អសងគហិ  

ធតុសងគេហន អសងគហិ  េត ធមម  កតីហិ 

ខេនធហិ កតី យតេនហិ កតីហិ ធតហិូ អសងគ- 

ហិ  ។ េត ធមម  ចតហិូ ខេនធហិ ទ្វី យតេន- 

ហិ     អដ្ឋហិ     ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 

 [១៦៨] ចកខុ វញិញ ណធតុយ េយ ធមម  

េ តវញិញ ណធតុយ េយ ធមម  ឃនវញិញ ណ- 

ធតុយ េយ ធមម  ជិ ្ហ វញិញ ណធតុយ េយ ធមម  

កយវញិញ ណធតុយ េយ ធមម  មេនធតុយ 

េយ ធមម  មេនវញិញ ណធតុយ េយ ធមម  ខនធ- 

សងគេហន សងគហិ  យតនសងគេហន អសងគ- 

ហិ  ធតុសងគេហន អសងគហិ  េត ធមម  ចតហិូ 

ខេនធហិ ឯកទស យតេនហិ ទ្វ ទសហិ ធតហិូ 

អសងគហិ      ។ 
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សងគហិេតន   អសងគហិតបទនិេទទស 
 [១៦៧] ពួកធម៌  សេ្រងគ ះេ យចកខ្វ យតនៈ ។ េប ។ 

ពួកធម៌  សេ្រងគ ះេ យេផដ្ឋព្វ យតនៈ ពួកធម៌  សេ្រងគ ះ 

េ យចកខុធតុ ។ េប ។ ពួកធម៌  សេ្រងគ ះេ យេផដ្ឋព្វធតុ 

េ យខនធសងគហៈ មិនសេ្រងគ ះេ យ យតនសងគហៈ មិនសេ្រងគ ះ 

េ យធតុសងគហៈ ពួកធម៌េនះ មិនសេ្រងគ ះេ យខនធប៉ុនម ន យ- 

តនៈប៉ុនម ន ធតុប៉ុនម ន ។ ពួកធម៌េនះ មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ៤ 

យតនៈ ២     ធតុ ៨     ។ 

 [១៦៨] ពួកធម៌  សេ្រងគ ះេ យចកខុ វញិញ ណធតុ ពួកធម៌ 

 សេ្រងគ ះេ យេ តវញិញ ណធតុ ពួកធម៌  សេ្រងគ ះេ យ 

ឃនវញិញ ណធតុ ពួកធម៌  សេ្រងគ ះេ យជិ ្ហ វញិញ ណធតុ ពួក 

ធម៌  សេ្រងគ ះេ យកយវញិញ ណធតុ ពួកធម៌  សេ្រងគ ះេ យ 

មេនធតុ ពួកធម៌  សេ្រងគ ះេ យមេនវញិញ ណធតុ េ យ 

ខនធសងគហៈ មិនសេ្រងគ ះេ យ យតនសងគហៈ មិនសេ្រងគ ះេ យ 

ធតុសងគហៈ ពួកធម៌េនះ មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ៤ យតនៈ ១១ 

ធតុ ១២     ។ 
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៥៥ 

សងគហិេតន   អសងគហិតបទំ 

 [១៦៩] ចកខុ ្រនទិេយន េយ ធមម  េ តិ្រនទិ- 

េយន េយ ធមម  ឃនិ្រនទិេយន េយ ធមម  ជិវ ្ហ្ិរនទិេយន 

េយ ធមម  កយិ្រនទិេយន េយ ធមម  ឥតថិ្រនទិេយន 

េយ ធមម  បុរសិិ្រនទិេយន េយ ធមម  ខនធសងគេហន 

សងគហិ  យតនសងគេហន អសងគហិ  ធតុ- 

សងគេហន អសងគហិ  េត ធមម  ចតហិូ ខេនធហិ 

ទ្វី យតេនហិ អដ្ឋហិ ធតហិូ អសងគហិ  ។ 

 [១៧០] អសញញ ភេវន េយ ធមម  ឯកេ - 

ករភេវន     េយ  ធមម    ខនធសងគេហន   សងគហិ  

យតនសងគេហន អសងគហិ  ធតុសងគេហន 

អសងគហិ  េត ធមម  ចតហិូ ខេនធហិ តី យ- 

តេនហិ     នវហិ     ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 

 [១៧១] បរេិទេវន េយ ធមម  សនិទស ន- 

សបបដិេឃហិ ធេមមហិ េយ ធមម  ខនធសងគេហន 

សងគហិ  យតនសងគេហន អសងគហិ  ធតុ- 

សងគេហន អសងគហិ  េត ធមម  ចតហិូ ខេនធហិ 

ទ្វី យតេនហិ       អដ្ឋហិ       ធតហិូ       អសងគហិ        ។ 
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៥៥ 

សងគហិេតន   អសងគហិតបទ 

 [១៦៩] ពួកធម៌  សេ្រងគ ះេ យចកខុ ្រនទិយ ពួកធម៌  

សេ្រងគ ះេ យេ តិ្រនទិយ ពួកធម៌  សេ្រងគ ះេ យឃនិ្រនទិយ ពួក 

ធម៌  សេ្រងគ ះេ យជិវ ្ហ្ិរនទិយ ពួកធម៌  សេ្រងគ ះេ យកយិ្រនទិយ 

ពួកធម៌  សេ្រងគ ះេ យឥតថិ្រនទិយ ពួកធម៌  សេ្រងគ ះេ យ 

បុរសិិ្រនទិយ េ យខនធសងគហៈ មិនសេ្រងគ ះេ យ យតនសងគហៈ 

មិនសេ្រងគ ះេ យធតុសងគហៈ ពួកធម៌េនះ មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ៤ 

យតនៈ ២   ធតុ ៨   ។ 

 [១៧០] ពួកធម៌  សេ្រងគ ះេ យអសញញ ភព ពួកធម៌ 

 សេ្រងគ ះេ យភពមនខនធ ១ េ យខនធសងគហៈ មិនសេ្រងគ ះ 

េ យ យតនសងគហៈ មិនសេ្រងគ ះេ យធតុសងគហៈ ពួកធម៌េនះ 

មិនសេ្រងគ ះ     េ យខនធ ៤     យតនៈ ៣     ធតុ ៩     ។ 

 [១៧១] ពួកធម៌  សេ្រងគ ះេ យេសចក្ដីខ កឹខ ួល ពួក 

ធម៌  សេ្រងគ ះេ យពួកធម៌្របកបេ យករេឃើញ ទងំ្របកបេ យ 

ករប៉ះពល់ េ យខនធសងគហៈ មិនសេ្រងគ ះេ យ យតនសងគហៈ 

មិនសេ្រងគ ះេ យធតុសងគហៈ ពួកធម៌េនះ មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ៤ 

យតនៈ ២   ធតុ ៨   ។ 
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៥៦ 

អភិធមមបិដេក   ធតុកថ 

 [១៧២] អនិទស នសបបដិេឃហិ ធេមមហិ េយ 

ធមម  ខនធសងគេហន សងគហិ  យតនសងគេហន 

អសងគហិ  ធតុសងគេហន អសងគហិ  េត ធមម  

ចតហិូ ខេនធហិ ទស យតេនហិ េ ឡសហិ 

ធតហិូ   អសងគហិ    ។ 

 [១៧៣] សនិទស េនហិ ធេមមហិ េយ ធមម  

ខនធសងគេហន សងគហិ  យតនសងគេហន អ- 

សងគហិ  ធតុសងគេហន អសងគហិ  េត ធមម  

ចតហិូ ខេនធហិ ទ្វី យតេនហិ អដ្ឋហិ ធតហិូ 

អសងគហិ      ។ 

 [១៧៤] សបបដិេឃហិ ធេមមហិ េយ ធមម  

ឧបទធេមមហិ េយ ធមម  ខនធសងគេហន សងគហិ  

យតនសងគេហន អសងគហិ  ធតុសងគេហន អ- 

សងគហិ  េត ធមម  កតីហិ ខេនធហិ កតី យត- 

េនហិ កតីហិ ធតហិូ អសងគហិ  ។ េត ធមម  

ចតហិូ ខេនធហិ ឯកទស យតេនហិ សត្តរសហិ 

ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 
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៥៦ 

អភិធមមបិដក   ធតុកថ 

 [១៧២] ពួកធម៌  សេ្រងគ ះេ យពួកធម៌ មិន្របកបេ យ 

ករេឃើញ ែត្របកបេ យករប៉ះពល់ េ យខនធសងគហៈ មិនសេ្រងគ ះ 

េ យ យតនសងគហៈ មិនសេ្រងគ ះេ យធតុសងគហៈ ពួកធម៌េនះ 

មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ៤     យតនៈ ១០     ធតុ ១៦     ។ 

 [១៧៣] ពួកធម៌  សេ្រងគ ះេ យពួកធម៌ ្របកបេ យ 

ករេឃើញ េ យខនធសងគហៈ មិនសេ្រងគ ះេ យ យតនសងគហៈ 

មិនសេ្រងគ ះេ យធតុសងគហៈ ពួកធម៌េនះ មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ៤ 

យតនៈ ២   ធតុ ៨   ។ 

 [១៧៤] ពួកធម៌  សេ្រងគ ះេ យពួកធម៌្របកបេ យករប៉ះ 

ពល់ ពួកធម៌  សេ្រងគ ះេ យពួកឧបទធម៌ េ យខនធសងគហៈ 

មិនសេ្រងគ ះេ យ យតនសងគហៈ មិនសេ្រងគ ះេ យធតុសងគហៈ 

ពួកធម៌ទងំេនះ មិនសេ្រងគ ះេ យខនធប៉ុនម ន យតនៈប៉ុនម ន ធតុ 

ប៉ុនម ន ។ ពួកធម៌ទងំេនះ មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ៤ យតនៈ ១១ 

ធតុ ១៧     ។ 
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៥៧ 

អសងគហិេតន   សងគហិតបទំ 

 ទ យតន សត្តរស ធតុេយ សត្តិ្រនទិយ អ- 
សញញ ភេ  ឯកេ ករភេ  បរេិទេ  សនិទស ន- 
សបបដិឃ ំ    អនិទស នំ     បុនេរវ     សបបដិឃ ំ     ឧបទតិ      ។ 

សងគហិេតន   អសងគហិតបទនិេទទេ    និដ្ឋិេ    ។ 

 

អសងគហិេតន   សងគហិតបទនិេទទេ  
 [១៧៥] េវទនខេនធន េយ ធមម  សញញ ខេនធន 
េយ ធមម  សងខ រកខ េនធន េយ ធមម  សមុទយសេចចន 
េយ ធមម  មគគសេចចន  េយ ធមម  ខនធសងគេហន 
អសងគហិ  យតនសងគេហន សងគហិ  ធតុ- 
សងគេហន សងគហិ  េត ធមម  កតីហិ ខេនធហិ 
កតី យតេនហិ កតីហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ 
េត ធមម  អសងខតំ ខនធេ  ឋេប ្វ  តីហិ ខេនធហិ 
ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ សងគហិ  ។ 
 [១៧៦] និេ ធសេចចន េយ ធមម  ខនធសងគ- 
េហន អសងគហិ  យតនសងគេហន សងគហិ  
ធតុសងគេហន សងគហិ  េត ធមម  ចតហិូ ខេនធហិ 
ឯេកនយតេនន       ឯកយ        ធតុយ        សងគហិ         ។ 
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៥៧ 

អសងគហិេតន   សងគហិតបទ 

 យតនៈ ១០ ធតុ ១៧ ឥ្រនទិយ ៧ អសញញ ភព ឯកេ ករ- 
ភព េសចក្ដីខ កឹខ ួល ធមមជត្របកបេ យករេឃើញ ទងំ្របកប 
េ យករប៉ះពល់ និងធមមជតមិន្របកបេ យករេឃើញ េឈម ះថ 
សបបដិឃធម៌     េឈម ះថ     ឧបទធម៌េទៀតផង     ។ 

ចប់   សងគហិេតន   អសងគហិតបទនិេទទស   ។ 

 

អសងគហិេតន   សងគហិតបទនិេទទស 

 [១៧៥] ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យេវទនខនធ ពួក 
ធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យសញញ ខនធ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះ 
េ យសងខ រកខនធ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យសមុទយសចច 
ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យមគគសចច េ យខនធសងគហៈ សេ្រងគ ះ 
េ យ យតនសងគហៈ សេ្រងគ ះេ យធតុសងគហៈ ធម៌ទងំេនះ 
សេ្រងគ ះេ យខនធប៉ុនម ន យតនៈប៉ុនម ន ធតុប៉ុនម ន ។ ពួកធម៌ 
េនះ េវៀរែលង្រពះនិព្វ ន ជអសងខតៈ េ្រកអពីំខនធេចញ សេ្រងគ ះ 
េ យខនធ ៣   យតនៈ ១   ធតុ ១   ។ 
 [១៧៦] ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យនិេ ធសចច េ យខនធ- 
សងគហៈ សេ្រងគ ះេ យ យតនសងគហៈ សេ្រងគ ះេ យធតុសងគហៈ 
ពួកធម៌េនះ     សេ្រងគ ះេ យខនធ ៤     យតនៈ ១     ធតុ ១     ។ 
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៥៨ 

អភិធមមបិដេក   ធតុកថ 

 [១៧៧] ជីវតិិ្រនទិេយន េយ ធមម  ខនធសងគេហន 

អសងគហិ  យតនសងគេហន សងគហិ  ធតុ- 

សងគេហន អសងគហិ  េត ធមម  អសងខតំ ខនធេ  

ឋេប ្វ  ទ្វីហិ ខេនធហិ ឯេកនយតេនន ឯកយ 

ធតុយ     សងគហិ      ។ 

 [១៧៨] ឥតថិ្រនទិេយន េយ ធមម  បុរសិិ្រនទិេយន 

េយ ធមម  សុខិ្រនទិេយន េយ ធមម  ទុកខិ ្រនទិេយន 

េយ ធមម  េ មនស ្ិរនទិេយន េយ ធមម  េទម- 

នស ្ិរនទិេយន េយ ធមម  ឧេបកខិ ្រនទិេយន េយ ធមម  

សទធិ្រនទិេយន េយ ធមម  វរីយិិ្រនទិេយន េយ ធមម  

សតិ្រនទិេយន េយ ធមម  សមធិ្រនទិេយន េយ ធមម  

បញញិ ្រនទិេយន េយ ធមម  អនញញតញញស មីតិ្រនទិេយន 

េយ ធមម  អញញិ ្រនទិេយន េយ ធមម  អញញ វ្ិរនទិេយន 

េយ ធមម  អវជិជ យ េយ ធមម  អវជិជ បចចយ សងខ េរន 

េយ      ធមម       ស យតនបបចចយ       ផេស ន      េយ      ធមម  
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៥៨ 

អភិធមមបិដក   ធតុកថ 

 [១៧៧] ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យជីវតិិ្រនទិយ េ យ 

ខនធសងគហៈ សេ្រងគ ះេ យ យតនសងគហៈ មិនសេ្រងគ ះេ យធតុ- 

សងគហៈ ពួកធម៌េនះ េវៀរែលង្រពះនិព្វ ន ជអសងខតៈ េ្រកអពីំខនធ 

េចញ     សេ្រងគ ះេ យខនធ ២     យតនៈ ១     ធតុ ១     ។ 

 [១៧៨] ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យឥតថិ្រនទិយ ពួកធម៌  

មិនសេ្រងគ ះេ យបុរសិិ្រនទិយ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យសុខិ្រនទិយ 

ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យទុកខិ្រនទិយ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះ 

េ យេ មនស ្ិរនទិយ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យេទមនស ្ិរនទិយ 

ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យឧេបកខិ្រនទិយ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះ 

េ យសទធិ្រនទិយ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យវរីយិិ្រនទិយ ពួកធម៌  

មិនសេ្រងគ ះេ យសតិ្រនទិយ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យសមធិ- 

្រនទិយ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យបញញិ ្រនទិយ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះ 

េ យអនញញតញញស មីតិ្រនទិយ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យអញញិ ្រនទិយ 

ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យអញញ វ្ិរនទិយ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះ 

េ យអវជិជ  ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យសងខ រ េ្រពះអវជិជ ជបចច័យ 

ពួកធម៌      មិនសេ្រងគ ះេ យផស ៈ     េ្រពះស យតនៈជបចច័យ 
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៥៩ 

អសងគហិេតន   សងគហិតបទំ 

ផស បបចចយ េវទនយ េយ ធមម  េវទនបចចយ 

ត ្ហ យ េយ ធមម  ត ្ហ បចចយ ឧបទេនន 

េយ ធមម  ឧបទនបបចចយ កមមភេវន េយ ធមម  

ខនធសងគេហន អសងគហិ  យតនសងគេហន 

សងគហិ  ធតុសងគេហន សងគហិ  េត ធមម  

អសងខតំ ខនធេ  ឋេប ្វ  តីហិ ខេនធហិ ឯេកន- 

យតេនន      ឯកយ     ធតុយ     សងគហិ      ។ 

 [១៧៩] ជតិយ េយ ធមម  ជ យ េយ ធមម  

មរេណន េយ ធមម  ឈេនន េយ ធមម  ខនធ- 

សងគេហន អសងគហិ  យតនសងគេហន សងគ- 

ហិ  ធតុសងគេហន សងគហិ  េត ធមម  អសងខត ំ

ខនធេ  ឋេប ្វ  ទ្វីហិ ខេនធហិ ឯេកនយតេនន 

ឯកយ     ធតុយ     សងគហិ      ។ 

 [១៨០] េ េកន េយ ធមម  ទុេកខន េយ ធមម  

េទមនេស ន       េយ       ធមម        ឧបយេសន       េយ      ធមម  
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៥៩ 

អសងគហិេតន   សងគហិតបទ 

ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យេវទន េ្រពះផស ៈជបចច័យ ពួកធម៌ 

 មិនសេ្រងគ ះេ យត ្ហ  េ្រពះេវទនជបចច័យ ពួកធម៌  មិន 

សេ្រងគ ះេ យឧបទន េ្រពះត ្ហ ជបចច័យ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះ 

េ យកមមភព េ្រពះឧបទនជបចច័យ េ យខនធសងគហៈ សេ្រងគ ះេ យ 

យតនសងគហៈ សេ្រងគ ះេ យធតុសងគហៈ ពួកធម៌ទងំេនះ េវៀរ 

ែលង្រពះនិព្វ ន ជអសងខតៈ េ្រកអពីំខនធេចញ សេ្រងគ ះេ យខនធ ៣ 

យតនៈ ១     ធតុ ១     ។ 

 [១៧៩] ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យជតិ ពួកធម៌  

មិនសេ្រងគ ះេ យជ  ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យមរណៈ ពួកធម៌ 

 មិនសេ្រងគ ះេ យឈន េ យខនធសងគហៈ សេ្រងគ ះេ យ 

យតនសងគហៈ សេ្រងគ ះេ យធតុសងគហៈ ពួកធម៌េនះ េវៀរែលង 

្រពះនិព្វ ន ជអសងខតៈ េ្រកអពីំខនធេចញ សេ្រងគ ះេ យខនធ ២ យ- 

តនៈ ១   ធតុ ១   ។ 

 [១៨០] ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យេសចក្ដីេ ក ពួកធម៌ 

 មិនសេ្រងគ ះេ យទុកខ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យេទម- 

នស    ពួកធម៌    មិនសេ្រងគ ះេ យឧបយសៈ (េសចក្ដី នតឹងចិត្ត) 
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៦០ 

អភិធមមបិដេក   ធតុកថ 

សតិបប ្ឋ េនន េយ ធមម  សមមបបធេនន េយ 

ធមម  អបបមញញ យ េយ ធមម  បញចហិ ឥ្រនទិេយហិ 

េយ ធមម  បញចហិ ពេលហិ េយ ធមម  សត្តហិ 

េពជឈេងគហិ េយ ធមម  អរេិយន អដ្ឋងគិ េកន មេគគន 

េយ ធមម  ផេស ន េយ ធមម  េវទនយ េយ ធមម  

សញញ យ េយ ធមម  េចតនយ េយ ធមម  អធិ- 

េមេកខន េយ ធមម  មនសិកេរន េយ ធមម  

េហតហិូ ធេមមហិ េយ ធមម  េហតហិូ េចវ ស- 

េហតុេកហិ ច ធេមមហិ េយ ធមម  េហតហិូ េចវ 

េហតុសមបយុេត្តហិ ច ធេមមហិ េយ ធមម  ខនធ- 

សងគេហន អសងគហិ  យតនសងគេហន សងគ- 

ហិ  ធតុសងគេហន សងគហិ  េត ធមម  អសងខត ំ

ខនធេ  ឋេប ្វ  តីហិ ខេនធហិ ឯេកនយតេនន 

ឯកយ     ធតុយ     សងគហិ      ។ 
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៦០ 

អភិធមមបិដក   ធតុកថ 

ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យសតិបប ្ឋ ន ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះ 

េ យសមមបបធន ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យអបបមញញ  ពួក 

ធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យឥ្រនទិយ ៥  ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះ 

េ យពលៈ ៥ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យេពជឈងគ ៧ ពួក 

ធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យមគគមនអងគ ៨ ដ៏្របេសើរ ពួកធម៌  

មិនសេ្រងគ ះេ យផស ៈ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យេវទន 

ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យសញញ  ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះ 

េ យេចតន ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យអធិេមកខ (ករេជឿស៊ប់) 

ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យមនសិករ (ករេធ្វើទុកកនុងចិត្ត) ពួកធម៌ 

 មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ជេហតុ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះ 

េ យធម៌ជេហតុ ទងំ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងេហតុ ពួកធម៌  មិន 

សេ្រងគ ះេ យធម៌ជេហតុ ទងំ្របកបេ យេហតុ េ យខនធសងគហៈ 

សេ្រងគ ះេ យ យតនសងគហៈ សេ្រងគ ះេ យធតុសងគហៈ ពួកធម៌ 

េនះ េវៀរែលង្រពះនិព្វ ន ជអសងខតៈ េ្រកអពីំខនធេចញ សេ្រងគ ះ 

េ យខនធ ៣   យតនៈ ១   ធតុ ១   ។ 



128 
 

៦១ 

អសងគហិេតន   សងគហិតបទំ 

 [១៨១] អបបចចេយហិ ធេមមហិ េយ ធមម  

អសងខេតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  ខនធសងគេហន 

អសងគហិ  យតនសងគេហន សងគហិ  ធតុ- 

សងគេហន សងគហិ  េត ធមម  ចតហិូ ខេនធហិ 

ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ សងគហិ  ។ 

 [១៨២] សេវហិ ធេមមហិ េយ ធមម  ស- 

េវហិ េចវ សេវហិ ច ធេមមហិ េយ ធមម  - 

សេវហិ េចវ សវសមបយុេត្តហិ ច ធេមមហិ េយ 

ធមម  ខនធសងគេហន អសងគហិ  យតនសងគេហន 

សងគហិ  ធតុសងគេហន សងគហិ  េត ធមម  អ- 

សងខតំ ខនធេ  ឋេប ្វ  តីហិ ខេនធហិ ឯេកន- 

យតេនន     ឯកយ     ធតុយ     សងគហិ      ។ 

 [១៨៣] សេញញ ជេនហិ ធេមមហិ េយ ធមម  

គេនថហិ ធេមមហិ េយ ធមម  ឱេឃហិ ធេមម- 

ហិ       េយ       ធមម         េយេគហិ        ធេមមហិ        េយ        ធមម  
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៦១ 

អសងគហិេតន   សងគហិតបទ 

 [១៨១] ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌មិនមនបចច័យ 

ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌មិនមនបចច័យ ក់ែតង េ យ 

ខនធសងគហៈ សេ្រងគ ះេ យ យតនសងគហៈ សេ្រងគ ះេ យធតុ- 

សងគហៈ  ពួកធម៌េនះ  សេ្រងគ ះេ យខនធ ៤  យតនៈ ១  ធតុ ១  ។ 

 [១៨២] ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ជ សវៈ 

ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ជ សវៈ ទងំ្រប្រពឹត្តេទជ 

មួយនឹង សវៈ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ជ សវៈ ទងំ 

្របកបេ យ សវៈ េ យខនធសងគហៈ សេ្រងគ ះេ យ យតន- 

សងគហៈ សេ្រងគ ះេ យធតុសងគហៈ ពួកធម៌េនះ េវៀរែលង្រពះនិព្វ ន 

ជអសងខតៈ  េ្រកអពីំខនធេចញ  សេ្រងគ ះេ យខនធ ៣  យតនៈ ១ 

ធតុ ១   ។ 

 [១៨៣] ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ជសេញញ ជនៈ 

ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ជគនថៈ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះ 

េ យធម៌ជឱឃៈ       ពួកធម៌         មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ជេយគៈ 
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៦២ 

អភិធមមបិដេក   ធតុកថ 

នីវរេណហិ ធេមមហិ េយ ធមម  ប មេសហិ ធេមមហិ 

េយ ធមម  ប មេសហិ េចវ ប មេដ្ឋហិ ច ធេមមហិ 

េយ ធមម  ខនធសងគេហន អសងគហិ  យតនសងគ- 

េហន សងគហិ  ធតុសងគេហន សងគហិ  េត 

ធមម  អសងខតំ ខនធេ  ឋេប ្វ  តីហិ ខេនធហិ ឯេក- 

នយតេនន     ឯកយ     ធតុយ     សងគហិ      ។ 

 [១៨៤] េចតសិេកហិ ធេមមហិ េយ ធមម  

ចិត្តសមបយុេត្តហិ ធេមមហិ េយ ធមម  ចិត្តសំសេដ្ឋហិ 

ធេមមហិ េយ ធមម  ចិត្តសំសដ្ឋសមុ ្ឋ េនហិ ធេមមហិ 

េយ ធមម  ចិត្តសំសដ្ឋសមុ ្ឋ នសហភហិូ ធេមមហិ 

េយ ធមម  ចិត្តសំសដ្ឋសមុ ្ឋ ននុបរវិត្តីហិ ធេមមហិ 

េយ ធមម  ខនធសងគេហន អសងគហិ  យតន- 

សងគេហន សងគហិ  ធតុសងគេហន សងគហិ  

េត ធមម  អសងខតំ ខនធេ  ឋេប ្វ  ឯេកន 

ខេនធន ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ 

សងគហិ      ។ 
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៦២ 

អភិធមមបិដក   ធតុកថ 

ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ជនីវរណៈ ពួកធម៌  មិន 

សេ្រងគ ះេ យធម៌ជប មសៈ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ 

ជប មសៈ ទងំជធមមជតែដលប មសៈ ទ បអែង្អលេហើយ េ យ 

ខនធសងគហៈ សេ្រងគ ះេ យ យតនសងគហៈ សេ្រងគ ះេ យធតុសងគហៈ 

ពួកធម៌េនះ េវៀរែលង្រពះនិព្វ ន ជអសងខតៈ េ្រកអពីំខនធេចញ 

សេ្រងគ ះេ យខនធ ៣     យតនៈ ១     ធតុ ១     ។ 

 [១៨៤] ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ជេចតសិក 

ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌្របកបេ យចិត្ត ពួកធម៌  មិន 

សេ្រងគ ះេ យធម៌្រចឡេំ យចិត្ត ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យ 

ធម៌្រចឡ ំ ទងំ ងំេឡើងអពីំចិត្ត ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យ 

ធម៌ែដល្រចឡ ំ ទងំ ងំេឡើង ទងំេកើតជមួយនឹងចិត្ត ពួកធម៌  

មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ែដល្រចឡ ំ ទងំ ងំេឡើង ទងំ្រប្រពឹត្តេទ ម 

ចិត្ត េ យខនធសងគហៈ សេ្រងគ ះេ យ យតនសងគហៈ សេ្រងគ ះ 

េ យធតុសងគហៈ ពួកធម៌េនះ េវៀរែលង្រពះនិព្វ ន ជអសងខតៈ 

េ្រកអពីំខនធេចញ     សេ្រងគ ះេ យខនធ ១     យតនៈ ១      ធតុ ១   ។ 
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៦៣ 

អសងគហិេតន   សងគហិតបទំ 

 [១៨៥] ចិត្តសហភហិូ ធេមមហិ េយ ធមម  
ចិ ្ត នុបរវិត្តីហិ ធេមមហិ េយ ធមម  ខនធសងគេហន 
អសងគហិ  យតនសងគេហន សងគហិ  ធតុ- 
សងគេហន សងគហិ  េត ធមម  ន េកហិចិ ខេនធហិ 
ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ សងគហិ  ។ 
 [១៨៦] ឧបទេនហិ ធេមមហិ េយ ធមម  
កិេលេសហិ ធេមមហិ េយ ធមម  កិេលេសហិ េចវ 
សង កិ េលសិេកហិ ច ធេមមហិ េយ ធមម  កិេល- 
េសហិ េចវ សង កិ លិេដ្ឋហិ ច ធេមមហិ េយ ធមម  
កិេលេសហិ េចវ កិេលសសមបយុេត្តហិ ច ធេមមហិ 
េយ ធមម  ខនធសងគេហន អសងគហិ  យតន- 
សងគេហន សងគហិ  ធតុសងគេហន សងគហិ  េត 
ធមម  កតីហិ ខេនធហិ កតី យតេនហិ កតីហិ 
ធតហិូ សងគហិ  ។ េត ធមម  អសងខតំ ខនធេ  
ឋេប ្វ  តីហិ ខេនធហិ ឯេកនយតេនន ឯកយ 
ធតុយ     សងគហិ      ។ 

អសងគហិេតន   សងគហិតបទនិេទទេ    និដ្ឋិេ    ។ 
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៦៣ 

អសងគហិេតន   សងគហិតបទ 

 [១៨៥] ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ែដលេកើតជមួយ 

នឹងចិត្ត ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ែដល្រប្រពឹត្តេទ មចិត្ត 

េ យខនធសងគហៈ ែតសេ្រងគ ះេ យ យតនសងគហៈ សេ្រងគ ះេ យ 

ធតុសងគហៈ ពួកធម៌េនះ មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ នីមួយ ែតសេ្រងគ ះ 

េ យ យតនៈ ១   ធតុ ១   ។ 

 [១៨៦] ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ជឧបទន ពួក 

ធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ជកិេលស ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះ 

េ យធម៌ជកិេលស ទងំគួរដល់េសចក្ដីេ ហមង ពួកធម៌  មិន 

សេ្រងគ ះេ យធម៌ជកិេលស ទងំជធម៌េ ហមងេហើយ ពួកធម៌  

មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ជកិេលស ទងំ្របកបេ យកិេលស េ យខនធ- 

សងគហៈ សេ្រងគ ះេ យ យតនសងគហៈ សេ្រងគ ះេ យធតុសងគហៈ 

ពួកធម៌េនះ សេ្រងគ ះេ យខនធប៉ុនម ន យតនៈប៉ុនម ន ធតុប៉ុនម ន ។ 

ពួកធម៌េនះ េវៀរែលង្រពះនិព្វ ន ជអសងខតៈ េ្រកអពីំខនធេចញ 

សេ្រងគ ះេ យខនធ ៣     យតនៈ ១     ធតុ ១     ។ 

ចប់   អសងគហិេតន   សងគហិតបទនិេទទស   ។ 
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៦៤ 

សងគហិេតន   សងគហិតបទនិេទទេ  
 [១៨៧] សមុទយសេចចន េយ ធមម  មគគសេចចន 

េយ ធមម  ខនធសងគេហន សងគហិ  យតនសងគ- 

េហន សងគហិ  ធតុសងគេហន សងគហិ  េតហិ 

ធេមមហិ េយ ធមម  ខនធសងគេហន សងគហិ  

យតនសងគេហន សងគហិ  ធតុសងគេហន សងគ- 

ហិ  េត ធមម  កតីហិ ខេនធហិ កតី យត- 

េនហិ កតីហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ េត ធមម  

ឯេកន ខេនធន ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុ- 

យ     សងគហិ      ។ 

 [១៨៨] ឥ្រនទិេយន េយ ធមម  បុរសិិ្រនទិេយន 

េយ ធមម  សុខិ្រនទិេយន េយ ធមម  ទុកខិ ្រនទិេយន 

េយ ធមម  េ មនស ្ិរនទិេយន េយ ធមម  េទម- 

នស ្ិរនទិេយន េយ ធមម  ឧេបកខិ ្រនទិេយន េយ ធមម  

សទធិ្រនទិេយន េយ ធមម  វរីយិិ្រនទិេយន េយ ធមម  

សតិ្រនទិេយន       េយ       ធមម        សមធិ្រនទិេយន      េយ      ធមម  
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៦៤ 

សងគហិេតន   សងគហិតបទនិេទទស 

 [១៨៧] ពួកធម៌  សេ្រងគ ះេ យសមុទយសចច ពួកធម៌ 

 សេ្រងគ ះេ យមគគសចច េ យខនធសងគហៈ សេ្រងគ ះេ យ 

យតនសងគហៈ សេ្រងគ ះេ យធតុសងគហៈ ពួកធម៌  សេ្រងគ ះ 

េ យធម៌ទងំេនះ េ យខនធសងគហៈ សេ្រងគ ះេ យ យតនសងគហៈ 

សេ្រងគ ះេ យធតុសងគហៈ ពួកធម៌េនះ សេ្រងគ ះេ យខនធប៉ុនម ន 

យតនៈប៉ុនម ន ធតុប៉ុនម ន ។ ពួកធម៌េនះ សេ្រងគ ះេ យខនធ ១ 

យតនៈ ១     ធតុ ១     ។ 

 [១៨៨] ពួកធម៌  សេ្រងគ ះេ យឥតថិ្រនទិយ ពួកធម៌  

សេ្រងគ ះេ យបុរសិិ្រនទិយ ពួកធម៌  សេ្រងគ ះេ យសុខិ្រនទិយ 

ពួកធម៌  សេ្រងគ ះេ យទុកខិ្រនទិយ ពួកធម៌  សេ្រងគ ះេ យ 

េ មនស ្ិរនទិយ ពួកធម៌  សេ្រងគ ះេ យេទមនស ្ិរនទិយ ពួក 

ធម៌  សេ្រងគ ះេ យឧេបកខិ្រនទិយ ពួកធម៌  សេ្រងគ ះេ យ 

សទធិ្រនទិយ ពួកធម៌  សេ្រងគ ះេ យវរីយិិ្រនទិយ ពួកធម៌  

សេ្រងគ ះេ យសតិ្រនទិយ      ពួកធម៌       សេ្រងគ ះេ យសមធិ្រនទិយ 
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៦៥ 

សងគហិេតន   សងគហិតបទំ 

បញញិ ្រនទិេយន េយ ធមម  អនញញតញញស មីតិ្រនទិេយន 

េយ ធមម  អញញិ ្រនទិេយន េយ ធមម  អញញ - 

វ្ិរនទិេយន េយ ធមម  អវជិជ យ េយ ធមម  អវជិជ - 

បចចយ សងខ េរន េយ ធមម  ស យតនបបចច- 

យ ផេស ន េយ ធមម  េវទនបចចយ ត ្ហ យ 

េយ ធមម  ត ្ហ បចចយ ឧបទេនន េយ ធមម  

ឧបទនបបចចយ(១) កមមភេវន េយ ធមម  េ - 

េកន េយ ធមម  បរេិទេវន េយ ធមម  ទុេកខន 

េយ ធមម  េទមនេស ន េយ ធមម  ឧបយេសន 

េយ ធមម  សតិបប ្ឋ េនន េយ ធមម  សមមបបធេនន 

េយ ធមម  អបបមញញ យ េយ ធមម  បញចហិ ឥ្រនទិ- 

េយហិ េយ ធមម  បញចហិ ពេលហិ េយ ធមម  

សត្តហិ េពជឈេងគហិ េយ ធមម  អរេិយន អដ្ឋងគិ េកន 

មេគគន េយ ធមម  ផេស ន េយ ធមម  េចត- 

នយ េយ ធមម  អធិេមេកខន េយ ធមម  មនសិ- 

កេរន       េយ       ធមម        េហតហិូ       ធេមមហិ       េយ       ធមម  
     ១   ឱ. ម.   អយំ   បេ    ន   ទិស តិ   ។ 



137 
 

៦៥ 

សងគហិេតន   សងគហិតបទ 

ពួកធម៌  សេ្រងគ ះេ យបញញិ ្រនទិយ ពួកធម៌  សេ្រងគ ះេ យអនញញ- 

តញញស មីតិ្រនទិយ ពួកធម៌  សេ្រងគ ះេ យអញញិ ្រនទិយ ពួកធម៌  

សេ្រងគ ះេ យអញញ វ្ិរនទិយ ពួកធម៌  សេ្រងគ ះេ យអវជិជ  ពួក 

ធម៌  សេ្រងគ ះេ យសងខ រ េ្រពះអវជិជ ជបចច័យ ពួកធម៌  

សេ្រងគ ះេ យផស ៈ េ្រពះស យតនៈជបចច័យ ពួកធម៌  សេ្រងគ ះ 

េ យត ្ហ  េ្រពះេវទនជបចច័យ ពួកធម៌  សេ្រងគ ះេ យ 

ឧបទន េ្រពះត ្ហ ជបចច័យ ពួកធម៌  សេ្រងគ ះេ យកមមភព 

េ្រពះឧបទនជបចច័យ ពួកធម៌  សេ្រងគ ះេ យេ ក ពួកធម៌  

សេ្រងគ ះេ យបរេិទវៈ ពួកធម៌  សេ្រងគ ះេ យទុកខ ពួកធម៌  

សេ្រងគ ះេ យេទមនស  ពួកធម៌  សេ្រងគ ះេ យឧបយសៈ 

ពួកធម៌  សេ្រងគ ះេ យសតិបប ្ឋ ន ពួកធម៌  សេ្រងគ ះេ យ 

សមមបបធន ពួកធម៌  សេ្រងគ ះេ យអបបមញញ  ពួកធម៌  

សេ្រងគ ះេ យឥ្រនទិយ ៥ ពួកធម៌  សេ្រងគ ះេ យពលៈ ៥ ពួក 

ធម៌  សេ្រងគ ះេ យេពជឈងគ ៧ ពួកធម៌  សេ្រងគ ះេ យមគគ 

មនអងគ ៨ ដ៏្របេសើរ ពួកធម៌  សេ្រងគ ះេ យផស ៈ ពួកធម៌  

សេ្រងគ ះេ យេចតន ពួកធម៌  សេ្រងគ ះេ យអធិេមកខ ពួកធម៌ 

  សេ្រងគ ះេ យមនសិករ   ពួកធម៌   សេ្រងគ ះេ យធម៌ជេហតុ 
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៦៦ 

អភិធមមបិដេក   ធតុកថ 

េហតហិូ េចវ សេហតុេកហិ ច ធេមមហិ េយ 

ធមម  េហតហិូ េចវ េហតុសមបយុេត្តហិ ច ធេមមហិ 

េយ ធមម  សេវហិ ធេមមហិ េយ ធមម  សេញញ - 

ជេនហិ េយ ធមម  គេនថហិ ធេមមហិ េយ ធមម  

ឱេឃហិ ធេមមហិ េយ ធមម  េយេគហិ ធេមមហិ 

េយ ធមម  នីវរេណហិ ធេមមហិ េយ ធមម  ប - 

មេសហិ ធេមមហិ េយ ធមម  ឧបទេនហិ ធេមមហិ 

េយ ធមម  កិេលេសហិ ធេមមហិ េយ ធមម  កិ- 

េលេសហិ េចវ សង កិ េលសិេកហិ ច ធេមមហិ េយ 

ធមម  កិេលេសហិ េចវ សង កិ លិេដ្ឋហិ ច ធេមមហិ 

េយ ធមម  កិេលេសហិ េចវ កិេលសសមបយុេត្តហិ 

ច ធេមមហិ េយ ធមម  ខនធសងគេហន សងគហិ  

យតនសងគេហន សងគហិ  ធតុសងគេហន សងគ- 

ហិ  េតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  ខនធសងគេហន 

សងគហិ  យតនសងគេហន សងគហិ  ធតុ- 

សងគេហន សងគហិ  េត ធមម  កតីហិ ខេនធហិ 

កតី យតេនហិ        កតីហិ        ធតហិូ        សងគហិ         ។ 
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៦៦ 

អភិធមមបិដក   ធតុកថ 

ពួកធម៌  សេ្រងគ ះេ យធម៌ជេហតុ ទងំ្រប្រពឹត្តេទជមួយ 

នឹងេហតុ ពួកធម៌  សេ្រងគ ះេ យធម៌ជេហតុ ទងំ្របកប 

េ យេហតុ ពួកធម៌  សេ្រងគ ះេ យធម៌ជ សវៈ ពួកធម៌ 

 សេ្រងគ ះេ យធម៌ជសេញញ ជនៈ ពួកធម៌  សេ្រងគ ះេ យ 

ធម៌ជគនថៈ ពួកធម៌  សេ្រងគ ះេ យធម៌ជឱឃៈ ពួកធម៌  

សេ្រងគ ះេ យធម៌ជេយគៈ ពួកធម៌  សេ្រងគ ះេ យធម៌ជនីវរណៈ 

ពួកធម៌  សេ្រងគ ះេ យធម៌ជប មសៈ ពួកធម៌  សេ្រងគ ះ 

េ យធម៌ជឧបទន ពួកធម៌  សេ្រងគ ះេ យធម៌ជកិេលស ពួក 

ធម៌  សេ្រងគ ះេ យធម៌ជកិេលស ទងំគួរដល់េសចក្ដីេ ហមង 

ពួកធម៌  សេ្រងគ ះេ យធម៌ជកិេលស ទងំជធម៌េ ហមងេហើយ 

ពួកធម៌  សេ្រងគ ះេ យធម៌ជកិេលស ទងំ្របកបេ យកិេលស 

េ យខនធសងគហៈ សេ្រងគ ះេ យ យតនសងគហៈ សេ្រងគ ះេ យ 

ធតុសងគហៈ ពួកធម៌  សេ្រងគ ះេ យធម៌ទងំេនះ េ យខនធ- 

សងគហៈ សេ្រងគ ះេ យ យតនសងគហៈ សេ្រងគ ះេ យធតុសងគហៈ 

ពួកធម៌េនះ   សេ្រងគ ះេ យខនធប៉ុនម ន   យតនៈប៉ុនម ន   ធតុប៉ុនម ន ។ 
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៦៧ 

អសងគហិេតន   អសងគហិតបទនិេទទេ  

េត ធមម  ឯេកន ខេនធន ឯេកនយតេនន ឯ- 

កយ     ធតុយ     សងគហិ (១)     ។ 

សងគហិេតន   សងគហិតបទនិេទទេ    និដ្ឋិេ    ។ 

 

អសងគហិេតន   អសងគហិតបទនិេទទេ  
 [១៨៩] របូកខ េនធន េយ ធមម  ខនធសងគេហន 

អសងគហិ  យតនសងគេហន អសងគហិ  ធតុ- 

សងគេហន អសងគហិ  េតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  

ខនធសងគេហន អសងគហិ  យតនសងគេហន អ- 

សងគហិ  ធតុសងគេហន អសងគហិ  េត ធមម  

កតីហិ ខេនធហិ កតី យតេនហិ កតីហិ ធតហិូ 

អសងគហិ  ។ េត ធមម  ឯេកន ខេនធន ឯេកន- 

យតេនន     សត្តហិ     ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 
     ១ ឱ. ឥេ  បរ ំ េទ្វ សចច  បណ្ណរសិ្រនទិយនិ ឯកទស បដិចចសមុបបទ ឧទធំ 

បុន   ឯកទស   េគចឆកបទំ   ឯតថ   តឹសវធិន្តីតិ   ឥេម   ប    ទិស ន្តិ   ។ 
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៦៧ 

អសងគហិេតន   សងគហិតបទនិេទទស 

ពួកធម៌េនះ   សេ្រងគ ះេ យខនធ ១   យតនៈ ១   ធតុ ១   ។ 

ចប់   សងគហិេតន   សងគហិតបទនិេទទស   ។ 

 

អសងគហិេតន   អសងគហិតបទនិេទទស 

 [១៨៩] ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យរូបកខនធ េ យ 

ខនធសងគហៈ មិនសេ្រងគ ះេ យ យតនសងគហៈ មិនសេ្រងគ ះេ យ 

ធតុសងគហៈ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ទងំេនះ េ យ 

ខនធសងគហៈ មិនសេ្រងគ ះេ យ យតនសងគហៈ មិនសេ្រងគ ះេ យ 

ធតុសងគហៈ ពួកធម៌េនះ មិនសេ្រងគ ះេ យខនធប៉ុនម ន យតនៈ 

ប៉ុនម ន ធតុប៉ុនម ន ។ ពួកធម៌េនះ មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ១ 

យតនៈ ១     ធតុ ៧     ។ 
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៦៨ 

អភិធមមបិដេក   ធតុកថ 

 [១៩០] េវទនខេនធន េយ ធមម  សញញ ខេនធន 
េយ ធមម  សងខ រកខ េនធន េយ ធមម  ខនធសងគេហន 
អសងគហិ  យតនសងគេហន អសងគហិ  ធតុ- 
សងគេហន អសងគហិ  េតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  
េត ធមម  ទ្វីហិ ខេនធហិ ឯកទស យតេនហិ សត្ត- 
រសហិ     ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 
 [១៩១] វញិញ ណកខ េនធន េយ ធមម  មនយ- 
តេនន េយ ធមម  ចកខុ វញិញ ណធតុយ េយ ធមម  
។ េប ។ មេនធតុយ េយ ធមម  មេនវញិញ ណ- 
ធតុយ េយ ធមម  មនិ្រនទិេយន េយ ធមម  ខនធ- 
សងគេហន អសងគហិ  យតនសងគេហន អសងគ- 
ហិ  ធតុសងគេហន អសងគហិ  េតហិ ធេមមហិ 
េយ ធមម  េត ធមម  ចតហិូ ខេនធហិ ឯកទស- 

យតេនហិ ឯកទសហិ ធតហិូ អសងគហិ  ។ 
 [១៩២] ចកខ្វ យតេនន េយ ធមម  ។ េប ។ 
េផដ្ឋព្វ យតេនន េយ ធមម  ចកខុ ធតុយ េយ 
ធមម  ។ េប ។ េផដ្ឋព្វធតុយ េយ ធមម  
ខនធសងគេហន             អសងគហិ               យតនសងគេហន 
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៦៨ 

អភិធមមបិដក   ធតុកថ 

 [១៩០] ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យេវទនខនធ ពួក 
ធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យសញញ ខនធ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះ 
េ យសងខ រកខនធ េ យខនធងសងគហៈ មិនសេ្រងគ ះេ យ យតន- 
សងគហៈ មិនសេ្រងគ ះេ យធតុសងគហៈ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះ 
េ យធម៌ទងំេនះ ពួកធម៌េនះ មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ២ យ- 
តនៈ ១១   ធតុ ១៧   ។ 
 [១៩១] ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យវញិញ ណកខនធ ពួក 
ធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យមនយតនៈ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះ 
េ យចកខុ វញិញ ណធតុ ។ េប ។ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យ 
មេនធតុ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យមេនវញិញ ណធតុ ពួក 
ធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យមនិ្រនទិយ េ យខនធសងគហៈ មិន 
សេ្រងគ ះេ យ យតនសងគហៈ មិនសេ្រងគ ះេ យធតុសងគហៈ ពួក 
ធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ទងំេនះ ពួកធម៌េនះ មិនសេ្រងគ ះ 
េ យខនធ ៤   យតនៈ ១១   ធតុ ១១   ។ 
 [១៩២] ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យចកខ្វ យតនៈ ។ េប ។ 
ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យេផដ្ឋព្វ យតនៈ ពួកធម៌  មិន 
សេ្រងគ ះេ យចកខុធតុ ។ េប ។ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យ 
េផដ្ឋព្វធតុ     េ យខនធសងគហៈ     មិនសេ្រងគ ះេ យ យតនសងគហៈ 
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៦៩ 

អសងគហិេតន   អសងគហិតបទំ 

អសងគហិ  ធតុសងគេហន អសងគហិ  េតហិ 

ធេមមហិ េយ ធមម  េត ធមម  ចតហិូ ខេនធហិ 

ទ្វី យតេនហិ អដ្ឋហិ ធតហិូ អសងគហិ  ។ 

 [១៩៣] ធមម យតេនន េយ ធមម  ធមមធតុ- 

យ េយ ធមម  ឥតថិ្រនទិេយន េយ ធមម  បុរសិិ្រនទិ- 

េយន េយ ធមម  ជីវតិិ្រនទិេយន េយ ធមម  ខនធ- 

សងគេហន អសងគហិ  យតនសងគេហន អសងគ- 

ហិ  ធតុសងគេហន អសងគហិ  េតហិ ធេមមហិ 

េយ ធមម  េត ធមម  ឯេកន ខេនធន ឯេកនយ- 

តេនន     សត្តហិ     ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 

 [១៩៤] សមុទយសេចចន េយ ធមម  មគគសេចចន 

េយ ធមម  និេ ធសេចចន េយ ធមម  ខនធសងគេហន 

អសងគហិ  យតនសងគេហន អសងគហិ  ធតុ- 

សងគេហន អសងគហិ  េតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  

េត ធមម  ទ្វីហិ ខេនធហិ ឯកទស យតេនហិ 

សត្តរសហិ     ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 

 [១៩៥]      ចកខុ ្រនទិេយន         េយ         ធមម          ។     េប     ។ 
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៦៩ 

អសងគហិេតន   អសងគហិតបទ 

មិនសេ្រងគ ះេ យធតុសងគហៈ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ទងំ 

េនះ ពួកធម៌េនះ មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ៤ យតនៈ ២ ធតុ ៨ ។ 

 [១៩៣] ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យធមម យតនៈ ពួក 

ធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យធមមធតុ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះ 

េ យឥតថិ្រនទិយ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យបុរសិិ្រនទិយ ពួក 

ធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យជីវតិិ្រនទិយ េ យខនធសងគហៈ មិន 

សេ្រងគ ះេ យ យតនសងគហៈ មិនសេ្រងគ ះេ យធតុសងគហៈ ពួក 

ធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ទងំេនះ ពួកធម៌េនះ មិនសេ្រងគ ះ 

េ យខនធ ១     យតនៈ ១     ធតុ ៧     ។ 

 [១៩៤] ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យសមុទយសចច ពួក 

ធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យមគគសចច ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យ 

និេ ធសចច េ យខនធសងគហៈ មិនសេ្រងគ ះេ យ យតនសងគហៈ 

មិនសេ្រងគ ះេ យធតុសងគហៈ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ 

ទងំេនះ ពួកធម៌េនះ មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ២ យតនៈ ១១ 

ធតុ ១៧     ។ 

 [១៩៥]   ពួកធម៌       មិនសេ្រងគ ះេ យចកខុ ្រនទិយ      ។   េប   ។ 
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៧០ 
អភិធមមបិដេក   ធតុកថ 

កយិ្រនទិេយន េយ ធមម  ខនធសងគេហន អសងគហិ- 

 យតនសងគេហន អសងគហិ  ធតុសងគេហន 

អសងគហិ  េតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  េត ធមម  

ចតហិូ ខេនធហិ ទ្វី យតេនហិ អដ្ឋហិ(១) ធតហិូ 

អសងគហិ (២)     ។ 

 [១៩៦] សុខិ្រនទិេយន េយ ធមម  ទុកខិ ្រនទិេយន 

េយ ធមម  េ មនស ្ិរនទិេយន េយ ធមម  េទ- 

មនស ្ិរនទិេយន េយ ធមម  ឧេបកខិ ្រនទិេយន េយ 

ធមម  សទធិ្រនទិេយន េយ ធមម  វរីយិិ្រនទិេយន េយ 

ធមម  សតិ្រនទិេយន េយ ធមម  សមធិ្រនទិេយន េយ 

ធមម  បញញិ ្រនទិេយន េយ ធមម  អនញញតញញស មី- 

តិ្រនទិេយន េយ ធមម  អញញិ ្រនទិេយន េយ ធមម  

អញញ វ្ិរនទិេយន        េយ       ធមម        អវជិជ យ        េយ       ធមម  
     ១ ឱ. អ ្ឋ រសហិ ។ ២ ឱ. ឥេ  បរ ំ មនិ្រនទិេយន េយ ធមម  ខនធសងគ- 

េហន អសងគហិ  យតនសងគេហន អសងគហិ  ធតុសងគេហន អសងគហិ  េតហិ 

ធេមមហិ េយ ធមម  ។ េប ។ េត ធមម  ។ េប ។ ចតូហិ ខេនធហិ ឯកទសហិ យត- 

េនហិ   ឯកទសហិ   ធតូហិ   អសងគហិ តិ   ឥេម   ប    ទិស ន្តិ   ។ 
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៧០ 

អភិធមមបិដក   ធតុកថ 

ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យកយិ្រនទិយ េ យខនធសងគហៈ មិន 

សេ្រងគ ះេ យ យតនសងគហៈ មិនសេ្រងគ ះេ យធតុសងគហៈ ពួក 

ធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ទងំេនះ ពួកធម៌េនះ មិនសេ្រងគ ះ 

េ យខនធ ៤     យតនៈ ២     ធតុ ៨     ។ 

 [១៩៦] ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យសុខិ្រនទិយ ពួកធម៌ 

 មិនសេ្រងគ ះេ យទុកខិ្រនទិយ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យ 

េ មនស ្ិរនទិយ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យេទមនស ្ិរនទិយ 

ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យឧេបកខិ្រនទិយ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះ 

េ យសទធិ្រនទិយ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យវរីយិិ្រនទិយ ពួក 

ធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យសតិ្រនទិយ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះ 

េ យសមធិ្រនទិយ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យបញញិ ្រនទិយ 

ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យអនញញតញញស មីតិ្រនទិយ ពួកធម៌ 

 មិនសេ្រងគ ះេ យអញញិ ្រនទិយ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះ 

េ យអញញ វ្ិរនទិយ           ពួកធម៌            មិនសេ្រងគ ះេ យអវជិជ  
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៧១ 

អសងគហិេតន   អសងគហិតបទំ 

អវជិជ បចចយ សងខ េរន េយ ធមម  ខនធសងគេហន 

អសងគហិ  យតនសងគេហន អសងគហិ  ធតុ- 

សងគេហន អសងគហិ  េតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  

េត ធមម  ទ្វីហិ ខេនធហិ ឯកទស យតេនហិ 

សត្តរសហិ     ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 

 [១៩៧] សងខ របបចចយ វញិញ េណន េយ ធមម  

ខនធសងគេហន អសងគហិ  យតនសងគេហន អ- 

សងគហិ  ធតុសងគេហន អសងគហិ  េតហិ ធេមម- 

ហិ េយ ធមម  េត ធមម  ចតហិូ ខេនធហិ ឯក- 

ទស យតេនហិ ឯកទសហិ ធតហិូ អសងគ- 

ហិ      ។ 

 [១៩៨] វញិញ ណបបចចយ នមរេូបន េយ 

ធមម  ខនធសងគេហន អសងគហិ  យតនសងគេហន 

អសងគហិ  ធតុសងគេហន អសងគហិ  េតហិ 

ធេមមហិ េយ ធមម  េត ធមម  ឯេកន ខេនធន 

ឯេកនយតេនន        សត្តហិ        ធតហិូ        អសងគហិ        ។ 
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៧១ 

អសងគហិេតន   អសងគហិតបទ 

ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យសងខ រ េ្រពះអវជិជ ជបចច័យ េ យ 

ខនធសងគហៈ មិនសេ្រងគ ះេ យ យតនសងគហៈ មិនសេ្រងគ ះេ យ 

ធតុសងគហៈ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ទងំេនះ ពួកធម៌ 

េនះ     មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ២     យតនៈ ១១     ធតុ ១៧     ។ 

 [១៩៧] ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះ េ យវញិញ ណ េ្រពះ 

សងខ រជបចច័យ េ យខនធសងគហៈ មិនសេ្រងគ ះេ យ យតនសងគ- 

ហៈ មិនសេ្រងគ ះេ យធតុសងគហៈ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យ 

ធម៌ទងំេនះ ពួកធម៌េនះ មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ៤ យតនៈ ១១ 

ធតុ ១១   ។ 

 [១៩៨] ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យនមរូប េ្រពះ 

វញិញ ណជបចច័យ េ យខនធសងគហៈ មិនសេ្រងគ ះេ យ យតន- 

សងគហៈ មិនសេ្រងគ ះេ យធតុសងគហៈ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះ 

េ យធម៌ទងំេនះ ពួកធម៌េនះ មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ១ យ- 

តនៈ ១   ធតុ ៧   ។ 



150 
 

៧២ 

អភិធមមបិដេក   ធតុកថ 

 [១៩៩] នមរបូបបចចយ ស យតេនន េយ 
ធមម  ខនធសងគេហន អសងគហិ  យតនសងគ- 
េហន អសងគហិ  ធតុសងគេហន អសងគហិ  េតហិ 
ធេមមហិ េយ ធមម  េត ធមម  តីហិ ខេនធហិ ឯេក- 
នយតេនន      ឯកយ      ធតុយ      អសងគហិ       ។ 
 [២០០] ស យតនបបចចយ ផេស ន េយ 
ធមម  ផស បបចចយ េវទនយ េយ ធមម  េវទន- 
បចចយ ត ្ហ យ េយ ធមម  ត ្ហ បចចយ ឧប- 
ទេនន េយ ធមម  កមមភេវន េយ ធមម  ខនធ- 
សងគេហន អសងគហិ  យតនសងគេហន អសងគ- 
ហិ  ធតុសងគេហន អសងគហិ  េតហិ ធេមមហិ 
េយ ធមម  េត ធមម  ទ្វីហិ ខេនធហិ ឯកទស - 
យតេនហិ     សត្តរសហិ     ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 
 [២០១] អរបូភេវន េយ ធមម  េនវសញញ ន- 
សញញ ភេវន េយ ធមម  ចតុេ ករភេវន េយ ធមម  
ឥទធិបេទន េយ ធមម  ខនធសងគេហន អសងគ- 
ហិ  យតនសងគេហន អសងគហិ  ធតុ- 
សងគេហន       អសងគហិ        េតហិ       ធេមមហិ       េយ        ធមម  
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៧២ 

អភិធមមបិដក   ធតុកថ 

 [១៩៩] ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យស យតនៈេ្រពះ 
នមរូបជបចច័យ េ យខនធសងគហៈ មិនសេ្រងគ ះេ យ យតនសងគហៈ 
មិនសេ្រងគ ះេ យធតុសងគហៈ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ 
ទងំេនះ ពួកធម៌េនះ មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ៣ យតនៈ ១ 
ធតុ ១     ។ 
 [២០០] ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យផស ៈេ្រពះស - 
យតនៈជបចច័យ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យេវទនេ្រពះផស ៈ 
ជបចច័យ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យត ្ហ េ្រពះេវទនជបចច័យ 
ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យឧបទនេ្រពះត ្ហ ជបចច័យ ពួកធម៌ 

 មិនសេ្រងគ ះេ យកមមភព េ យខនធសងគហៈ មិនសេ្រងគ ះេ យ 
យតនសងគហៈ មិនសេ្រងគ ះេ យធតុសងគហៈ ពួកធម៌  មិន 

សេ្រងគ ះេ យធម៌ទងំេនះ ពួកធម៌េនះ មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ២ 
យតនៈ ១១   ធតុ ១៧   ។ 

 [២០១] ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យអរូបភព ពួកធម៌ 
 មិនសេ្រងគ ះេ យេនវសញញ នសញញ ភព ពួកធម៌  មិន 

សេ្រងគ ះេ យចតុេ ករភព ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យឥទធិ- 
បទ េ យខនធសងគហៈ មិនសេ្រងគ ះេ យ យតនសងគហៈ មិន 
សេ្រងគ ះេ យធតុសងគហៈ   ពួកធម៌   មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ទងំេនះ 
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៧៣ 

អសងគហិេតន   អសងគហិតបទំ 

េត ធមម  ឯេកន ខេនធន ទស យតេនហិ ទសហិ 

ធតហិូ   អសងគហិ    ។ 

 [២០២] អសញញ ភេវន េយ ធមម  ឯកេ ក- 

រភេវន េយ ធមម  ជតិយ េយ ធមម  ជ យ េយ 

ធមម  មរេណន េយ ធមម  ខនធសងគេហន អសងគ- 

ហិ  យតនសងគេហន អសងគហិ  ធតុសងគ- 

េហន អសងគហិ  េតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  

េត ធមម  ឯេកន ខេនធន ឯេកនយតេនន សត្តហិ 

ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 

 [២០៣] បរេិទេវន េយ ធមម  ខនធសងគេហន 

អសងគហិ  យតនសងគេហន អសងគហិ  ធតុ- 

សងគេហន អសងគហិ  េតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  

េត ធមម  ចតហិូ ខេនធហិ ទ្វី យតេនហិ អដ្ឋហិ 

ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 

 [២០៤] េ េកន េយ ធមម  ទុេកខន េយ 

ធមម      េទមនេស ន     េយ     ធមម     ឧបយេសន    េយ    ធមម  
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៧៣ 

អសងគហិេតន   អសងគហិតបទ 

ពួកធម៌េនះ មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ១ យតនៈ ១០ ធតុ ១០ ។ 

 [២០២] ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យអសញញ ភព ពួកធម៌ 

 មិនសេ្រងគ ះេ យឯកេ ករភព ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យ 

ជតិ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យជ  ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះ 

េ យមរណៈ េ យខនធសងគហៈ មិនសេ្រងគ ះេ យ យតនសងគហៈ 

មិនសេ្រងគ ះេ យធតុសងគហៈ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ 

ទងំេនះ ពួកធម៌េនះ មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ១ យតនៈ ១ 

ធតុ ៧   ។ 

 [២០៣] ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យបរេិទវៈ េ យខនធ- 

សងគហៈ មិនសេ្រងគ ះេ យ យតនសងគហៈ មិនសេ្រងគ ះេ យធតុ- 

សងគហៈ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ទងំេនះ ពួកធម៌េនះ 

មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ៤     យតនៈ ២     ធតុ ៨     ។ 

 [២០៤] ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យេ ក ពួកធម៌ 

 មិនសេ្រងគ ះេ យទុកខ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យ 

េទមនស           ពួកធម៌           មិនសេ្រងគ ះេ យឧបយសៈ 
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៧៤ 

អភិធមមបិដេក   ធតុកថ 

សតិបប ្ឋ េនន េយ ធមម  សមមបបធេនន េយ 

ធមម  ឈេនន េយ ធមម  អបបមញញ យ េយ 

ធមម  បញចហិ ឥ្រនទិេយហិ េយ ធមម  បញចហិ 

ពេលហិ េយ ធមម  សត្តហិ េពជឈេងគហិ េយ 

ធមម  អរេិយន អដ្ឋងគិ េកន មេគគន េយ ធមម  

ផេស ន េយ ធមម  េវទនយ េយ ធមម  សញញ យ 

េយ ធមម  េចតនយ េយ ធមម  អធិេមេកខន េយ 

ធមម  មនសិកេរន េយ ធមម  ខនធសងគេហន 

អសងគហិ  យតនសងគេហន អសងគហិ  ធតុ- 

សងគេហន អសងគហិ  េតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  

េត ធមម  ទ្វីហិ ខេនធហិ ឯកទស យតេនហិ 

សត្តរសហិ     ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 

 [២០៥] ចិេត្តន េយ ធមម  ខនធសងគេហន 

អសងគហិ  យតនសងគេហន អសងគហិ  ធតុ- 

សងគេហន អសងគហិ  េតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  

េត ធមម  ចតហិូ ខេនធហិ ឯកទស យតេនហិ 

ឯកទសហិ     ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 
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៧៤ 

អភិធមមបិដក   ធតុកថ 

ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យសតិបប ្ឋ ន ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះ 

េ យសមមបបធន ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យឈន ពួកធម៌ 

 មិនសេ្រងគ ះេ យអបបមញញ  ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យ 

ឥ្រនទិយ ៥  ពួកធម៌   មិនសេ្រងគ ះេ យពលៈ ៥  ពួកធម៌  

មិនសេ្រងគ ះេ យេពជឈងគ ៧ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យមគគ 

មនអងគ ៨  ដ៏្របេសើរ  ពួកធម៌   មិនសេ្រងគ ះេ យផស ៈ  ពួក 

ធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យេវទន ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យ 

សញញ  ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យេចតន ពួកធម៌  មិន 

សេ្រងគ ះេ យអធិេមកខ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យមនសិករ 

េ យខនធសងគហៈ មិនសេ្រងគ ះេ យ យតនសងគហៈ មិនសេ្រងគ ះ 

េ យធតុសងគហៈ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ទងំេនះ ពួក 

ធម៌េនះ មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ២ យតនៈ ១១ ធតុ ១៧ ។ 

 [២០៥] ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យចិត្ត េ យខនធសងគហៈ 

មិនសេ្រងគ ះេ យ យតនសងគហៈ មិនសេ្រងគ ះេ យធតុសងគហៈ 

ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ទងំេនះ ពួកធម៌េនះ មិន 

សេ្រងគ ះេ យខនធ ៤     យតនៈ ១១    ធតុ ១១    ។ 
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៧៥ 

អសងគហិេតន   អសងគហិតបទំ 

 [២០៦] កុសេលហិ ធេមមហិ េយ ធមម  

អកុសេលហិ ធេមមហិ េយ ធមម  សុខយ េវទ- 

នយ សមបយុេត្តហិ ធេមមហិ េយ ធមម  ទុកខ យ 

េវទនយ សមបយុេត្តហិ ធេមមហិ េយ ធមម  អទុកខម- 

សុខយ េវទនយ សមបយុេត្តហិ ធេមមហិ េយ 

ធមម  វបិេកហិ ធេមមហិ េយ ធមម  វបិកធមម- 

ធេមមហិ េយ ធមម  អនុបទិនន នុបទនិេយហិ ធេមមហិ 

េយ ធមម  សង កិ លិដ្ឋសង កិ េលសិេកហិ ធេមមហិ េយ 

ធមម  អសង កិ លិ ្ឋ សង កិ េលសិេកហិ ធេមមហិ េយ 

ធមម  សវតិកកសវចិេរហិ ធេមមហិ េយ ធមម  អវ-ិ 

តកកវចិរមេត្តហិ ធេមមហិ េយ ធមម  បីតិសហគ- 

េតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  សុខសហគេតហិ ធេមម- 

ហិ  េយ ធមម  ឧេបកខ សហគេតហិ ធេមមហិ េយ 

ធមម        ទស េនន       ប តេព្វហិ       ធេមមហិ        េយ       ធមម  
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៧៥ 

អសងគហិេតន   អសងគហិតបទ 

 [២០៦] ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យពួកធម៌ជកុសល ពួក 

ធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យពួកធម៌ជអកុសល ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះ 

េ យពួកធម៌ែដល្របកបេ យសុខេវទន ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះ 

េ យពួកធម៌ែដល្របកបេ យទុកខេវទន ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យ 

ពួកធម៌ែដល្របកបេ យអទុកខមសុខេវទន ពួកធម៌   មិនសេ្រងគ ះ 

េ យពួកធម៌ជវបិក ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យពួកធម៌មនវបិក 

ជ្រប្រកតី ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យពួកធម៌ែដលកមម្របកបេ យ 

កិេលសមនត ្ហ ជេដើមមិនកន់យក ទងំមិនជ្របេយជន៍ដល់ឧប- 

ទន ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌េ ហមង ទងំគួរដល់នូវេសចក្ដី 

េ ហមង ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យពួកធម៌មិនេ ហមង ទងំ 

មិនគួរដល់នូវេសចក្ដីេ ហមង ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យពួកធម៌ 

្របកបេ យវតិកកៈ ទងំ្របកបេ យវចិរៈ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះ 

េ យពួកធម៌មិនមនវតិកកៈ មន្រតឹមែតវចិរៈ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះ 

េ យពួកធម៌្របកបេ យបីតិ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យពួកធម៌ 

្របកបេ យសុខ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យពួកធម៌្របកបេ យ 

ឧេបកខ   ពួកធម៌   មិនសេ្រងគ ះេ យពួកធម៌ែដលគួរលះេ យទស នៈ 
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៧៦ 

អភិធមមបិដេក   ធតុកថ 

ភវនយ ប តេព្វហិ ធេមមហិ េយ ធមម  ទស េនន 

ប តព្វេហតុេកហិ ធេមមហិ េយ ធមម  ភវនយ 

ប តព្វេហតុេកហិ ធេមមហិ េយ ធមម  ចយ- 

គមីហិ ធេមមហិ េយ ធមម  អបចយគមីហិ ធេមមហិ 

េយ ធមម  េសេកខ ហិ ធេមមហិ េយ ធមម  អេសេកខ - 

ហិ ធេមមហិ េយ ធមម  មហគគេតហិ ធេមមហិ េយ 

ធមម  អបបមេណហិ ធេមមហិ េយ ធមម  បរ ិ ្ត - 

រមមេណហិ ធេមមហិ េយ ធមម  មហគគ រមមេណហិ 

ធេមមហិ េយ ធមម  អបបម រមមេណហិ ធេមម- 

ហិ េយ ធមម  ហីេនហិ ធេមមហិ េយ ធមម  

បណីេតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  មិចឆត្តនិយេតហិ 

ធេមមហិ េយ ធមម  សមមត្តនិយេតហិ ធេមមហិ េយ 

ធមម  មគគ រមមេណហិ ធេមមហិ េយ ធមម  មគគេហ- 

តុេកហិ ធេមមហិ េយ ធមម  មគគ ធិបតីហិ ធេមមហិ 

េយ        ធមម         អតី រមមេណហិ        ធេមមហិ        េយ        ធមម  
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៧៦ 

អភិធមមបិដក   ធតុកថ 

ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យពួកធម៌ែដលគួរលះេ យភវន ពួកធម៌ 

 មិនសេ្រងគ ះេ យពួកធម៌មនេហតុគួរលះេ យទស នៈ ពួកធម៌ 

 មិនសេ្រងគ ះេ យពួកធម៌មនេហតុគួរលះេ យភវន ពួកធម៌  

មិនសេ្រងគ ះេ យពួកធម៌ែដលដល់នូវករសន  ំ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះ 

េ យពួកធម៌ែដលដល់នូវករមិនសន  ំ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យ 

ពួកធម៌ជរបស់េសកខបុគគល ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យពួកធម៌ជ 

របស់អេសកខបុគគល ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យពួកធម៌ដល់នូវសភព 

ជធ ំ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យពួកធម៌្របមណមិនបន ពួកធម៌  

មិនសេ្រងគ ះេ យពួកធម៌មន រមមណ៍តូចឆម រ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះ 

េ យពួកធម៌មន រមមណ៍ដល់នូវសភពធ ំ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះ 

េ យពួកធម៌មន រមមណ៍្របមណមិនបន ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះ 

េ យពួកធម៌េថកទប ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យពួកធម៌ៃថ្លថ្ល  

ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យពួកធម៌មនសភពខុសនិងេទៀង ពួក 

ធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យពួកធម៌មនសភព្រតូវនិងេទៀង ពួកធម៌   

មិនសេ្រងគ ះេ យពួកធម៌មនមគគជ រមមណ៍ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះ 

េ យពួកធម៌មនមគគជេហតុ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យពួកធម៌មន 

មគគជអធិបតី  ពួកធម៌   មិនសេ្រងគ ះេ យពួកធម៌មន រមមណ៍ជអតីត 
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៧៧ 

អសងគហិេតន   អសងគហិតបទំ 

អនគ រមមេណហិ ធេមមហិ េយ ធមម  បចចុបបនន រមម- 

េណហិ ធេមមហិ េយ ធមម  អជឈ ្ត រមមេណហិ 

ធេមមហិ េយ ធមម  ពហិទធ រមមេណហិ ធេមមហិ េយ 

ធមម  អជឈត្តពហិទធ រមមេណហិ ធេមមហិ េយ 

ធមម  ខនធសងគេហន អសងគហិ  យតនសងគេហន 

អសងគហិ  ធតុសងគេហន អសងគហិ  េតហិ 

ធេមមហិ េយ ធមម  េត ធមម  ឯេកន ខេនធន 

ទស យតេនហិ ទសហិ ធតហិូ អសងគហិ  ។ 

 [២០៧] សនិទស នសបបដិេឃហិ ធេមមហិ 

េយ ធមម  អនិទស នសបបដិេឃហិ ធេមមហិ េយ 

ធមម  ខនធសងគេហន អសងគហិ  យតនសងគេហ- 

ន អសងគហិ  ធតុសងគេហន អសងគហិ  េតហិ 

ធេមមហិ េយ ធមម  េត ធមម  ចតហិូ ខេនធហិ 

ទ្វី យតេនហិ អដ្ឋហិ ធតហិូ អសងគហិ  ។ 

 [២០៨] េហតហិូ ធេមមហិ េយ ធមម  េហតហិូ 

េចវ សេហតុេកហិ ច ធេមមហិ េយ ធមម  េហតហិូ 

េចវ        េហតុសមបយុេត្តហិ        ច        ធេមមហិ        េយ         ធមម  
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៧៧ 

អសងគហិេតន   អសងគហិតបទ 

ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យពួកធម៌មន រមមណ៍ជអនគត ពួកធម៌ 

 មិនសេ្រងគ ះេ យពួកធម៌មន រមមណ៍ជបចចុបបនន ពួកធម៌  

មិនសេ្រងគ ះេ យពួកធម៌មន រមមណ៍ខងកនុង ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះ 

េ យពួកធម៌មន រមមណ៍ខងេ្រក ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យ 

ពួកធម៌មន រមមណ៍ទងំខងកនុងទងំខងេ្រក េ យខនធសងគហៈ មិន 

សេ្រងគ ះេ យ យតនសងគហៈ មិនសេ្រងគ ះេ យធតុសងគហៈ ពួក 

ធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ទងំេនះ ពួកធម៌េនះ មិនសេ្រងគ ះ 

េ យខនធ ១     យតនៈ ១០     ធតុ ១០     ។ 

 [២០៧] ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យពួកធម៌្របកបេ យករ 

េឃើញ ទងំ្របកបេ យករប៉ះពល់ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យ 

ពួកធម៌មិន្របកបេ យករេឃើញ ែត្របកបេ យករប៉ះពល់ េ យ 

ខនធសងគហៈ មិនសេ្រងគ ះេ យ យតនសងគហៈ មិនសេ្រងគ ះេ យ 

ធតុសងគហៈ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ទងំេនះ ពួកធម៌ 

េនះ   មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ៤   យតនៈ ២   ធតុ ៨   ។ 

 [២០៨] ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យពួកធម៌ជេហតុ ពួកធម៌ 

 មិនសេ្រងគ ះេ យពួកធម៌ជេហតុ ទងំ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងេហតុ 

ពួកធម៌    មិនសេ្រងគ ះេ យពួកធម៌ជេហតុ   ទងំ្របកបេ យេហតុ 
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៧៨ 

អភិធមមបិដេក   ធតុកថ 

ខនធសងគេហន អសងគហិ  យតនសងគេហន អ- 

សងគហិ  ធតុសងគេហន អសងគហិ  េតហិ ធេមមហិ 

េយ ធមម  េត ធមម  ទ្វីហិ ខេនធហិ ឯកទស - 

យតេនហិ       សត្តរសហិ       ធតហិូ       អសងគហិ        ។ 

 [២០៩] សេហតុេកហិ ធេមមហិ េយ ធមម  

េហតុសមបយុេត្តហិ ធេមមហិ េយ ធមម  សេហតុេក- 

ហិ េចវ ន ច េហតហិូ ធេមមហិ េយ ធមម  េហតុ- 

សមបយុេត្តហិ េចវ ន ច េហតហិូ ធេមមហិ េយ ធមម  

ន េហតហិូ ធេមមហិ សេហតុេកហិ ធេមមហិ េយ 

ធមម  ខនធសងគេហន អសងគហិ  យតនសងគេហ- 

ន អសងគហិ  ធតុសងគេហន អសងគហិ  េតហិ 

ធេមមហិ េយ ធមម  េត ធមម  ឯេកន ខេនធន 

ទស យតេនហិ ទសហិ ធតហិូ អសងគហិ  ។ 

 [២១០] អបបចចេយហិ ធេមមហិ េយ ធមម  

អសងខេតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  ខនធសងគេហន អ- 

សងគហិ  យតនសងគេហន អសងគហិ  ធតុ- 

សងគេហន       អសងគហិ        េតហិ       ធេមមហិ       េយ        ធមម  
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៧៨ 

អភិធមមបិដក   ធតុកថ 

េ យខនធសងគហៈ មិនសេ្រងគ ះេ យ យតនសងគហៈ មិនសេ្រងគ ះ 

េ យធតុសងគហៈ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ទងំេនះ ពួក 

ធម៌េនះ មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ២ យតនៈ ១១ ធតុ ១៧ ។ 

 [២០៩] ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យពួកធម៌្រប្រពឹត្តេទជ 

មួយនឹងេហតុ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យពួកធម៌្របកបេ យេហតុ 

ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យពួកធម៌ ្រគន់ែត្របកបេ យេហតុ ែត 

មិនែមនេហតុ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យពួកធម៌្រគន់ែត្របកប 

េ យេហតុ ែតមិនែមនជេហតុ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យពួក 

ធម៌មិនែមនេហតុ េ យពួកធម៌្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងេហតុ េ យខនធ- 

សងគហៈ មិនសេ្រងគ ះេ យ យតនសងគហៈ មិនសេ្រងគ ះេ យធតុ- 

សងគហៈ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ទងំេនះ ពួកធម៌េនះ 

មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ១    យតនៈ ១០    ធតុ ១០    ។ 

 [២១០] ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យពួកធម៌ មិនមន 

បចច័យ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យពួកធម៌ មិនមនបចច័យ ក់ 

ែតង េ យខនធសងគហៈ មិនសេ្រងគ ះេ យ យតនសងគហៈ មិន 

សេ្រងគ ះេ យធតុសងគហៈ  ពួកធម៌   មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ទងំេនះ 
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៧៩ 

អសងគហិេតន   អសងគហិតបទំ 

េត ធមម  ទ្វីហិ ខេនធហិ ឯកទស យតេនហិ 
សត្តរសហិ     ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 
 [២១១] សនិទស េនហិ ធេមមហិ េយ ធមម  សបប- 
ដិេឃហិ ធេមមហិ េយ ធមម  ខនធសងគេហន អសងគហិ- 

 យតនសងគេហន អសងគហិ  ធតុសងគេហន 
អសងគហិ  េតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  េត ធមម  ចតហិូ 
ខេនធហិ ទ្វី យតេនហិ អដ្ឋហិ ធតហិូ អសងគហិ  ។ 
 [២១២] របូីហិ ធេមមហិ េយ ធមម  ខនធសងគ- 
េហន អសងគហិ  យតនសងគេហន អសងគហិ  
ធតុសងគេហន អសងគហិ  េតហិ ធេមមហិ េយ 
ធមម  េត ធមម  ឯេកន ខេនធន ឯេកនយតេនន 
សត្តហិ     ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 
 [២១៣] អរបូីហិ ធេមមហិ េយ ធមម  េ - 
កុត្តេរហិ ធេមមហិ េយ ធមម  ខនធសងគេហន អ- 
សងគហិ  យតនសងគេហន អសងគហិ  ធតុ- 
សងគេហន អសងគហិ  េតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  
េត ធមម  ឯេកន ខេនធន ទស យតេនហិ ទសហិ 
ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 
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៧៩ 

អសងគហិេតន   អសងគហិតបទ 

ពួកធម៌េនះ មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ២ យតនៈ ១១ ធតុ ១៧ ។ 

 [២១១] ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យពួកធម៌្របកបេ យករ 

េឃើញ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យពួកធម៌្របកបេ យករប៉ះពល់ 

េ យខនធសងគហៈ មិនសេ្រងគ ះេ យ យតនសងគហៈ មិនសេ្រងគ ះ 

េ យធតុសងគហៈ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ទងំេនះ ពួក 

ធម៌េនះ     មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ៤     យតនៈ ២     ធតុ ៨     ។ 

 [២១២] ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យពួកធម៌មនរូប េ យ 

ខនធសងគហៈ មិនសេ្រងគ ះេ យ យតនសងគហៈ មិនសេ្រងគ ះេ យ 

ធតុសងគហៈ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ទងំេនះ ពួកធម៌ 

េនះ     មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ១     យតនៈ ១     ធតុ ៧     ។ 

 [២១៣] ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យពួកធម៌មិនមនរូប ពួក 

ធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យពួកធម៌ជេ កុត្តរ េ យខនធសងគហៈ មិន 

សេ្រងគ ះេ យ យតនសងគហៈ មិនសេ្រងគ ះេ យធតុសងគហៈ ពួក 

ធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ទងំេនះ ពួកធម៌េនះ មិនសេ្រងគ ះ 

េ យខនធ ១     យតនៈ ១០     ធតុ ១០     ។ 
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៨០ 

អភិធមមបិដេក   ធតុកថ 

 [២១៤] សេវហិ ធេមមហិ េយ ធមម  សេវហិ 

េចវ សេវហិ ច ធេមមហិ េយ ធមម  សេវហិ 

េចវ សវសមបយុេត្តហិ ច ធេមមហិ េយ ធមម  ខនធ- 

សងគេហន អសងគហិ  យតនសងគេហន អសងគ- 

ហិ  ធតុសងគេហន អសងគហិ  េតហិ ធេមមហិ 

េយ ធមម  េត ធមម  ទ្វីហិ ខេនធហិ ឯកទស- 

យតេនហិ សត្តរសហិ ធតហិូ អសងគហិ  ។ 

 [២១៥] អនសេវហិ ធេមមហិ េយ ធមម  - 

សវសមបយុេត្តហិ ធេមមហិ េយ ធមម  សវសមប- 

យុេត្តហិ េចវ េន ច សេវហិ ធេមមហិ េយ 

ធមម  សវវបិបយុេត្តហិ អនសេវហិ ធេមមហិ េយ 

ធមម  ខនធសងគេហន អសងគហិ  យតនសងគ- 

េហន អសងគហិ  ធតុសងគេហន អសងគហិ  

េតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  េត ធមម  ឯេកន ខេនធន 

ទស យតេនហិ ទសហិ ធតហិូ អសងគហិ  ។ 

 [២១៦]      សេញញ ជេនហិ        ធេមមហិ         េយ         ធមម  
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៨០ 

អភិធមមបិដក   ធតុកថ 

 [២១៤] ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យពួកធម៌ជ សវៈ ពួក 

ធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យពួកធម៌ជ សវៈ ទងំ្រប្រពឹត្តេទជមួយ 

នឹង សវៈ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យពួកធម៌ជ សវៈ ទងំ 

្របកបេ យ សវៈ េ យខនធសងគហៈ មិនសេ្រងគ ះេ យ យតន- 

សងគហៈ មិនសេ្រងគ ះេ យធតុសងគហៈ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះ 

េ យធម៌ទងំេនះ  ពួកធម៌េនះ  មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ២  យ- 

តនៈ ១១     ធតុ ១៧     ។ 

 [២១៥] ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យពួកធម៌មិនមន សវៈ 

ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យពួកធម៌្របកបេ យ សវៈ ពួកធម៌  

មិនសេ្រងគ ះេ យពួកធម៌្រគន់ែត្របកបេ យ សវៈ ែតមិនែមនជ 

សវៈ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យពួកធម៌ ្របសចក សវៈ 

ទងំមិនមន សវៈ េ យខនធសងគហៈ មិនសេ្រងគ ះេ យ យតន- 

សងគហៈ មិនសេ្រងគ ះេ យធតុសងគហៈ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះ 

េ យធម៌ទងំេនះ ពួកធម៌េនះ មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ១ យ- 

តនៈ ១០     ធតុ ១០     ។ 

 [២១៦] ពួកធម៌     មិនសេ្រងគ ះេ យពួកធម៌ជសេញញ ជនៈ 
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៨១ 

អសងគហិេតន   អសងគហិតបទំ 

គេនថហិ ធេមមហិ េយ ធមម  ឱេឃហិ ធេមមហិ េយ 

ធមម  េយេគហិ ធេមមហិ េយ ធមម  នីវរេណហិ 

ធេមមហិ េយ ធមម  ប មេសហិ ធេមមហិ េយ ធមម  

ប មេសហិ េចវ ប មេដ្ឋហិ ច ធេមមហិ េយ 

ធមម  ខនធសងគេហន អសងគហិ  យតនសងគ- 

េហន អសងគហិ  ធតុសងគេហន អសងគហិ  

េតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  េត ធមម  ទ្វីហិ ខេនធហិ 

ឯកទស យតេនហិ សត្តរសហិ ធតហិូ អសងគ- 

ហិ      ។ 

 [២១៧] ប មេដ្ឋហិ ធេមមហិ េយ ធមម  ប - 

មសសមបយុេត្តហិ ធេមមហិ េយ ធមម  ប មស- 

វបិបយុេត្តហិ អប មេដ្ឋហិ ធេមមហិ េយ ធមម  រមម- 

េណហិ ធេមមហិ េយ ធមម  ខនធសងគេហន អសងគហិ- 

 យតនសងគេហន អសងគហិ  ធតុសងគេហន 

អសងគហិ  េតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  េត ធមម  

ឯេកន ខេនធន ទស យតេនហិ ទសហិ ធតហិូ 

អសងគហិ      ។ 
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៨១ 

អសងគហិេតន   អសងគហិតបទ 

ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យពួកធម៌ជគនថៈ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះ 

េ យពួកធម៌ជឱឃៈ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យពួកធម៌ជេយគៈ 

ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យពួកធម៌ជនីវរណៈ ពួកធម៌  មិន 

សេ្រងគ ះេ យពួកធម៌ជប មសៈ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យពួក 

ធម៌ជប មសៈ ទងំជធម៌ែដលប មសៈ ទ បអែង្អលេហើយ េ យ 

ខនធសងគហៈ មិនសេ្រងគ ះេ យ យតនសងគហៈ មិនសេ្រងគ ះេ យ 

ធតុសងគហៈ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ទងំេនះ ពួកធម៌ 

េនះ     មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ២     យតនៈ ១១     ធតុ ១៧     ។ 

 [២១៧] ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យពួកធម៌ែដលប មសៈ 

មិន ទ បអែង្អលេហើយ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យពួកធម៌ ្របកប 

េ យប មសៈ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យពួកធម៌្របសចក 

ប មសៈ ទងំប មសៈមិន ទ បអែង្អល ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះ 

េ យពួកធម៌្របកបេ យ រមមណ៍ េ យខនធសងគហៈ មិនសេ្រងគ ះ 

េ យ យតនសងគហៈ មិនសេ្រងគ ះេ យធតុសងគហៈ ពួកធម៌  

មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ទងំេនះ ពួកធម៌េនះ មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ១ 

យតនៈ ១០     ធតុ ១០     ។ 



170 
 

៨២ 

អភិធមមបិដេក   ធតុកថ 

 [២១៨] អនរមមេណហិ ធេមមហិ េយ ធមម  

េន ចិេត្តហិ ធេមមហិ េយ ធមម  ចិត្តវបិបយុេត្តហិ 

ធេមមហិ េយ ធមម  ចិត្តវសំិសេដ្ឋហិ ធេមមហិ េយ 

ធមម  ចិត្តសមុ ្ឋ េនហិ ធេមមហិ េយ ធមម  ចិត្តសហ- 

ភហិូ ធេមមហិ េយ ធមម  ចិ ្ត នុបរវិត្តីហិ ធេមមហិ 

េយ ធមម  ពហិេរហិ ធេមមហិ េយ ធមម  ឧបទ- 

ធេមមហិ េយ ធមម  ខនធសងគេហន អសងគហិ  

យតនសងគេហន អសងគហិ  ធតុសងគេហន 

អសងគហិ  េតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  េត ធមម  

ឯេកន ខេនធន ឯេកនយតេនន សត្តហិ ធតហិូ 

អសងគហិ      ។ 

 [២១៩] ចិេត្តហិ ធេមមហិ េយ ធមម  ខនធសងគ- 

េហន អសងគហិ  យតនសងគេហន អសងគហិ  

ធតុសងគេហន អសងគហិ  េតហិ ធេមមហិ េយ 

ធមម  េត ធមម  ចតហិូ ខេនធហិ ឯកទស យ- 

តេនហិ     ឯកទសហិ     ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 
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៨២ 

អភិធមមបិដក   ធតុកថ 

 [២១៨] ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យពួកធម៌មិនមន 

រមមណ៍ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យពួកធម៌មិនែមនជចិត្ត ពួកធម៌ 

 មិនសេ្រងគ ះេ យពួកធម៌្របសចកចិត្ត ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះ 

េ យពួកធម៌មិន្រចឡេំ យចិត្ត ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យពួក 

ធម៌ែដល ងំេឡើងអពីំចិត្ត ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យពួកធម៌ែដល 

េកើតជមួយនឹងចិត្ត ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យពួកធម៌្រប្រពឹត្តេទ 

មចិត្ត ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យពួកធម៌ខងេ្រក ពួកធម៌ 

 មិនសេ្រងគ ះេ យពួកធម៌ជឧបទ េ យខនធសងគហៈ មិន 

សេ្រងគ ះេ យ យតនសងគហៈ មិនសេ្រងគ ះេ យធតុសងគហៈ ពួក 

ធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ទងំេនះ ពួកធម៌េនះ មិនសេ្រងគ ះ 

េ យខនធ ១   យតនៈ ១   ធតុ៧   ។ 

 [២១៩] ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យពួកធម៌គឺចិត្ត េ យ 

ខនធសងគហៈ មិនសេ្រងគ ះេ យ យតនសងគហៈ មិនសេ្រងគ ះេ យ 

ធតុសងគហៈ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ទងំេនះ ពួកធម៌ 

េនះ   មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ៤   យតនៈ ១១   ធតុ ១១   ។ 
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៨៣ 

អសងគហិេតន   អសងគហិតបទំ 

 [២២០] េចតសិេកហិ ធេមមហិ េយ ធមម  

ចិត្តសមបយុេត្តហិ ធេមមហិ េយ ធមម  ចិត្តសំសេដ្ឋហិ 

ធេមមហិ េយ ធមម  ចិត្តសំសដ្ឋសមុ ្ឋ េនហិ ធេមមហិ 

េយ ធមម  ចិត្តសំសដ្ឋសមុ ្ឋ នសហភហិូ ធេមមហិ 

េយ ធមម  ចិត្តសំសដ្ឋសមុ ្ឋ ននុបរវិត្តីហិ ធេមមហិ 

េយ ធមម  ខនធសងគេហន អសងគហិ  យតន- 

សងគេហន អសងគហិ  ធតុសងគេហន អសងគហិ  

េតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  េត ធមម  ទ្វីហិ ខេនធហិ 

ឯកទស យតេនហិ សត្តរសហិ ធតហិូ 

អសងគហិ      ។ 

 [២២១] អជឈត្តិេកហិ ធេមមហិ េយ ធមម  

ខនធសងគេហន អសងគហិ  យតនសងគេហន អ- 

សងគហិ  ធតុសងគេហន អសងគហិ  េតហិ ធេមមហិ 

េយ ធមម  េត ធមម  តីហិ ខេនធហិ ឯេកនយ- 

តេនន     ឯកយ     ធតុយ     អសងគហិ      ។ 

 [២២២]       ឧបទេនហិ           ធេមមហិ           េយ           ធមម  
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៨៣ 

អសងគហិេតន   អសងគហិតបទ 

 [២២០] ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យពួកធម៌ ជេចតសិក 

ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យពួកធម៌្របកបេ យចិត្ត ពួកធម៌  មិន 

សេ្រងគ ះេ យពួកធម៌ែដល្រចឡេំ យចិត្ត ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះ 

េ យពួកធម៌ ែដល្រចឡ ំ ទងំ ងំេឡើងអពីំចិត្ត ពួកធម៌  មិន 

សេ្រងគ ះេ យពួកធម៌ ែដល្រចឡ ំ ទងំ ងំេឡើង ទងំេកើតជមួយ 

នឹងចិត្ត ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យពួកធម៌ែដល្រចឡ ំ ទងំ ងំ 

េឡើង ទងំ្រប្រពឹត្តេទ មចិត្ត េ យខនធសងគហៈ មិនសេ្រងគ ះេ យ 

យតនសងគហៈ មិនសេ្រងគ ះេ យធតុសងគហៈ ពួកធម៌  មិន 

សេ្រងគ ះេ យធម៌ទងំេនះ ពួកធម៌េនះ មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ២ 

យតនៈ ១១    ធតុ ១៧     ។ 

 [២២១] ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យពួកធម៌ខងកនុង េ យ 

ខនធសងគហៈ មិនសេ្រងគ ះេ យ យតនសងគហៈ មិនសេ្រងគ ះេ យធតុ- 

សងគហៈ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ទងំេនះ ពួកធម៌េនះ 

មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ៣     យតនៈ ១     ធតុ ១     ។ 

 [២២២]     ពួកធម៌          មិនសេ្រងគ ះេ យពួកធម៌ជឧបទន 
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៨៤ 

អភិធមមបិដេក   ធតុកថ 

កិេលេសហិ ធេមមហិ េយ ធមម  កិេលេសហិ េចវ 

សង កិ េលសិេកហិ ច ធេមមហិ េយ ធមម  កិេលេសហិ 

េចវ សង កិ លិេដ្ឋហិ ច ធេមមហិ េយ ធមម  កិេលេស- 

ហិ េចវ កិេលសសមបយុេត្តហិ ច ធេមមហិ េយ ធមម  

ខនធសងគេហន អសងគហិ  យតនសងគេហន អ- 

សងគហិ  ធតុសងគេហន អសងគហិ  េតហិ ធេមម- 

ហិ េយ ធមម  េត ធមម  ទ្វីហិ ខេនធហិ ឯកទស- 

យតេនហិ សត្តរសហិ ធតហិូ អសងគហិ  ។ 

 [២២៣] អសង កិ េលសិេកហិ ធេមមហិ េយ 

ធមម  សង កិ លិេដ្ឋហិ ធេមមហិ េយ ធមម  កិេលស- 

សមបយុេត្តហិ ធេមមហិ េយ ធមម  សង កិ លិេដ្ឋហិ េចវ 

េន ច កិេលេសហិ ធេមមហិ េយ ធមម  កិេលស- 

សមបយុេត្តហិ េចវ េន ច កិេលេសហិ ធេមមហិ 

េយ ធមម  កិេលសវបិបយុេត្តហិ អសង កិ េលសិេកហិ 

ធេមមហិ េយ ធមម  ទស េនន ប តេព្វហិ ធេមមហិ 

េយ     ធមម      ភវនយ     ប តេព្វហិ     ធេមមហិ     េយ      ធមម  
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៨៤ 

អភិធមមបិដក   ធតុកថ 

ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យពួកធម៌ជកិេលស ពួកធម៌  មិន 

សេ្រងគ ះេ យពួកធម៌ជកិេលស ទងំគួរដល់នូវេសចក្ដីេ ហមង ពួក 

ធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យពួកធម៌ជកិេលស ទងំជធម៌េ ហមងេហើយ 

ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យពួកធម៌ជកិេលស ទងំ្របកបេ យ 

កិេលស េ យខនធសងគហៈ មិនសេ្រងគ ះេ យ យតនសងគហៈ 

មិនសេ្រងគ ះេ យធតុសងគហៈ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ 

ទងំេនះ  ពួកធម៌េនះ  មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ២  យតនៈ ១១ 

ធតុ ១៧     ។ 

 [២២៣] ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យពួកធម៌ មិនគួរ 

ដល់េសចក្ដីេ ហមង ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យពួកធម៌ែដល 

េ ហមងេហើយ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យពួកធម៌្របកបេ យ 

េសចក្ដីេ ហមង ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យពួកធម៌ែដលេ - 

ហមងេហើយ ែតមិនែមនជកិេលស ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យ 

ពួកធម៌្របកបេ យកិេលស ែតមិនែមនជកិេលស ពួកធម៌  មិន 

សេ្រងគ ះេ យពួកធម៌្របសចកកិេលស ទងំមិនគួរដល់េសចក្ដីេ - 

ហមង ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យពួកធម៌ ែដលគួរលះេ យ 

ទស នៈ   ពួកធម៌    មិនសេ្រងគ ះេ យពួកធម៌ែដលគួរលះេ យភវន 
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៨៥ 

អសងគហិេតន   អសងគហិតបទំ 

ទស េនន ប តព្វេហតុេកហិ ធេមមហិ េយ ធមម  

ភវនយ ប តព្វេហតុេកហិ ធេមមហិ េយ ធមម  

សវតិេកកហិ ធេមមហិ េយ ធមម  សវចិេរហិ ធេមមហិ 

េយ ធមម  សបបតីិេកហិ ធេមមហិ េយ ធមម  បីតិ- 

សហគេតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  សុខសហគេតហិ 

ធេមមហិ េយ ធមម  ឧេបកខ សហគេតហិ ធេមមហិ 

េយ ធមម  ន កមវចេរហិ ធេមមហិ េយ ធមម  

របូវចេរហិ ធេមមហិ េយ ធមម  អរបូវចេរហិ ធេមមហិ 

េយ ធមម  អបរយិបេននហិ ធេមមហិ េយ ធមម  និ- 

យយនិេកហិ ធេមមហិ េយ ធមម  និយេតហិ ធេមមហិ 

េយ ធមម  អនុត្តេរហិ ធេមមហិ េយ ធមម  សរេណហិ 

ធេមមហិ េយ ធមម  ខនធសងគេហន អសងគហិ  - 

យតនសងគេហន អសងគហិ  ធតុសងគេហន អ- 

សងគហិ  េតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  ខនធសងគេហន 

អសងគហិ  យតនសងគេហន អសងគហិ  ធតុ- 

សងគេហន អសងគហិ  េត ធមម  កតីហិ ខេនធហិ 

កតី យតេនហិ        កតីហិ       ធតហិូ       អសងគហិ        ។ 
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៨៥ 

អសងគហិេតន   អសងគហិតបទ 

ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យពួកធម៌ មនេហតុគួរលះេ យទស នៈ 
ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យពួកធម៌ មនេហតុគួរលះ េ យភវន 
ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យពួកធម៌្របកបេ យវតិកកៈ ពួកធម៌  
មិនសេ្រងគ ះេ យពួកធម៌្របកបេ យវចិរៈ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះ 
េ យពួកធម៌្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងបីតិ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យ 
ពួកធម៌្របកបេ យបីតិ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យពួកធម៌្របកប 
េ យសុខ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យពួកធម៌្របកបេ យឧេបកខ  
ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យពួកធម៌មិនែមនជកមវចរ ពួកធម៌ 

 មិនសេ្រងគ ះេ យពួកធម៌ជរូបវចរ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះ 
េ យពួកធម៌ជអរូបវចរ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យពួកធម៌ជអ- 
បរយិបននៈ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យពួកធម៌ជេ្រគ ងេចញចក 
វដ្តៈ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យពួកធម៌ មនសភពេទៀង ពួកធម៌ 

 មិនសេ្រងគ ះេ យពួកធម៌ មិន្របកបេ យករេរ ើខ្លួន ពួកធម៌  
មិនសេ្រងគ ះេ យពួកធម៌្របកបេ យស្រតូវ េ យខនធសងគហៈ មិន 
សេ្រងគ ះេ យ យតនសងគហៈ មិនសេ្រងគ ះេ យធតុសងគហៈ ពួក 
ធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ទងំេនះ េ យខនធសងគហៈ មិន 
សេ្រងគ ះេ យ យតនសងគហៈ មិនសេ្រងគ ះេ យធតុសងគហៈ ពួក 
ធម៌េនះ   មិនសេ្រងគ ះេ យខនធប៉ុនម ន   យតនៈប៉ុនម ន   ធតុប៉ុនម ន ។ 
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៨៦ 

អភិធមមបិដេក   ធតុកថ 

េត ធមម  ឯេកន ខេនធន ទស យតេនហិ ទសហិ 

ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 

 របូញច      ធមម យតនំ     ធមមធតុ     ឥតថី     បុមំ 

 ជីវតិំ    នមរបូំ    េទ្វ    ភ     ជតិ    ជ  មចចុ  

 របូំ   អនរមមណំ   េន   ចិត្តំ   ចិេត្តន វបិបយុត្តំ 

 វសំិសដ្ឋំ      សមុ ្ឋ នំ      សហភុ អនុបរវិត្តិ 

 ពហិរ ំ ឧបទ  េទ្វ  វសីតិ  ឯស  នេយ  សុពុេទធ   ។ 

អសងគហិេតន   អសងគហិតបទនិេទទេ    និដ្ឋិេ    ។ 

 

សមបេយគវបិបេយគបទនិេទទេ  
 [២២៤] របូកខ េនធ  កតីហិ ខេនធហិ កតី- 

យតេនហិ កតីហិ ធតហិូ សមបយុេ ្ត តិ ។ 

នតថិ ។ កតីហិ វបិបយុេ ្ត  ។ ចតហិូ ខេនធហិ 

ឯេកនយតេនន សត្តហិ ធតហិូ វបិបយុេ ្ត  

ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ េកហិចិ វបិប- 

យុេ ្ត      ។ 
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៨៦ 

អភិធមមបិដក   ធតុកថ 

ធម៌ទងំេនះ  មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ១  យតនៈ ១០  ធតុ ១០  ។ 
 ធម៌ ២២    គឺរូប ១    ធមម យតនៈ ១     ធមមធតុ ១    ឥតថិ្រនទិយ ១ 
 បុរសិិ្រនទិយ ១   ជីវតិិ្រនទិយ ១  នមរូប ១   ភព ២   ជតិ ១  ជ  ១ 
 មចចុ  ១    រូប ១    ធមមជតមិនមន រមមណ៍ ១ ធមមជតមិនែមន 
 ចិត្ត ១      ធមមជត្របសចកចិត្ត ១ ធមមជតមិន្រចឡេំ យ 
 ចិត្ត ១    ធមមជត ងំេឡើងអពីំចិត្ត ១ ធមមជតេកើតជមួយនឹង 
 ចិត្ត ១     ធមមជត្រប្រពឹត្តេទ មចិត្ត ១     ធមមជតខងេ្រក ១ 
 ឧបទ ១       ន័យនុ៎ះ       ្រពះ ្ត  ្រទង់្រ ស់ដឹងេ យ 
 ្របៃពេហើយ    ។ 

ចប់   អសងគហិេតន   អសងគហិតបទនិេទទស   ។ 

 

សមបេយគវបិបេយគបទនិេទទស 

 [២២៤] រូបកខនធ ្របកបេ យខនធប៉ុនម ន យតនៈប៉ុនម ន ធតុ 
ប៉ុនម ន  ។  មិនមនេទ  ។  ្របសចកធម៌ប៉ុនម ន  ។  ្របសចកខនធ ៤ 

យតនៈគឺមនយតនៈ ១  ធតុ ៧  ក៏មន  ្របសចក យតនៈ 
គឺមនយតនៈ ១  ធតុ ១  និងធម៌ពួកខ្លះ  គឺ  េវទនសញញ   សងខ រ 
ក៏មន    ។ 
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៨៧ 

សមបេយគវបិបេយគបទនិេទទេ  

 [២២៥] េវទនខេនធ  សញញ ខេនធ  សងខ រកខ េនធ  
តីហិ ខេនធហិ ឯេកនយតេនន សត្តហិ ធតហិូ 
សមបយុេ ្ត  ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ 
េកហិចិ សមបយុេ ្ត  ។ កតីហិ វបិបយុេ ្ត  ។ 
ឯេកន ខេនធន ទស យតេនហិ ទសហិ ធតហិូ 
វបិបយុេ ្ត  ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ 
េកហិចិ     វបិបយុេ ្ត      ។ 
 [២២៦] វញិញ ណកខ េនធ  តីហិ ខេនធហិ សមប- 
យុេ ្ត  ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ េកហិចិ 
សមបយុេ ្ត  ។ កតីហិ វបិបយុេ ្ត  ។ ឯេកន 
ខេនធន ទស យតេនហិ ទសហិ ធតហិូ វបិប- 
យុេ ្ត  ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ េកហិចិ 
វបិបយុេ ្ត      ។ 
 [២២៧] ចកខ យតនំ ។ េប ។ េផដ្ឋព្វ យតនំ 
សមបយុត្តន្តិ ។ នតថិ ។ កតីហិ វបិបយុត្តំ ។ ចតហិូ 
ខេនធហិ ឯេកនយតេនន សត្តហិ ធតហិូ វបិបយុត្តំ 
ឯេកនយតេនន  ឯកយ ធតុយ េកហិចិ 
វបិបយុត្តំ     ។ 
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 ៨៧ 

សមបេយគវបិបេយគបទនិេទទស 

 [២២៥] េវទនខនធ សញញ ខនធ សងខ រកខនធ ្របកបេ យខនធ ៣ 

យតនៈ ១ ធតុ ៧ ក៏មន ្របកបេ យ យតនៈ ១ ធតុ ១ និង 

ធម៌ពួកខ្លះ គឺសញញ ខនធ សងខ រកខនធក៏មន ។ ្របសចកធម៌ប៉ុនម ន ។ 

្របសចកខនធ ១ យតនៈ ១០ ធតុ ១០ ក៏មន ្របសចក យ- 

តនៈ ១    ធតុ ១    និងធម៌ពួកខ្លះ    គឺរូបនិងនិព្វ នក៏មន    ។ 

 [២២៦] វញិញ ណកខនធ ្របកបេ យខនធ ៣ ក៏មន ្របកប 

េ យ យតនៈ ១ ធតុ ១ និងធម៌ពួកខ្លះ ក៏មន ។ ្របសចក 

ធម៌ប៉ុនម ន ។ ្របសចកខនធ ១ យតនៈ ១០ ធតុ ១០ ក៏មន 

្របសចក យតនៈ ១    ធតុ ១    និងធម៌ពួកខ្លះ    ក៏មន    ។ 

 [២២៧] ចកខ យតនៈ ។ េប ។ េផដ្ឋព្វ យតនៈ ្របកប 

ែដរឬេទ ។ មិនមនេទ ។ ្របសចកធម៌ប៉ុនម ន ។ ្របស 

ចកខនធ ៤ យតនៈ ១ ធតុ ៧ ក៏មន ្របសចក យតនៈ ១ 

ធតុ ១    និងធម៌ពួកខ្លះ    ក៏មន    ។ 
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៨៨ 

អភិធមមបិដេក   ធតុកថ 

 [២២៨] មនយតនំ តីហិ ខេនធហិ សមបយុត្តំ 

ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ េកហិចិ 

សមបយុត្តំ ។ កតីហិ វបិបយុត្តំ ។ ឯេកន ខេនធន 

ទស យតេនហិ ទសហិ ធតហិូ វបិបយុត្តំ  

ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ េកហិចិ 

វបិបយុត្តំ     ។ 

 [២២៩] ចកខុ ធតុ ។ េប ។ េផដ្ឋព្វធតុ 

សមបយុ ្ត តិ ។ នតថិ ។ កតីហិ វបិបយុ ្ត  ។ 

ចតហិូ ខេនធហិ ឯេកនយតេនន សត្តហិ ធតហិូ 

វបិបយុ ្ត  ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ 

េកហិចិ     វបិបយុ ្ត      ។ 

 [២៣០] ចកខុ វញិញ ណធតុ ។ េប ។ មេនធតុ 

មេនវញិញ ណធតុ តីហិ ខេនធហិ សមបយុ ្ត  ឯេក- 

នយតេនន ឯកយ ធតុយ េកហិចិ សមបយុ ្ត  ។ 

កតីហិ វបិបយុ ្ត  ។ ឯេកន ខេនធន ទស យត- 

េនហិ េ ឡសហិ ធតហិូ វបិបយុ ្ត  ឯេកនយ- 

តេនន        ឯកយ        ធតុយ        េកហិចិ        វបិបយុ ្ត      ។ 
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៨៨ 

អភិធមមបិដក   ធតុកថ 

 [២២៨] មនយតនៈ ្របកបេ យខនធ ៣ ក៏មន ្របកប 

េ យ យតនៈ ១ ធតុ ១ និងធម៌ពួកខ្លះ ក៏មន ។ ្របសចក 

ធម៌ប៉ុនម ន ។ ្របសចកខនធ ១ យតនៈ ១០ ធតុ ១០ ក៏មន 

្របសចក យតនៈ ១     ធតុ ១     និងធម៌ពួកខ្លះ     ក៏មន     ។ 

 [២២៩] ចកខុធតុ ។ េប ។ េផដ្ឋព្វធតុ ្របកបែដរឬេទ ។ 

មិនមនេទ ។ ្របសចកធម៌ប៉ុនម ន ។ ្របសចកខនធ ៤ យតនៈ ១ 

ធតុ ៧ ក៏មន ្របសចក យតនៈ ១ ធតុ ១ និងធម៌ពួកខ្លះ 

ក៏មន     ។ 

 [២៣០] ចកខុ វញិញ ណធតុ ។ េប ។ មេនធតុ មេន- 

វញិញ ណធតុ ្របកបេ យខនធ ៣ ក៏មន ្របកបេ យ យតនៈ ១ 

ធតុ ១ និងធម៌ពួកខ្លះ ក៏មន ។ ្របសចកធម៌ប៉ុនម ន ។ ្របស 

ចកខនធ ១ យតនៈ ១០ ធតុ ១៦ ក៏មន ្របសចក យតនៈ ១ 

ធតុ ១    និងធម៌ពួកខ្លះ    ក៏មន    ។ 
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៨៩ 

សមបេយគវបិបេយគបទំ 

 [២៣១] សមុទយសចចំ មគគសចចំ តីហិ ខេនធហិ 
ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ សមបយុត្តំ 
ឯេកន ខេនធន ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ 
េកហិចិ សមបយុត្តំ ។ កតីហិ វបិបយុត្តំ ។ ឯេកន 
ខេនធន ទស យតេនហិ េ ឡសហិ ធតហិូ 
វបិបយុត្តំ ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ 
េកហិចិ     វបិបយុត្តំ     ។ 
 [២៣២] និេ ធសចចំ ចកខុ ្រនទិយ ំ ។ េប ។ 
កយិ្រនទិយ ំ ឥតថិ្រនទិយ ំ បុរសិិ្រនទិយ ំ សមបយុត្តន្តិ ។ 
នតថិ ។ កតីហិ វបិបយុត្តំ ។ ចតហិូ ខេនធហិ 
ឯេកនយតេនន សត្តហិ ធតហិូ វបិបយុត្តំ ឯេក- 
នយតេនន ឯកយ ធតុយ េកហិចិ វបិបយុត្តំ ។ 
 [២៣៣] មនិ្រនទិយ ំ តីហិ ខេនធហិ សមបយុត្តំ 
ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ េកហិចិ 
សមបយុត្តំ ។ កតីហិ វបិបយុត្តំ ។ ឯេកន ខេនធន 
ទស យតេនហិ ទសហិ ធតហិូ វបិបយុត្តំ ឯេក- 
នយតេនន ឯកយ ធតុយ េកហិចិ វបិបយុត្តំ ។ 
 [២៣៤]       សុខិ្រនទិយ ំ        ទុកខិ ្រនទិយ ំ        េ មនស ្ិរនទិយ ំ
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៨៩ 

សមបេយគវបិបេយគបទ 

 [២៣១] សមុទយសចច មគគសចច ្របកបេ យខនធ ៣ យ- 

តនៈ ១ ធតុ ១ ក៏មន ្របកបេ យខនធ ១ យតនៈ ១ ធតុ ១ 

និងធម៌ពួកខ្លះ ក៏មន ។ ្របសចកធម៌ប៉ុនម ន ។ ្របសចកខនធ ១ 

យតនៈ ១០ ធតុ ១៦ ក៏មន ្របសចក យតនៈ ១ ធតុ ១ 

និងធម៌ពួកខ្លះ     ក៏មន     ។ 

 [២៣២] និេ ធសចច ចកខុ ្រនទិយ ។ េប ។ កយិ្រនទិយ 

ឥតថិ្រនទិយ បុរសិិ្រនទិយ ្របកបែដរឬេទ ។ មិនមនេទ ។ ្របស 

ចកធម៌ប៉ុនម ន ។ ្របសចកខនធ ៤ យតនៈ ១ ធតុ ៧ ក៏មន 

្របសចក យតនៈ ១     ធតុ ១     និងធម៌ពួកខ្លះ   ក៏មន     ។ 

 [២៣៣] មនិ្រនទិយ ្របកបេ យខនធ ៣ ក៏មន ្របកប 

េ យ យតនៈ ១ ធតុ ១ និងធម៌ពួកខ្លះ ក៏មន ។ ្របសចក 

ធម៌ប៉ុនម ន ។ ្របសចកខនធ ១ យតនៈ ១០ ធតុ ១០ ក៏មន 

្របសចក យតនៈ ១     ធតុ ១     និងធម៌ពួកខ្លះ   ក៏មន     ។ 

 [២៣៤]          សុខិ្រនទិយ            ទុកខិ្រនទិយ           េ មនស ្ិរនទិយ 
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៩០ 

អភិធមមបិដេក   ធតុកថ 

េទមនស ្ិរនទិយ ំ តីហិ ខេនធហិ ឯេកនយតេនន 

ឯកយ ធតុយ សមបយុត្តំ ឯេកនយតេនន 

ឯកយ ធតុយ េកហិចិ សមបយុត្តំ ។ កតីហិ 

វបិបយុត្តំ ។ ឯេកន ខេនធន ទស យតេនហិ 

េ ឡសហិ ធតហិូ វបិបយុត្តំ ឯេកនយតេនន 

ឯកយ     ធតុយ     េកហិចិ     វបិបយុត្តំ     ។ 

 [២៣៥] ឧេបកខិ ្រនទិយ ំ តីហិ ខេនធហិ ឯេក- 

នយតេនន ឆហិ ធតហិូ សមបយុត្តំ ឯេកនយ- 

តេនន ឯកយ ធតុយ េកហិចិ សមបយុត្តំ ។ 

កតីហិ វបិបយុត្តំ ។ ឯេកន ខេនធន ទស យ- 

តេនហិ ឯកទសហិ ធតហិូ វបិបយុត្តំ ឯេកន- 

យតេនន    ឯកយ     ធតុយ      េកហិចិ  វបិបយុត្តំ   ។ 

 [២៣៦] សទធិ្រនទិយ ំ វរីយិិ្រនទិយ ំ សតិ្រនទិយ ំ

សមធិ្រនទិយ ំ បញញិ ្រនទិយ ំ អនញញតញញស មីតិ្រនទិយ ំ

អញញិ ្រនទិយ ំ អញញ វ្ិរនទិយ ំ អវជិជ បចចយ សងខ  

តីហិ ខេនធហិ ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ 

សមបយុ ្ត             ឯេកន            ខេនធន             ឯេកនយតេនន 
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៩០ 

អភិធមមបិដក   ធតុកថ 

េទមនស ្ិរនទិយ ្របកបេ យខនធ ៣ យតនៈ ១ ធតុ ១ ក៏មន 

្របកបេ យ យតនៈ ១ ធតុ ១ និងធម៌ពួកខ្លះ ក៏មន ។ ្របសចក 

ធម៌ប៉ុនម ន ។ ្របសចកខនធ ១ យតនៈ ១០ ធតុ ១៦ ក៏មន 

្របសចក យតនៈ ១   ធតុ ១   និងធម៌ពួកខ្លះ   ក៏មន   ។ 

 [២៣៥] ឧេបកខិ្រនទិយ ្របកបេ យខនធ ៣ យតនៈ ១ 

ធតុ ៦ ក៏មន ្របកបេ យ យតនៈ ១ ធតុ ១ និងធម៌ពួកខ្លះ ក៏ 

មន ។ ្របសចកធម៌ប៉ុនម ន ។ ្របសចកខនធ ១ យតនៈ ១០ 

ធតុ ១១ ក៏មន ្របសចក យតនៈ ១ ធតុ ១ និងធម៌ពួកខ្លះ 

ក៏មន     ។ 

 [២៣៦] សទធិ្រនទិយ វរីយិិ្រនទិយ សតិ្រនទិយ សមធិ្រនទិយ 

បញញិ ្រនទិយ អនញញតញញស មីតិ្រនទិយ អញញិ ្រនទិយ អញញ វ្ិរនទិយ 

សងខ រទងំ យ (េកើតមន) េ្រពះអវជិជ ជបចច័យ ្របកបេ យខនធ ៣ 

យតនៈ ១     ធតុ ១      ក៏មន      ្របកបេ យខនធ ១     យតនៈ ១ 
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៩១ 

សមបេយគវបិបេយគបទំ 

ឯកយ ធតុយ េកហិចិ សមបយុ ្ត  ។ កតីហិ 

វបិបយុ ្ត  ។ ឯេកន ខេនធន ទស យតេនហិ 

េ ឡសហិ ធតហិូ វបិបយុ ្ត  ឯេកនយតេនន 

ឯកយ     ធតុយ     េកហិចិ     វបិបយុ ្ត     ។ 

 [២៣៧] សងខ របបចចយ វញិញ ណំ តីហិ ខេនធ- 

ហិ សមបយុត្តំ ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ 

េកហិចិ សមបយុត្តំ ។ កតីហិ វបិបយុត្តំ ។ 

ឯេកន ខេនធន ទស យតេនហិ ទសហិ 

ធតហិូ វបិបយុត្តំ ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ 

េកហិចិ     វបិបយុត្តំ     ។ 

 [២៣៨] ស យតនបបចចយ ផេស  តីហិ 

ខេនធហិ ឯេកនយតេនន សត្តហិ ធតហិូ សមប- 

យុេ ្ត  ឯេកន ខេនធន ឯេកនយតេនន ឯកយ 

ធតុយ េកហិចិ សមបយុេ ្ត  ។ កតីហិ វបិប- 

យុេ ្ត  ។ ឯេកន ខេនធន ទស យតេនហិ ទសហិ 

ធតហិូ វបិបយុេ ្ត  ឯេកនយតេនន ឯកយ 

ធតុយ     េកហិចិ     វបិបយុេ ្ត      ។ 
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៩១ 

សមបេយគវបិបេយគបទ 

ធតុ ១ និងធម៌ពួកខ្លះ ក៏មន ។ ្របសចកធម៌ប៉ុនម ន ។ ្របស 

ចកខនធ ១ យតនៈ ១០ ធតុ ១៦ ក៏មន ្របសចក យតនៈ ១ 

ធតុ ១    និងធម៌ពួកខ្លះ    ក៏មន    ។ 

 [២៣៧] វញិញ ណ (េកើតមន) េ្រពះសងខ រជបចច័យ ្របកប 

េ យខនធ ៣ ក៏មន ្របកបេ យ យតនៈ ១ ធតុ ១ និងធម៌ 

ពួកខ្លះ ក៏មន ។ ្របសចកធម៌ប៉ុនម ន ។ ្របសចកខនធ ១ 

យតនៈ ១០ ធតុ ១០ ក៏មន ្របសចក យតនៈ ១ ធតុ ១ 

និងធម៌ពួកខ្លះ   ក៏មន   ។ 

 [២៣៨] ផស ៈ (េកើតមន) េ្រពះស យតនៈជបចច័យ 

្របកបេ យខនធ ៣ យតនៈ ១ ធតុ ៧ ក៏មន ្របកបេ យខនធ ១ 

យតនៈ ១ ធតុ ១ និងធម៌ពួកខ្លះ ក៏មន ។ ្របសចកធម៌ 

ប៉ុនម ន ។ ្របសចកខនធ ១ យតនៈ ១០ ធតុ ១០ ក៏មន 

្របសចក យតនៈ ១     ធតុ ១     និងធម៌ពួកខ្លះ    ក៏មន     ។ 
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៩២ 

អភិធមមបិដេក   ធតុកថ 

 [២៣៩] ផស បបចចយ េវទន តីហិ ខេនធហិ 
ឯេកនយតេនន សត្តហិ ធតហិូ សមបយុ ្ត  
ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ េកហិចិ 
សមបយុ ្ត  ។ កតីហិ វបិបយុ ្ត  ។ ឯេកន 
ខេនធន ទស យតេនហិ ទសហិ ធតហិូ វបិបយុ ្ត  
ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ េកហិចិ 
វបិបយុ ្ត      ។ 
 [២៤០] េវទនបចចយ ត ្ហ  ត ្ហ បចចយ 
ឧបទនំ ឧបទនបបចចយ កមមភេ  តីហិ ខេនធហិ 
ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ សមបយុេ ្ត  
ឯេកន ខេនធន ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុ- 
យ    េកហិចិ   សមបយុេ ្ត  ។ កតីហិ វបិបយុេ ្ត  ។ 
ឯេកន ខេនធន ទស យតេនហិ េ ឡសហិ 
ធតហិូ វបិបយុេ ្ត  ឯេកនយតេនន ឯកយ 
ធតុយ     េកហិចិ     វបិបយុេ ្ត      ។ 
 [២៤១] របូភេ  សមបយុេ ្ត តិ ។ នតថិ ។ 
កតីហិ វបិបយុេ ្ត  ។ ន េកហិចិ ខេនធហិ ន 
េកហិចិ       យតេនហិ       តីហិ       ធតហិូ       វបិបយុេ ្ត      ។ 
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៩២ 

អភិធមមបិដក   ធតុកថ 

 [២៣៩] េវទន (េកើតមន) េ្រពះផស ៈជបចច័យ ្របកប 

េ យខនធ ៣ យតនៈ ១ ធតុ ៧ ក៏មន ្របកបេ យ យតនៈ ១ 

ធតុ ១ និងធម៌ពួកខ្លះ ក៏មន ។ ្របសចកធម៌ប៉ុនម ន ។ ្របស 

ចកខនធ ១ យតនៈ ១០ ធតុ ១០ ក៏មន ្របសចក យតនៈ ១ 

ធតុ ១     និងធម៌ពួកខ្លះ     ក៏មន     ។ 

 [២៤០] ត ្ហ  (េកើតមន) េ្រពះេវទនជបចច័យ ឧបទន 

(េកើតមន) េ្រពះត ្ហ ជបចច័យ កមមភព (េកើតមន) េ្រពះ 

ឧបទនជបចច័យ ្របកបេ យខនធ ៣ យតនៈ ១ ធតុ ១ ក៏មន 

្របកបេ យខនធ ១ យតនៈ ១ ធតុ ១ និងធម៌ពួកខ្លះ ក៏មន ។ 

្របសចកធម៌ប៉ុនម ន ។ ្របសចកខនធ ១ យតនៈ ១០ ធតុ ១៦ 

ក៏មន ្របសចក យតនៈ ១ ធតុ ១ និងធម៌ពួកខ្លះ ក៏មន ។ 

 [២៤១] រូបភព ្របកបែដរឬេទ ។ មិនមនេទ ។ ្របស 

ចកធម៌ប៉ុនម ន ។ មិនែមន្របសចកខនធ មួយ មិនែមន្របស 

ចក យតនៈ មួយេឡើយ     ែត្របសចកធតុ ៣     ។ 
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៩៣ 

សមបេយគវបិបេយគបទំ 

 [២៤២] អរបូភេ  េនវសញញ នសញញ ភេ (១) 

ចតុេ ករភេ  សមបយុេ ្ត តិ ។ នតថិ ។ កតីហិ 

វបិបយុេ ្ត  ។ ឯេកន ខេនធន ទស យតេនហិ 

េ ឡសហិ ធតហិូ វបិបយុេ ្ត  ឯេកនយតេនន 

ឯកយ     ធតុយ     េកហិចិ     វបិបយុេ ្ត      ។ 

 [២៤៣] អសញញ ភេ  ឯកេ ករភេ  បរ-ិ 

េទេ  សមបយុេ ្ត តិ ។ នតថិ ។ កតីហិ វបិប- 

យុេ ្ត  ។ ចតហិូ ខេនធហិ ឯេកនយតេនន សត្តហិ 

ធតហិូ វបិបយុេ ្ត  ឯេកនយតេនន ឯកយ 

ធតុយ     េកហិចិ     វបិបយុេ ្ត      ។ 

 [២៤៤] េ េក ទុកខំ  េទមនស  ំ តីហិ ខេនធ- 

ហិ ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ សមបយុត្តំ 

ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ េកហិចិ សមប- 

យុត្តំ ។ កតីហិ វបិបយុត្តំ ។ ឯេកន ខេនធន ទស - 

យតេនហិ េ ឡសហិ ធតហិូ វបិបយុត្តំ ឯេកន- 

យតេនន     ឯកយ     ធតុយ     េកហិចិ     វបិបយុត្តំ     ។ 
     ១   ឱ.   េនវសញញ នសញញ យតនភេ    ។ 
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៩៣ 

សមបេយគវបិបេយគបទ 

 [២៤២] អរូបភព េនវសញញ នសញញ យតនភព ចតុេ ករ- 

ភព ្របកបែដរឬេទ ។ មិនមនេទ ។ ្របសចកធម៌ប៉ុនម ន ។ 

្របសចកខនធ ១ យតនៈ ១០ ធតុ ១៦ ក៏មន ្របសចក - 

យតនៈ ១   ធតុ ១   និងធម៌ពួកខ្លះ   ក៏មន   ។ 

 [២៤៣] អសញញ ភព ឯកេ ករភព បរេិទវៈ ្របកបែដរឬ 

េទ ។ មិនមនេទ ។ ្របសចកធម៌ប៉ុនម ន ។ ្របសចកខនធ ៤ 

យតនៈ ១ ធតុ ៧ ក៏មន ្របសចក យតនៈ ១ ធតុ ១ 

និងធម៌ពួកខ្លះ   ក៏មន   ។ 

 [២៤៤] េសចក្ដីេ ក ទុកខ េទមនស  ្របកបេ យខនធ ៣ 

យតនៈ ១ ធតុ ១ ក៏មន ្របកបេ យ យតនៈ ១ ធតុ ១ 

និងធម៌ពួកខ្លះ ក៏មន ។ ្របសចកធម៌ប៉ុនម ន ។ ្របសចកខនធ ១ 

យតនៈ ១០ ធតុ ១៦ ក៏មន ។ ្របសចក យតនៈ ១ ធតុ ១ 

និងធម៌ពួកខ្លះ   ក៏មន   ។ 
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អភិធមមបិដេក   ធតុកថ 

 [២៤៥] ឧបយេ  សតិបប ្ឋ នំ សមមបប- 

ធនំ តីហិ ខេនធហិ ឯេកនយតេនន ឯកយ 

ធតុយ សមបយុត្តំ ឯេកន ខេនធន ឯេកនយ- 

តេនន ឯកយ ធតុយ េកហិចិ សមបយុត្តំ ។ 

កតីហិ វបិបយុត្តំ ។ ឯេកន ខេនធន ទស យ- 

តេនហិ េ ឡសហិ ធតហិូ វបិបយុត្តំ ឯេកន- 

យតេនន ឯកយ ធតុយ េកហិចិ វបិបយុត្តំ ។ 

 [២៤៦] ឥទធិបេទ ទ្វីហិ ខេនធហិ សមបយុេ ្ត  

ឯេកន ខេនធន ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុ- 

យ េកហិចិ សមបយុេ ្ត  ។ កតីហិ វបិបយុេ ្ត  ។ 

ឯេកន ខេនធន ទស យតេនហិ េ ឡសហិ 

ធតហិូ វបិបយុេ ្ត  ឯេកនយតេនន ឯកយ 

ធតុយ     េកហិចិ     វបិបយុេ ្ត      ។ 

 [២៤៧] ឈនំ ទ្វីហិ ខេនធហិ ឯេកនយ- 

តេនន ឯកយ ធតុយ សមបយុត្តំ ឯេកន 

ខេនធន ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ េកហិចិ 

សមបយុត្តំ     ។       កតីហិ       វបិបយុត្តំ     ។      ឯេកន       ខេនធន 
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៩៤ 

អភិធមមបិដក   ធតុកថ 

 [២៤៥] ឧបយសៈ សតិបប ្ឋ ន សមមបបធន ្របកបេ យ 

ខនធ ៣ យតនៈ ១ ធតុ ១ ក៏មន ្របកបេ យខនធ ១ យ- 

តនៈ ១ ធតុ ១ និងធម៌ពួកខ្លះ ក៏មន ។ ្របសចកធម៌ប៉ុនម ន ។ 

្របសចកខនធ ១ យតនៈ ១០ ធតុ ១៦ ក៏មន ្របសចក 

យតនៈ ១    ធតុ ១    និងធម៌ពួកខ្លះ   ក៏មន   ។ 

 [២៤៦] ឥទធិបទ ្របកបេ យខនធ ២ ក៏មន ្របកបេ យ 

ខនធ ១ យតនៈ ១ ធតុ ១ និងធម៌ពួកខ្លះ ក៏មន ។ ្របសចក 

ធម៌ប៉ុនម ន ។ ្របសចកខនធ ១ យតនៈ ១០ ធតុ ១៦ ក៏មន 

្របសចក យតនៈ ១    ធតុ ១    និងធម៌ពួកខ្លះ   ក៏មន   ។ 

 [២៤៧] ឈន ្របកបេ យខនធ ២ យតនៈ ១ ធតុ ១ 

ក៏មន ្របកបេ យខនធ ១ យតនៈ ១ ធតុ ១ និងធម៌ពួកខ្លះ 

ក៏មន         ។         ្របសចកធម៌ប៉ុនម ន         ។         ្របសចកខនធ  ១ 
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៩៥ 

សមបេយគវបិបេយគបទំ 

ទស យតេនហិ េ ឡសហិ ធតហិូ វបិបយុត្តំ ឯ- 

េកនយតេនន ឯកយ ធតុយ េកហិចិ វបិបយុត្តំ ។ 

 [២៤៨] អបបមញញ  បញចិ ្រនទិយនិ បញច  ព និ 

សត្ត េពជឈងគ  អរេិយ អដ្ឋងគិ េក មេគគ  តីហិ 

ខេនធហិ ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ សមប- 

យុេ ្ត  ឯេកន ខេនធន ឯេកនយតេនន ឯកយ 

ធតុយ េកហិចិ សមបយុេ ្ត  ។ កតីហិ វបិប- 

យុេ ្ត  ។ ឯេកន ខេនធន ទស យតេនហិ 

េ ឡសហិ ធតហិូ វបិបយុេ ្ត  ឯេកនយតេនន 

ឯកយ     ធតុយ     េកហិចិ     វបិបយុេ ្ត      ។ 

 [២៤៩] ផេស  េចតន មនសិកេ  តីហិ 

ខេនធហិ ឯេកនយតេនន សត្តហិ ធតហិូ សមប- 

យុេ ្ត  ឯេកន ខេនធន ឯេកនយតេនន ឯកយ 

ធតុយ េកហិចិ សមបយុេ ្ត  ។ កតីហិ វបិប- 

យុេ ្ត  ។ ឯេកន ខេនធន ទស យតេនហិ ទសហិ 

ធតហិូ វបិបយុេ ្ត  ឯេកនយតេនន ឯកយ 

ធតុយ     េកហិចិ     វបិបយុេ ្ត      ។ 
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៩៥ 

សមបេយគវបិបេយគបទ 

យតនៈ ១០ ធតុ ១៦ ក៏មន ្របសចក យតនៈ ១ ធតុ ១ 

និងធម៌ពួកខ្លះ     ក៏មន     ។ 

 [២៤៨] អបបមញញ  ឥ្រនទិយ ៥ ពលៈ ៥ េពជឈងគ ៧ 

មគគមនអងគ ៨ ដ៏្របេសើរ ្របកបេ យខនធ ៣ យតនៈ ១ ធតុ ១ 

ក៏មន ្របកបេ យខនធ ១ យតនៈ ១ ធតុ ១ និងធម៌ពួក 

ខ្លះ ក៏មន ។ ្របសចកធម៌ប៉ុនម ន ។ ្របសចកខនធ ១ យ- 

តនៈ ១០ ធតុ ១៦ ក៏មន ្របសចក យតនៈ ១ ធតុ ១ និង 

ធម៌ពួកខ្លះ   ក៏មន   ។ 

 [២៤៩] ផស ៈ េចតន មនសិករ ្របកបេ យខនធ ៣ 

យតនៈ ១ ធតុ ៧ ក៏មន ្របកបេ យខនធ ១ យតនៈ ១ 

ធតុ ១ និងធម៌ពួកខ្លះ ក៏មន ។ ្របសចកធម៌ប៉ុនម ន ។ ្របស 

ចកខនធ ១ យតនៈ ១០ ធតុ ១០ ក៏មន ្របសចក យតនៈ ១ 

ធតុ ១   និងធម៌ពួកខ្លះ   ក៏មន   ។ 
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៩៦ 

អភិធមមបិដេក   ធតុកថ 

 [២៥០] េវទន សញញ  តីហិ ខេនធហិ ឯេក- 
នយតេនន សត្តហិ ធតហិូ សមបយុ ្ត  ឯេក- 
នយតេនន ឯកយ ធតុយ េកហិចិ សមប- 
យុ ្ត  ។ កតីហិ វបិបយុ ្ត  ។ ឯេកន ខេនធន ទ- 
ស យតេនហិ ទសហិ ធតហិូ វបិបយុ ្ត  ឯេក- 
នយតេនន ឯកយ ធតុយ េកហិចិ វបិបយុ ្ត  ។ 
 [២៥១] ចិត្តំ តីហិ ខេនធហិ សមបយុត្តំ ឯេក- 
នយតេនន ឯកយ ធតុយ េកហិចិ សមបយុត្តំ ។ 
កតីហិ វបិបយុត្តំ ។ ឯេកន ខេនធន ទស - 
យតេនហិ ទសហិ ធតហិូ វបិបយុត្តំ ឯេកនយ- 
តេនន ឯកយ ធតុយ េកហិចិ វបិបយុត្តំ ។ 
 [២៥២] អធិេមេកខ  តីហិ ខេនធហិ ឯេក- 
នយតេនន ទ្វីហិ ធតហិូ សមបយុេ ្ត  ឯេកន 
ខេនធន ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ េកហិចិ 
សមបយុេ ្ត  ។ កតីហិ វបិបយុេ ្ត  ។ ឯេកន 
ខេនធន ទស យតេនហិ បណ្ណរសហិ ធតហិូ 
វបិបយុេ ្ត  ឯេកនយតេនន  ឯកយ ធតុយ 
េកហិចិ     វបិបយុេ ្ត      ។ 
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 ៩៦ 

អភិធមមបិដក   ធតុកថ 

 [២៥០] េវទន សញញ  ្របកបេ យខនធ ៣ យតនៈ ១ 

ធតុ ៧ ក៏មន ្របកបេ យ យតនៈ ១ ធតុ ១ និងធម៌ពួកខ្លះ ក៏ 

មន ។ ្របសចកធម៌ប៉ុនម ន ។ ្របសចកខនធ ១ យតនៈ ១០ 

ធតុ ១០ ក៏មន ្របសចក យតនៈ ១ ធតុ ១ និងធម៌ពួកខ្លះ 

ក៏មន    ។ 

 [២៥១] ចិត្ត្របកបេ យខនធ ៣ ក៏មន ្របកបេ យ យ- 

តនៈ ១ ធតុ ១ និងធម៌ពួកខ្លះ ក៏មន ។ ្របសចកធម៌ប៉ុនម ន ។ 

្របសចកខនធ ១ យតនៈ ១០ ធតុ ១០ ក៏មន ្របសចក - 

យតនៈ ១    ធតុ ១    និងធម៌ពួកខ្លះ    ក៏មន    ។ 

 [២៥២] អធិេមកខ (ករេជឿស៊ប់) ្របកបេ យខនធ ៣ យ- 

តនៈ ១ ធតុ ២ ក៏មន ្របកបេ យខនធ ១ យតនៈ ១ 

ធតុ ១ និងធម៌ពួកខ្លះ ក៏មន ។ ្របសចកធម៌ប៉ុនម ន ។ ្របសចក 

ខនធ ១ យតនៈ ១០ ធតុ ១៥ ក៏មន ្របសចក យតនៈ ១ 

ធតុ ១    និងធម៌ពួកខ្លះ    ក៏មន    ។  
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៩៧ 

សមបេយគវបិបេយគបទំ 

 [២៥៣] កុស  ធមម  អកុស  ធមម  

កតីហិ ខេនធហិ កតី យតេនហិ កតីហិ ធតហិូ 

សមបយុ ្ត តិ ។ នតថិ ។ កតីហិ វបិបយុ ្ត  ។ ឯេកន 

ខេនធន ទស យតេនហិ េ ឡសហិ ធតហិូ 

វបិបយុ ្ត  ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ 

េកហិចិ     វបិបយុ ្ត      ។ 

 [២៥៤] សុខយ េវទនយ សមបយុ ្ត  ធមម  

ទុកខ យ េវទនយ សមបយុ ្ត  ធមម  ឯេកន ខេនធន 

សមបយុ ្ត  ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ 

េកហិចិ សមបយុ ្ត  ។ កតីហិ វបិបយុ ្ត  ។ 

ឯេកន ខេនធន ទស យតេនហិ បណ្ណរសហិ 

ធតហិូ វបិបយុ ្ត  ឯេកនយតេនន ឯកយ 

ធតុយ     េកហិចិ     វបិបយុ ្ត      ។ 

 [២៥៥] អទុកខមសុខយ េវទនយ សមបយុ ្ត  

ធមម  ឯេកន ខេនធន សមបយុ ្ត  ឯេកនយតេនន 

ឯកយ ធតុយ េកហិចិ សមបយុ ្ត  ។ កតីហិ 

វបិបយុ ្ត          ។         ឯេកន         ខេនធន         ទស យតេនហិ 
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សមបេយគវបិបេយគបទ 

 [២៥៣] ពួកធម៌ជកុសល ពួកធម៌ជអកុសល ្របកបេ យ 

ខនធប៉ុនម ន យតនៈប៉ុនម ន ធតុប៉ុនម ន ។ មិនមនេទ ។ ្របស 

ចកធម៌ប៉ុនម ន ។ ្របសចកខនធ ១ យតនៈ ១០ ធតុ ១៦ ក៏ 

មន ្របសចក យតនៈ ១ ធតុ ១ និងធម៌ពួកខ្លះ ក៏មន ។ 

 [២៥៤] ពួកធម៌ ្របកបេ យសុខេវទន ពួកធម៌ ្របកប 

េ យទុកខេវទន ្របកបេ យខនធ ១ ក៏មន ្របកបេ យ យតនៈ ១ 

 ធតុ ១ និងធម៌ពួកខ្លះ ក៏មន ។ ្របសចកធម៌ប៉ុនម ន ។ ្របស 

ចកខនធ ១ យតនៈ ១០ ធតុ ១៥ ក៏មន ្របសចក យតនៈ ១ 

ធតុ ១   និងធម៌ពួកខ្លះ   ក៏មន   ។ 

 [២៥៥] ពួកធម៌ ្របកបេ យអទុកខមសុខេវទន ្របកបេ យ 

ខនធ ១ ក៏មន ្របកបេ យ យតនៈ ១ ធតុ ១ និងធម៌ពួកខ្លះ ក៏ 

មន    ។    ្របសចកធម៌ប៉ុនម ន    ។    ្របសចកខនធ ១   យតនៈ ១០ 
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៩៨ 

អភិធមមបិដេក   ធតុកថ 

ឯកទសហិ ធតហិូ វបិបយុ ្ត  ឯេកនយតេនន 

ឯកយ       ធតុយ       េកហិចិ       វបិបយុ ្ត        ។ 

 [២៥៦] វបិក ធមម  សមបយុ ្ត តិ ។ នតថិ ។ 

កតីហិ វបិបយុ ្ត  ។ ឯេកន ខេនធន ទស - 

យតេនហិ ទសហិ ធតហិូ វបិបយុ ្ត  ឯេកន- 

យតេនន ឯកយ ធតុយ េកហិចិ វបិបយុ ្ត  ។ 

 [២៥៧] វបិកធមមធមម  សង កិ លិដ្ឋសង កិ េលសិ- 

ក ធមម  សមបយុ ្ត តិ ។ នតថិ ។ កតីហិ វបិបយុ ្ត  ។ 

ឯេកន ខេនធន ទស យតេនហិ េ ឡសហិ 

ធតហិូ វបិបយុ ្ត   ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុ- 

យ     េកហិចិ     វបិបយុ ្ត      ។ 

 [២៥៨] េនវវបិកនវបិកធមមធមម  អនុប- 

ទិននុបទនិយ ធមម  សមបយុ ្ត តិ ។ នតថិ ។ កតីហិ 

វបិបយុ ្ត  ។ ន េកហិចិ ខេនធហិ ន េកហិចិ 

យតេនហិ      បញចហិ      ធតហិូ      វបិបយុ ្ត       ។ 
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៩៨ 

អភិធមមបិដក   ធតុកថ 

ធតុ ១១ ក៏មន ្របសចក យតនៈ ១ ធតុ ១ និងធម៌ពួកខ្លះ ក៏មន ។ 

 [២៥៦] ពួកធម៌ជវបិក ្របកបែដរឬេទ ។ មិនមនេទ ។ 

្របសចកធម៌ប៉ុនម ន ។ ្របសចកខនធ ១ យតនៈ ១០ ធតុ ១០ 

ក៏មន ្របសចក យតនៈ ១ ធតុ ១ និងធម៌ពួកខ្លះ ក៏មន ។ 

 [២៥៧] ពួកធម៌មនវបិកធម៌ជ្រប្រកតី ពួកធម៌ែដលេ - 

ហមង ទងំគួរដល់នូវេសចក្ដីេ ហមង ្របកបែដរឬេទ ។ មិនមន 

េទ ។ ្របសចកធម៌ប៉ុនម ន ។ ្របសចកខនធ ១ យតនៈ ១០ 

ធតុ ១៦ ក៏មន ្របសចក យតនៈ ១ ធតុ ១ និងធម៌ពួកខ្លះ 

ក៏មន   ។ 

 [២៥៨] ពួកធម៌មិនែមនវបិក ទងំមិនែមនមនវបិកធម៌ជ 

្រប្រកតី ពួកធម៌ែដលកមម្របកបេ យកិេលសមនត ្ហ ជេដើមមិនកន់ 

យកេហើយ ែតជ្របេយជន៍ដល់ឧបទន ្របកបែដរឬេទ ។ មិនមន 

េទ ។ ្របសចកធម៌ប៉ុនម ន ។ មិនែមន្របសចកខនធ មួយ 

មិនែមន្របសចក យតនៈ មួយេឡើយ    ែត្របសចកធតុ ៥    ។ 
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៩៩ 

សមបេយគវបិបេយគបទំ 

 [២៥៩] អនុបទិនន នុបទនិយ ធមម  អសង កិ - 

លិ ្ឋ សង កិ េលសិក ធមម  សមបយុ ្ត តិ ។ នតថិ ។ 

កតីហិ វបិបយុ ្ត  ។ ន េកហិចិ ខេនធហិ ន 

េកហិចិ យតេនហិ ឆហិ ធតហិូ វបិបយុ ្ត  ។ 

 [២៦០] សវតិកកសវចិ  ធមម  ឯេកន ខេនធន 

សមបយុ ្ត (១) ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ 

េកហិចិ សមបយុ ្ត  ។ កតីហិ វបិបយុ ្ត  ។ ឯ- 

េកន ខេនធន ទស យតេនហិ បណ្ណរសហិ ធត-ូ 

ហិ វបិបយុ ្ត  ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ 

េកហិចិ     វបិបយុ ្ត      ។ 

 [២៦១] អវតិកកវចិរម ្ត  ធមម  បីតិសហគ  

ធមម  ឯេកន ខេនធន សមបយុ ្ត (១) ឯេកនយតេនន 

ឯកយ ធតុយ េកហិចិ សមបយុ ្ត  ។ កតីហិ 

វបិបយុ ្ត  ។ ឯេកន ខេនធន ទស យតេនហិ 

េ ឡសហិ ធតហិូ វបិបយុ ្ត  ឯេកនយតេនន 

ឯកយ       ធតុយ       េកហិចិ       វបិបយុ ្ត        ។ 
     ១   ឱ.   ម.   ឥេម   ប    ន   ទិស ន្តិ   ។ 
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៩៩ 

សមបេយគវបិបេយគបទ 

 [២៥៩] ពួកធម៌ែដលកមម្របកបេ យកិេលសមនត ្ហ ជេដើម 

មិនកន់យក ទងំមិនជ្របេយជន៍ដល់ឧបទន ពួកធម៌ែដលមិនេ - 

ហមង ទងំមិនគួរដល់នូវេសចក្ដីេ ហមង ្របកបែដរឬេទ ។ មិនមន 

េទ ។ ្របសចកធម៌ប៉ុនម ន ។ មិនែមន្របសចកខនធ មួយ មិន 

ែមន្របសចក យតនៈ មួយេឡើយ   ែត្របសចកធតុ ៦   ។ 

 [២៦០] ពួកធម៌ ្របកបេ យវតិកកៈ ទងំ្របកបេ យវចិរៈ 

្របកបេ យខនធ ១ ក៏មន ្របកបេ យ យតនៈ ១ ធតុ ១ និងធម៌ 

ពួកខ្លះក៏មន ។ ្របសចកធម៌ប៉ុនម ន ។ ្របសចកខនធ ១ យ- 

តនៈ ១០ ធតុ ១៥ ក៏មន ្របសចក យតនៈ ១ ធតុ ១ និង 

ធម៌ពួកខ្លះ   ក៏មន   ។ 

 [២៦១] ពួកធម៌មិនមនវតិកកៈ មន្រតឹមែតវចិរៈ ពួកធម៌្រចឡ ំ

េ យបីតិ ្របកបេ យខនធ ១ ក៏មន ្របកបេ យ យតនៈ ១ 

ធតុ ១ និងធម៌ពួកខ្លះ ក៏មន ។ ្របសចកធម៌ប៉ុនម ន ។ ្របស 

ចកខនធ ១ យតនៈ ១០ ធតុ ១៦ ក៏មន ្របសចក យតនៈ ១ 

ធតុ ១     និងធម៌ពួកខ្លះ     ក៏មន     ។ 
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១០០ 

អភិធមមបិដេក   ធតុកថ 

 [២៦២] អវតិកក វចិ  ធមម  សមបយុ ្ត តិ ។ 

នតថិ ។ កតីហិ វបិបយុ ្ត  ។ ន េកហិចិ ខេនធហិ 

ន េកហិចិ យតេនហិ ឯកយ ធតុយ វបិប- 

យុ ្ត      ។ 

 [២៦៣] សុខសហគ  ធមម  ឯេកន ខេនធន 

សមបយុ ្ត  ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ 

េកហិចិ សមបយុ ្ត  ។ កតីហិ វបិបយុ ្ត  ។ 

ឯេកន ខេនធន ទស យតេនហិ បណ្ណរសហិ 

ធតហិូ វបិបយុ ្ត  ឯេកនយតេនន ឯកយ 

ធតុយ       េកហិចិ       វបិបយុ ្ត        ។ 

 [២៦៤] ឧេបកខ សហគ  ធមម  ឯេកន 

ខេនធន សមបយុ ្ត  ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុ- 

យ េកហិចិ សមបយុ ្ត  ។ កតីហិ វបិបយុ ្ត  ។ 

ឯេកន ខេនធន ទស យតេនហិ ឯកទសហិ 

ធតហិូ វបិបយុ ្ត  ឯេកនយតេនន ឯកយ ធ- 

តុយ     េកហិចិ     វបិបយុ ្ត      ។ 
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១០០ 

អភិធមមបិដក   ធតុកថ 

 [២៦២] ពួកធម៌មិនមនវតិកកៈ មិនមនវចិរៈ ្របកបែដរឬ 

េទ ។ មិនមនេទ ។ ្របសចកធម៌ប៉ុនម ន ។ មិនែមន្របស 

ចកខនធ មួយ មិនែមន្របសចក យតនៈ មួយេឡើយ ែត 

្របសចកធតុ ១     ។ 

 [២៦៣] ពួកធម៌្រចឡេំ យសុខ ្របកបេ យខនធ ១ ក៏មន 

្របកបេ យ យតនៈ ១ ធតុ ១ និងធម៌ពួកខ្លះ ក៏មន ។ ្របស 

ចកធម៌ប៉ុនម ន ។ ្របសចកខនធ ១ យតនៈ ១០ ធតុ ១៥ ក៏មន 

្របសចក យតនៈ ១   ធតុ ១   និងធម៌ពួកខ្លះ   ក៏មន   ។ 

 [២៦៤] ពួកធម៌្រចឡេំ យឧេបកខ  ្របកបេ យខនធ ១ ក៏មន 

្របកបេ យ យតនៈ ១ ធតុ ១ និងធម៌ពួកខ្លះ ក៏មន ។ ្របស 

ចកធម៌ប៉ុនម ន ។ ្របសចកខនធ ១ យតនៈ ១០ ធតុ ១១ ក៏មន 

្របសចក យតនៈ ១     ធតុ ១     និងធម៌ពួកខ្លះ     ក៏មន     ។ 
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១០១ 

សមបេយគវបិបេយគបទំ 

 [២៦៥] ទស េនន ប តព្វ  ធមម  ភវនយ 

ប តព្វ  ធមម  ទស េនន ប តព្វេហតុក ធមម  

ភវនយ ប តព្វេហតុក ធមម  ចយគមិេន 

ធមម  អបចយគមិេន ធមម  េសកខ  ធមម  អ- 

េសកខ  ធមម  មហគគ  ធមម  សមបយុ ្ត តិ ។ 

នតថិ ។ កតីហិ វបិបយុ ្ត  ។ ឯេកន ខេនធន ទស- 

យតេនហិ េ ឡសហិ ធតហិូ វបិបយុ ្ត  ឯេក- 

នយតេនន ឯកយ ធតុយ េកហិចិ វបិបយុ ្ត  ។ 

 [២៦៦] អបបម  ធមម  បណី  ធមម  

សមបយុ ្ត តិ ។ នតថិ ។ កតីហិ វបិបយុ ្ត  ។ 

ន េកហិចិ ខេនធហិ ន េកហិចិ យតេនហិ 

ឆហិ     ធតហិូ     វបិបយុ ្ត      ។ 

 [២៦៧] បរ ិ ្ត រមម  ធមម  សមបយុ ្ត តិ ។ 

នតថិ ។ កតីហិ វបិបយុ ្ត  ។ ឯេកន ខេនធន 

ទស យតេនហិ ទសហិ ធតហិូ វបិបយុ ្ត  ឯ- 

េកនយតេនន ឯកយ ធតុយ េកហិចិ វបិប- 

យុ ្ត      ។ 
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 ១០១ 

សមបេយគវបិបេយគបទ 

 [២៦៥] ពួកធម៌គួរលះេ យទស នៈ ពួកធម៌គួរលះេ យ 

ភវន ពួកធម៌មនេហតុគួរលះេ យទស នៈ ពួកធម៌មនេហតុគួរលះ 

េ យភវន ពួកធម៌ដល់នូវករសន  ំ ពួកធម៌ដល់នូវករមិនសន  ំ ពួក 

ធម៌ជរបស់េសកខបុគគល ពួកធម៌ជរបស់អេសកខបុគគល ពួកធម៌ដល់នូវ 

សភពធ ំ ្របកបែដរឬេទ ។ មិនមនេទ ។ ្របសចកធម៌ប៉ុនម ន ។ 

្របសចកខនធ ១ យតនៈ ១០ ធតុ ១៦ ក៏មន ្របសចក 

យតនៈ ១     ធតុ ១     និងធម៌ពួកខ្លះ     ក៏មន     ។ 

 [២៦៦] ពួកធម៌មន្របមណមិនបន ពួកធម៌ដ៏ឧត្តម ្របកប 

ែដឬេទ ។ មិនមនេទ ។ ្របសចកធម៌ប៉ុនម ន ។ មិនែមន 

្របសចកខនធ មួយ មិនែមន្របសចក យតនៈ មួយេឡើយ 

ែត្របសចកធតុ ៦   ។ 

 [២៦៧] ពួកធម៌មន រមមណ៍តូចឆម រ ្របកបែដរឬេទ ។ 

មិនមនេទ ។ ្របសចកធម៌ប៉ុនម ន ។ ្របសចកខនធ ១ យ- 

តនៈ ១០ ធតុ ១០ ក៏មន ្របសចក យតនៈ ១ ធតុ ១ និង 

ធម៌ពួកខ្លះ     ក៏មន     ។ 
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១០២ 

អភិធមមបិដេក   ធតុកថ 

 [២៦៨] មហគគ រមម  ធមម  អបបម - 

រមម  ធមម  ហីន ធមម  មិចឆត្តនិយ  ធមម  សមម- 

ត្តនិយ  ធមម  មគគ រមម  ធមម  មគគេហតុក 

ធមម  មគគ ធិបតិេន ធមម  សមបយុ ្ត តិ ។ នតថិ ។ 

កតីហិ វបិបយុ ្ត  ។ ឯេកន ខេនធន ទស យ- 

តេនហិ េ ឡសហិ ធតហិូ វបិបយុ ្ត  ឯេកន- 

យតេនន ឯកយ ធតុយ េកហិចិ វបិបយុ ្ត  ។ 

 [២៦៩] អនុបបនន  ធមម  សមបយុ ្ត តិ ។ 

នតថិ ។ កតីហិ វបិបយុ ្ត  ។ ន េកហិចិ ខេនធហិ 

ន េកហិចិ យតេនហិ បញចហិ ធតហិូ វបិប- 

យុ ្ត      ។ 

 [២៧០] អតី រមម  ធមម  អនគ រមម  

ធមម  សមបយុ ្ត តិ ។ នតថិ ។ កតីហិ វបិបយុ ្ត  ។ 

ឯេកន ខេនធន ទស យតេនហិ េ ឡសហិ 

ធតហិូ វបិបយុ ្ត  ឯេកនយតេនន ឯកយ 

ធតុយ     េកហិចិ     វបិបយុ ្ត      ។ 
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 ១០២ 

អភិធមមបិដក   ធតុកថ 

 [២៦៨] ពួកធម៌មន រមមណ៍ដល់នូវសភពធ ំ ពួកធម៌មន 

រមមណ៍្របមណមិនបន ពួកធម៌េថកទប ពួកធម៌មនសភពខុស 

និងេទៀង ពួកធម៌មនសភព្រតូវនិងេទៀង ពួកធម៌មនមគគជ រមមណ៍ 

ពួកធម៌មនមគគជេហតុ ពួកធម៌មនមគគជអធិបតី ្របកបែដរឬេទ ។ 

មិនមនេទ ។ ្របសចកធម៌ប៉ុនម ន ។ ្របសចកខនធ ១ យ- 

តនៈ ១០ ធតុ ១៦ ក៏មន ្របសចក យតនៈ ១ ធតុ ១ និង 

ធម៌ពួកខ្លះ     ក៏មន     ។ 

 [២៦៩] ពួកធម៌មិនទន់េកើតេឡើង ្របកបែដរឬេទ ។ មិន 

មនេទ ។ ្របសចកធម៌ប៉ុនម ន ។ មិនែមន្របសចកខនធ មួយ 

មិនែមន្របសចក យតនៈ មួយេឡើយ ែត្របសចកធតុ ៥ ។ 

 [២៧០] ពួកធម៌មន រមមណ៍ជអតីត ពួកធម៌មន រមមណ៍ 

ជអនគត ្របកបែដរឬេទ ។ មិនមនេទ ។ ្របសចកធម៌ប៉ុនម ន ។ 

្របសចកខនធ ១ យតនៈ ១០ ធតុ ១៦ ក៏មន ្របសចក 

យតនៈ ១     ធតុ ១     និងធម៌ពួកខ្លះ     ក៏មន     ។ 
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១០៣ 

សមបេយគវបិបេយគបទំ 

 [២៧១] បចចុបបនន រមម  ធមម  អជឈ ្ត រមម  
ធមម  ពហិទធ រមម  ធមម  អជឈត្តពហិទធ រមម  ធមម  
សមបយុ ្ត តិ ។ នតថិ ។ កតីហិ វបិបយុ ្ត  ។ 
ឯេកន ខេនធន ទស យតេនហិ ទសហិ ធតហិូ 
វបិបយុ ្ត  ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ 
េកហិចិ     វបិបយុ ្ត      ។ 
 [២៧២] សនិទស នសបបដិឃ ធមម  អនិទស - 
នសបបដិឃ ធមម  សមបយុ ្ត តិ ។ នតថិ ។ កតីហិ 
វបិបយុ ្ត  ។ ចតហិូ ខេនធហិ ឯេកនយតេនន 
សត្តហិ ធតហិូ វបិបយុ ្ត  ឯេកនយតេនន ឯ- 
កយ     ធតុយ     េកហិចិ     វបិបយុ ្ត      ។ 
 [២៧៣] េហត ូ ធមម  េហត ូ េចវ សេហតុក ច ធមម  
េហត ូ េចវ េហតុសមបយុ ្ត  ច ធមម  តីហិ ខេនធហិ ឯ- 
េកនយតេនន ឯកយ ធតុយ សមបយុ ្ត  ឯេកន 
ខេនធន ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ េកហិចិ 
សមបយុ ្ត  ។ កតីហិ វបិបយុ ្ត  ។ ឯេកន ខេនធន 
ទស យតេនហិ េ ឡសហិ ធតហិូ វបិបយុ ្ត  ឯ- 
េកនយតេនន    ឯកយ     ធតុយ    េកហិចិ     វបិបយុ ្ត     ។ 



213 
 

១០៣ 

សមបេយគវបិបេយគបទ 

 [២៧១] ពួកធម៌មន រមមណ៍ជបចចុបបនន ពួកធម៌មន រមមណ៍ 

ខងកនុង ពួកធម៌មន រមមណ៍ខងេ្រក ពួកធម៌មន រមមណ៍ទងំខង 

កនុងទងំខងេ្រក ្របកបែដរឬេទ ។ មិនមនេទ ។ ្របសចក 

ធម៌ប៉ុនម ន ។ ្របសចកខនធ ១ យតនៈ ១០ ធតុ ១០ ក៏មន 

្របសចក យតនៈ  ១   ធតុ ១   និងធម៌ពួកខ្លះ   ក៏មន   ។ 

 [២៧២] ពួកធម៌្របកបេ យករេឃើញ ទងំ្របកបេ យករ 

ប៉ះពល់ ពួកធម៌មិន្របកបេ យករេឃើញ ែត្របកបេ យករប៉ះ 

ពល់ ្របកបែដរឬេទ ។ មិនមនេទ ។ ្របសចកធម៌ប៉ុនម ន ។ 

្របសចកខនធ ៤ យតនៈ ១ ធតុ ៧ ក៏មន ្របសចក យ- 

តនៈ ១     ធតុ ១     និងធម៌ពួកខ្លះ     ក៏មន     ។ 

 [២៧៣] ពួកធម៌ជេហតុ ពួកធម៌ជេហតុ ទងំ្រប្រពឹត្តេទ 

ជមួយនឹងេហតុ ពួកធម៌ជេហតុទងំ្របកបេ យេហតុ ្របកបេ យ 

ខនធ ៣ យតនៈ ១ ធតុ ១ ក៏មន ្របកបេ យខនធ ១ យតនៈ ១ 

ធតុ ១ និងធម៌ពួកខ្លះ ក៏មន ។ ្របសចកធម៌ប៉ុនម ន ។ ្របស 

ចកខនធ ១ យតនៈ ១០ ធតុ ១៦ ក៏មន ្របសចក យតនៈ ១ 

ធតុ ១     និងធម៌ពួកខ្លះ     ក៏មន     ។ 
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១០៤ 

អភិធមមបិដេក   ធតុកថ 

 [២៧៤] សេហតុក ធមម  េហតុសមបយុ ្ត  
ធមម  សមបយុ ្ត តិ ។ នតថិ ។ កតីហិ វបិបយុ ្ត  ។ 
ឯេកន ខេនធន ទស យតេនហិ េ ឡសហិ 
ធតហិូ វបិបយុ ្ត  ឯេកនយតេនន ឯកយ 
ធតុយ       េកហិចិ       វបិបយុ ្ត        ។ 
 [២៧៥] សេហតុក េចវ ន ច េហត ូ ធមម  
េហតុសមបយុ ្ត  េចវ ន ច េហត ូ ធមម  ន េហត ូ
សេហតុក ធមម  ឯេកន ខេនធន ឯេកនយត- 
េនន ឯកយ ធតុយ េកហិចិ សមបយុ ្ត  ។ 
កតីហិ វបិបយុ ្ត  ។ ឯេកន ខេនធន ទស យ- 
តេនហិ េ ឡសហិ ធតហិូ វបិបយុ ្ត  ឯេកន- 
យតេនន ឯកយ ធតុយ េកហិចិ វបិបយុ ្ត  ។ 
 [២៧៦] អបបចចយ ធមម  អសងខ  ធមម  
សនិទស ន ធមម  សបបដិឃ ធមម  របូិេន ធមម  
សមបយុ ្ត តិ ។ នតថិ ។ កតីហិ វបិបយុ ្ត  ។ ចតហិូ 
ខេនធហិ ឯេកនយតេនន សត្តហិ ធតហិូ វបិប- 
យុ ្ត  ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ េកហិចិ 
វបិបយុ ្ត      ។ 



215 
 

១០៤ 

អភិធមមបិដក   ធតុកថ 

 [២៧៤] ពួកធម៌្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងេហតុ ពួកធម៌្របកបេ យ 

េហតុ ្របកបែដរឬេទ ។ មិនមនេទ ។ ្របសចកធម៌ប៉ុនម ន ។ 

្របសចកខនធ ១  យតនៈ ១០  ធតុ ១៦  ក៏មន  ្របសចក យ- 

តនៈ ១     ធតុ ១     និងធម៌ពួកខ្លះ     ក៏មន     ។ 

 [២៧៥] ពួកធម៌្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងេហតុ ែតមិនែមនេហតុ 

ពួកធម៌្របកបេ យេហតុ ែតមិនែមនេហតុ ពួកធម៌មិនែមនេហតុ ែត 

្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងេហតុ ្របកបេ យខនធ ១ យតនៈ ១ ធតុ ១ 

និងធម៌ពួកខ្លះ ក៏មន ។ ្របសចកធម៌ប៉ុនម ន ។ ្របសចកខនធ ១ 

យតនៈ ១០  ធតុ ១៦  ក៏មន  ្របសចក យតនៈ ១  ធតុ ១ 

និងធម៌ពួកខ្លះ     ក៏មន     ។ 

 [២៧៦] ពួកធម៌មិនមនបចច័យ ពួកធម៌មិនមនបចច័យ ក់ែតង 

ពួកធម៌្របកបេ យករេឃើញ ពួកធម៌្របកបេ យករប៉ះពល់ ពួកធម៌ 

មនរូប ្របកបែដរឬេទ ។ មិនមនេទ ។ ្របសចកធម៌ប៉ុនម ន ។ 

្របសចកខនធ ៤  យតនៈ ១  ធតុ ៧  ក៏មន  ្របសចក យ- 

តនៈ ១     ធតុ ១     និងធម៌ពួកខ្លះ     ក៏មន     ។ 
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១០៥ 

សមបេយគវបិបេយគបទំ 

 [២៧៧] េ កុត្ត  ធមម  សមបយុ ្ត តិ ។ នតថិ ។ 

កតីហិ វបិបយុ ្ត  ។ ន េកហិចិ ខេនធហិ ន 

េកហិចិ យតេនហិ ឆហិ ធតហិូ វបិបយុ ្ត  ។ 

 [២៧៨] ស  ធមម  ស  េចវ ស  

ច ធមម  ស  េចវ សវសមបយុ ្ត  ច ធមម  

តីហិ ខេនធហិ ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ 

សមបយុ ្ត  ឯេកន ខេនធន ឯេកនយតេនន ឯកយ 

ធតុយ េកហិចិ សមបយុ ្ត  ។ កតីហិ វបិប- 

យុ ្ត  ។ ឯេកន ខេនធន ទស យតេនហិ េ ឡ- 

សហិ ធតហិូ វបិបយុ ្ត  ឯេកនយតេនន ឯកយ 

ធតុយ     េកហិចិ     វបិបយុ ្ត      ។ 

 [២៧៩] អនស  ធមម  សវវបិបយុ ្ត  

អនស  ធមម  សមបយុ ្ត តិ ។ នតថិ ។ កតីហិ 

វបិបយុ ្ត  ។ ន េកហិចិ ខេនធហិ ន េកហិចិ 

យតេនហិ     ឆហិ     ធតហិូ     វបិបយុ ្ត      ។ 

 [២៨០]      សវសមបយុ ្ត        ធមម        សមបយុ ្ត តិ       ។ 
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១០៥ 

សមបេយគវបិបេយគបទ 

 [២៧៧] ពួកធម៌ជេ កុត្តរ ្របកបែដរឬេទ ។ មិនមន 

េទ ។ ្របសចកធម៌ប៉ុនម ន ។ មិនែមន្របសចកខនធ មួយ  

មិនែមន្របសចក យតនៈ មួយេឡើយ ែត្របសចកធតុ ៦ ។ 

 [២៧៨] ពួកធម៌ជ សវៈ ពួកធម៌ជ សវៈទងំ្រប្រពឹត្តេទ 

ជមួយនឹង សវៈ ពួកធម៌ជ សវៈទងំ្របកបេ យ សវៈ ្របកប 

េ យខនធ ៣  យតនៈ ១  ធតុ ១  ក៏មន  ្របកបេ យខនធ ១ 

យតនៈ ១  ធតុ ១  និងធម៌ពួកខ្លះ  ក៏មន  ។  ្របសចកធម៌ប៉ុនម ន  ។ 

្របសចកខនធ ១  យតនៈ ១០  ធតុ ១៦  ក៏មន  ្របសចក 

យតនៈ ១     ធតុ ១     និងធម៌ពួកខ្លះ     ក៏មន     ។ 

 [២៧៩] ពួកធម៌មិនមន សវៈ ពួកធម៌្របសចក សវៈទងំ 

មិនមន សវៈ ្របកបែដរឬេទ ។ មិនមនេទ ។ ្របសចកធម៌ 

ប៉ុនម ន ។ មិនែមន្របសចកខនធ មួយ មិនែមន្របសចក យ- 

តនៈ មួយេឡើយ     ែត្របសចកធតុ ៦     ។ 

 [២៨០]      ពួកធម៌្របកបេ យ សវៈ         ្របកបែដរឬេទ        ។ 
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១០៦ 

អភិធមមបិដេក   ធតុកថ 

នតថិ ។ កតីហិ វបិបយុ ្ត  ។ ឯេកន ខេនធន ទស- 

យតេនហិ េ ឡសហិ ធតហិូ វបិបយុ ្ត  

ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ េកហិចិ 

វបិបយុ ្ត      ។ 

 [២៨១] សវសមបយុ ្ត  េចវ េន ច ស  

ធមម  ឯេកន ខេនធន ឯេកនយតេនន ឯកយ 

ធតុយ េកហិចិ សមបយុ ្ត  ។ កតីហិ វបិប- 

យុ ្ត  ។ ឯេកន ខេនធន ទស យតេនហិ  េ - 

ឡសហិ ធតហិូ វបិបយុ ្ត  ឯេកនយតេនន 

ឯកយ     ធតុយ     េកហិចិ     វបិបយុ ្ត      ។ 

 [២៨២] សេញញ ជន ធមម  គនថ  ធមម  ឱឃ 

ធមម  េយគ ធមម  នីវរ  ធមម  ប ម  

ធមម  ប ម  េចវ ប ម ្ឋ  ច ធមម  តីហិ ខេនធហិ 

ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ សមបយុ ្ត  

ឯេកន ខេនធន ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ 

េកហិចិ         សមបយុ ្ត          ។         កតីហិ         វបិបយុ ្ត        ។ 
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១០៦ 

អភិធមមបិដក   ធតុកថ 

មិនមនេទ ។ ្របសចកធម៌ប៉ុនម ន ។ ្របសចកខនធ ១ យត- 

នៈ ១០  ធតុ ១៦  ក៏មន  ្របសចក យតនៈ ១  ធតុ ១  និង 

ធម៌ពួកខ្លះ     ក៏មន     ។ 

 [២៨១] ពួកធម៌្របកបេ យ សវៈ ែតមិនែមន សវៈ ្រប- 

កបេ យខនធ ១  យតនៈ ១  ធតុ ១  និងធម៌ពួកខ្លះ  ក៏មន  ។ 

្របសចកធម៌ប៉ុនម ន  ។  ្របសចកខនធ ១  យតនៈ ១០  ធតុ ១៦ 

ក៏មន  ្របសចក យតនៈ ១  ធតុ ១  និងធម៌ពួកខ្លះ  ក៏មន  ។ 

 [២៨២] ពួកធម៌ជសេញញ ជនៈ ពួកធម៌ជគនថៈ ពួកធម៌ជ 

ឱឃៈ ពួកធម៌ជេយគៈ ពួកធម៌ជនីវរណៈ ពួកធម៌ជប មសៈ ពួក 

ធម៌ជប មសៈ ទងំប មសៈ ទ បអែង្អលេហើយ ្របកបេ យខនធ ៣ 

យតនៈ ១  ធតុ ១  ក៏មន  ្របកបេ យខនធ ១  យតនៈ ១ 

ធតុ ១      និងធម៌ពួកខ្លះ      ក៏មន      ។      ្របសចកធម៌ប៉ុនម ន       ។ 
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១០៧ 

សមបេយគវបិបេយគបទំ 

ឯេកន ខេនធន ទស យតេនហិ េ ឡសហិ 

ធតហិូ វបិបយុ ្ត  ឯេកនយតេនន ឯកយ 

ធតុយ       េកហិចិ       វបិបយុ ្ត        ។ 

 [២៨៣] អប ម ្ឋ  ធមម  ប មសវបិបយុ ្ត  

អប ម ្ឋ  ធមម  សមបយុ ្ត តិ ។ នតថិ ។ កតីហិ 

វបិបយុ ្ត  ។ ន េកហិចិ ខេនធហិ ន េកហិចិ 

យតេនហិ       ឆហិ       ធតហិូ       វបិបយុ ្ត        ។ 

 [២៨៤] ប មសសមបយុ ្ត  ធមម  ឯេកន ខេនធន 

ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ េកហិចិ 

សមបយុ ្ត  ។ កតីហិ វបិបយុ ្ត  ។ ឯេកន ខេនធន 

ទស យតេនហិ េ ឡសហិ ធតហិូ វបិបយុ ្ត  

ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ េកហិចិ 

វបិបយុ ្ត        ។ 

 [២៨៥] រមម  ធមម  សមបយុ ្ត តិ ។ នតថិ ។ 

កតីហិ វបិបយុ ្ត  ។ ឯេកន ខេនធន ទស យ- 

តេនហិ ទសហិ ធតហិូ វបិបយុ ្ត  ឯេកនយ- 

តេនន       ឯកយ       ធតុយ        េកហិចិ        វបិបយុ ្ត        ។ 
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១០៧ 

សមបេយគវបិបេយគបទ 

្របសចកខនធ ១  យតនៈ ១០  ធតុ ១៦  ក៏មន  ្របសចក 

យតនៈ ១     ធតុ ១     និងធម៌ពួកខ្លះ     ក៏មន     ។ 

 [២៨៣] ពួកធម៌ែដលប មសៈមិន ទ បអែង្អល ពួកធម៌ែដល 

្របសចកប មសៈទងំប មសៈមិន ទ បអែង្អល ្របកបែដរឬេទ ។ 

មិនមនេទ ។ ្របសចកធម៌ប៉ុនម ន ។ មិនែមន្របសចកខនធ មួយ 

មិនែមន្របសចក យតនៈ មួយេឡើយ  ែត្របសចកធតុ ៦  ។ 

 [២៨៤] ពួកធម៌្របកបេ យប មសៈ  ្របកបេ យខនធ ១ 

យតនៈ ១  ធតុ ១  និងធម៌ពួកខ្លះ  ។  ្របសចកធម៌ប៉ុនម ន  ។ 

្របសចកខនធ ១  យតនៈ ១០  ធតុ ១៦  ក៏មន  ្របសចក 

យតនៈ ១     ធតុ ១     និងធម៌ពួកខ្លះ     ក៏មន    ។ 

 [២៨៥] ពួកធម៌្របកបេ យ រមមណ៍ ្របកបែដរឬេទ ។ 

មិនមនេទ ។ ្របសចកធម៌ប៉ុនម ន ។ ្របសចកខនធ ១ យ- 

តនៈ ១០  ធតុ ១០  ក៏មន  ្របសចក យតនៈ ១  ធតុ ១  និង 

ធម៌ពួកខ្លះ     ក៏មន     ។ 
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១០៨ 

អភិធមមបិដេក   ធតុកថ 

 [២៨៦] អនរមម  ធមម  ចិត្តវបិបយុ ្ត  ធមម  

ចិត្តវសំិស ្ឋ  ធមម  ឧបទ ធមម  សមបយុ ្ត តិ ។ 

នតថិ ។ កតីហិ វបិបយុ ្ត  ។ ចតហិូ ខេនធហិ 

ឯេកនយតេនន សត្តហិ ធតហិូ វបិបយុ ្ត  

ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ េកហិចិ 

វបិបយុ ្ត      ។ 

 [២៨៧] ចិ ្ត  ធមម  តីហិ ខេនធហិ សមបយុ ្ត  

ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ េកហិចិ សមប- 

យុ ្ត  ។ កតីហិ វបិបយុ ្ត  ។ ឯេកន ខេនធន ទស- 

យតេនហិ ទសហិ ធតហិូ វបិបយុ ្ត  ឯេកន- 

យតេនន ឯកយ ធតុយ េកហិចិ វបិបយុ ្ត  ។ 

 [២៨៨] េចតសិក ធមម  ចិត្តសមបយុ ្ត  

ធមម  ចិត្តសំស ្ឋ  ធមម  ចិត្តសំសដ្ឋសមុ ្ឋ ន ធមម  

ចិត្តសំសដ្ឋសមុ ្ឋ នសហភុេន ធមម  ចិត្តសំសដ្ឋស- 

មុ ្ឋ ននុបរវិត្តិេន ធមម  ឯេកន ខេនធន ឯេកន- 

យតេនន សត្តហិ ធតហិូ សមបយុ ្ត  ។ កតីហិ 

វបិបយុ ្ត          ។         ឯេកន         ខេនធន         ទស យតេនហិ 
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១០៨ 

អភិធមមបិដក   ធតុកថ 

 [២៨៦] ពួកធម៌មិនមន រមមណ៍ ពួកធម៌្របសចកចិត្ត ពួក 

ធម៌្រចឡេំ យចិត្ត ពួកធម៌ជឧបទ ្របកបែដរឬេទ ។ មិនមនេទ ។ 

្របសចកធម៌ប៉ុនម ន ។ ្របសចកខនធ ៤ យតនៈ ១ ធតុ ៧ 

ក៏មន ្របសចក យតនៈ ១ ធតុ ១ និងធម៌ពួកខ្លះ ក៏មន ។ 

 [២៨៧] ពួកធម៌គឺចិត្ត ្របកបេ យខនធ ៣ ក៏មន ្របកប 

េ យ យតនៈ ១  ធតុ ១  និងធម៌ពួកខ្លះ  ក៏មន  ។  ្របសចក 

ធម៌ប៉ុនម ន  ។  ្របសចកខនធ ១  យតនៈ ១០  ធតុ ១០  ក៏មន 

្របសចក យតនៈ ១     ធតុ ១     និងធម៌ពួកខ្លះ     ក៏មន     ។ 

 [២៨៨] ពួកធម៌គឺេចតសិក ពួកធម៌្របកបេ យចិត្ត ពួកធម៌ 

្រចឡេំ យចិត្ត ពួកធម៌្រចឡ ំ ទងំ ងំេឡើងអពីំចិត្ត ពួកធម៌្រចឡ ំ

ទងំ ងំេឡើង ទងំេកើតជមួយនឹងចិត្ត ពួកធម៌្រចឡ ំ ទងំ ងំទងំ 

្រប្រពឹត្តេទ មចិត្ត  ្របកបេ យខនធ ១  យតនៈ ១  ធតុ ៧  ។ 

្របសចកធម៌ប៉ុនម ន       ។       ្របសចកខនធ  ១      យតនៈ  ១០ 
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១០៩ 

សមបេយគវបិបេយគបទំ 

ទសហិ ធតហិូ វបិបយុ ្ត  ឯេកនយតេនន ឯកយ 

ធតុយ     េកហិចិ     វបិបយុ ្ត      ។ 

 [២៨៩] អនុបទិនន  ធមម  សមបយុ ្ត តិ ។ នតថិ ។ 

កតីហិ វបិបយុ ្ត  ។ ន េកហិចិ ខេនធហិ ន េកហិចិ 

យតេនហិ     បញចហិ     ធតហិូ     វបិបយុ ្ត      ។ 

 [២៩០] ឧបទន ធមម  កិេល  ធមម  

កិេល  េចវ សង កិ េលសិក ច ធមម  កិេល  

េចវ សង កិ លិ ្ឋ  ច ធមម  កិេល  េចវ កិេល- 

សសមបយុ ្ត  ច ធមម  តីហិ ខេនធហិ ឯេកនយ- 

តេនន ឯកយ ធតុយ សមបយុ ្ត  ឯេកន 

ខេនធន ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ េកហិចិ 

សមបយុ ្ត  ។ កតីហិ វបិបយុ ្ត  ។ ឯេកន ខេនធន 

ទស យតេនហិ េ ឡសហិ ធតហិូ វបិបយុ ្ត  

ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ េកហិចិ 

វបិបយុ ្ត      ។ 

 [២៩១] អសង កិ េលសិក ធមម  កិេលសវបិប- 

យុ ្ត       ធមម       អសង កិ េលសិក      ធមម       សមបយុ ្ត តិ       ។ 
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១០៩ 

សមបេយគវបិបេយគបទ 

ធតុ១០ ក៏មន ្របសចក យតនៈ១ ធតុ១ និងធម៌ពួកខ្លះ ក៏មន ។ 

 [២៨៩] ពួកធម៌ែដលកមម្របកបេ យកិេលស មនត ្ហ ជ 

េដើមមិនកន់យក ្របកបែដរឬេទ ។ មិនមនេទ ។ ្របសចកធម៌ 

ប៉ុនម ន ។ មិនែមន្របសចកខនធ មួយ មិនែមន្របសចក យ- 

តនៈ មួយេឡើយ     ែត្របសចកធតុ ៥     ។ 

 [២៩០] ពួកធម៌ជឧបទន ពួកធម៌ជកិេលស ពួកធម៌ជ 

កិេលសទងំគួរដល់នូវេសចក្ដីេ ហមង ពួកធម៌ជកិេលសទងំេ ហមង 

េហើយ ពួកធម៌ជកិេលសទងំ្របកបេ យកិេលស ្របកបេ យខនធ ៣ 

យតនៈ ១  ធតុ ១  ក៏មន  ្របកបេ យខនធ ១  យតនៈ ១ 

ធតុ ១  និងធម៌ពួកខ្លះ  ក៏មន  ។  ្របសចកធម៌ប៉ុនម ន  ។  ្របស 

ចកខនធ ១   យតនៈ ១០  ធតុ ១៦  ក៏មន  ្របសចក យតនៈ ១ 

ធតុ ១     និងធម៌ពួកខ្លះ     ក៏មន     ។ 

 [២៩១] ពួកធម៌មិនគួរដល់នូវេសចក្ដីេ ហមង ពួកធម៌្របស 

ចកកិេលស    ពួកធម៌មិនគួរដល់នូវេសចក្ដីេ ហមង    ្របកបែដរឬេទ  ។ 
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១១០ 

អភិធមមបិដេក   ធតុកថ 

នតថិ ។ កតីហិ វបិបយុ ្ត  ។ ន េកហិចិ ខេនធហិ 

ន េកហិចិ យតេនហិ ឆហិ ធតហិូ វបិបយុ ្ត  ។ 

 [២៩២] សង កិ លិ ្ឋ  ធមម  កិេលសសមបយុ ្ត  

ធមម  សមបយុ ្ត តិ ។ នតថិ ។ កតីហិ វបិបយុ ្ត  ។ 

ឯេកន ខេនធន ទស យតេនហិ េ ឡសហិ 

ធតហិូ វបិបយុ ្ត  ឯេកនយតេនន ឯកយ 

ធតុយ       េកហិចិ       វបិបយុ ្ត        ។ 

 [២៩៣] សង កិ លិ ្ឋ  េចវ េន ច កិេល  ធមម  

កិេលសសមបយុ ្ត  េចវ េន ច កិេល  ធមម  

ឯេកន ខេនធន ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ 

េកហិចិ សមបយុ ្ត  ។ កតីហិ វបិបយុ ្ត  ។ ឯ- 

េកន ខេនធន ទស យតេនហិ េ ឡសហិ ធត-ូ 

ហិ វបិបយុ ្ត  ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ 

េកហិចិ     វបិបយុ ្ត      ។ 

 [២៩៤] ទស េនន ប តព្វ  ធមម  ភវនយ 

ប តព្វ        ធមម        ទស េនន       ប តព្វេហតុក       ធមម  
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១១០ 

អភិធមមបិដក   ធតុកថ 

មិនមនេទ ។ ្របសចកធម៌ប៉ុនម ន ។ មិនែមន្របសចកខនធ មួយ 

មិនែមន្របសចក យតនៈ មួយេឡើយ  ែត្របសចកធតុ ៦  ។ 

 [២៩២] ពួកធម៌ែដលេ ហមងេហើយ ពួកធម៌្របកបេ យ 

កិេលស ្របកបែដរឬេទ ។ មិនមនេទ ។ ្របសចកធម៌ប៉ុនម ន ។ 

្របសចកខនធ ១  យតនៈ ១០  ធតុ ១៦  ក៏មន  ្របសចក យ- 

តនៈ ១     ធតុ ១     និងធម៌ពួកខ្លះ     ក៏មន     ។ 

 [២៩៣] ពួកធម៌េ ហមងេហើយ ែតមិនែមនជកិេលស ពួកធម៌ 

្របកបេ យកិេលស ែតមិនែមនជកិេលស ្របកបេ យខនធ ១ យ- 

តនៈ ១  ធតុ ១  និងពួកធម៌ខ្លះ  ។  ្របសចកធម៌ប៉ុនម ន  ។  ្របស 

ចកខនធ ១  យតនៈ ១០  ធតុ ១៦  ក៏មន  ្របសចក យតនៈ ១ 

ធតុ ១     និងធម៌ពួកខ្លះ     ក៏មន     ។ 

 [២៩៤] ពួកធម៌ ែដលគួរលះ េ យទស នៈ ពួកធម៌ 

ែដលគួរលះ    េ យភវន    ពួកធម៌មនេហតុគួរលះ     េ យទស នៈ 
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១១១ 

សមបេយគវបិបេយគបទំ 

ភវនយ ប តព្វេហតុក ធមម  សមបយុ ្ត តិ ។ 

នតថិ ។ កតីហិ វបិបយុ ្ត  ។ ឯេកន ខេនធន 

ទស យតេនហិ េ ឡសហិ ធតហិូ វបិបយុ ្ត  

ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ េកហិចិ 

វបិបយុ ្ត      ។ 

 [២៩៥] សវតិកក  ធមម  សវចិ  ធមម  ឯ- 

េកន ខេនធន ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ 

េកហិចិ សមបយុ ្ត  ។ កតីហិ វបិបយុ ្ត  ។ 

ឯេកន ខេនធន ទស យតេនហិ បណ្ណរសហិ 

ធតហិូ វបិបយុ ្ត  ឯេកនយតេនន ឯកយ 

ធតុយ     េកហិចិ     វបិបយុ ្ត      ។ 

 [២៩៦] អវតិកក  ធមម  អវចិ  ធមម  សមប- 

យុ ្ត តិ ។ នតថិ ។ កតីហិ វបិបយុ ្ត  ។ ន 

េកហិចិ ខេនធហិ ន េកហិចិ យតេនហិ 

ឯកយ     ធតុយ     វបិបយុ ្ត      ។ 

 [២៩៧]      សបបតីិក        ធមម         បីតិសហគ         ធមម  
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១១១ 

សមបេយគវបិបេយគបទ 

ពួកធម៌មនេហតុគួរលះ េ យភវន ្របកបែដរឬេទ ។ មិនមនេទ ។ 

្របសចកធម៌ប៉ុនម ន  ។  ្របសចកខនធ ១  យតនៈ ១០  ធតុ ១៦ 

ក៏មន  ្របសចក យតនៈ ១  ធតុ ១  និងធម៌ពួកខ្លះ  ក៏មន  ។ 

 [២៩៥] ពួកធម៌្របកបេ យវតិកកៈ ពួកធម៌្របកបេ យវចិរៈ 

្របកបេ យខនធ ១  យតនៈ ១  ធតុ ១  និងធម៌ពួកខ្លះ  ។  ្របស 

ចកធម៌ប៉ុនម ន  ។  ្របសចកខនធ ១  យតនៈ ១០  ធតុ ១៥  ក៏ 

មន  ្របសចក យតនៈ ១  ធតុ ១  និងធម៌ពួកខ្លះ  ក៏មន  ។ 

 [២៩៦] ពួកធម៌មិនមនវតិកកៈ ពួកធម៌មិនមនវចិរៈ ្របកប 

ែដរឬេទ ។ មិនមនេទ ។ ្របសចកធម៌ប៉ុនម ន ។ មិនែមន្របស 

ចកខនធ មួយ មិនែមន្របសចក យតនៈ មួយេឡើយ ែត 

្របសចកធតុ ១     ។ 

 [២៩៧]        ពួកធម៌្របកបេ យបីតិ          ពួកធម៌្រចឡេំ យបីតិ 
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១១២ 

អភិធមមបិដេក   ធតុកថ 

ឯេកន ខេនធន ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ 
េកហិចិ សមបយុ ្ត  ។ កតីហិ វបិបយុ ្ត  ។ 
ឯេកន ខេនធន ទស យតេនហិ េ ឡសហិ 
ធតហិូ វបិបយុ ្ត  ឯេកនយតេនន ឯកយ 
ធតុយ       េកហិចិ       វបិបយុ ្ត        ។ 
 [២៩៨] សុខសហគ  ធមម  ឯេកន ខេនធន 
សមបយុ ្ត  ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ 
េកហិចិ សមបយុ ្ត  ។ កតីហិ វបិបយុ ្ត  ។ ឯ- 
េកន ខេនធន ទស យតេនហិ បណ្ណរសហិ ធតហិូ 
វបិបយុ ្ត  ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ េក- 
ហិចិ     វបិបយុ ្ត      ។ 
 [២៩៩] ឧេបកខ សហគ  ធមម  ឯេកន ខេនធន 
សមបយុ ្ត  ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ 
េកហិចិ សមបយុេ ្ត  ។ កតីហិ វបិបយុ ្ត  ។ ឯេកន 
ខេនធន ទស យតេនហិ ឯកទសហិ ធតហិូ វបិប- 
យុ ្ត  ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ េកហិចិ 
វបិបយុ ្ត      ។ 
 [៣០០]    ន      កមវច       ធមម       អបរយិបនន       ធមម  
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១១២ 

អភិធមមបិដក   ធតុកថ 

្របកបេ យខនធ ១  យតនៈ ១  ធតុ ១  និងធម៌ពួកខ្លះ  ។  ្របស 

ចកធម៌ប៉ុនម ន  ។  ្របសចកខនធ ១  យតនៈ ១០  ធតុ ១៦  ក៏ 

មន    ្របសចក យតនៈ  ១     ធតុ  ១     និងធម៌ពួកខ្លះ     ក៏មន     ។ 

 [២៩៨] ពួកធម៌្រចឡេំ យសុខ  ្របកបេ យខនធ ១  ក៏មន 

្របកបេ យ យតនៈ ១  ធតុ ១  និងធម៌ពួកខ្លះ  ក៏មន  ។  ្របស 

ចកធម៌ប៉ុនម ន  ។  ្របសចកខនធ ១  យតនៈ ១០  ធតុ ១៥  ក៏ 

មន  ្របសចក យតនៈ ១  ធតុ ១  និងធម៌ពួកខ្លះ  ក៏មន  ។ 

 [២៩៩] ពួកធម៌្រចឡេំ យឧេបកខ   ្របកបេ យខនធ ១  ក៏មន 

្របកបេ យ យតនៈ ១  ធតុ ១  និងធម៌ពួកខ្លះ  ក៏មន  ។  ្របស 

ចកធម៌ប៉ុនម ន  ។  ្របសចកខនធ ១  យតនៈ ១០  ធតុ ១១  ក៏ 

មន  ្របសចក យតនៈ ១  ធតុ ១   និងធម៌ពួកខ្លះ ក៏មន  ។ 

 [៣០០]    ពួកធម៌      មិនែមនកមវចរ      ពួកធម៌ជអបរយិបននៈ 
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១១៣ 

សមបេយគវបិបេយគបទំ 

អនុត្ត  ធមម  សមបយុ ្ត តិ ។ នតថិ ។ កតីហិ 

វបិបយុ ្ត  ។ ន េកហិចិ ខេនធហិ ន េកហិចិ 

យតេនហិ     ឆហិ     ធតហិូ     វបិបយុ ្ត      ។ 

 [៣០១] របូវច  ធមម  អរបូវច  ធមម  

និយយនិក ធមម  និយ  ធមម  សរ  ធមម  

កតីហិ ខេនធហិ កតី យតេនហិ កតីហិ ធត-ូ 

ហិ សមបយុ ្ត តិ ។ នតថិ ។ កតីហិ វបិបយុ ្ត  ។ 

ឯេកន ខេនធន ទស យតេនហិ េ ឡសហិ 

ធតហិូ វបិបយុ ្ត  ឯេកនយតេនន ឯកយ 

ធតុយ     េកហិច ិ    វបិបយុ ្ត      ។ 

សមបេយគវបិបេយគបទនិេទទេ    និដ្ឋិេ    ។ 

 

សមបយុេត្តន   វបិបយុត្តបទនិេទទេ  
 [៣០២] េវទនខេនធន េយ ធមម  សញញ ខេនធន 

េយ ធមម  សងខ រកខ េនធន េយ ធមម  វញិញ ណ- 

កខ េនធន         េយ         ធមម          មនយតេនន         េយ         ធមម  
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១១៣ 

សមបេយគវបិបេយគបទ 

ពួកធម៌មិន្របកបេ យករេរ ើខ្លួន ្របកបែដរឬេទ ។ មិនមនេទ ។ 

្របសចកធម៌ប៉ុនម ន ។ មិនែមន្របសចកខនធ មួយ មិនែមន 

្របសចក យតនៈ មួយេឡើយ     ែត្របសចកធតុ  ៦      ។ 

 [៣០១] ពួកធម៌ជរូបវចរ ពួកធម៌ជអរូបវចរ ពួកធម៌ជ 

និយយនិកៈ ពួកធម៌មនសភពេទៀង ពួកធម៌្របកបេ យស្រតូវ ្របកប 

េ យខនធប៉ុនម ន យតនៈប៉ុនម ន ធតុប៉ុនម ន ។ មិនមនេទ ។ 

្របសចកធម៌ប៉ុនម ន  ។  ្របសចកខនធ ១  យតនៈ ១០  ធតុ ១៦ 

ក៏មន    ្របសចក យតនៈ ១    ធតុ ១    និងពួកធម៌ខ្លះ    ក៏មន  ។ 

ចប់   សមបេយគវបិបេយគបទនិេទទស   ។ 

 

សមបយុេត្តន   វបិបយុត្តបទនិេទទស 
 [៣០២] ពួកធម៌  ្របកបេ យេវទនខនធ ពួកធម៌  

្របកបេ យសញញ ខនធ ពួកធម៌  ្របកបេ យសងខ រកខនធ ពួកធម៌ 

   ្របកបេ យវញិញ ណកខនធ   ពួកធម៌    ្របកបេ យមនយតនៈ 
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១១៤ 

អភិធមមបិដេក   ធតុកថ 

សមបយុ ្ត  េតហិ ធេមមហិ(១) េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  េត 

ធមម  កតីហិ ខេនធហិ កតី យតេនហិ កតីហិ 

ធតហិូ វបិបយុ ្ត  ។ េត ធមម  ចតហិូ ខេនធហិ 

ឯេកនយតេនន សត្តហិ ធតហិូ វបិបយុ ្ត  ឯ- 

េកនយតេនន ឯកយ ធតុយ េកហិចិ វបិប- 

យុ ្ត      ។ 

 [៣០៣] ចកខុ វញិញ ណធតុយ េយ ធមម  

។ េប ។ មេនធតុយ េយ ធមម  មេនវញិញ ណធ- 

តុយ េយ ធមម  សមបយុ ្ត  េតហិ ធេមមហិ េយ 

ធមម  វបិបយុ ្ត  េត ធមម  ន េកហិចិ ខេនធហិ ន េក- 

ហិចិ យតេនហិ ឯកយ ធតុយ វបិបយុ ្ត  ។ 

 [៣០៤] មនិ្រនទិេយន េយ ធមម  សមបយុ ្ត  

េតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  េត ធមម  

ចតហិូ ខេនធហិ ឯេកនយតេនន សត្តហិ ធតហិូ 

វបិបយុ ្ត  ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ 

េកហិចិ     វបិបយុ ្ត      ។ 
     ១   ឱ.   ខេនធហិ   ។ 
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១១៤ 

អភិធមមបិដក   ធតុកថ 

ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ទងំេនះ ពួកធម៌ទងំេនះ ្របសចក 

ខនធប៉ុនម ន យតនៈប៉ុនម ន ធតុប៉ុនម ន ។ ធម៌ទងំេនះ ្របស 

ចកខនធ ៤  យតនៈ ១  ធតុ ៧  ក៏មន  ្របសចក យតនៈ ១ 

ធតុ ១     និងធម៌ពួកខ្លះ     ក៏មន    ។ 

 [៣០៣] ពួកធម៌  ្របកបេ យចកខុ វញិញ ណធតុ ។ េប ។ 

ពួកធម៌  ្របកបេ យមេនធតុ ពួកធម៌  ្របកបេ យមេន- 

វញិញ ណធតុ ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ទងំេនះ ពួកធម៌ទងំេនះ 

មិនែមន្របសចកខនធ មួយ មិនែមន្របសចក យតនៈ មួយ 

េឡើយ     ែត្របសចកធតុ ១     ។ 

 [៣០៤] ពួកធម៌  ្របកបេ យមនិ្រនទិយ ពួកធម៌  

្របសចកធម៌ទងំេនះ  ពួកធម៌ទងំេនះ  ្របសចកខនធ ៤  យ- 

តនៈ ១  ធតុ ៧  ក៏មន  ្របសចក យតនៈ ១  ធតុ ១  និងធម៌ 

ពួកខ្លះ     ក៏មន     ។ 
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១១៥ 

សមបយុេត្តន   វបិបយុត្តបទំ 

 [៣០៥] ឧេបកខិ ្រនទិេយន េយ ធមម  សមប- 

យុ ្ត  េតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  េត 

ធមម  ន េកហិចិ ខេនធហិ ន េកហិចិ យត- 

េនហិ     បញចហិ     ធតហិូ     វបិបយុ ្ត      ។ 

 [៣០៦] សងខ របបចចយ វញិញ េណន េយ ធមម  

ស យតនបបចចយ ផេស ន េយ ធមម  ផស បប- 

ចចយ េវទនយ េយ ធមម  ផេស ន េយ ធមម  

េវទនយ េយ ធមម  សញញ យ េយ ធមម  េចត- 

នយ េយ ធមម  ចិេត្តន េយ ធមម  មនសិកេរន 

េយ ធមម  សមបយុ ្ត  េតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  

វបិបយុ ្ត  េត ធមម  ចតហិូ ខេនធហិ ឯេកនយត- 

េនន សត្តហិ ធតហិូ វបិបយុ ្ត  ឯេកនយតេនន 

ឯកយ     ធតុយ     េកហិចិ     វបិបយុ ្ត      ។ 

 [៣០៧] អធិេមេកខន េយ ធមម  សមបយុ ្ត  

េតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  េត ធមម  ន 

េកហិចិ ខេនធហិ ន េកហិចិ យតេនហិ ឯកយ 

ធតុយ     វបិបយុ ្ត      ។ 
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 ១១៥ 

សមបយុេត្តន   វបិបយុត្តបទ 

 [៣០៥] ពួកធម៌  ្របកបេ យឧេបកខិ្រនទិយ ពួកធម៌  

្របសចកធម៌ទងំេនះ ពួកធម៌ទងំេនះ មិនែមន្របសចកខនធ 

មួយ មិនែមន្របសចក យតនៈ មួយេឡើយ ែត្របសចក 

ធតុ  ៥     ។ 

 [៣០៦] ពួកធម៌  ្របកបេ យវញិញ ណ េ្រពះសងខ រជបចច័យ 

ពួកធម៌  ្របកបេ យផស ៈ េ្រពះស យតនៈជបចច័យ ពួកធម៌ 

 ្របកបេ យេវទន េ្រពះផស ៈជបចច័យ ពួកធម៌   ្របកប 

េ យផស ៈ ពួកធម៌  ្របកបេ យេវទន ពួកធម៌  ្របកប 

េ យសញញ  ពួកធម៌  ្របកបេ យេចតន ពួកធម៌  ្របកប 

េ យចិត្ត ពួកធម៌  ្របកបេ យមនសិករ ពួកធម៌  ្របស 

ចកធម៌ទងំេនះ  ពួកធម៌ទងំេនះ  ្របសចកខនធ ៤   យតនៈ ១ 

ធតុ ៧  ក៏មន  ្របសចក យតនៈ ១  ធតុ ១  និងពួកធម៌ខ្លះ 

ក៏មន     ។ 

 [៣០៧] ពួកធម៌  ្របកបេ យអធិេមកខ ពួកធម៌  

្របសចកធម៌ទងំេនះ ពួកធម៌ទងំេនះ មិនែមន្របសចកខនធ  

មួយ មិនែមន្របសចក យតនៈ មួយេឡើយ ែត្របសចក 

ធតុ ១     ។ 
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១១៦ 

អភិធមមបិដេក   ធតុកថ 

 [៣០៨] អទុកខមសុខយ េវទនយ សមប- 

យុេត្តហិ ធេមមហិ េយ ធមម  ឧេបកខ សហគេតហិ 

ធេមមហិ េយ ធមម  សមបយុ ្ត  េតហិ ធេមមហិ េយ 

ធមម  វបិបយុ ្ត  េត ធមម  ន េកហិចិ ខេនធហិ ន 

េកហិចិ យតេនហិ បញចហិ ធតហិូ វបិបយុ ្ត  ។ 

 [៣០៩] សវតិកកសវចិេរហិ ធេមមហិ េយ 

ធមម  សមបយុ ្ត  េតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  វបិប- 

យុ ្ត  េត ធមម  ន េកហិចិ ខេនធហិ ន េកហិចិ 

យតេនហិ     ឯកយ     ធតុយ     វបិបយុ ្ត      ។ 

 [៣១០] ចិេត្តហិ ធេមមហិ េយ ធមម  េចត- 

សិេកហិ ធេមមហិ េយ ធមម  ចិត្តសមបយុេត្តហិ 

ធេមមហិ េយ ធមម  ចិត្តសំសេដ្ឋហិ ធេមមហិ េយ 

ធមម  ចិត្តសំសដ្ឋសមុ ្ឋ េនហិ ធេមមហិ េយ ធមម  

ចិត្តសំសដ្ឋសមុ ្ឋ នសហភហិូ ធេមមហិ េយ ធមម  

ចិត្តសំសដ្ឋសមុ ្ឋ ននុបរវិត្តីហិ         ធេមមហិ         េយ         ធមម  
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១១៦ 

អភិធមមបិដក   ធតុកថ 

 [៣០៨] ពួកធម៌  ្របកបេ យពួកធម៌ែដល្របកបេ យ 

អទុកខមសុខេវទន ពួកធម៌  ្របកបេ យធម៌ែដល្រចឡេំ យ 

ឧេបកខ  ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ទងំេនះ ពួកធម៌ទងំេនះ 

មិនែមន្របសចកខនធ មួយ មិនែមន្របសចក យតនៈ មួយ 

េឡើយ     ែត្របសចកធតុ ៥     ។ 

 [៣០៩] ពួកធម៌  ្របកបេ យធម៌ែដល្របកបេ យវតិកកៈ 

្របកបេ យវចិរៈ ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ទងំេនះ ពួកធម៌ទងំ 

េនះ មិនែមន្របសចកខនធ មួយ មិនែមន្របសចក យតនៈ 

មួយេឡើយ     ែត្របសចកធតុ ១     ។ 

 [៣១០] ពួកធម៌  ្របកបេ យធម៌គឺចិត្ត ពួកធម៌  ្របកប 

េ យធម៌គឺេចតសិក ពួកធម៌  ្របកបេ យធម៌ែដល្របកបេ យ 

ចិត្ត ពួកធម៌  ្របកបេ យធម៌ែដល្រចឡេំ យចិត្ត ពួកធម៌  

្របកបេ យធម៌ែដល្រចឡ ំ ទងំ ងំេឡើងអពីំចិត្ត ពួកធម៌  ្របកប 

េ យធម៌ែដល្រចឡ ំ ទងំ ងំេឡើង ទងំេកើតជមួយនឹងចិត្ត ពួកធម៌ 

   ្របកបេ យធម៌ែដល្រចឡ ំ  ទងំ ងំេឡើង  ទងំ្រប្រពឹត្តេទ មចិត្ត 
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១១៧ 

សមបយុេត្តន   វបិបយុត្តបទំ 

សមបយុ ្ត  េតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  

េត ធមម  ចតហិូ ខេនធហិ ឯេកនយតេនន សត្តហិ 

ធតហិូ វបិបយុ ្ត  ឯេកនយតេនន ឯកយ 

ធតុយ       េកហិចិ       វបិបយុ ្ត        ។ 

 [៣១១] សវតិេកកហិ ធេមមហិ េយ ធមម  

សវចិេរហិ ធេមមហិ េយ ធមម  សមបយុ ្ត  េតហិ 

ធេមមហិ េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  េត ធមម  ន េក- 

ហិចិ ខេនធហិ ន េកហិចិ យតេនហិ ឯកយ 

ធតុយ     វបិបយុ ្ត      ។ 

 [៣១២] ឧេបកខ សហគេតហិ ធេមមហិ េយ 

ធមម  សមបយុ ្ត  េតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  វបិប- 

យុ ្ត  េត ធមម  កតីហិ ខេនធហិ កតី យតេនហិ 

កតីហិ ធតហិូ វបិបយុ ្ត  ។ េត ធមម  ន 

េកហិចិ ខេនធហិ ន េកហិចិ យតេនហិ 

បញចហិ     ធតហិូ     វបិបយុ ្ត      ។ 
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១១៧ 

សមបយុេត្តន   វបិបយុត្តបទនិេទទស 

ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ទងំេនះ ពួកធម៌ទងំេនះ ្របសចក 

ខនធ ៤  យតនៈ ១  ធតុ ៧  ក៏មន  ្របសចក យតនៈ ១ 

ធតុ ១   និងធម៌ពួកខ្លះ   ក៏មន   ។ 

 [៣១១] ពួកធម៌  ្របកបេ យធម៌ ែដល្របកបេ យវតិកកៈ 

ពួកធម៌  ្របកបេ យធម៌ ែដល្របកបេ យវចិរៈ ពួកធម៌  

្របសចកធម៌ទងំេនះ ពួកធម៌ទងំេនះ មិនែមន្របសចកខនធ មួយ 

មិនែមន្របសចក យតនៈ មួយេឡើយ  ែត្របសចកធតុ ១  ។ 

 [៣១២] ពួកធម៌  ្របកបេ យធម៌ ែដល្រចឡេំ យ 

ឧេបកខ  ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ទងំេនះ ពួកធម៌ទងំេនះ ្របស 

ចកខនធប៉ុនម ន យតនៈប៉ុនម ន ធតុប៉ុនម ន ។ ពួកធម៌ទងំេនះ 

មិនែមន្របសចកខនធ មួយ មិនែមន្របសចក យតនៈ មួយ 

េឡើយ     ែត្របសចកធតុ ៥     ។ 
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១១៨ 

អភិធមមបិដេក   ធតុកថ 

 ខនធ      ចតុេ  យតនញច េមកំ 
 ធតសុូ   សត្ត    េទ្វបិច ឥ្រនទិយេ (១) 

 តេយ    បដិចច    តថរវិ ផស បញចម 
 អធិមុចចន    មនសិ    តិេកសុ តីណិ 
 សត្តន្ត     េទ្វ    ច    មេនន    យុ ្ត  
 វតិកកវចិរ យ    ឧេបកខ យ    ចតិ(២)    ។ 

សមបយុេត្តន   វបិបយុត្តបទនិេទទេ    និដ្ឋិេ    ។ 

 

វបិបយុេត្តន   សមបយុត្តបទនិេទទេ  
 [៣១៣] របូកខ េនធន េយ ធមម  វបិបយុ ្ត (៣) 
េត ធមម  កតីហិ ខេនធហិ កតី យតេនហិ 
កតីហិ     ធតហិូ     សមបយុ ្ត តិ     ។     នតថិ     ។ 
 [៣១៤] េវទនខេនធន េយ ធមម  សញញ ខេនធន 
េយ ធមម  សងខ រកខ េនធន េយ ធមម  វញិញ ណកខ - 
េនធន េយ ធមម  ។ េប ។ សរេណហិ ធេមមហិ េយ 
ធមម        អរេណហិ       ធេមមហិ       េយ        ធមម         វបិបយុ ្ត (៤) 
     ១ ឱ. ឥ្រនទិយេន ។ ២ ឱ. ឧេបកខ នយ ចតិ ។ ៣-៤ ឱ. ឯតថន្តេរ េតហិ 
ធេមមហិ   េយ   ធមម    សមបយុ ្ត តិ   ទិស ន្តិ   ។ 
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១១៨ 

អភិធមមបិដក   ធតុកថ 

 ខនធ  ៤   យតនៈ  ១   ធតុ  ៧   ឥ្រនទិយ  ២ បដិចច- 

 សមុបបទ ៣   ធម៌ទងំ យមនផស ៈជគ្រមប់ ៥ អធិ- 

 េមកខ   មនសិករ   ពួកធម៌  ៣   កនុងតិកៈទងំ យ ពួក 

 ធម៌  ៧   និងធម៌  ២   កនុងចេន្ល ះ   ្របកបេ យចិត្ត ្របកប 

 េ យវតិកកៈ     វចិរៈ     និងឧេបកខ      ។ 

ចប់   សមបយុេត្តន   វបិបយុត្តបទនិេទទស   ។ 

 

វបិបយុេត្តន   សមបយុត្តបទនិេទទស 

 [៣១៣] ពួកធម៌  ្របសចករូបកខនធ ពួកធម៌ទងំេនះ 

្របកបេ យខនធប៉ុនម ន យតនៈប៉ុនម ន ធតុប៉ុនម ន ។ មិនមនេទ ។ 

 [៣១៤] ពួកធម៌  ្របសចកេវទនខនធ ពួកធម៌  

្របសចកសញញ ខនធ ពួកធម៌  ្របសចកសងខ រកខនធ ពួកធម៌  

្របសចកវញិញ ណកខនធ ។ េប ។ ពួកធម៌  ្របសចកធម៌្របកប 

េ យស្រតូវ        ពួកធម៌         ្របសចកធម៌មិន្របកបេ យស្រតូវ 
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១១៩ 

សមបយុេត្តន   សមបយុត្តបទនិេទទេ  

េត ធមម  កតីហិ ខេនធហិ កតី យតេនហិ 
កតីហិ   ធតហិូ   សមបយុ ្ត តិ   ។   នតថិ   ។ 

វបិបយុេត្តន   សមបយុត្តបទនិេទទេ    និដ្ឋិេ    ។ 

សមបយុេត្តន   សមបយុត្តបទនិេទទេ  

 [៣១៥] េវទនខេនធន េយ ធមម  សញញ ខេនធន 
េយ ធមម  សងខ រកខ េនធន េយ ធមម  សមបយុ ្ត  
េតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  សមបយុ ្ត  េត ធមម  
កតីហិ ខេនធហិ កតី យតេនហិ កតីហិ ធតហិូ 
សមបយុ ្ត  ។ េត ធមម  តីហិ ខេនធហិ ឯេកន- 
យតេនន សត្តហិ ធតហិូ សមបយុ ្ត  ឯេកន- 
យតេនន ឯកយ ធតុយ េកហិចិ សមបយុ ្ត  ។ 
 [៣១៦] វញិញ ណកខ េនធន េយ ធមម  មនយ- 
តេនន េយ ធមម  ចកខុ វញិញ ណធតុយ េយ ធមម  
។ េប ។ មេនធតុយ េយ ធមម  មេនវញិញ ណ- 
ធតុយ េយ ធមម  សមបយុ ្ត  េតហិ ធេមមហិ 
េយ ធមម  សមបយុ ្ត  េត ធមម  តីហិ ខេនធហិ 
សមបយុ ្ត  ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ 
េកហិចិ     សមបយុ ្ត      ។ 
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១១៩ 

សមបយុេត្តន   សមបយុត្តបទនិេទទស 

ពួកធម៌ទងំេនះ ្របកបេ យខនធប៉ុនម ន យតនៈប៉ុនម ន ធតុប៉ុនម ន ។ 
មិនមនេទ     ។ 

ចប់   វបិបយុេត្តន   សមបយុត្តបទនិេទទស   ។ 

 

សមបយុេត្តន   សមបយុត្តបទនិេទទស 

 [៣១៥] ពួកធម៌  ្របកបេ យេវទនខនធ ពួកធម៌  
្របកបេ យសញញ ខនធ ពួកធម៌  ្របកបេ យសងខ រកខនធ ពួក 
ធម៌  ្របកបេ យធម៌ទងំេនះ ពួកធម៌េនះ ្របកបេ យខនធ 
ប៉ុនម ន យតនៈប៉ុនម ន ធតុប៉ុនម ន ។ ពួកធម៌េនះ ្របកបេ យ 
ខនធ ៣  យតនៈ ១  ធតុ ៧  ក៏មន  ្របកបេ យ យតនៈ ១ 
ធតុ  ១     និងធម៌ពួកខ្លះ     ក៏មន     ។ 
 [៣១៦] ពួកធម៌  ្របកបេ យវញិញ ណកខនធ ពួកធម៌  
្របកបេ យមនយតនៈ ពួកធម៌  ្របកបេ យចកខុ វញិញ ណធតុ 
។ េប ។ ពួកធម៌  ្របកបេ យមេនធតុ ពួកធម៌  ្របកប 
េ យមេនវញិញ ណធតុ ពួកធម៌  ្របកបេ យធម៌ទងំេនះ ពួក 
ធម៌េនះ  ្របកបេ យខនធ ៣  ក៏មន  ្របកបេ យ យតនៈ ១ 
ធតុ ១     និងធម៌ពួកខ្លះ     ក៏មន     ។ 
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១២០ 

អភិធមមបិដេក   ធតុកថ 

 [៣១៧] សមុទយសេចចន េយ ធមម  មគគស- 

េចចន េយ ធមម  សមបយុ ្ត  េតហិ ធេមមហិ េយ 

ធមម  សមបយុ ្ត  េត ធមម  តីហិ ខេនធហិ ឯេក- 

នយតេនន ឯកយ ធតុយ សមបយុ ្ត  ឯេកន 

ខេនធន ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ េកហិចិ 

សមបយុ ្ត      ។ 

 [៣១៨] មនិ្រនទិេយន េយ ធមម  សមបយុ ្ត  

េតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  សមបយុ ្ត  េត ធមម  

តីហិ ខេនធហិ សមបយុ ្ត  ឯេកនយតេនន ឯកយ 

ធតុយ      េកហិចិ      សមបយុ ្ត       ។ 

 [៣១៩] សុខិ្រនទិេយន េយ ធមម  ទុកខិ ្រនទេិយន 

េយ ធមម  េ មនស ្ិរនទិេយន េយ ធមម  េទ- 

មនស ្ិរនទិេយន េយ ធមម  សមបយុ ្ត  េតហិ 

ធេមមហិ េយ ធមម  សមបយុ ្ត  េត ធមម  តីហិ 

ខេនធហិ ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ 

សមបយុ ្ត  ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ 

េកហិចិ       សមបយុ ្ត        ។ 
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១២០ 

អភិធមមបិដក   ធតុកថ 

 [៣១៧] ពួកធម៌  ្របកបេ យសមុទយសចច ពួកធម៌  

្របកបេ យមគគសចច ពួកធម៌  ្របកបេ យធម៌ទងំេនះ ពួកធម៌ 

េនះ ្របកបេ យខនធ ៣ យតនៈ ១ ធតុ ១ ក៏មន ្របកប 

ខនធ ១    យតនៈ ១    ធតុ ១    និងធម៌ពួកខ្លះ    ក៏មន    ។ 

 [៣១៨] ពួកធម៌  ្របកបេ យមនិ្រនទិយ ពួកធម៌  

្របកបេ យធម៌ទងំេនះ ពួកធម៌េនះ ្របកបេ យខនធ ៣ ក៏មន ្របកប 

េ យ យតនៈ ១    ធតុ ១    និងធម៌ពួកខ្លះ    ក៏មន    ។ 

 [៣១៩] ពួកធម៌  ្របកបេ យសុខិ្រនទិយ ពួកធម៌  

្របកបេ យទុកខិ្រនទិយ ពួកធម៌  ្របកបេ យេ មនស ្ិរនទិយ 

ពួកធម៌  ្របកបេ យេទមនស ្ិរនទិយ ពួកធម៌  ្របកបេ យ 

ធម៌ទងំេនះ ពួកធម៌េនះ ្របកបេ យខនធ ៣ យតនៈ ១ ធតុ ១ 

ក៏មន   ្របកបេ យ យតនៈ ១   ធតុ ១   និងធម៌ពួកខ្លះ   ក៏មន    ។ 
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១២១ 

សមបយុេត្តន   សមបយុត្តបទំ 

 [៣២០] ឧេបកខិ ្រនទិេយន េយ ធមម  សមប- 

យុ ្ត  េតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  សមបយុ ្ត  េត ធមម  

តីហិ ខេនធហិ ឯេកនយតេនន ឆហិ ធតហិូ 

សមបយុ ្ត  ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ 

េកហិចិ       សមបយុ ្ត        ។ 

 [៣២១] សទធិ្រនទិេយន េយ ធមម  វរីយិិ្រនទិ- 

េយន េយ ធមម  សតិ្រនទិេយន េយ ធមម  សមធិ្រនទិ- 

េយន េយ ធមម  បញញិ ្រនទិេយន េយ ធមម  អនញញតញញ- 

ស មីតិ្រនទិេយន េយ ធមម  អញញិ ្រនទិេយន េយ ធមម  

អញញ វ្ិរនទិេយន េយ ធមម  អវជិជ យ េយ ធមម  

អវជិជ បចចយ សងខ េរហិ េយ ធមម  សមបយុ ្ត  

េតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  សមបយុ ្ត  េត ធមម  

តីហិ ខេនធហិ ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ 

សមបយុ ្ត  ឯេកន ខេនធន ឯេកនយតេនន 

ឯកយ       ធតុយ       េកហិចិ       សមបយុ ្ត        ។ 

 [៣២២]   សងខ របបចចយ         វញិញ េណន         េយ         ធមម  
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១២១ 

សមបយុេត្តន  សមបយុត្តបទ 

 [៣២០] ពួកធម៌  ្របកបេ យឧេបកខិ្រនទិយ ពួកធម៌  

្របកបេ យធម៌ទងំេនះ ពួកធម៌េនះ ្របកបេ យខនធ ៣ យ- 

តនៈ ១ ធតុ ៦ ក៏មន ្របកបេ យ យតនៈ ១ ធតុ ១ និងធម៌ 

ពួកខ្លះ    ក៏មន    ។ 

 [៣២១] ពួកធម៌  ្របកបេ យសទធិ្រនទិយ ពួកធម៌  

្របកបេ យវរីយិិ្រនទិយ ពួកធម៌  ្របកបេ យសតិ្រនទិយ ពួកធម៌ 

 ្របកបេ យសមធិ្រនទិយ ពួកធម៌  ្របកបេ យបញញិ ្រនទិយ 

ពួកធម៌  ្របកបេ យអនញញតញញស មីតិ្រនទិយ ពួកធម៌  ្របកប 

េ យអញញិ ្រនទិយ ពួកធម៌  ្របកបេ យអញញ វ្ិរនទិយ ពួកធម៌  

្របកបេ យអវជិជ  ពួកធម៌  ្របកបេ យសងខ រ េ្រពះអវជិជ ជបចច័យ 

ពួកធម៌  ្របកបេ យធម៌ទងំេនះ ពួកធម៌េនះ ្របកបេ យខនធ ៣ 

យតនៈ ១  ធតុ ១  ក៏មន  ្របកបេ យខនធ ១  យតនៈ ១ 

ធតុ ១     និងធម៌ពួកខ្លះ      ក៏មន      ។ 

 [៣២២]   ពួកធម៌    ្របកបេ យវញិញ ណេ្រពះសងខ រជបចច័យ 
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១២២ 

អភិធមមបិដេក   ធតុកថ 

សមបយុ ្ត  េតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  សមបយុ ្ត  

េត ធមម  តីហិ ខេនធហិ សមបយុ ្ត  ឯេកនយ- 

តេនន       ឯកយ       ធតុយ       េកហិចិ       សមបយុ ្ត       ។ 

 [៣២៣] ស យតនបបចចយ ផេស ន េយ 

ធមម  សមបយុ ្ត  េតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  សមប- 

យុ ្ត  េត ធមម  តីហិ ខេនធហិ ឯេកនយតេនន 

សត្តហិ ធតហិូ សមបយុ ្ត  ឯេកន ខេនធន ឯេក- 

នយតេនន ឯកយ ធតុយ េកហិចិ សមបយុ ្ត  ។ 

 [៣២៤]  ផស បបចចយ េវទនយ េយ ធមម  

សមបយុ ្ត  េតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  សមបយុ ្ត  

េត ធមម  តីហិ ខេនធហិ ឯេកនយតេនន សត្តហិ 

ធតហិូ សមបយុ ្ត  ឯេកនយតេនន ឯកយ 

ធតុយ       េកហិចិ       សមបយុ ្ត        ។ 

 [៣២៥] េវទនបចចយ ត ្ហ យ េយ ធមម  

ត ្ហ បចចយ ឧបទេនន េយ ធមម  កមមភេវន 

េយ       ធមម        សមបយុ ្ត        េតហិ       ធេមមហិ      េយ      ធមម  
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១២២ 

អភិធមមបិដក   ធតុកថ 

ពួកធម៌  ្របកបេ យធម៌ទងំេនះ ពួកធម៌េនះ ្របកបេ យខនធ ៣ 

ក៏មន  ្របកបេ យ យតនៈ ១  ធតុ ១  និងធម៌ពួកខ្លះ  ក៏មន  ។ 

 [៣២៣] ពួកធម៌  ្របកបេ យផស ៈ េ្រពះស យ- 

តនៈ ជបចច័យ ពួកធម៌  ្របកបេ យធម៌ទងំេនះ ពួកធម៌េនះ 

្របកបេ យខនធ ៣  យតនៈ ១  ធតុ ៧  ក៏មន  ្របកបេ យ 

ខនធ ១     យតនៈ ១      ធតុ ១      និងធម៌ពួកខ្លះ     ក៏មន     ។ 

 [៣២៤] ពួកធម៌  ្របកបេ យេវទន េ្រពះផស ៈជ 

បចច័យ ពួកធម៌  ្របកបេ យធម៌ទងំេនះ ពួកធម៌េនះ ្របកប 

េ យខនធ ៣  យតនៈ ១  ធតុ ៧  ក៏មន  ្របកបេ យ យតនៈ ១ 

ធតុ ១     និងធម៌ពួកខ្លះ     ក៏មន     ។ 

 [៣២៥] ពួកធម៌  ្របកបេ យត ្ហ  េ្រពះេវទនជ 

បចច័យ ពួកធម៌  ្របកបេ យឧបទន េ្រពះត ្ហ ជបចច័យ 

ពួកធម៌   ្របកបេ យកមមភព  ពួកធម៌   ្របកបេ យធម៌ទងំេនះ 
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១២៣ 

សមបយុេត្តន   សមបយុត្តបទំ 

សមបយុ ្ត  េត ធមម  តីហិ ខេនធហិ ឯេកនយតេនន 

ឯកយ ធតុយ សមបយុ ្ត  ឯេកន ខេនធន 

ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ េកហិចិ 

សមបយុ ្ត       ។ 

 [៣២៦] េ េកន េយ ធមម  ទុេកខន េយ 

ធមម  េទមនេស ន េយ ធមម  សមបយុ ្ត  េតហិ 

ធេមមហិ េយ ធមម  សមបយុ ្ត  េត ធមម  តីហិ 

ខេនធហិ ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ 

សមបយុ ្ត  ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ 

េកហិចិ     សមបយុ ្ត       ។ 

 [៣២៧] ឧបយេសន េយ ធមម  សតិបប- 

្ឋ េនន េយ ធមម  សមមបបធេនន េយ ធមម  

សមបយុ ្ត  េតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  សមប- 

យុ ្ត  េត ធមម  តីហិ ខេនធហិ ឯេកនយតេនន 

ឯកយ ធតុយ សមបយុ ្ត  ឯេកន ខេនធន 

ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ េកហិចិ 

សមបយុ ្ត      ។ 
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១២៣ 

សមបយុេត្តន  សមបយុត្តបទ 

ពួកធម៌េនះ  ្របកបេ យខនធ ៣  យតនៈ ១  ធតុ ១  ក៏មន 

្របកបេ យខនធ ១  យតនៈ ១  ធតុ ១  និងធម៌ពួកខ្លះ  ក៏មន  ។ 

 [៣២៦] ពួកធម៌  ្របកបេ យេ ក ពួកធម៌  

្របកបេ យទុកខ ពួកធម៌  ្របកបេ យេទមនស  ពួកធម៌  

្របកបេ យធម៌ទងំេនះ ពួកធម៌េនះ ្របកបេ យខនធ ៣ យតនៈ ១ 

ធតុ ១  ក៏មន  ្របកបេ យ យតនៈ ១  ធតុ ១  និងធម៌ពួកខ្លះ 

ក៏មន     ។ 

 [៣២៧] ពួកធម៌  ្របកបេ យឧបយសៈ ពួកធម៌  

្របកបេ យសតិបប ្ឋ ន ពួកធម៌  ្របកបេ យសមមបបធន ពួក 

ធម៌  ្របកបេ យធម៌ទងំេនះ ពួកធម៌េនះ ្របកបេ យខនធ ៣ 

យតនៈ ១  ធតុ ១  ក៏មន  ្របកបេ យខនធ ១  យតនៈ ១ 

ធតុ ១      និងធម៌ពួកខ្លះ      ក៏មន      ។ 
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១២៤ 

អភិធមមបិដេក   ធតុកថ 

 [៣២៨] ឥទធិបេទន េយ ធមម  សមបយុ ្ត  

េតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  សមបយុ ្ត  េត ធមម  

ទ្វីហិ ខេនធហិ សមបយុ ្ត  ឯេកន ខេនធន ឯេក- 

នយតេនន ឯកយ ធតុយ េកហិចិ សមបយុ ្ត  ។ 

 [៣២៩] ឈេនន េយ ធមម  សមបយុ ្ត  េតហិ 

ធេមមហិ េយ ធមម  សមបយុ ្ត  េត ធមម  ទ្វីហិ 

ខេនធហិ ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ សមប- 

យុ ្ត  ឯេកន ខេនធន ឯេកនយតេនន ឯកយ 

ធតុយ       េកហិចិ       សមបយុ ្ត        ។ 

 [៣៣០] អបបមញញ យ េយ ធមម  បញចហិ 

ឥ្រនទិេយហិ េយ ធមម  បញចហិ ពេលហិ េយ ធមម  

សត្តហិ េពជឈេងគហិ េយ ធមម  អរេិយន អដ្ឋងគិ - 

េកន មេគគន េយ ធមម  សមបយុ ្ត  េតហិ ធេមមហិ 

េយ ធមម  សមបយុ ្ត  េត ធមម  តីហិ ខេនធហិ 

ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ សមបយុ ្ត  

ឯេកន ខេនធន ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ 

េកហិចិ       សមបយុ ្ត        ។ 
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 ១២៤ 

អភិធមមបិដក   ធតុកថ 

 [៣២៨] ពួកធម៌  ្របកបេ យឥទធិបទ ពួកធម៌  ្របកប 

េ យធម៌ទងំេនះ ពួកធម៌េនះ ្របកបេ យខនធ ២ ក៏មន ្របកប 

េ យខនធ  ១     យតនៈ  ១     ធតុ  ១     និងធម៌ពួកខ្លះ     ក៏មន     ។ 

 [៣២៩] ពួកធម៌  ្របកបេ យឈន ពួកធម៌  

្របកបេ យធម៌ទងំេនះ ពួកធម៌េនះ ្របកបេ យខនធ ២ យតនៈ ១ 

ធតុ ១  ក៏មន  ្របកបេ យខនធ ១  យតនៈ ១  ធតុ ១  និងធម៌ 

ពួកខ្លះ    ក៏មន    ។ 

 [៣៣០] ពួកធម៌  ្របកបេ យអបបមញញ  ពួកធម៌  

្របកបេ យឥ្រនទិយ ៥  ពួកធម៌   ្របកបេ យពលៈ ៥  ពួកធម៌ 

  ្របកបេ យេពជឈងគ ៧  ពួកធម៌   ្របកបេ យមគគមនអងគ ៨ 

ដ៏្របេសើរ ពួកធម៌  ្របកបេ យពួកធម៌ទងំេនះ ពួកធម៌េនះ 

្របកបេ យខនធ ៣  យតនៈ ១  ធតុ ១  ក៏មន  ្របកបេ យ 

ខនធ ១     យតនៈ ១     ធតុ ១      និងធម៌ពួកខ្លះ    ក៏មន     ។ 
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១២៥ 

សមបយុេត្តន   សមបយុត្តបទំ 

 [៣៣១] ផេស ន េយ ធមម  េចតនយ េយ 

ធមម  មនសិកេរន េយ ធមម  សមបយុ ្ត  េតហិ 

ធេមមហិ េយ ធមម  សមបយុ ្ត  េត ធមម  តីហិ 

ខេនធហិ ឯេកនយតេនន សត្តហិ ធតហិូ សមប- 

យុ ្ត  ឯេកន ខេនធន ឯេកនយតេនន ឯកយ 

ធតុយ      េកហិចិ      សមបយុ ្ត      ។ 

 [៣៣២] េវទនយ េយ ធមម  សញញ យ េយ 

ធមម  សមបយុ ្ត  េតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  សមប- 

យុ ្ត  េត ធមម  តីហិ ខេនធហិ ឯេកនយតេនន 

សត្តហិ ធតហិូ សមបយុ ្ត  ឯេកនយតេនន 

ឯកយ       ធតុយ       េកហិចិ       សមបយុ ្ត        ។ 

 [៣៣៣] ចិេត្តន េយ ធមម  សមបយុ ្ត  

េតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  សមបយុ ្ត  េត ធមម  

តីហិ ខេនធហិ សមបយុ ្ត  ឯេកនយតេនន ឯកយ 

ធតុយ      េកហិចិ      សមបយុ ្ត       ។ 

 [៣៣៤] អធិេមេកខន េយ ធមម  សមបយុ ្ត  

េតហិ       ធេមមហិ       េយ       ធមម        សមបយុ ្ត        េត       ធមម  
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១២៥ 

សមបយុេត្តន  សមបយុត្តបទ 

 [៣៣១] ពួកធម៌  ្របកបេ យផស ៈ ពួកធម៌  

្របកបេ យេចតន ពួកធម៌  ្របកបេ យមនសិករ ពួកធម៌ 

 ្របកបេ យធម៌ទងំេនះ ពួកធម៌េនះ ្របកបេ យខនធ ៣ យ- 

តនៈ ១ ធតុ ៧ ក៏មន ្របកបេ យខនធ ១ យតនៈ ១ ធតុ ១ 

និងធម៌ពួកខ្លះ    ក៏មន    ។ 

 [៣៣២] ពួកធម៌  ្របកបេ យេវទន ពួកធម៌  

្របកបេ យសញញ  ពួកធម៌  ្របកបេ យធម៌ទងំេនះ ពួកធម៌ 

េនះ ្របកបេ យខនធ ៣ យតនៈ ១ ធតុ ៧ ក៏មន ្របកប 

េ យ យតនៈ ១    ធតុ ១    និងធម៌ពួកខ្លះ    ក៏មន    ។ 

 [៣៣៣] ពួកធម៌  ្របកបេ យចិត្ត ពួកធម៌  ្របកប 

េ យធម៌ទងំេនះ ពួកធម៌េនះ ្របកបេ យខនធ ៣ ក៏មន ្របកប 

េ យ យតនៈ ១   ធតុ ១   និងធម៌ពួកខ្លះ   ក៏មន   ។ 

 [៣៣៤] ពួកធម៌  ្របកបេ យអធិេមកខ ពួកធម៌ 

        ្របកបេ យធម៌ទងំេនះ         ពួកធម៌េនះ        ្របកបេ យ 
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១២៦ 

អភិធមមបិដេក   ធតុកថ 

តីហិ ខេនធហិ ឯេកនយតេនន ទ្វីហិ ធតហិូ សមប- 

យុ ្ត  ឯេកន ខេនធន ឯេកនយតេនន ឯកយ 

ធតុយ      េកហិចិ      សមបយុ ្ត       ។ 

 [៣៣៥] សុខយ េវទនយ សមបយុេត្តហិ 

ធេមមហិ េយ ធមម  ទុកខ យ េវទនយ សមបយុេត្តហិ 

ធេមមហិ េយ ធមម  អទុកខមសុខយ េវទនយ 

សមបយុេត្តហិ ធេមមហិ េយ ធមម  សមបយុ ្ត  េតហិ 

ធេមមហិ េយ ធមម  សមបយុ ្ត  េត ធមម  ឯេកន 

ខេនធន សមបយុ ្ត  ឯេកនយតេនន ឯកយ 

ធតុយ       េកហិចិ       សមបយុ ្ត        ។ 

 [៣៣៦] សវតិកកសវចិេរហិ ធេមមហិ េយ 

ធមម  អវតិកកវចិរមេត្តហិ ធេមមហិ េយ ធមម  

បីតិសហគេតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  សមបយុ ្ត  

េតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  សមបយុ ្ត  េត ធមម  

ឯេកន ខេនធន ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ 

េកហិចិ       សមបយុ ្ត        ។ 
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 ១២៦ 

អភិធមមបិដក   ធតុកថ 

ខនធ ៣ យតនៈ ១ ធតុ ២ ក៏មន ្របកបេ យខនធ ១ យតនៈ ១ 

ធតុ ១    និងធម៌ពួកខ្លះ    ក៏មន    ។ 

 [៣៣៥] ពួកធម៌  ្របកបេ យធម៌ ែដល្របកបេ យ 

សុខេវទន ពួកធម៌  ្របកបេ យធម៌ ែដល្របកបេ យទុកខេវទន 

ពួកធម៌  ្របកបេ យធម៌ ែដល្របកបេ យអទុកខមសុខេវទន ពួក 

ធម៌  ្របកបេ យធម៌ទងំេនះ ពួកធម៌េនះ ្របកបេ យខនធ ១ ក៏ 

មន ្របកបេ យ យតនៈ ១ ធតុ ១ និងធម៌ពួកខ្លះ ក៏មន ។ 

 [៣៣៦] ពួកធម៌  ្របកបេ យធម៌ ែដល្របកបេ យ 

វតិកកៈ ទងំ្របកបេ យវចិរៈ ពួកធម៌  ្របកបេ យធម៌ែដល 

មិនមនវតិកកៈ មន្រតឹមែតវចិរៈ ពួកធម៌  ្របកបេ យធម៌ែដល 

្រចឡេំ យបីតិ ពួកធម៌  ្របកបេ យធម៌ទងំេនះ ពួកធម៌េនះ 

្របកបេ យខនធ ១    យតនៈ ១    ធតុ ១    និងធម៌ពួកខ្លះ    ។ 
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១២៧ 

សមបយុេត្តន   សមបយុត្តបទំ 

 [៣៣៧] សុខសហគេតហិ ធេមមហិ េយ 
ធមម  ឧេបកខ សហគេតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  
សមបយុ ្ត  េតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  សមបយុ ្ត  
េត ធមម  ឯេកន ខេនធន សមបយុ ្ត  ឯេកន- 
យតេនន ឯកយ ធតុយ េកហិចិ សមបយុ ្ត  ។ 
 [៣៣៨] េហតហិូ ធេមមហិ េយ ធមម  េហតហិូ 
េចវ សេហតុេកហិ ច ធេមមហិ េយ ធមម  េហតហិូ 
េចវ េហតុសមបយុេត្តហិ ច ធេមមហិ េយ ធមម  
សមបយុ ្ត  េតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  សមបយុ ្ត  េត 
ធមម  តីហិ ខេនធហិ ឯេកនយតេនន ឯកយ 
ធតុយ សមបយុ ្ត  ឯេកន ខេនធន ឯេកនយត- 
េនន      ឯកយ      ធតុយ      េកហិចិ      សមបយុ ្ត       ។ 
 [៣៣៩] សេហតុេកហិ េចវ ន ច េហតហិូ 
ធេមមហិ េយ ធមម  េហតុសមបយុេត្តហិ េចវ ន ច េហ- 
តហិូ ធេមមហិ េយ ធមម  ន េហតហិូ សេហតុេកហិ 
ធេមមហិ េយ ធមម  សមបយុ ្ត  េតហិ ធេមមហិ េយ 
ធមម  សមបយុ ្ត  េត ធមម  ឯេកន ខេនធន ឯេក- 
នយតេនន     ឯកយ     ធតុយ     េកហិចិ     សមបយុ ្ត      ។ 
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១២៧ 

សមបយុេត្តន  សមបយុត្តបទ 

 [៣៣៧] ពួកធម៌  ្របកបេ យធម៌ ែដល្រចឡេំ យសុខ 

ពួកធម៌  ្របកបេ យធម៌ ែដល្រចឡេំ យឧេបកខ  ពួកធម៌  

្របកបេ យធម៌ទងំេនះ ពួកធម៌េនះ ្របកបេ យខនធ ១ ក៏មន 

្របកបេ យ យតនៈ ១    ធតុ ១    និងធម៌ពួកខ្លះ    ក៏មន    ។ 

 [៣៣៨] ពួកធម៌  ្របកបេ យធម៌ជេហតុ ពួកធម៌  

្របកបេ យធម៌ជេហតុ ទងំ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងេហតុ ពួកធម៌  

្របកបេ យធម៌ជេហតុ ទងំ្របកបេ យេហតុ ពួកធម៌  ្របកប 

េ យធម៌ទងំេនះ ពួកធម៌េនះ ្របកបេ យខនធ ៣ យតនៈ ១ 

ធតុ ១ ក៏មន ្របកបេ យខនធ ១ យតនៈ ១ ធតុ ១ និងធម៌ 

ពួកខ្លះ   ក៏មន   ។ 

 [៣៣៩] ពួកធម៌  ្របកបេ យធម៌ ែដល្រប្រពឹត្តេទជ 

មួយនឹងេហតុ ែតមិនែមនេហតុ ពួកធម៌  ្របកបេ យធម៌ែដល្របកប 

េ យេហតុ ែតមិនែមនេហតុ ពួកធម៌  ្របកបេ យធម៌មិនែមន 

េហតុ ែត្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងេហតុ ពួកធម៌  ្របកបេ យធម៌ 

ទងំេនះ ពួកធម៌េនះ ្របកបេ យខនធ ១ យតនៈ ១ ធតុ ១ 

និងធម៌ពួកខ្លះ     ។ 
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១២៨ 

អភិធមមបិដេក   ធតុកថ 

 [៣៤០] សេវហិ ធេមមហិ េយ ធមម  ស- 

េវហិ េចវ សេវហិ ច ធេមមហិ េយ ធមម  

សេវហិ េចវ សវសមបយុេត្តហិ ច ធេមមហិ េយ 

ធមម  សមបយុ ្ត  េតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  សមប- 

យុ ្ត  េត ធមម  តីហិ ខេនធហិ ឯេកនយតេនន ឯក- 

យ ធតុយ សមបយុ ្ត  ឯេកន ខេនធន ឯេកន- 

យតេនន ឯកយ ធតុយ េកហិចិ សមបយុ ្ត  ។ 

 [៣៤១] សវសមបយុេត្តហិ េចវ េន ច 

សេវហិ ធេមមហិ េយ ធមម  សមបយុ ្ត  េតហិ 

ធេមមហិ េយ ធមម  សមបយុ ្ត  េត ធមម  ឯេកន 

ខេនធន ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ េកហិចិ 

សមបយុ ្ត       ។ 

 [៣៤២] សេញញ ជេនហិ គេនថហិ ឱេឃហិ 

េយេគហិ នីវរេណហិ ប មេសហិ ធេមមហិ េយ 

ធមម  ប មេសហិ េចវ ប មេដ្ឋហិ ច ធេមមហិ េយ 

ធមម  សមបយុ ្ត  េតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  សមប- 

យុ ្ត        េត       ធមម        តីហិ        ខេនធហិ        ឯេកនយតេនន 
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១២៨ 

អភិធមមបិដក   ធតុកថ 

 [៣៤០] ពួកធម៌  ្របកបេ យធម៌ជ សវៈ ពួកធម៌ 

 ្របកបេ យធម៌ជ សវៈ ទងំ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង សវៈ ពួក 

ធម៌  ្របកបេ យធម៌ជ សវៈ ទងំ្របកបេ យ សវៈ ពួក 

ធម៌  ្របកបេ យធម៌ទងំេនះ ពួកធម៌េនះ ្របកបេ យខនធ ៣ 

យតនៈ ១ ធតុ ១ ក៏មន ្របកបេ យខនធ ១ យតនៈ ១ 

ធតុ ១     និងធម៌ពួកខ្លះ   ក៏មន    ។ 

 [៣៤១] ពួកធម៌  ្របកបេ យធម៌ែដល្របកបេ យ - 

សវៈ ែតមិនែមន សវៈ ពួកធម៌  ្របកបេ យធម៌ទងំេនះ ពួក 

ធម៌េនះ ្របកបេ យខនធ ១ យតនៈ ១ ធតុ ១ និងធម៌ពួកខ្លះ ។ 

 [៣៤២] ពួកធម៌  ្របកបេ យធម៌ជសេញញ ជនៈ ជគនថៈ 

ជឱឃៈ ជេយគៈ ជនីវរណៈ ជប មសៈ ពួកធម៌  ្របកប 

េ យធម៌ជប មសៈ ទងំប មសៈ ទ បអែង្អល ពួកធម៌  ្របកប 

េ យធម៌ទងំេនះ    ពួកធម៌េនះ    ្របកបេ យខនធ ៣     យតនៈ ១ 
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១២៩ 

សមបយុេត្តន   សមបយុត្តបទំ 

ឯកយ ធតុយ សមបយុ ្ត  ឯេកន ខេនធន 

ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ េកហិចិ 

សមបយុ ្ត      ។ 

 [៣៤៣] ប មសសមបយុេត្តហិ ធេមមហិ េយ 

ធមម  សមបយុ ្ត  េតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  សមបយុ ្ត  

េត ធមម  ឯេកន ខេនធន ឯេកនយតេនន ឯកយ 

ធតុយ      េកហិចិ       សមបយុ ្ត        ។ 

 [៣៤៤] ចិេត្តហិ ធេមមហិ េយ ធមម  សមប- 

យុ ្ត  េតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  សមបយុ ្ត  េត 

ធមម  តីហិ ខេនធហិ សមបយុ ្ត  ឯេកនយតេនន 

ឯកយ      ធតុយ      េកហិចិ      សមបយុ ្ត       ។ 

 [៣៤៥] េចតសិេកហិ ធេមមហិ េយ ធមម  

ចិត្តសមបយុេត្តហិ ធេមមហិ េយ ធមម  ចិត្តសំសេដ្ឋ- 

ហិ ធេមមហិ េយ ធមម  ចិត្តសំសដ្ឋសមុ ្ឋ េនហិ 

ធេមមហិ េយ ធមម  ចិត្តសំសដ្ឋសមុ ្ឋ នសហភហិូ 

ធេមមហិ េយ ធមម  ចិត្តសំសដ្ឋសមុ ្ឋ ននុបរវិត្តីហិ 

ធេមមហិ    េយ    ធមម     សមបយុ ្ត     េតហិ    ធេមមហិ    េយ    ធមម  
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១២៩ 

សមបយុេត្តន  សមបយុត្តបទ 

ធតុ ១ ក៏មន ្របកបេ យខនធ ១ យតនៈ ១ ធតុ ១ និង 

ធម៌ពួកខ្លះ     ក៏មន     ។ 

 [៣៤៣] ពួកធម៌  ្របកបេ យធម៌ ែដល្របកបេ យ 

ប មសៈ ពួកធម៌  ្របកបេ យធម៌ទងំេនះ ពួកធម៌េនះ ្របកប 

េ យខនធ ១     យតនៈ ១     ធតុ ១     និងធម៌ពួកខ្លះ     ។ 

 [៣៤៤] ពួកធម៌  ្របកបេ យធម៌គឺចិត្ត ពួកធម៌  

្របកបេ យធម៌ទងំេនះ ពួកធម៌េនះ ្របកបេ យខនធ ៣ ក៏មន 

្របកបេ យ យតនៈ ១     ធតុ ១    និងធម៌ពួកខ្លះ    ក៏មន    ។ 

 [៣៤៥] ពួកធម៌  ្របកបេ យធម៌គឺេចតសិក ពួកធម៌  

្របកបេ យធម៌ ែដល្របកបេ យចិត្ត ពួកធម៌  ្របកបេ យធម៌ 

ែដល្រចឡេំ យចិត្ត ពួកធម៌  ្របកបេ យធម៌ែដល្រចឡ ំ ទងំ ងំ 

េឡើងអពីំចិត្ត ពួកធម៌  ្របកបេ យធម៌ែដល្រចឡ ំ ទងំ ងំេឡើង 

ទងំេកើតជមួយនឹងចិត្ត ពួកធម៌  ្របកបេ យធម៌ែដល្រចឡ ំ ទងំ 

ងំេឡើង  ទងំ្រប្រពឹត្តេទ មចិត្ត  ពួកធម៌   ្របកបេ យធម៌ទងំេនះ 
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១៣០ 

អភិធមមបិដេក   ធតុកថ 

សមបយុ ្ត  េត ធមម  ឯេកន ខេនធន ឯេកនយត- 

េនន    សត្តហិ    ធតហិូ    សមបយុ ្ត     ។ 

 [៣៤៦] ឧបទេនហិ ធេមមហិ េយ ធមម  

កិេលេសហិ ធេមមហិ េយ ធមម  កិេលេសហិ េចវ 

សង កិ េលសិេកហិ ច ធេមមហិ េយ ធមម  កិេលេសហិ 

េចវ សង កិ លិេដ្ឋហិ ច ធេមមហិ េយ ធមម  កិេលេសហិ 

េចវ កិេលសសមបយុេត្តហិ ច ធេមមហិ េយ ធមម  

សមបយុ ្ត  េតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  សមបយុ ្ត  

េត ធមម  តីហិ ខេនធហិ ឯេកនយតេនន ឯកយ 

ធតុយ សមបយុ ្ត  ឯេកន ខេនធន ឯេកនយ- 

តេនន ឯកយ ធតុយ េកហិចិ សមបយុ ្ត  ។ 

 [៣៤៧] សង កិ លិេដ្ឋហិ េចវ េន ច កិេលេសហិ 

ធេមមហិ េយ ធមម  កិេលសសមបយុេត្តហិ េចវ 

េន ច កិេលេសហិ ធេមមហិ េយ ធមម  សវតិេកកហិ 

ធេមមហិ េយ ធមម  សវចិេរហិ ធេមមហិ េយ ធមម  

សបបតីិេកហិ ធេមមហិ េយ ធមម  បីតិសហគេតហិ 

ធេមមហិ    េយ    ធមម     សមបយុ ្ត     េតហិ    ធេមមហិ     េយ   ធមម  
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១៣០ 

អភិធមមបិដក   ធតុកថ 

ពួកធម៌េនះ    ្របកបេ យខនធ ១   យតនៈ ១   ធតុ ៧    ។ 

 [៣៤៦] ពួកធម៌  ្របកបេ យធម៌ជឧបទន ពួកធម៌ 

 ្របកបេ យធម៌ជកិេលស ពួកធម៌  ្របកបេ យធម៌ជកិេលស 

ទងំជធម៌គួរដល់នូវេសចក្ដីេ ហមង ពួកធម៌  ្របកបេ យធម៌ 

ជកិេលស ទងំជធម៌េ ហមងេហើយ ពួកធម៌  ្របកបេ យធម៌ 

ជកិេលស ទងំ្របកបេ យកិេលស ពួកធម៌  ្របកបេ យធម៌ 

ទងំេនះ ពួកធម៌េនះ ្របកបេ យខនធ ៣ យតនៈ ១ ធតុ ១ 

ក៏មន ្របកបេ យខនធ ១ យតនៈ ១ ធតុ ១ និងធម៌ពួកខ្លះ 

ក៏មន    ។ 

 [៣៤៧] ពួកធម៌  ្របកបេ យធម៌ែដលេ ហមងេហើយ 

ែតមិនែមនកិេលស ពួកធម៌  ្របកបេ យធម៌ែដល្របកបេ យ 

កិេលស ែតមិនែមនកិេលស ពួកធម៌  ្របកបេ យធម៌ែដល្របកប 

េ យវតិកកៈ ពួកធម៌  ្របកបេ យធម៌ែដល្របកបេ យវចិរៈ ពួក 

ធម៌  ្របកបេ យធម៌ែដល្របកបេ យបីតិ ពួកធម៌  ្របកប 

េ យធម៌ែដល្រចឡេំ យបីតិ   ពួកធម៌    ្របកបេ យធម៌ទងំេនះ 
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១៣១ 

វបិបយុេត្តន   វបិបយុត្តបទំ 

សមបយុ ្ត  េត ធមម  ឯេកន ខេនធន ឯេកនយ- 
តេនន ឯកយ ធតុយ េកហិចិ សមបយុ ្ត  ។ 
 [៣៤៨] សុខសហគេតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  
ឧេបកខ សហគេតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  សមបយុ ្ត  
េតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  សមបយុ ្ត  េត ធមម  
កតីហិ ខេនធហិ កតី យតេនហិ កតីហិ ធតហិូ 
សមបយុ ្ត  ។ េត ធមម  ឯេកន ខេនធន សមប- 
យុ ្ត  ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ េកហិចិ 
សមបយុ ្ត     ។ 

 សមបយុេត្តន   សមបយុត្តបទនិេទទេ    និដ្ឋិេ    ។ 

 

វបិបយុេត្តន   វបិបយុត្តបទនិេទទេ  

 [៣៤៩] របូកខ េនធន េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  េតហិ 
ធេមមហិ េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  េត ធមម  កតីហិ 
ខេនធហិ កតី យតេនហិ កតីហិ ធតហិូ វបិប- 
យុ ្ត  ។ េត ធមម  ចតហិូ ខេនធហិ ឯេកនយត- 
េនន សត្តហិ ធតហិូ វបិបយុ ្ត  ឯេកនយតេនន 
ឯកយ     ធតុយ     េកហិចិ     វបិបយុ ្ត      ។ 
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១៣១ 

វបិបយុេត្តន   វបិបយុត្តបទ 

ពួកធម៌េនះ ្របកបេ យខនធ ១ យតនៈ ១ ធតុ ១ និងធម៌ 

ពួកខ្លះ   ។ 

 [៣៤៨] ពួកធម៌  ្របកបេ យធម៌ែដល្រចឡេំ យសុខ 

ពួកធម៌  ្របកបេ យធម៌ ែដល្រចឡេំ យឧេបកខ  ពួកធម៌  

្របកបេ យធម៌ទងំេនះ ពួកធម៌េនះ ្របកបេ យខនធប៉ុនម ន យ- 

តនៈប៉ុនម ន ធតុប៉ុនម ន ។ ពួកធម៌េនះ ្របកបេ យខនធ ១ ក៏មន 

្របកបេ យ យតនៈ ១    ធតុ ១    និងធម៌ពួកខ្លះ    ក៏មន    ។ 

ចប់   សមបយុេត្តន   សមបយុត្តបទនិេទទស   ។ 

 

វបិបយុេត្តន   វបិបយុត្តបទនិេទទស 

 [៣៤៩] ពួកធម៌  ្របសចករូបកខនធ ពួកធម៌  ្របសចក 

ធម៌ទងំេនះ ពួកធម៌េនះ ្របសចកខនធប៉ុនម ន យតនៈប៉ុនម ន ធតុ 

ប៉ុនម ន ។ ពួកធម៌េនះ ្របសចកខនធ ៤ យតនៈ ១ ធតុ ៧ 

ក៏មន     ្របសចក យតនៈ ១     ធតុ ១    និងធម៌ពួកខ្លះ    ក៏មន  ។ 
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១៣២ 

អភិធមមបិដេក   ធតុកថ 

 [៣៥០] េវទនខេនធន េយ ធមម  សញញ ខេនធន 

េយ ធមម  សងខ រកខ េនធន េយ ធមម  វញិញ ណកខ េនធ- 

ន េយ ធមម  មនយតេនន េយ ធមម  វបិប- 

យុ ្ត  េតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  េត 

ធមម  ឯេកន ខេនធន ទស យតេនហិ ទសហិ 

ធតហិូ វបិបយុ ្ត  ឯេកនយតេនន ឯកយ 

ធតុយ       េកហិចិ       វបិបយុ ្ត        ។ 

 [៣៥១] ចកខ យតេនន េយ ធមម  ។ េប ។ 

េផដ្ឋព្វ យតេនន េយ ធមម  ចកខុ ធតុយ េយ 

ធមម  ។ េប ។ េផដ្ឋព្វធតុយ េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  

េតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  េត ធមម  

ចតហិូ ខេនធហិ ឯេកនយតេនន សត្តហិ ធតហិូ 

វបិបយុ ្ត  ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ 

េកហិចិ       វបិបយុ ្ត        ។ 

 [៣៥២] ចកខុ វញិញ ណធតុយ េយ ធមម  

។ េប ។ មេនធតុយ េយ ធមម  មេនវញិញ ណ- 

ធតុយ       េយ       ធមម         សមុទយសេចចន        េយ        ធមម  
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១៣២ 

អភិធមមបិដក   ធតុកថ 

 [៣៥០] ពួកធម៌  ្របសចកេវទនខនធ ពួកធម៌  

្របសចកសញញ ខនធ ពួកធម៌  ្របសចកសងខ រកខនធ ពួកធម៌  

្របសចកវញិញ ណកខនធ ពួកធម៌  ្របសចកមនយតនៈ ពួកធម៌ 

 ្របសចកធម៌ទងំេនះ ពួកធម៌េនះ ្របសចកខនធ ១ យ- 

តនៈ ១០ ធតុ ១០ ក៏មន ្របសចក យតនៈ ១ ធតុ ១ និង 

ធម៌ពួកខ្លះ     ក៏មន     ។ 

 [៣៥១] ពួកធម៌  ្របសចកចកខ យតនៈ ។ េប ។ ពួក 

ធម៌  ្របសចកេផដ្ឋព្វ យតនៈ ពួកធម៌  ្របសចកចកខុធតុ 

។ េប ។ ពួកធម៌  ្របសចកេផដ្ឋព្វធតុ ពួកធម៌  ្របសចក 

ធម៌ទងំេនះ ពួកធម៌េនះ ្របសចកខនធ ៤ យតនៈ ១ ធតុ ៧ 

ក៏មន ្របសចក យតនៈ ១ ធតុ ១ និងធម៌ពួកខ្លះ ក៏មន ។ 

 [៣៥២] ពួកធម៌  ្របសចកចកខុ វញិញ ណធតុ ។ េប ។ 

ពួកធម៌  ្របសចកមេនធតុ ពួកធម៌  ្របសចកមេន- 

វញិញ ណធតុ     ពួកធម៌       ្របសចកសមុទយសចច      ពួកធម៌  



272 
 

១៣៣ 

វបិបយុេត្តន   វបិបយុត្តបទំ 

មគគសេចចន េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  េតហិ ធេមមហិ 

េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  េត ធមម  ឯេកន ខេនធន 

ទស យតេនហិ េ ឡសហិ ធតហិូ វបិបយុ ្ត  

ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ េកហិចិ 

វបិបយុ ្ត      ។ 

 [៣៥៣] និេ ធសេចចន េយ ធមម  ចកខុ ្រនទិ- 

េយន េយ ធមម  ។ េប ។ កយិ្រនទិេយន េយ ធមម  

ឥតថិ្រនទិេយន េយ ធមម  បុរសិិ្រនទិេយន េយ ធមម  វបិប- 

យុ ្ត  េតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  េត ធមម  

ចតហិូ ខេនធហិ ឯេកនយតេនន សត្តហិ ធតហិូ 

វបិបយុ ្ត  ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ 

េកហិចិ     វបិបយុ ្ត      ។ 

 [៣៥៤] មនិ្រនទិេយន េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  

េតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  េត ធមម  

ឯេកន ខេនធន ទស យតេនហិ ទសហិ ធតហិូ 

វបិបយុ ្ត  ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ 

េកហិចិ     វបិបយុ ្ត      ។ 
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១៣៣  

វបិបយុេត្តន   វបិបយុត្តបទ 

្របសចកមគគសចច ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ទងំេនះ ពួកធម៌េនះ 

្របសចកខនធ ១ យតនៈ ១០ ធតុ ១៦ ក៏មន ្របសចក 

យតនៈ ១     ធតុ ១     និងធម៌ពួកខ្លះ     ក៏មន      ។ 

 [៣៥៣] ពួកធម៌  ្របសចកនិេ ធសចច ពួកធម៌  

្របសចកចកខុ ្រនទិយ ។ េប ។ ពួកធម៌  ្របសចកកយិ្រនទិយ 

ពួកធម៌  ្របសចកឥតថិ្រនទិយ ពួកធម៌  ្របសចកបុរសិិ្រនទិយ 

ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ទងំេនះ ពួកធម៌េនះ ្របសចកខនធ ៤ 

យតនៈ ១ ធតុ ៧ ក៏មន ្របសចក យតនៈ ១ ធតុ ១ និង 

ធម៌ពួកខ្លះ     ក៏មន     ។ 

 [៣៥៤] ពួកធម៌  ្របសចកមនិ្រនទិយ ពួកធម៌  

្របសចកធម៌ទងំេនះ ពួកធម៌េនះ ្របសចកខនធ ១ យតនៈ ១០ 

ធតុ ១០ ក៏មន ្របសចក យតនៈ ១ ធតុ ១ និងធម៌ពួកខ្លះ 

ក៏មន     ។ 
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១៣៤ 

អភិធមមបិដេក   ធតុកថ 

 [៣៥៥] សុខិ្រនទិេយន េយ ធមម  ទុកខិ ្រនទិ- 
េយន េយ ធមម  េ មនស ្ិរនទិេយន េយ ធមម  
េទមនស ្ិរនទិេយន េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  េតហិ 
ធេមមហិ េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  េត ធមម  ឯេកន 
ខេនធន ទស យតេនហិ េ ឡសហិ ធតហិូ 
វបិបយុ ្ត  ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ េក- 
ហិចិ     វបិបយុ ្ត      ។ 
 [៣៥៦] ឧេបកខិ ្រនទិេយន េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  
េតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  េត ធមម  
ឯេកន ខេនធន ទស យតេនហិ ឯកទសហិ 
ធតហិូ វបិបយុ ្ត  ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុ- 
យ     េកហិចិ     វបិបយុ ្ត      ។ 
 [៣៥៧] សទធិ្រនទិេយន េយ ធមម  វរីយិិ្រនទិ- 
េយន េយ ធមម  សតិ្រនទិេយន េយ ធមម  សម- 
ធិ្រនទិេយន េយ ធមម  បញញិ ្រនទិេយន េយ ធមម  
អនញញតញញស មីតិ្រនទិេយន េយ ធមម  អញញិ ្រនទិេយន 
េយ ធមម  អញញ វ្ិរនទិេយន េយ ធមម  អវជិជ យ 
េយ        ធមម         អវជិជ បចចយ        សងខ េរហិ        េយ         ធមម  
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១៣៤ 

អភិធមមបិដក   ធតុកថ 

 [៣៥៥] ពួកធម៌  ្របសចកសុខិ្រនទិយ ពួកធម៌  

្របសចកទុកខិ្រនទិយ ពួកធម៌  ្របសចកេ មនស ្ិរនទិយ ពួក 

ធម៌  ្របសចកេទមនស ្ិរនទិយ ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ 

ទងំេនះ ពួកធម៌េនះ ្របសចកខនធ ១ យតនៈ ១០ ធតុ ១៦ 

ក៏មន ្របសចក យតនៈ ១ ធតុ ១ និងធម៌ពួកខ្លះ ក៏មន ។ 

 [៣៥៦] ពួកធម៌  ្របសចកឧេបកខិ្រនទិយ ពួកធម៌  

្របសចកធម៌ទងំេនះ ពួកធម៌េនះ ្របសចកខនធ ១ យតនៈ ១០ 

ធតុ ១១ ក៏មន ្របសចក យតនៈ ១ ធតុ ១ និងធម៌ពួកខ្លះ 

ក៏មន    ។ 

 [៣៥៧] ពួកធម៌  ្របសចកសទធិ្រនទិយ ពួកធម៌  

្របសចកវរីយិិ្រនទិយ ពួកធម៌  ្របសចកសតិ្រនទិយ ពួកធម៌  

្របសចកសមធិ្រនទិយ ពួកធម៌  ្របសចកបញញិ ្រនទិយ ពួកធម៌ 

 ្របសចកអនញញតញញស មីតិ្រនទិយ ពួកធម៌  ្របសចក 

អញញិ ្រនទិយ  ពួកធម៌  ្របសចកអញញ វ្ិរនទិយ ពួកធម៌  

្របសចកអវជិជ     ពួកធម៌     ្របសចកសងខ រទងំ យេ្រពះអវជិជ  
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១៣៥ 

វបិបយុេត្តន   វបិបយុត្តបទំ 

វបិបយុ ្ត  េតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  

េត ធមម  ឯេកន ខេនធន ទស យតេនហិ 

េ ឡសហិ ធតហិូ វបិបយុ ្ត  ឯេកនយតេនន 

ឯកយ   ធតុយ   េកហិចិ   វបិបយុ ្ត    ។ 

 [៣៥៨] សងខ របបចចយ វញិញ េណន េយ ធមម  

ស យតនបបចចយ ផេស ន េយ ធមម  ផស បបចច- 

យ េវទនយ េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  េតហិ ធេមមហិ 

េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  េត ធមម  ឯេកន ខេនធន 

ទស យតេនហិ ទសហិ ធតហិូ វបិបយុ ្ត  ឯេក- 

នយតេនន ឯកយ ធតុយ េកហិចិ វបិបយុ ្ត  ។ 

 [៣៥៩] េវទនបចចយ ត ្ហ យ េយ ធមម  

ត ្ហ បចចយ ឧបទេនន េយ ធមម  កមមភេវន 

េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  េតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  

វបិបយុ ្ត  េត ធមម   ឯេកន ខេនធន ទស យត- 

េនហិ េ ឡសហិ ធតហិូ វបិបយុ ្ត  ឯេកនយ- 

តេនន        ឯកយ        ធតុយ        េកហិចិ        វបិបយុ ្ត      ។ 
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១៣៥ 

វបិបយុេត្តន   វបិបយុត្តបទ 

ជបចច័យ ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ទងំេនះ ពួកធម៌េនះ ្របស 

ចកខនធ ១ យតនៈ ១០ ធតុ ១៦ ក៏មន ្របសចក យតនៈ ១ 

ធតុ ១    និងធម៌ពួកខ្លះ    ក៏មន    ។ 

 [៣៥៨] ពួកធម៌  ្របសចកវញិញ ណេ្រពះសងខ រជបចច័យ 

ពួកធម៌  ្របសចកផស ៈេ្រពះស យតនៈជបចច័យ ពួកធម៌  

្របសចកេវទនេ្រពះផស ៈជបចច័យ ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ 

ទងំេនះ ពួកធម៌េនះ ្របសចកខនធ ១ យតនៈ ១០ ធតុ ១០ 

ក៏មន ្របសចក យតនៈ ១ ធតុ ១ និងធម៌ពួកខ្លះ ក៏មន ។ 

 [៣៥៩] ពួកធម៌  ្របសចកត ្ហ េ្រពះេវទនជបចច័យ 

ពួកធម៌  ្របសចកឧបទនេ្រពះត ្ហ ជបចច័យ ពួកធម៌  

្របសចកកមមភព ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ទងំេនះ ពួកធម៌ 

េនះ ្របសចកខនធ ១ យតនៈ ១០ ធតុ ១៦ ក៏មន ្របស 

ចក យតនៈ ១     ធតុ ១     និងធម៌ពួកខ្លះ     ក៏មន     ។ 
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១៣៦ 

អភិធមមបិដេក   ធតុកថ 

 [៣៦០] របូភេវន េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  េតហិ 

ធេមមហិ េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  េត ធមម  ន េកហិចិ 

ខេនធហិ ន េកហិចិ យតេនហិ តីហិ ធតហិូ 

វបិបយុ ្ត      ។ 

 [៣៦១] អសញញ ភេវន េយ ធមម  ឯកេ - 

ករភេវន េយ ធមម  បរេិទេវន េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  

េតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  េត ធមម  ចត-ូ 

ហិ ខេនធហិ ឯេកនយតេនន សត្តហិ ធតហិូ 

វបិបយុ ្ត  ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ េក- 

ហិចិ      វបិបយុ ្ត       ។ 

 [៣៦២] អរបូភេវន េយ ធមម  េនវសញញ ន- 

សញញ ភេវន េយ ធមម  ចតុេ ករភេវន េយ ធមម  

េ េកន េយ ធមម  ទុេកខន េយ ធមម  េទម- 

នេស ន េយ ធមម  ឧបយេសន េយ ធមម  សតិ- 

បប ្ឋ េនន េយ ធមម  សមមបបធេនន េយ ធមម  

ឥទធិបេទន េយ ធមម  ឈេនន េយ ធមម  អបប- 

មញញ យ      េយ      ធមម       បញចហិ      ឥ្រនទិេយហិ      េយ     ធមម  
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១៣៦ 

អភិធមមបិដក   ធតុកថ 

[៣៦០] ពួកធម៌  ្របសចករូបភព ពួកធម៌  ្របស 

ចកធម៌ទងំេនះ ពួកធម៌េនះ មិនែមន្របសចកខនធ មួយ មិន 

ែមន្របសចក យតនៈ មួយេឡើយ   ែត្របសចកធតុ ៣   ។ 

[៣៦១] ពួកធម៌  ្របសចកអសញញ ភព ពួកធម៌  

្របសចកឯកេ ករភព ពួកធម៌  ្របសចកេសចក្ដីខ កឹខ ួល 

ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ទងំេនះ ពួកធម៌េនះ ្របសចកខនធ ៤ 

យតនៈ ១ ធតុ ៧ ក៏មន ្របសចក យតនៈ ១ ធតុ ១ និង 

ធម៌ពួកខ្លះ   ក៏មន   ។ 

[៣៦២] ពួកធម៌  ្របសចកអរូបភព ពួកធម៌  ្របស 

ចកេនវសញញ នសញញ ភព ពួកធម៌  ្របសចកចតុេ ករភព ពួក 

ធម៌  ្របសចកេសចក្ដីេ ក ពួកធម៌  ្របសចកេសចក្ដីទុកខ 

ពួកធម៌  ្របសចកេទមនស  ពួកធម៌  ្របសចកឧបយសៈ 

ពួកធម៌  ្របសចកសតិបប ្ឋ ន ពួកធម៌  ្របសចកសមមបបធន 

ពួកធម៌  ្របសចកឥទធិបទ ពួកធម៌  ្របសចកឈន 

ពួកធម៌    ្របសចកអបបមញញ    ពួកធម៌    ្របសចកឥ្រនទិយ   ៥ 
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១៣៧ 

វបិបយុេត្តន   វបិបយុត្តបទំ 

បញចហិ ពេលហិ េយ ធមម  សត្តហិ េពជឈេងគហិ 
េយ ធមម  អរេិយន អដ្ឋងគិ េកន មេគគន េយ ធមម  
វបិបយុ ្ត  េតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  េត 
ធមម  ឯេកន ខេនធន ទស យតេនហិ េ ឡសហិ 
ធតហិូ វបិបយុ ្ត  ឯេកនយតេនន ឯកយ ធ- 
តុយ     េកហិចិ     វបិបយុ ្ត      ។ 
 [៣៦៣] ផេស ន េយ ធមម  េវទនយ េយ 
ធមម  សញញ យ េយ ធមម  េចតនយ េយ ធមម  
ចិេត្តន េយ ធមម  មនសិកេរន េយ ធមម  វបិប- 
យុ ្ត  េតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  េត 
ធមម  ឯេកន ខេនធន ទស យតេនហិ ទសហិ 
ធតហិូ វបិបយុ ្ត  ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុ- 
យ     េកហិចិ     វបិបយុ ្ត      ។ 
 [៣៦៤] អធិេមេកខន េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  
េតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  េត ធមម  
ឯេកន ខេនធន ទស យតេនហិ បននរសហិ ធតហិូ 
វបិបយុ ្ត  ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ េក- 
ហិចិ     វបិបយុ ្ត      ។ 
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១៣៧ 

វបិបយុេត្តន   វបិបយុត្តបទ 

ពួកធម៌  ្របសចកពលៈ ៥ ពួកធម៌  ្របសចកេពជឈងគ ៧ 

ពួកធម៌  ្របសចកមគគមនអងគ ៨ ដ៏្របេសើរ ពួកធម៌  ្របស 

ចកធម៌ទងំេនះ ពួកធម៌េនះ ្របសចកខនធ ១ យតនៈ ១០ ធតុ ១៦ 

ក៏មន   ្របសចក យតនៈ ១   ធតុ ១   និងធម៌ពួកខ្លះ   ក៏មន   ។ 

 [៣៦៣] ពួកធម៌  ្របសចកផស ៈ ពួកធម៌  ្របស 

ចកេវទន ពួកធម៌  ្របសចកសញញ  ពួកធម៌  ្របស 

ចកេចតន ពួកធម៌  ្របសចកចិត្ត ពួកធម៌  ្របស 

ចកមនសិករ ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ទងំេនះ ពួកធម៌េនះ 

្របសចកខនធ ១ យតនៈ ១០ ធតុ ១០ ក៏មន ្របសចក 

យតនៈ ១    ធតុ ១    និងធម៌ពួកខ្លះ    ក៏មន    ។ 

 [៣៦៤] ពួកធម៌  ្របសចកអធិេមកខ ពួកធម៌  

្របសចកធម៌ទងំេនះ ពួកធម៌េនះ ្របសចកខនធ ១ យតនៈ ១០ 

ធតុ ១៥ ក៏មន ្របសចក យតនៈ ១ ធតុ ១ និងធម៌ពួកខ្លះ 

ក៏មន     ។ 
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១៣៨ 

អភិធមមបិដេក   ធតុកថ 

 [៣៦៥] កុសេលហិ ធេមមហិ េយ ធមម  

អកុសេលហិ ធេមមហិ េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  េតហិ 

ធេមមហិ េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  េត ធមម  ឯេកន 

ខេនធន ទស យតេនហិ េ ឡសហិ ធតហិូ 

វបិបយុ ្ត  ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ េក- 

ហិចិ   វបិបយុ ្ត    ។ 

 [៣៦៦] សុខយ េវទនយ សមបយុេត្តហិ 

ធេមមហិ េយ ធមម  ទុកខ យ េវទនយ សមបយុេត្តហិ 

ធេមមហិ េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  េតហិ ធេមមហិ េយ 

ធមម  វបិបយុ ្ត  េត ធមម  ឯេកន ខេនធន ទស- 

យតេនហិ បននរសហិ ធតហិូ វបិបយុ ្ត  ឯេក- 

នយតេនន ឯកយ ធតុយ េកហិចិ វបិបយុ ្ត  ។ 

 [៣៦៧] អទុកខមសុខយ េវទនយ សមប- 

យុេត្តហិ ធេមមហិ េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  េតហិ ធេមមហិ 

េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  េត ធមម  ឯេកន ខេនធន ទស- 

យតេនហិ ឯកទសហិ ធតហិូ វបិបយុ ្ត  ឯេក- 

នយតេនន     ឯកយ      ធតុយ      េកហិចិ      វបិបយុ ្ត      ។ 
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១៣៨ 

អភិធមមបិដក   ធតុកថ 

 [៣៦៥] ពួកធម៌  ្របសចកពួកធម៌ជកុសល ពួកធម៌ 

 ្របសចកពួកធម៌ជអកុសល ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ទងំ 

េនះ ពួកធម៌េនះ ្របសចកខនធ ១ យតនៈ ១០ ធតុ ១៦ ក៏ 

មន ្របសចក យតនៈ ១ ធតុ ១ និងធម៌ពួកខ្លះ ក៏មន ។ 

 [៣៦៦] ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ែដល្របកបេ យសុខ- 

េវទន ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ែដល្របកបេ យទុកខេវទន ពួក 

ធម៌  ្របសចកធម៌ទងំេនះ ពួកធម៌េនះ ្របសចកខនធ ១ 

យតនៈ ១០ ធតុ ១៥ ក៏មន ្របសចក យតនៈ ១ ធតុ ១ 

និងធម៌ពួកខ្លះ   ក៏មន   ។ 

 [៣៦៧] ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ែដល្របកបេ យអទុកខ- 

មសុខេវទន ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ទងំេនះ ពួកធម៌េនះ 

្របសចកខនធ ១ យតនៈ ១០ ធតុ ១១ ក៏មន ្របសចក 

យតនៈ  ១     ធតុ  ១     និងធម៌ពួកខ្លះ     ក៏មន     ។ 
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១៣៩ 

វបិបយុេត្តន   វបិបយុត្តបទំ 

 [៣៦៨] វបិេកហិ ធេមមហិ េយ ធមម  វបិប- 

យុ ្ត  េតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  េត ធមម  

ឯេកន ខេនធន ទស យតេនហិ ទសហិ ធតហិូ 

វបិបយុ ្ត  ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ េក- 

ហិចិ     វបិបយុ ្ត      ។ 

 [៣៦៩] វបិកធមមធេមមហិ េយ ធមម  សង កិ លិដ្ឋ- 

សង កិ េលសិេកហិ ធេមមហិ េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  េតហិ 

ធេមមហិ េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  េត ធមម  ឯេកន 

ខេនធន ទស យតេនហិ េ ឡសហិ ធតហិូ 

វបិបយុ ្ត  ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ េក- 

ហិចិ     វបិបយុ ្ត      ។ 

 [៣៧០] េនវវបិកនវបិកធមមធេមមហិ េយ ធមម  

អនុបទិននុបទនិេយហិ ធេមមហិ េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  

េតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  េត ធមម  ន 

េកហិចិ ខេនធហិ ន េកហិចិ យតេនហិ បញចហិ 

ធតហិូ    វបិបយុ ្ត    ។ 
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១៣៩ 

វបិបយុេត្តន   វបិបយុត្តបទ 

 [៣៦៨] ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ជវបិក ពួកធម៌  

្របសចកធម៌ទងំេនះ ពួកធម៌េនះ ្របសចកខនធ ១ យតនៈ ១០ 

ធតុ ១០ ក៏មន ្របសចក យតនៈ ១ ធតុ ១ និងធម៌ពួកខ្លះ ក៏ 

មន   ។ 

 [៣៦៩] ពួកធម៌  ្របសចកធម៌មនវបិកជ្រប្រកតី 

ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ែដលេ ហមងេហើយ ទងំគួរដល់នូវេសចក្ដី 

េ ហមង ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ទងំេនះ ពួកធម៌េនះ ្របស 

ចកខនធ ១ យតនៈ ១០ ធតុ ១៦ ក៏មន ្របសចក យតនៈ ១ 

ធតុ ១    និងធម៌ពួកខ្លះ    ក៏មន    ។ 

 [៣៧០] ពួកធម៌  ្របសចកធម៌មិនែមនជវបិកទងំមិន 

ែមនមនវបិកជ្រប្រកតី ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ែដលកមម្របកប 

េ យកិេលសមនត ្ហ ជេដើមមិនកន់យកេហើយ ែតជ្របេយជន៍ 

ដល់ឧបទន ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ទងំេនះ ពួកធម៌េនះ 

មិនែមន្របសចកខនធ មួយ មិនែមន្របសចក យតនៈ មួយ 

េឡើយ    ែត្របសចកធតុ ៥    ។ 
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១៤០ 

អភិធមមបិដេក   ធតុកថ 

 [៣៧១] អនុបទិនន នុបទនិេយហិ ធេមមហិ េយ 

ធមម  អសង កិ លិ ្ឋ សង កិ េលសិេកហិ ធេមមហិ េយ ធមម  

វបិបយុ ្ត  េតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  េត 

ធមម  ន េកហិចិ ខេនធហិ ន េកហិចិ យតេនហិ 

ឆហិ     ធតហិូ     វបិបយុ ្ត      ។ 

 [៣៧២] សវតិកកសវចិេរហិ ធេមមហិ េយ ធមម  

វបិបយុ ្ត  េតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  េត 

ធមម  ឯេកន ខេនធន ទស យតេនហិ បននរសហិ 

ធតហិូ វបិបយុ ្ត  ឯេកនយតេនន ឯកយ 

ធតុយ      េកហិចិ      វបិបយុ ្ត       ។ 

 [៣៧៣] អវតិកកវចិរមេត្តហិ ធេមមហិ េយ ធមម  

បីតិសហគេតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  

េតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  េត ធមម  ឯេកន 

ខេនធន ទស យតេនហិ េ ឡសហិ ធតហិូ 

វបិបយុ ្ត  ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ 

េកហិចិ       វបិបយុ ្ត        ។ 
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១៤០ 

អភិធមមបិដក   ធតុកថ 

 [៣៧១] ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ែដលកមម្របកបេ យ 

កិេលសមនត ្ហ ជេដើមមិនកន់យកេហើយ ទងំមិនជ្របេយជន៍ដល់ 

ឧបទន ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ែដលមិនេ ហមងេហើយ ទងំមិន 

គួរដល់នូវេសចក្ដីេ ហមង ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ទងំេនះ ពួក 

ធម៌េនះ មិនែមន្របសចកខនធ មួយ មិនែមន្របសចក យតនៈ 

មួយេឡើយ   ែត្របសចកធតុ ៦   ។ 

 [៣៧២] ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ែដល្របកបេ យវតិកកៈ 

ទងំ្របកបេ យវចិរៈ ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ទងំេនះ ពួកធម៌ 

េនះ ្របសចកខនធ ១ យតនៈ ១០ ធតុ ១៥ ក៏មន ្របស 

ចក យតនៈ ១    ធតុ ១    និងធម៌ពួកខ្លះ    ក៏មន    ។ 

 [៣៧៣] ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ែដលមិនមនវតិកកៈ 

មន្រតឹមែតវចិរៈ ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ែដល្រចឡេំ យបីតិ 

ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ទងំេនះ ពួកធម៌េនះ ្របសចកខនធ ១ 

យតនៈ ១០ ធតុ ១៦ ក៏មន ្របសចក យតនៈ ១ ធតុ ១ 

និងធម៌ពួកខ្លះ     ក៏មន     ។ 
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១៤១ 

វបិបយុេត្តន   វបិបយុត្តបទំ 

 [៣៧៤] អវតិកក វចិេរហិ ធេមមហិ េយ ធមម  

វបិបយុ ្ត  េតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  េត 

ធមម  ន េកហិចិ ខេនធហិ ន េកហិចិ យត- 

េនហិ     ឯកយ     ធតុយ     វបិបយុ ្ត      ។ 

 [៣៧៥] សុខសហគេតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  

វបិបយុ ្ត  េតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  

េត ធមម  ឯេកន ខេនធន ទស យតេនហិ បននរ- 

សហិ ធតហិូ វបិបយុ ្ត  ឯេកនយតេនន ឯកយ 

ធតុយ    េកហិចិ    វបិបយុ ្ត     ។ 

 [៣៧៦] ឧេបកខ សហគេតហិ ធេមមហិ េយ 

ធមម  វបិបយុ ្ត  េតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  

េត ធមម  ឯេកន ខេនធន ទស យតេនហិ ឯកទ- 

សហិ ធតហិូ វបិបយុ ្ត  ឯេកនយតេនន ឯកយ 

ធតុយ     េកហិចិ     វបិបយុ ្ត      ។ 

 [៣៧៧] ទស េនន ប តេព្វហិ ធេមមហិ េយ 

ធមម  ភវនយ ប តេព្វហិ ធេមមហិ េយ ធមម  

ទស េនន       ប តព្វេហតុេកហិ       ធេមមហិ        េយ        ធមម  



289 
 

១៤១ 

វបិបយុេត្តន   វបិបយុត្តបទ 

 [៣៧៤] ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ែដលមិនមនវតិកកៈ ទងំ 

មិនមនវចិរៈ ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ទងំេនះ ពួកធម៌េនះ 

មិនែមន្របសចកខនធ មួយ មិនែមន្របសចក យតនៈ មួយ 

េឡើយ    ែត្របសចកធតុ ១     ។ 

 [៣៧៥] ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ែដល្រចឡេំ យសុខ 

ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ទងំេនះ ពួកធម៌េនះ ្របសចកខនធ ១ 

យតនៈ ១០ ធតុ ១៥ ក៏មន ្របសចក យតនៈ ១ ធតុ ១ 

និងធម៌ពួកខ្លះ     ក៏មន     ។ 

 [៣៧៦] ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ែដល្រចឡេំ យឧេបកខ  

ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ទងំេនះ ពួកធម៌េនះ ្របសចកខនធ ១ 

យតនៈ ១០ ធតុ ១១ ក៏មន ្របសចក យតនៈ ១ ធតុ ១ 

និងធម៌ពួកខ្លះ      ក៏មន      ។ 

 [៣៧៧] ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ ែដលគួរលះេ យ 

ទស នៈ ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ ែដលគួរលះេ យភវន 

ពួកធម៌        ្របសចកធម៌       ែដលមនេហតុគួរលះេ យទស នៈ 
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១៤២ 

អភិធមមបិដេក   ធតុកថ 

ភវនយ ប តព្វេហតុេកហិ ធេមមហិ េយ 

ធមម  ចយគមីហិ ធេមមហិ េយ ធមម  អបច- 

យគមីហិ ធេមមហិ េយ ធមម  េសេកខហិ ធេមមហិ 

េយ ធមម  អេសេកខ ហិ ធេមមហិ េយ ធមម  មហគគ- 

េតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  េតហិ ធេមមហិ 

េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  េត ធមម  ឯេកន ខេនធន 

ទស យតេនហិ េ ឡសហិ ធតហិូ វបិបយុ ្ត  

ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ េកហិចិ 

វបិបយុ ្ត       ។ 

 [៣៧៨] អបបមេណហិ ធេមមហិ េយ ធមម  

បណីេតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  េតហិ 

ធេមមហិ េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  េត ធមម  ន េកហិចិ 

ខេនធហិ ន េកហិចិ យតេនហិ ឆហិ ធតហិូ 

វបិបយុ ្ត       ។ 

 [១៧៩] បរ ិ ្ត រមមេណហិ ធេមមហិ េយ ធមម  

វបិបយុ ្ត  េតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  

េត         ធមម          ឯេកន         ខេនធន         ទស យតេនហិ 
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១៤២ 

អភិធមមបិដក   ធតុកថ 

ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ែដលមនេហតុគួរលះេ យភវន ពួក 

ធម៌  ្របសចកធម៌ជេ្រគ ងដល់នូវករសន  ំ ពួកធម៌  ្របស 

ចកធម៌ែដលដល់នូវករមិនសន  ំ ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ជរបស់ 

េសកខបុគគល ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ជរបស់អេសកខបុគគល ពួកធម៌ 

 ្របសចកធម៌ែដលដល់នូវសភពធ ំ ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ 

ទងំេនះ ពួកធម៌េនះ ្របសចកខនធ ១ យតនៈ ១ ធតុ ១៦ 

ក៏មន ្របសចក យតនៈ ១ ធតុ ១ និងធម៌ពួកខ្លះ ក៏មន ។ 

 [៣៧៨] ពួកធម៌  ្របសចកធម៌្របមណមិនបន ពួក 

ធម៌  ្របសចកធម៌ដ៏ឧត្តម ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ទងំេនះ 

ពួកធម៌េនះ មិនែមន្របសចកខនធ មួយ មិនែមន្របសចក យ- 

តនៈ មួយេឡើយ    ែត្របសចកធតុ ៦    ។ 

 [៣៧៩] ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ែដលមន រមមណ៍តូចឆម រ 

ពួកធម៌    ្របសចកធម៌ទងំេនះ   ពួកធម៌េនះ   ្របសចកខនធ   ១ 
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១៤៣ 

វបិបយុេត្តន   វបិបយុត្តបទំ 

ទសហិ ធតហិូ វបិបយុ ្ត  ឯេកនយតេនន ឯកយ 

ធតុយ     េកហិចិ     វបិបយុ ្ត      ។ 

 [៣៨០] មហគគ រមមេណហិ ធេមមហិ េយ 

ធមម  អបបម រមមេណហិ ធេមមហិ េយ ធមម  

ហីេនហិ ធេមមហិ េយ ធមម  មិចឆត្តនិយេតហិ ធេមមហិ 

េយ ធមម  សមមត្តនិយេតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  

មគគ រមមេណហិ ធេមមហិ េយ ធមម  មគគេហតុេកហិ 

ធេមមហិ េយ ធមម  មគគ ធិបតីហិ ធេមមហិ េយ ធមម  

វបិបយុ ្ត  េតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  េត 

ធមម  ឯេកន ខេនធន ទស យតេនហិ េ ឡសហិ 

ធតហិូ វបិបយុ ្ត  ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុ- 

យ     េកហិចិ     វបិបយុ ្ត      ។ 

 [៣៨១] អនុបបេននហិ ធេមមហិ េយ ធមម  

វបិបយុ ្ត  េតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  េត 

ធមម  ន េកហិចិ ខេនធហិ ន េកហិចិ យត- 

េនហិ     បញចហិ     ធតហិូ     វបិបយុ ្ត      ។ 

 [៣៨២]      អតី រមមេណហិ         ធេមមហិ         េយ         ធមម  
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១៤៣ 

វបិបយុេត្តន   វបិបយុត្តបទ 

យតនៈ ១០ ធតុ ១០ ក៏មន ្របសចក យតនៈ ១ ធតុ ១ 

និងធម៌ពួកខ្លះ    ក៏មន    ។ 

 [៣៨០] ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ែដលមន រមមណ៍ដល់ 

នូវសភពធ ំ ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ែដលមន រមមណ៍្របមណមិន 

បន ពួកធម៌  ្របសចកធម៌េថកទប ពួកធម៌  ្របសចក 

ធម៌ែដលមនសភពខុសនិងេទៀង ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ែដល 

មនសភព្រតូវនិងេទៀង ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ែដលមនមគគជ 

រមមណ៍ ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ែដលមនមគគជេហតុ ពួកធម៌ 

 ្របសចកធម៌ែដលមនមគគជអធិបតី ពួកធម៌  ្របស 

ចកធម៌ទងំេនះ ពួកធម៌េនះ ្របសចកខនធ ១ យតនៈ ១០ 

ធតុ ១៦ ក៏មន ្របសចក យតនៈ ១ ធតុ ១ និងធម៌ពួកខ្លះ 

ក៏មន     ។ 

 [៣៨១] ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ែដលមិនទន់េកើតេឡើង 

ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ទងំេនះ ពួកធម៌េនះ មិនែមន្របស 

ចកខនធ មួយ មិនែមន្របសចក យតនៈ មួយេឡើយ ែត 

្របសចកធតុ ៥     ។ 

 [៣៨២]       ពួកធម៌         ្របសចកធម៌មន រមមណ៍ជអតីត 
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១៤៤ 

អភិធមមបិដេក   ធតុកថ 

អនគ រមមេណហិ ធេមមហិ េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  
េតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  េត ធមម  ឯេកន 
ខេនធន ទស យតេនហិ េ ឡសហិ ធតហិូ 
វបិបយុ ្ត  ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ 
េកហិចិ     វបិបយុ ្ត      ។ 
 [៣៨៣] បចចុបបនន រមមេណហិ ធេមមហិ េយ 
ធមម  អជឈ ្ត រមមេណហិ ធេមមហិ េយ ធមម  ពហិ- 
ទធ រមមេណហិ ធេមមហិ េយ ធមម  អជឈត្តពហិទធ - 
រមមេណហិ ធេមមហិ េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  េតហិ ធេមមហិ 
េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  េត ធមម  ឯេកន ខេនធន 
ទស យតេនហិ ទសហិ ធតហិូ វបិបយុ ្ត  ឯេក- 
នយតេនន ឯកយ ធតុយ េកហិចិ វបិបយុ ្ត  ។ 
 [៣៨៤] សនិទស នសបបដិេឃហិ ធេមមហិ េយ 
ធមម  អនិទស នសបបដិេឃហិ ធេមមហិ េយ ធមម  
វបិបយុ ្ត  េតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  េត 
ធមម  ចតហិូ ខេនធហិ ឯេកនយតេនន សត្តហិ 
ធតហិូ វបិបយុ ្ត  ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុ- 
យ     េកហិចិ     វបិបយុ ្ត      ។ 
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១៤៤ 

អភិធមមបិដក   ធតុកថ 

ពួកធម៌  ្របសចកធម៌មន រមមណ៍ជអនគត ពួកធម៌  ្របស 

ចកធម៌ទងំេនះ ពួកធម៌េនះ ្របសចកខនធ ១ យតនៈ ១០ 

ធតុ ១៦ ក៏មន ្របសចក យតនៈ ១ ធតុ ១ និងធម៌ពួកខ្លះ 

ក៏មន      ។ 

 [៣៨៣] ពួកធម៌  ្របសចកធម៌មន រមមណ៍ជបចចុបបនន 

ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ែដលមន រមមណ៍ខងកនុង ពួកធម៌  

្របសចកធម៌ែដលមន រមមណ៍ខងេ្រក ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ 

ែដលមន រមមណ៍ទងំខងកនុងទងំខងេ្រក ពួកធម៌  ្របសចក 

ធម៌ទងំេនះ ពួកធម៌េនះ ្របសចកខនធ ១ យតនៈ ១០ ធតុ ១០ 

ក៏មន    ្របសចក យតនៈ ១    ធតុ ១    និងធម៌ពួកខ្លះ    ក៏មន   ។ 

 [៣៨៤] ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ែដល្របកបេ យករ 

េឃើញទងំ្របកបេ យករប៉ះពល់ ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ែដលមិន 

្របកបេ យករេឃើញែត្របកបេ យករប៉ះពល់ ពួកធម៌  ្របស 

ចកធម៌ទងំេនះ ពួកធម៌េនះ ្របសចកខនធ ៤ យតនៈ ១ ធតុ ៧ 

ក៏មន    ្របសចក យតនៈ ១    ធតុ ១    និងធម៌ពួកខ្លះ    ក៏មន    ។ 
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១៤៥ 

វបិបយុេត្តន   វបិបយុត្តបទំ 

 [៣៨៥] េហតហិូ ធេមមហិ េយ ធមម  សេហតុ- 
េកហិ ធេមមហិ េយ ធមម  េហតុសមបយុេត្តហិ ធេមម- 
ហិ េយ ធមម  េហតហិូ េចវ សេហតុេកហិ ច ធេមម- 
ហិ េយ ធមម  សេហតុេកហិ េចវ ន ច េហតហិូ 
ធេមមហិ េយ ធមម  េហតហិូ េចវ េហតុសមបយុេត្តហិ 
ច ធេមមហិ េយ ធមម  េហតុសមបយុេត្តហិ េចវ ន 
ច េហតហិូ ធេមមហិ េយ ធមម  ន េហតហិូ សេហតុ- 
េកហិ ធេមមហិ េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  េតហិ ធេមមហិ 
េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  េត ធមម  ឯេកន ខេនធន ទស- 

យតេនហិ េ ឡសហិ ធតហិូ វបិបយុ ្ត  ឯេក- 
នយតេនន ឯកយ ធតុយ េកហិចិ វបិបយុ ្ត  ។ 
 [៣៨៦] អបចចេយហិ ធេមមហិ េយ ធមម  
អសងខេតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  សនិទស េនហិ 
ធេមមហិ េយ ធមម  សបបដិេឃហិ ធេមមហិ េយ ធមម  
របូីហិ ធេមមហិ េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  េតហិ ធេមមហិ 
េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  េត ធមម  ចតហិូ ខេនធហិ 
ឯេកនយតេនន សត្តហិ ធតហិូ វបិបយុ ្ត  ឯេក- 
នយតេនន      ឯកយ      ធតុយ      េកហិចិ      វបិបយុ ្ត     ។ 
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១៤៥ 

វបិបយុេត្តន   វបិបយុត្តបទ 

 [៣៨៥] ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ជេហតុ ពួកធម៌  

្របសចកធម៌ែដល្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងេហតុ ពួកធម៌  ្របស 

ចកធម៌្របកបេ យេហតុ ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ជេហតុទងំ 

្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងេហតុ ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ែដល្រប្រពឹត្ត 

េទជមួយនឹងេហតុែតមិនែមនេហតុ ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ជ 

េហតុទងំ្របកបេ យេហតុ ពួកធម៌  ្របសចកធម៌្របកបេ យ 

េហតុែតមិនែមនជេហតុ ពួកធម៌  ្របសចកធម៌មិនែមនជេហតុ 

ែត្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងេហតុ ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ទងំេនះ 

ពួកធម៌េនះ ្របសចកខនធ ១ យតនៈ ១០ ធតុ ១៦ ក៏មន 

្របសចក យតនៈ  ១     ធតុ  ១     និងធម៌ពួកខ្លះ     ក៏មន     ។ 

 [៣៨៦] ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ែដលមិនមនបចច័យ 

ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ែដលមិនមនបចច័យ ក់ែតង ពួកធម៌  

្របសចកធម៌ែដល្របកបេ យករេឃើញ ពួកធម៌  ្របសចក 

ធម៌ែដល្របកបេ យករប៉ះពល់ ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ែដល 

មនរូប ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ទងំេនះ ពួកធម៌េនះ ្របស 

ចកខនធ ៤ យតនៈ ១ ធតុ ៧ ក៏មន ្របសចក យតនៈ ១ 

ធតុ ១     និងធម៌ពួកខ្លះ     ក៏មន     ។ 
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១៤៦ 

អភិធមមបិដេក   ធតុកថ 

 [៣៨៧] េ កុត្តេរហិ ធេមមហិ េយ ធមម  
វបិបយុ ្ត  េតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  
េត ធមម  ន េកហិចិ ខេនធហិ ន េកហិចិ 
យតេនហិ     ឆហិ     ធតហិូ     វបិបយុ ្ត      ។ 

 [៣៨៨] សេវហិ ធេមមហិ េយ ធមម  
សវសមបយុេត្តហិ ធេមមហិ េយ ធមម  សេវហិ 

េចវ សេវហិ ច ធេមមហិ េយ ធមម  សេវហិ 
េចវ សវសមបយុេត្តហិ ច ធេមមហិ េយ ធមម  
សវសមបយុេត្តហិ េចវ េន ច សេវហិ ធេមមហិ 

េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  េតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  
វបិបយុ ្ត  េត ធមម  ឯេកន ខេនធន ទស យ- 
តេនហិ េ ឡសហិ ធតហិូ វបិបយុ ្ត  ឯេកន- 
យតេនន ឯកយ ធតុយ េកហិចិ វបិបយុ ្ត  ។ 
 [៣៨៩] អនសេវហិ ធេមមហិ េយ ធមម  - 
សវវបិបយុេត្តហិ អនសេវហិ ធេមមហិ េយ ធមម  
វបិបយុ ្ត  េតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  េត 
ធមម  ន េកហិចិ ខេនធហិ ន េកហិចិ យ- 
តេនហិ     ឆហិ     ធតហិូ     វបិបយុ ្ត      ។ 
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១៤៦ 

អភិធមមបិដក   ធតុកថ 

 [៣៨៧] ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ជេ កុត្តរ ពួកធម៌ 

 ្របសចកធម៌ទងំេនះ ពួកធម៌េនះ មិនែមន្របសចកខនធ 

មួយ មិនែមន្របសចក យតនៈ មួយេឡើយ ែត្របសចក 

ធតុ ៦    ។ 

 [៣៨៨] ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ជ សវៈ ពួកធម៌ 

 ្របសចកធម៌ែដល្របកបេ យ សវៈ ពួកធម៌  ្របស 

ចកធម៌ជ សវៈទងំ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង សវៈ ពួកធម៌  ្របស 

ចកធម៌ជ សវៈទងំ្របកបេ យ សវៈ ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ 

ែដល្របកបេ យ សវៈែតមិនែមនជ សវៈ ពួកធម៌  ្របសចក 

ធម៌ទងំេនះ ពួកធម៌េនះ ្របសចកខនធ ១ យតនៈ ១០ ធតុ ១៦ 

ក៏មន    ្របសចក យតនៈ ១    ធតុ ១    និងធម៌ពួកខ្លះ    ក៏មន    ។ 

 [៣៨៩] ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ែដលមិនមន សវៈ ពួក 

ធម៌  ្របសចកធម៌ែដល្របសចក សវៈទងំមិនែមន សវៈ ពួក 

ធម៌  ្របសចកធម៌ទងំេនះ ពួកធម៌េនះ មិនែមន្របសចក 

ខនធ មួយ មិនែមន្របសចក យតនៈ មួយេឡើយ ែត្របស 

ចកធតុ ៦     ។ 
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១៤៧ 

វបិបយុេត្តន   វបិបយុត្តបទំ 

 [៣៩០] សេញញ ជេនហិ ធេមមហិ េយ ធមម  
គេនថហិ ធេមមហិ េយ ធមម  ឱេឃហិ ធេមមហិ េយ 
ធមម  េយេគហិ ធេមមហិ េយ ធមម  នីវរេណហិ 
ធេមមហិ េយ ធមម  ប មេសហិ ធេមមហិ េយ ធមម  
ប មសសមបយុេត្តហិ ធេមមហិ េយ ធមម  ប - 
មេសហិ េចវ ប មេដ្ឋហិ ច ធេមមហិ េយ ធមម  
វបិបយុ ្ត  េតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  េត 
ធមម  ឯេកន ខេនធន ទស យតេនហិ េ ឡ- 
សហិ ធតហិូ វបិបយុ ្ត  ឯេកនយតេនន ឯកយ 
ធតុយ     េកហិចិ     វបិបយុ ្ត      ។ 
 [៣៩១] អប មេដ្ឋហិ ធេមមហិ េយ ធមម  
ប មសវបិបយុេត្តហិ អប មេដ្ឋហិ ធេមមហិ េយ ធមម  
វបិបយុ ្ត  េតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  េត 
ធមម  ន េកហិចិ ខេនធហិ ន េកហិចិ យតេនហិ 
ឆហិ     ធតហិូ      វបិបយុ ្ត      ។ 
 [៣៩២] រមមេណហិ ធេមមហិ េយ ធមម  
ចិេត្តហិ ធេមមហិ េយ ធមម  េចតសិេកហិ ធេមមហិ 
េយ       ធមម         ចិត្តសមបយុេត្តហិ         ធេមមហិ        េយ       ធមម  
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១៤៧ 

វបិបយុេត្តន   វបិបយុត្តបទ 

 [៣៩០] ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ជសេំយជនៈ ពួក 

ធម៌  ្របសចកធម៌ជគនថៈ ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ជឱឃៈ 

ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ជេយគៈ ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ 

ជនីវរណៈ  ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ជប មសៈ ពួកធម៌  

្របសចកធម៌ែដល្របកបេ យប មសៈ ពួកធម៌  ្របសចក 

ធម៌ជប មសៈទងំប មសៈ ទ បអែង្អលេហើយ ពួកធម៌  ្របស 

ចកធម៌ទងំេនះ ពួកធម៌េនះ ្របសចកខនធ ១ យតនៈ ១០ 

ធតុ ១៦ ក៏មន ្របសចក យតនៈ ១ ធតុ ១ និងធម៌ពួកខ្លះ ក៏ 

មន     ។ 

 [៣៩១] ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ែដលប មសៈមិន ទ ប 

អែង្អលេហើយ ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ែដល្របសចកប មសៈ 

ទងំប មសៈមិន ទ បអែង្អលេហើយ ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ទងំ 

េនះ ពួកធម៌េនះ មិនែមន្របសចកខនធ មួយ មិនែមន្របស 

ចក យតនៈ មួយេឡើយ     ែត្របសចកធតុ ៦     ។ 

 [៣៩២] ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ែដល្រប្រពឹត្តេទជមួយ 

នឹង រមមណ៍ ពួកធម៌  ្របសចកធម៌គឺចិត្ត ពួកធម៌  ្របស 

ចកធម៌គឺេចតសិក    ពួកធម៌     ្របសចកធម៌ែដល្របកបេ យចិត្ត 
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១៤៨ 

អភិធមមបិដេក   ធតុកថ 

ចិត្តសំសេដ្ឋហិ ធេមមហិ េយ ធមម  ចិត្តសំសដ្ឋស- 
មុ ្ឋ េនហិ ធេមមហិ េយ ធមម  ចិត្តសំសដ្ឋសមុ ្ឋ នស- 
ហភហិូ ធេមមហិ េយ ធមម  ចិត្តសំសដ្ឋសមុ ្ឋ ននុបរ-ិ 
វត្តីហិ ធេមមហិ េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  េតហិ ធេមមហិ 
េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  េត ធមម  ឯេកន ខេនធន ទស- 

យតេនហិ ទសហិ ធតហិូ វបិបយុ ្ត  ឯេកន- 
យតេនន ឯកយ ធតុយ េកហិចិ វបិបយុ ្ត  ។ 
 [៣៩៣] អនរមមេណហិ ធេមមហិ េយ ធមម  
ចិត្តវបិបយុេត្តហិ ធេមមហិ េយ ធមម  ចិត្តសំសេដ្ឋហិ 
ធេមមហិ េយ ធមម  ឧបទធេមមហិ េយ ធមម  វបិប- 
យុ ្ត  េតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  េត ធមម  
ចតហិូ ខេនធហិ ឯេកនយតេនន សត្តហិ ធតហិូ 
វបិបយុ ្ត  ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ 
េកហិចិ     វបិបយុ ្ត      ។ 
 [៣៩៤] អនុបទិេននហិ ធេមមហិ េយ ធមម  
វបិបយុ ្ត  េតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  
េត ធមម  ន េកហិចិ ខេនធហិ ន េកហិចិ យត- 
េនហិ     បញចហិ     ធតហិូ     វបិបយុ ្ត      ។ 
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១៤៨ 

អភិធមមបិដក   ធតុកថ 

ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ែដល្រចឡេំ យចិត្ត ពួកធម៌  ្របស 

ចកធម៌ែដល្រចឡទំងំ ងំេឡើងអពីំចិត្ត ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ 

ែដល្រចឡទំងំ ងំេឡើងទងំេកើតជមួយនឹងចិត្ត ពួកធម៌  ្របស 

ចកធម៌ែដល្រចឡទំងំ ងំេឡើងទងំ្រប្រពឹត្តេទ មចិត្ត ពួកធម៌  

្របសចកធម៌ទងំេនះ ពួកធម៌េនះ ្របសចកខនធ ១ យតនៈ ១០ 

ធតុ ១០ ក៏មន ្របសចក យតនៈ ១ ធតុ ១ និងធម៌ពួកខ្លះ 

ក៏មន    ។ 

 [៣៩៣] ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ែដលមិនមន រមមណ៍ 

ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ែដល្របសចកចិត្ត ពួកធម៌  ្របស 

ចកធម៌ែដល្រចឡេំ យចិត្ត ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ែដលជ 

ឧបទ ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ទងំេនះ ពួកធម៌េនះ ្របស 

ចកខនធ ៤ យតនៈ ១ ធតុ ៧ ក៏មន ្របសចក យតនៈ ១ 

ធតុ  ១     និងធម៌ពួកខ្លះ     ក៏មន     ។ 

 [៣៩៤] ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ែដលកមម្របកបេ យ 

កិេលសមនត ្ហ ជេដើមមិនកន់យកេហើយ ពួកធម៌  ្របសចក 

ធម៌ទងំេនះ ពួកធម៌េនះ មិនែមន្របសចកខនធ មួយ មិនែមន 

្របសចក យតនៈ មួយេឡើយ     ែត្របសចកធតុ ៥     ។ 
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១៤៩ 

វបិបយុេត្តន   វបិបយុត្តបទំ 

 [៣៩៥] ឧបទេនហិ ធេមមហិ េយ ធមម  
កិេលេសហិ ធេមមហិ េយ ធមម  សង កិ លិេដ្ឋហិ ធេមម- 
ហិ េយ ធមម  កិេលសសមបយុេត្តហិ ធេមមហិ េយ 
ធមម  កិេលេសហិ េចវ សង កិ េលសិេកហិ ច ធេមម- 
ហិ េយ ធមម  កិេលេសហិ េចវ សង កិ លិេដ្ឋហិ ច 
ធេមមហិ េយ ធមម  សង កិ លិេដ្ឋហិ េចវ េន ច 
កិេលេសហិ ធេមមហិ េយ ធមម  កិេលេសហិ េចវ 
កិេលសសមបយុេត្តហិ ច ធេមមហិ េយ ធមម  កិ- 
េលសសមបយុេត្តហិ េចវ េន ច កិេលេសហិ 
ធេមមហិ េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  េតហិ ធេមមហិ េយ 
ធមម  វបិបយុ ្ត  េត ធមម  ឯេកន ខេនធន ទស - 
យតេនហិ េ ឡសហិ ធតហិូ វបិបយុ ្ត  ឯេក- 
នយតេនន ឯកយ ធតុយ េកហិចិ វបិបយុ ្ត  ។ 
 [៣៩៦] អសង កិ េលសិេកហិ ធេមមហិ េយ ធមម  
កិេលសវបិបយុេត្តហិ អសង កិ កិេលសិេកហិ ធេមមហិ 
េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  េតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  
វបិបយុ ្ត  េត ធមម  ន េកហិចិ ខេនធហិ ន េកហិចិ 
យតេនហិ     ឆហិ     ធតហិូ     វបិបយុ ្ត      ។ 
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១៤៩ 

វបិបយុេត្តន   វបិបយុត្តបទ 

 [៣៩៥] ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ែដលកមម្របកបេ យ 

កិេលសមនត ្ហ ជេដើមកន់យកេហើយ ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ 

ជកិេលស ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ែដលេ ហមងេហើយ ពួកធម៌ 

 ្របសចកធម៌ែដល្របកបេ យកិេលស ពួកធម៌  ្របស 

ចកធម៌ជកិេលសទងំគួរដល់នូវេសចក្ដីេ ហមង ពួកធម៌  ្របស 

ចកធម៌ជកិេលសទងំេ ហមងេហើយ ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ 

ែដលេ ហមងេហើយ ែតមិនែមនជកិេលស ពួកធម៌  ្របស 

ចកធម៌ជកិេលសទងំ្របកបេ យកិេលស ពួកធម៌  ្របសចក 

ធម៌ែដល្របកបេ យកិេលសែតមិនែមនកិេលស ពួកធម៌  ្របស 

ចកធម៌ទងំេនះ ពួកធម៌េនះ ្របសចកខនធ ១ យតនៈ ១០ 

ធតុ ១៦ ក៏មន ្របសចក យតនៈ ១ ធតុ ១ និងធម៌ពួកខ្លះ 

ក៏មន     ។ 

 [៣៩៦] ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ែដលមិនគួរដល់នូវេសចក្ដី 

េ ហមង ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ែដល្របសចកកិេលសទងំមិន 

គួរដល់នូវេសចក្ដីេ ហមង ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ទងំេនះ ពួក 

ធម៌េនះ មិនែមន្របសចកខនធ មួយ មិនែមន្របសចក យ- 

តនៈ មួយេឡើយ      ែត្របសចកធតុ ៦     ។ 
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១៥០ 

អភិធមមបិដេក   ធតុកថ 

 [៣៩៧] ទស េនន ប តេព្វហិ ធេមមហិ េយ 
ធមម  ភវនយ ប តេព្វហិ ធេមមហិ េយ ធមម  
ទស េនន ប តព្វេហតុេកហិ ធេមមហិ េយ ធមម  
ភវនយ ប តព្វេហតុេកហិ ធេមមហិ េយ ធមម  
វបិបយុ ្ត  េតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  េត ធមម  
ឯេកន ខេនធន ទស យតេនហិ េ ឡសហិ(១) 
ធតហិូ វបិបយុ ្ត  ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុ- 
យ      េកហិចិ      វបិបយុ ្ត       ។ 
 [៣៩៨] សវតិេកកហិ ធេមមហិ េយ ធមម  ស- 
វចិេរហិ ធេមមហិ េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  េតហិ ធេមមហិ 
េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  េត ធមម  ឯេកន ខេនធន ទ- 
ស យតេនហិ បននរសហិ ធតហិូ វបិបយុ ្ត  ឯេក- 
នយតេនន ឯកយ ធតុយ េកហិចិ វបិបយុ ្ត  ។ 
 [៣៩៩] អវតិេកកហិ ធេមមហិ េយ ធមម  អវ-ិ 
ចេរហិ ធេមមហិ េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  េតហិ ធេមមហិ 
េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  េត ធមម  ន េកហិចិ ខេនធហិ ន 
េកហិចិ     យតេនហិ      ឯកយ      ធតុយ      វបិបយុ ្ត     ។ 
     ១   ឱ.   បណ្ណរសហិ   ។ 
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១៥០ 

អភិធមមបិដក   ធតុកថ 

 [៣៩៧] ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ែដលគួរលះេ យទស - 

នៈ ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ែដលគួរលះេ យភវន ពួកធម៌  

្របសចកធម៌មនេហតុគួរលះេ យទស នៈ ពួកធម៌  ្របសចក 

ធម៌មនេហតុគួរលះេ យភវន ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ទងំេនះ 

ពួកធម៌េនះ ្របសចកខនធ ១ យតនៈ ១០ ធតុ ១៦ ក៏មន 

្របសចក យតនៈ ១     ធតុ ១     និងធម៌ពួកខ្លះ     ក៏មន     ។ 

 [៣៩៨] ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ែដល្របកបេ យវតិកកៈ 

ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ែដល្របកបេ យវចិរៈ ពួកធម៌  

្របសចកធម៌ទងំេនះ ពួកធម៌េនះ ្របសចកខនធ ១ យ- 

តនៈ ១០ ធតុ ១៥ ក៏មន ្របសចក យតនៈ ១ ធតុ ១ និងធម៌ 

ពួកខ្លះ     ក៏មន     ។ 

 [៣៩៩] ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ែដលមិនមនវតិកកៈ ពួក 

ធម៌  ្របសចកធម៌ែដលមិនមនវចិរៈ ពួកធម៌  ្របសចក 

ធម៌ទងំេនះ ពួកធម៌េនះ មិនែមន្របសចកខនធ មួយ មិនែមន 

្របសចក យតនៈ មួយេឡើយ    ែត្របសចកធតុ ១    ។ 
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១៥១ 

វបិបយុេត្តន   វបិបយុត្តបទំ 

 [៤០០] សបបតីិេកហិ ធេមមហិ េយ ធមម  

បីតិសហគេតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  េតហិ 

ធេមមហិ េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  េត ធមម  ឯេកន 

ខេនធន ទស យតេនហិ េ ឡសហិ ធតហិូ 

វបិបយុ ្ត  ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ 

េកហិចិ     វបិបយុ ្ត      ។ 

 [៤០១] សុខសហគេតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  

វបិបយុ ្ត  េតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  េត 

ធមម  ឯេកន ខេនធន ទស យតេនហិ បននរសហិ 

ធតហិូ វបិបយុ ្ត  ឯេកនយតេនន ឯកយ 

ធតុយ     េកហិចិ     វបិបយុ ្ត      ។ 

 [៤០២] ឧេបកខ សហគេតហិ ធេមមហិ េយ 

ធមម  វបិបយុ ្ត  េតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  វបិប- 

យុ ្ត  េត ធមម  ឯេកន ខេនធន ទស យតេនហិ 

ឯកទសហិ ធតហិូ វបិបយុ ្ត  ឯេកនយតេនន 

ឯកយ     ធតុយ     េកហិចិ     វបិបយុ ្ត      ។ 
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១៥១ 

វបិបយុេត្តន   វបិបយុត្តបទ 

 [៤០០] ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ែដល្របកបេ យបីតិ ពួក 

ធម៌  ្របសចកធម៌ែដល្រចឡេំ យបីតិ ពួកធម៌  ្របស 

ចកធម៌ទងំេនះ ពួកធម៌េនះ ្របសចកខនធ ១ យតនៈ ១០ 

ធតុ ១៦ ក៏មន ្របសចក យតនៈ ១ ធតុ ១ និងពួកធម៌ខ្លះ 

ក៏មន      ។ 

 [៤០១] ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ែដល្រចឡេំ យសុខ 

ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ទងំេនះ ពួកធម៌េនះ ្របសចកខនធ ១ 

យតនៈ ១០ ធតុ ១៥ ក៏មន ្របសចក យតនៈ ១ ធតុ ១ 

និងធម៌ពួកខ្លះ     ក៏មន     ។ 

 [៤០២] ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ែដល្រចឡេំ យឧេបកខ  

ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ទងំេនះ ពួកធម៌េនះ ្របសចកខនធ ១ 

យតនៈ ១០ ធតុ ១១ ក៏មន ្របសចក យតនៈ ១ ធតុ ១ 

និងធម៌ពួកខ្លះ      ក៏មន      ។ 
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១៥២ 

អភិធមមបិដេក   ធតុកថ 

 [៤០៣] ន កមវចេរហិ ធេមមហិ េយ ធមម  

អបរយិបេននហិ ធេមមហិ េយ ធមម  អនុត្តេរហិ 

ធេមមហិ េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  េតហិ ធេមមហិ េយ 

ធមម  វបិបយុ ្ត  េត ធមម  ន េកហិចិ ខេនធហិ ន 

េកហិចិ យតេនហិ ឆហិ ធតហិូ វបិបយុ ្ត  ។ 

 [៤០៤] របូវចេរហិ ធេមមហិ េយ ធមម  អរបូវច- 

េរហិ ធេមមហិ េយ ធមម  និយយនិេកហិ ធេមមហិ 

េយ ធមម  និយេតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  សរ- 

េណហិ ធេមមហិ េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  េតហិ ធេមមហិ 

េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  េត ធមម  កតីហិ ខេនធហិ 

កតី យតេនហិ កតីហិ ធតហិូ វបិបយុ ្ត  ។ 

េត ធមម  ឯេកន ខេនធន ទស យតេនហិ េ ឡ- 

សហិ ធតហិូ វបិបយុ ្ត  ឯេកនយតេនន ឯកយ 

ធតុយ       េកហិចិ       វបិបយុ ្ត        ។ 

វបិបយុេត្តន   វបិបយុត្តបទនិេទទេ    និដ្ឋិេ    ។ 
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១៥២ 

អភិធមមបិដក   ធតុកថ 

 [៤០៣] ពួកធម៌  ្របសចកធម៌មិនែមនជកមវចរ 

ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ែដលមិន ប់បញចូ លកនុងវដ្តៈ ពួកធម៌  

្របសចកធម៌ែដលមិន ចេរ ើខ្លួន ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ទងំ 

េនះ ពួកធម៌េនះ មិនែមន្របសចកខនធ មួយ មិនែមន្របស 

ចក យតនៈ មួយេឡើយ     ែត្របសចកធតុ ៦     ។ 

 [៤០៤] ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ជរូបវចរ ពួកធម៌  

្របសចកធម៌ជអរូបវចរ ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ជេ្រគ ងេចញ 

ចកវដ្តៈ ពួកធម៌  ្របសចកធម៌មនសភពេទៀង ពួកធម៌  

្របសចកធម៌ជស្រតូវ ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ទងំេនះ ពួក 

ធម៌េនះ ្របសចកខនធប៉ុនម ន យតនៈប៉ុនម ន ធតុប៉ុនម ន ។ 

ពួកធម៌េនះ ្របសចកខនធ ១ យតនៈ ១០ ធតុ ១៦ ក៏មន  

្របសចក យតនៈ ១     ធតុ ១     និងធម៌ពួកខ្លះ     ក៏មន     ។ 

ចប់   វបិបយុេត្តន   វបិបយុត្តបទនិេទទស   ។ 
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១៥៣ 

សងគហិេតន   សមបយុត្តវបិបយុត្តបទនិេទទេ  

 [៤០៥] សមុទយសេចចន េយ ធមម  មគគសេចចន 

េយ ធមម  ខនធសងគេហន សងគហិ  យតនសងគ- 
េហន សងគហិ  ធតុសងគេហន សងគហិ  េត 
ធមម  កតីហិ ខេនធហិ កតី យតេនហិ កតីហិ 
ធតហិូ សមបយុ ្ត  ។ េត ធមម  តីហិ ខេនធហិ 
ឯេកនយតេនន សត្តហិ ធតហិូ សមបយុ ្ត  
ឯេកន ខេនធន ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ 
េកហិចិ សមបយុ ្ត  ។ កតីហិ វបិបយុ ្ត  ។ 
ឯេកន ខេនធន ទស យតេនហិ ទសហិ ធត-ូ 
ហិ វបិបយុ ្ត  ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ 
េកហិចិ      វបិបយុ ្ត       ។ 
 [៤០៦] ឥតថិ្រនទិេយន េយ ធមម  បុរសិិ្រនទិេយន 

េយ ធមម  ខនធសងគេហន សងគហិ  យតនសងគ- 
េហន សងគហិ  ធតុសងគេហន សងគហិ  េត ធមម  
កតីហិ ខេនធហិ កតី យតេនហិ កតីហិ ធតហិូ 
សមបយុ ្ត តិ ។ នតថិ ។ កតីហិ វបិបយុ ្ត  ។ 
ចតហិូ        ខេនធហិ       ឯេកនយតេនន        សត្តហិ        ធតហិូ 
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១៥៣ 

សងគហិេតន   សមបយុត្តវបិបយុត្តបទនិេទទស 

 [៤០៥] ពួកធម៌  សេ្រងគ ះេ យសមុទយសចច ពួកធម៌ 

 សេ្រងគ ះេ យមគគសចច េ យខនធសងគហៈ សេ្រងគ ះេ យ - 

យតនសងគហៈ សេ្រងគ ះេ យធតុសងគហៈ ពួកធម៌េនះ ្របកប 

េ យខនធប៉ុនម ន យតនៈប៉ុនម ន ធតុប៉ុនម ន ។ ពួកធម៌េនះ 

្របកបេ យខនធ ៣ យតនៈ ១ ធតុ ៧ ក៏មន ្របកបេ យ 

ខនធ ១ យតនៈ ១ ធតុ ១ និងធម៌ពួកខ្លះ ក៏មន ។ ្របសចក 

ធម៌ប៉ុនម ន ។ ្របសចកខនធ ១ យតនៈ ១០ ធតុ ១០ ក៏មន 

្របសចក យតនៈ ១     ធតុ ១     និងធម៌ពួកខ្លះ     ក៏មន     ។ 

 [៤០៦] ពួកធម៌  សេ្រងគ ះេ យឥតថិ្រនទិយ ពួកធម៌  

សេ្រងគ ះេ យបុរសិិ្រនទិយ េ យខនធសងគហៈ សេ្រងគ ះេ យ យត- 

នសងគហៈ សេ្រងគ ះេ យធតុសងគហៈ ពួកធម៌េនះ ្របកបេ យខនធ 

ប៉ុនម ន យតនៈប៉ុនម ន ធតុប៉ុនម ន ។ មិនមនេទ ។ ្របស 

ចកធម៌ប៉ុនម ន    ។    ្របសចកខនធ ៤    យតនៈ ១    ធតុ ៧   ក៏មន 
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១៥៤ 

អភិធមមបិដេក   ធតុកថ 

វបិបយុ ្ត  ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ 

េកហិចិ     វបិបយុ ្ត      ។ 

 [៤០៧] សុខិ្រនទិេយន េយ ធមម  ទុកខិ ្រនទិេយន 

េយ ធមម  េ មនស ្ិរនទិេយន េយ ធមម  េទម- 

នស ្ិរនទិេយន េយ ធមម  ខនធសងគេហន សងគហិ  

យតនសងគេហន សងគហិ  ធតុសងគេហន សងគ- 

ហិ  េត ធមម  តីហិ ខេនធហិ ឯេកនយតេនន សត្ត- 

ហិ ធតហិូ សមបយុ ្ត  ឯេកនយតេនន ឯកយ 

ធតុយ េកហិចិ សមបយុ ្ត  ។ កតីហិ វបិប- 

យុ ្ត  ។ ឯេកន ខេនធន ទស យតេនហិ ទសហិ 

ធតហិូ វបិបយុ ្ត  ឯេកនយតេនន ឯកយ ធ- 

តុយ     េកហិចិ     វបិបយុ ្ត      ។ 

 [៤០៨] ឧេបកខិ ្រនទិេយន េយ ធមម  ខនធ- 

សងគេហន សងគហិ  យតនសងគេហន សងគហិ  

ធតុសងគេហន សងគហិ  េត ធមម  តីហិ ខេនធហិ 

ឯេកនយតេនន ទ្វីហិ ធតហិូ សមបយុ ្ត  ឯេក- 

នយតេនន     ឯកយ     ធតុយ     េកហិចិ     សមបយុ ្ត      ។ 
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១៥៤ 

អភិធមមបិដក   ធតុកថ 

្របសចក យតនៈ ១     ធតុ ១     និងធម៌ពួកខ្លះ     ក៏មន     ។ 

 [៤០៧] ពួកធម៌  សេ្រងគ ះេ យសុខិ្រនទិយ ពួកធម៌  

សេ្រងគ ះេ យទុកខិ្រនទិយ ពួកធម៌  សេ្រងគ ះេ យេ មនស ្ិរនទិយ 

ពួកធម៌  សេ្រងគ ះេ យេទមស ្ិរនទិយ េ យខនធសងគហៈ សេ្រងគ ះ 

េ យ យតនសងគហៈ សេ្រងគ ះេ យធតុសងគហៈ ពួកធម៌េនះ 

្របកបេ យខនធ ៣ យតនៈ ១ ធតុ ៧ ក៏មន ្របកបេ យ 

យតនៈ ១ ធតុ ១ និងធម៌ពួកខ្លះ ក៏មន ។ ្របសចកធម៌ប៉ុនម ន ។ 

្របសចកខនធ ១ យតនៈ ១០ ធតុ ១០ ក៏មន ្របសចក យ- 

តនៈ ១    ធតុ ១    និងធម៌ពួកខ្លះ    ក៏មន    ។ 

 [៤០៨] ពួកធម៌  សេ្រងគ ះេ យឧេបកខិ្រនទិយ េ យខនធ- 

សងគហៈ សេ្រងគ ះេ យ យតនសងគហៈ សេ្រងគ ះេ យធតុសងគហៈ 

ពួកធម៌េនះ ្របកបេ យខនធ ៣ យតនៈ ១ ធតុ ២ ក៏មន 

្របកបេ យ យតនៈ ១      ធតុ ១       និងធម៌ពួកខ្លះ       ក៏មន      ។ 
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១៥៥ 

សងគហិេតន   សមបយុត្តវបិបយុត្តបទំ 

កតីហិ វបិបយុ ្ត  ។ ឯេកន ខេនធន ទស - 

យតេនហិ បននរសហិ ធតហិូ វបិបយុ ្ត  ឯេកន- 

យតេនន ឯកយ ធតុយ េកហិចិ វបិបយុ ្ត  ។ 

 [៤០៩] សទធិ្រនទិេយន េយ ធមម  វរីយិិ្រនទិេយន 

េយ ធមម  សតិ្រនទេិយន េយ ធមម  សមធិ្រនទិេយន 

េយ ធមម  បញញិ ្រនទិេយន េយ ធមម  អនញញតញញស - 

មីតិ្រនទិេយន េយ ធមម  អញញិ ្រនទិេយន េយ ធមម  

អញញ វ្ិរនទិេយន េយ ធមម  អវជិជ យ េយ ធមម  

អវជិជ បចចយ សងខ េរន េយ ធមម  ស យតន- 

បបចចយ ផេស ន េយ ធមម  េវទនបចចយ ត ្ហ យ 

េយ ធមម  ត ្ហ បចចយ ឧបទេនន េយ ធមម  

កមមភេវន េយ ធមម  ខនធសងគេហន សងគហិ  

យតនសងគេហន សងគហិ  ធតុសងគេហន សងគ- 

ហិ  េត ធមម  តីហិ ខេនធហិ ឯេកនយតេនន 

សត្តហិ ធតហិូ សមបយុ ្ត  ឯេកន ខេនធន ឯេកន- 

យតេនន      ឯកយ      ធតុយ      េកហិចិ      សមបយុ ្ត       ។ 
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១៥៥ 

សងគហិេតន   សមបយុត្តវបិបយុត្តបទ 

្របសចកធម៌ប៉ុនម ន ។ ្របសចកខនធ ១ យតនៈ ១០ ធតុ ១៥ 

ក៏មន ្របសចក យតនៈ ១ ធតុ ១ និងធម៌ពួកខ្លះ ក៏មន ។ 

 [៤០៩] ពួកធម៌  សេ្រងគ ះេ យសទធិ្រនទិយ ពួកធម៌  

សេ្រងគ ះេ យវរីយិិ្រនទិយ ពួកធម៌  សេ្រងគ ះេ យសតិ្រនទិយ ពួក 

ធម៌  សេ្រងគ ះេ យសមធិ្រនទិយ ពួកធម៌  សេ្រងគ ះេ យ 

បញញិ ្រនទិយ ពួកធម៌  សេ្រងគ ះេ យអនញញតញញស មីតិ្រនទិយ ពួក 

ធម៌  សេ្រងគ ះេ យអញញិ ្រនទិយ ពួកធម៌  សេ្រងគ ះេ យ 

អញញ វ្ិរនទិយ ពួកធម៌  សេ្រងគ ះេ យអវជិជ  ពួកធម៌  

សេ្រងគ ះេ យសងខ រេ្រពះអវជិជ ជបចច័យ ពួកធម៌  សេ្រងគ ះេ យ 

ផស ៈេ្រពះស យតនៈជបចច័យ ពួកធម៌  សេ្រងគ ះេ យត ្ហ  

េ្រពះេវទនជបចច័យ ពួកធម៌  សេ្រងគ ះេ យឧបទនេ្រពះត ្ហ  

ជបចច័យ ពួកធម៌  សេ្រងគ ះេ យកមមភព េ យខនធសងគហៈ 

សេ្រងគ ះេ យ យតនសងគហៈ សេ្រងគ ះេ យធតុសងគហៈ ពួកធម៌ 

េនះ ្របកបេ យខនធ ៣ យតនៈ ១ ធតុ ៧ ក៏មន ្របកប 

េ យខនធ ១     យតនៈ ១     ធតុ ១     និងធម៌ពួកខ្លះ      ក៏មន      ។ 
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១៥៦ 

អភិធមមបិដេក   ធតុកថ 

កតីហិ វបិបយុ ្ត  ។ ឯេកន ខេនធន ទស យ- 

តេនហិ ទសហិ ធតហិូ វបិបយុ ្ត  ឯេកនយតេនន 

ឯកយ      ធតុយ      េកហិចិ      វបិបយុ ្ត       ។ 

 [៤១០] បរេិទេវន េយ ធមម  ខនធសងគេហន 

សងគហិ  យតនសងគេហន សងគហិ  ធតុសងគ- 

េហន សងគហិ  េត ធមម  កតីហិ ខេនធហិ កតី- 

យតេនហិ កតីហិ ធតហិូ សមបយុ ្ត តិ ។ 

នតថិ ។ កតីហិ វបិបយុ ្ត  ។ ចតហិូ ខេនធហិ 

ឯេកនយតេនន សត្តហិ ធតហិូ វបិបយុ ្ត  ឯេក- 

នយតេនន ឯកយ ធតុយ េកហិចិ វបិបយុ ្ត  ។ 

 [៤១១] េ េកន េយ ធមម  ទុេកខន េយ 

ធមម  េទមនេស ន េយ ធមម  ខនធសងគេហន 

សងគហិ  យតនសងគេហន សងគហិ  ធតុសងគ- 

េហន សងគហិ  េត ធមម  តីហិ ខេនធហិ ឯេក- 

នយតេនន សត្តហិ ធតហិូ សមបយុ ្ត  ឯេក- 

នយតេនន ឯកយ ធតុយ េកហិចិ សមប- 

យុ ្ត        ។       កតីហិ       វបិបយុ ្ត        ។        ឯេកន       ខេនធន 
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១៥៦ 

អភិធមមបិដក   ធតុកថ 

្របសចកធម៌ប៉ុនម ន ។ ្របសចកខនធ ១ យតនៈ ១០ ធតុ ១០ 

ក៏មន ្របសចក យតនៈ ១ ធតុ ១ និងធម៌ពួកខ្លះ ក៏មន ។ 

 [៤១០] ពួកធម៌  សេ្រងគ ះេ យេសចក្ដីខ កឹខ ួល េ យ 

ខនធសងគហៈ សេ្រងគ ះេ យ យតនសងគហៈ សេ្រងគ ះេ យធតុ- 

សងគហៈ ពួកធម៌េនះ ្របកបេ យខនធប៉ុនម ន យតនៈប៉ុនម ន ធតុ 

ប៉ុនម ន ។ មិនមនេទ ។ ្របសចកធម៌ប៉ុនម ន ។ ្របសចកខនធ ៤ 

យតនៈ ១ ធតុ ៧ ក៏មន ្របសចក យតនៈ ១ ធតុ ១ និង 

ធម៌ពួកខ្លះ     ក៏មន     ។ 

 [៤១១] ពួកធម៌  សេ្រងគ ះេ យេសចក្ដីេ ក ្ត យ 

ពួកធម៌  សេ្រងគ ះេ យេសចក្ដីទុកខ ពួកធម៌  សេ្រងគ ះេ យ 

េទមនស  េ យខនធសងគហៈ សេ្រងគ ះេ យ យតនសងគហៈ 

សេ្រងគ ះេ យធតុសងគហៈ ពួកធម៌េនះ ្របកបេ យខនធ ៣ យ- 

តនៈ ១ ធតុ ៧ ក៏មន ្របកបេ យ យតនៈ ១ ធតុ ១ និង 

ធម៌ពួកខ្លះ    ក៏មន    ។    ្របសចកធម៌ប៉ុនម ន    ។    ្របសចកខនធ   ១ 
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១៥៧ 

សងគហិេតន   សមបយុត្តវបិបយុត្តបទំ 

ទស យតេនហិ ទសហិ ធតហិូ វបិបយុ ្ត  ឯេក- 
នយតេនន ឯកយ ធតុយ េកហិចិ វបិបយុ ្ត  ។ 
 [៤១២] ឧបយេសន េយ ធមម  សតិបប- 
្ឋ េនន េយ ធមម  សមមបបធេនន េយ ធមម  

អបបមញញ យ េយ ធមម  បញចហិ ឥ្រនទិេយហិ េយ 
ធមម  បញចហិ ពេលហិ េយ ធមម  សត្តហិ 
េពជឈេងគហិ េយ ធមម  អរេិយន អដ្ឋងគិ េកន 
មេគគន េយ ធមម  ផេស ន េយ ធមម  េចតនយ 
េយ ធមម  អធិេមេកខន េយ ធមម  មនសិកេរន 
េយ ធមម  េហតហិូ ធេមមហិ េយ ធមម  េហតហិូ 
េចវ សេហតុេកហិ ច ធេមមហិ េយ ធមម  េហត-ូ 
ហិ េចវ េហតុសមបយុេត្តហិ ច ធេមមហិ េយ ធមម  
សេវហិ ធេមមហិ េយ ធមម  សេវហិ េចវ 
សេវហិ ច ធេមមហិ េយ ធមម  សេវហិ េចវ 
សវសមបយុេត្តហិ ច ធេមមហិ េយ ធមម  សេញញ - 

ជេនហិ ធេមមហិ េយ ធមម  គេនថហិ ធេមមហិ េយ 
ធមម  ឱេឃហិ ធេមមហិ េយ ធមម  េយេគហិ 
ធេមមហិ      េយ      ធមម       នីវរេណហិ      ធេមមហិ      េយ       ធមម  
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១៥៧ 

សងគហិេតន   សមបយុត្តវបិបយុត្តបទ 

យតនៈ ១០ ធតុ ១០ ក៏មន ្របសចក យតនៈ ១ ធតុ ១ 
និងធម៌ពួកខ្លះ     ក៏មន     ។ 
 [៤១២] ពួកធម៌  សេ្រងគ ះេ យឧបយសៈ ពួកធម៌  
សេ្រងគ ះេ យសតិបប ្ឋ ន ពួកធម៌  សេ្រងគ ះេ យសមមបបធន 
ពួកធម៌  សេ្រងគ ះេ យអបបមញញ  ពួកធម៌  សេ្រងគ ះេ យ 
ឥ្រនទិយ ៥ ពួកធម៌  សេ្រងគ ះេ យពលៈ ៥ ពួកធម៌  សេ្រងគ ះ 
េ យេពជឈងគ ៧ ពួកធម៌  សេ្រងគ ះេ យមគគមនអងគ ៨ ដ៏្របេសើរ 
ពួកធម៌  សេ្រងគ ះេ យផស ៈ ពួកធម៌  សេ្រងគ ះេ យ 
េចតន ពួកធម៌  សេ្រងគ ះេ យអធិេមកខ ពួកធម៌  សេ្រងគ ះ 
េ យមនសិករ ពួកធម៌  សេ្រងគ ះេ យធម៌ជេហតុ ពួកធម៌ 

 សេ្រងគ ះេ យធម៌ជេហតុ ទងំ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងេហតុ ពួក 
ធម៌  សេ្រងគ ះេ យធម៌ជេហតុ ទងំ្របកបេ យេហតុ ពួកធម៌ 

 សេ្រងគ ះេ យធម៌ជ សវៈ ពួកធម៌  សេ្រងគ ះេ យធម៌ 
ជ សវៈ ទងំ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង សវៈ ពួកធម៌  សេ្រងគ ះ 
េ យធម៌ជ សវៈ ទងំ្របកបេ យ សវៈ ពួកធម៌  សេ្រងគ ះ 
េ យធម៌ជសេញញ ជនៈ ពួកធម៌  សេ្រងគ ះេ យពួកធម៌ជគនថៈ 
ពួកធម៌  សេ្រងគ ះេ យធម៌ជឱឃៈ ពួកធម៌  សេ្រងគ ះ 
េ យធម៌ជេយគៈ       ពួកធម៌         សេ្រងគ ះេ យធម៌ជនីវរណៈ 
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១៥៨  

អភិធមមបិដេក   ធតុកថ 

ប មេសហិ ធេមមហិ េយ ធមម  ឧបទេនហិ(១) 
ធេមមហិ េយ ធមម  កិេលេសហិ ធេមមហិ េយ 
ធមម  កិេលេសហិ េចវ សង កិ េលសិេកហិ ច 
ធេមមហិ េយ ធមម  កិេលេសហិ េចវ សង កិ លិេដ្ឋ- 
ហិ ច ធេមមហិ េយ ធមម  កិេលេសហិ េចវ 
កិេលសសមបយុេត្តហិ ច ធេមមហិ េយ ធមម  ខនធ- 
សងគេហន សងគហិ  យតនសងគេហន សងគហិ- 

 ធតុសងគេហន សងគហិ  េត ធមម  កតីហិ 
ខេនធហិ កតី យតេនហិ កតីហិ ធតហិូ សមប- 
យុ ្ត  ។ េត ធមម  តីហិ ខេនធហិ ឯេកនយតេនន 
សត្តហិ ធតហិូ សមបយុ ្ត  ឯេកន ខេនធន 
ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ េកហិចិ 
សមបយុ ្ត  ។ កតីហិ វបិបយុ ្ត  ។ ឯេកន 
ខេនធន ទស យតេនហិ ទសហិ ធតហិូ វបិប- 
យុ ្ត  ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ េកហិចិ 
វបិបយុ ្ត      ។ 

សងគហិេតន   សមបយុត្តវបិបយុត្តបទនិេទទេ    និដ្ឋិេ    ។ 

     ១   ឱ.   ឧបទនិេយហិ   ។ 
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១៥៨ 

អភិធមមបិដក   ធតុកថ 

ពួកធម៌  សេ្រងគ ះេ យធម៌ជប មសៈ ពួកធម៌  សេ្រងគ ះ 

េ យធម៌ជឧបទន  ពួកធម៌  សេ្រងគ ះេ យធម៌ជកិេលស ពួក 

ធម៌  សេ្រងគ ះេ យធម៌ជកិេលស ទងំគួរដល់នូវេសចក្ដីេ ហមង 

ពួកធម៌  សេ្រងគ ះេ យធម៌ជកិេលស ទងំេ ហមងេហើយ ពួក 

ធម៌  សេ្រងគ ះេ យធម៌ជកិេលស ទងំ្របកបេ យកិេលស 

េ យខនធសងគហៈ សេ្រងគ ះេ យ យតនសងគហៈ សេ្រងគ ះេ យ 

ធតុសងគហៈ ពួកធម៌េនះ ្របកបេ យខនធប៉ុនម ន យតនៈប៉ុនម ន 

ធតុប៉ុនម ន ។ ពួកធម៌េនះ ្របកបេ យខនធ ៣ យតនៈ ១ 

ធតុ ៧ ក៏មន ្របកបេ យខនធ ១ យតនៈ ១ ធតុ ១ និង 

ធម៌ពួកខ្លះ ក៏មន ។ ្របសចកធម៌ប៉ុនម ន ។ ្របសចកខនធ ១ 

យតនៈ ១០ ធតុ ១០ ក៏មន ្របសចក យតនៈ ១ ធតុ ១ 

និងធម៌ពួកខ្លះ     ក៏មន     ។ 

ចប់   សងគហិេតន   សមបយុត្តវបិបយុត្តបទនិេទទស   ។ 
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១៥៩ 

សមបយុេត្តន   សងគហិ សងគហិតបទនិេទទេ  
 [៤១៣] េវទនខេនធន េយ ធមម  សញញ - 

ខេនធន េយ ធមម  សងខ រកខ េនធន េយ ធមម  សមប- 

យុ ្ត  េត ធមម  កតីហិ ខេនធហិ កតី យតេន- 

ហិ កតីហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ េត ធមម  តីហិ 

ខេនធហិ ទ្វី យតេនហិ អដ្ឋហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ 

កតីហិ អសងគហិ  ។ ទ្វីហិ ខេនធហិ ទស - 

យតេនហិ     ទសហិ     ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 

 [៤១៤] វញិញ ណកខ េនធន េយ ធមម  មនយត- 

េនន េយ ធមម  ចកខុ វញិញ ណធតុយ េយ ធមម  

។ េប ។ មេនធតុយ េយ ធមម  មេនវញិញ ណ- 

ធតុយ េយ ធមម  សមបយុ ្ត  េត ធមម  តីហិ 

ខេនធហិ ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ 

សងគហិ  ។ កតីហិ អសងគហិ  ។ ទ្វីហិ ខេនធហិ 

ឯកទស យតេនហិ សត្តរសហិ ធតហិូ អសងគ- 

ហិ      ។ 
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១៥៩ 

សមបយុេត្តន   សងគហិ សងគហិតបទទិេទទស 

 [៤១៣] ពួកធម៌  ្របកបេ យេវទនខនធ ពួកធម៌  

្របកបេ យសញញ ខនធ ពួកធម៌  ្របកបេ យសងខ រកខនធ ពួកធម៌ 

េនះ សេ្រងគ ះេ យខនធប៉ុនម ន យតនៈប៉ុនម ន ធតុប៉ុនម ន ។ 

ពួកធម៌េនះ សេ្រងគ ះេ យខនធ ៣ យតនៈ ២ ធតុ ៨ ។ មិន 

សេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន ។ មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ២ យតនៈ ១០ 

ធតុ ១០     ។ 

 [៤១៤] ពួកធម៌  ្របកបេ យវញិញ ណកខនធ ពួកធម៌  

្របកបេ យមនយតនៈ ពួកធម៌  ្របកបេ យចកខុ វញិញ ណធតុ 

។ េប ។ ពួកធម៌  ្របកបេ យមេនធតុ ពួកធម៌  ្របកប 

េ យមេនវញិញ ណធតុ ពួកធម៌េនះ សេ្រងគ ះេ យខនធ ៣ យ- 

តនៈ ១ ធតុ ១ ។ មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន ។ មិនសេ្រងគ ះ 

េ យខនធ ២     យតនៈ ១១     ធតុ ១៧     ។ 
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១៦០ 

អភិធមមបិដេក   ធតុកថ 

 [៤១៥] សមុទយសេចចន េយ ធមម  មគគសេចចន 

េយ ធមម  សមបយុ ្ត  េត ធមម  ចតហិូ ខេនធហិ 

ទ្វី យតេនហិ ទ្វីហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ កតី- 

ហិ អសងគហិ  ។ ឯេកន ខេនធន ទស យត- 

េនហិ     េ ឡសហិ      ធតហិូ      អសងគហិ      ។ 

[៤១៦] មនិ្រនទិេយន េយ ធមម  សមបយុ ្ត  

េត ធមម  តីហិ ខេនធហិ ឯេកនយតេនន ឯកយ 

ធតុយ សងគហិ  ។ កតីហិ អសងគហិ  ។ 

ទ្វីហិ ខេនធហិ ឯកទស យតេនហិ សត្តរសហិ 

ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 

 [៤១៧] សុខិ្រនទិេយន េយ ធមម  ទុកខិ ្រនទិេយន 

េយ ធមម  េ មនស ្ិរនទិេយន េយ ធមម  េទ- 

មនស ្ិរនទិេយន េយ ធមម  សមបយុ ្ត  េត ធមម  

តីហិ ខេនធហិ ទ្វី យតេនហិ ទ្វីហិ ធតហិូ 

សងគហិ  ។ កតីហិ អសងគហិ  ។ ទ្វីហិ 

ខេនធហិ ទស យតេនហិ េ ឡសហិ ធតហិូ 

អសងគហិ     ។ 
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១៦០ 

អភិធមមបិដក   ធតុកថ 

 [៤១៥] ពួកធម៌  ្របកបេ យសមុទយសចច ពួកធម៌  

្របកបេ យមគគសចច ពួកធម៌េនះ សេ្រងគ ះេ យខនធ ៤ យតនៈ 

២ ធតុ ២ ។ មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន ។ មិនសេ្រងគ ះ 

េ យខនធ ១      យតនៈ ១០      ធតុ ១៦      ។ 

 [៤១៦] ពួកធម៌  ្របកបេ យមនិ្រនទិយ ពួកធម៌េនះ 

សេ្រងគ ះេ យខនធ ៣ យតនៈ ១ ធតុ ១ ។ មិនសេ្រងគ ះេ យ 

ធម៌ប៉ុនម ន ។ មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ២ យតនៈ ១១ ធតុ ១៧ ។ 

 [៤១៧] ពួកធម៌  ្របកបេ យសុខិ្រនទិយ ពួកធម៌  

្របកបេ យទុកខិ្រនទិយ ពួកធម៌  ្របកបេ យេ មនស ្ិរនទិយ 

ពួកធម៌  ្របកបេ យេទមនស ្ិរនទិយ ពួកធម៌េនះ សេ្រងគ ះ 

េ យខនធ ៣ យតនៈ ២ ធតុ ២ ។ មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ 

ប៉ុនម ន     ។     មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ២    យតនៈ ១០   ធតុ ១៦     ។ 
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១៦១ 

សមបយុេត្តន   សងគហិ សងគហិតបទំ 

 [៤១៨] ឧេបកខិ ្រនទិេយន េយ ធមម  សមបយុ ្ត  

េត ធមម  តីហិ ខេនធហិ ទ្វី យតេនហិ សត្តហិ 

ធតហិូ សងគហិ  ។ កតីហិ អសងគហិ  ។ ទ្វីហិ 

ខេនធហិ ទស យតេនហិ ឯកទសហិ ធតហិូ 

អសងគហិ      ។ 

 [៤១៩] សទធិ្រនទិេយន េយ ធមម  វរីយិិ្រនទិេយន 

េយ ធមម  សតិ្រនទិេយន េយ ធមម  សមធិ្រនទិេយន 

េយ ធមម  បញញិ ្រនទិេយន េយ ធមម  អនញញតញញស - 

មីតិ្រនទិេយន េយ ធមម  អញញិ ្រនទិេយន េយ ធមម  

អញញ វ្ិរនទិេយន េយ ធមម  អវជិជ យ េយ ធមម  

អវជិជ បចចយ សងខ េរហិ េយ ធមម  សមបយុ ្ត  

េត ធមម  ចតហិូ ខេនធហិ ទ្វី យតេនហិ ទ្វីហិ 

ធតហិូ សងគហិ  ។ កតីហិ អសងគហិ  ។ 

ឯេកន ខេនធន ទស យតេនហិ េ ឡសហិ 

ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 

 [៤២០]       សងខ របបចចយ        វញិញ េណន        េយ        ធមម  
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១៦១ 

សមបយុេត្តន   សងគហិ សងគហិតបទ 

 [៤១៨] ពួកធម៌  ្របកបេ យឧេបកខិ្រនទិយ ពួកធម៌េនះ 

សេ្រងគ ះេ យខនធ ៣ យតនៈ ២ ធតុ ៧ ។ មិនសេ្រងគ ះេ យ 

ធម៌ប៉ុនម ន ។ មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ២ យតនៈ ១០ ធតុ ១១ ។ 

 [៤១៩] ពួកធម៌  ្របកបេ យសទធិ្រនទិយ ពួកធម៌  

្របកបេ យវរីយិិ្រនទិយ ពួកធម៌  ្របកបេ យសតិ្រនទិយ ពួកធម៌ 

 ្របកបេ យសមធិ្រនទិយ ពួកធម៌  ្របកបេ យបញញិ ្រនទិយ 

ពួកធម៌  ្របកបេ យអនញញតញញស មីតិ្រនទិយ ពួកធម៌  ្របកប 

េ យអញញិ ្រនទិយ ពួកធម៌  ្របកបេ យអញញ វ្ិរនទិយ ពួកធម៌ 

 ្របកបេ យអវជិជ  ពួកធម៌  ្របកបេ យសងខ រេ្រពះអវជិជ  

ជបចច័យ ពួកធម៌េនះ សេ្រងគ ះេ យខនធ ៤ យតនៈ ២ ធតុ ២ ។ 

មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន ។ មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ១ យតនៈ ១០ 

ធតុ ១៦    ។ 

 [៤២០]   ពួកធម៌     ្របកបេ យវញិញ ណេ្រពះសងខ រជបចច័យ 
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១៦២ 

អភិធមមបិដេក   ធតុកថ 

សមបយុ ្ត  េត ធមម  តីហិ ខេនធហិ ឯេកនយ- 

តេនន ឯកយ ធតុយ សងគហិ  ។ កតីហិ 

អសងគហិ  ។ ទ្វីហិ ខេនធហិ ឯកទស យត- 

េនហិ      សត្តរសហិ      ធតហិូ      អសងគហិ       ។ 

 [៤២១] ស យតនបបចចយ ផេស ន េយ 

ធមម  សមបយុ ្ត  េត ធមម  ចតហិូ ខេនធហិ ទ្វី - 

យតេនហិ អដ្ឋហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ កតីហិ 

អសងគហិ  ។ ឯេកន ខេនធន ទស យតេនហិ 

ទសហិ     ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 

 [៤២២] ផស បបចចយ េវទនយ េយ ធមម  

សមបយុ ្ត  េត ធមម  តីហិ ខេនធហិ ទ្វី យត- 

េនហិ អដ្ឋហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ កតីហិ អសងគ- 

ហិ  ។ ទ្វីហិ ខេនធហិ ទស យតេនហិ ទសហិ 

ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 

 [៤២៣] េវទនបចចយ ត ្ហ យ េយ ធមម  

ត ្ហ បចចយ ឧបទេនន េយ ធមម  កមមភេវន 

េយ       ធមម        សមបយុ ្ត        េត       ធមម       ចតហិូ      ខេនធហិ 
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១៦២ 

អភិធមមបិដក   ធតុកថ 

ពួកធម៌េនះ សេ្រងគ ះេ យខនធ ៣ យតនៈ ១ ធតុ ១ ។ មិន 

សេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន ។ មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ២ យតនៈ ១១ 

ធតុ ១៧    ។ 

 [៤២១] ពួកធម៌  ្របកបេ យផស ៈេ្រពះស យតនៈ 

ជបចច័យ ពួកធម៌េនះ សេ្រងគ ះេ យខនធ ៤ យតនៈ ២ ធតុ ៨ ។ 

មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន ។ មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ១ យតនៈ ១០ 

ធតុ ១០    ។ 

 [៤២២] ពួកធម៌  ្របកបេ យេវទនេ្រពះផស ៈជបចច័យ 

ពួកធម៌េនះ សេ្រងគ ះេ យខនធ ៣ យតនៈ ២ ធតុ ៨ ។ មិន 

សេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន ។ មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ២ យតនៈ ១០ 

ធតុ ១០    ។ 

 [៤២៣] ពួកធម៌  ្របកបេ យត ្ហ េ្រពះេវទនជបចច័យ 

ពួកធម៌  ្របកបេ យឧបទន េ្រពះត ្ហ ជបចច័យ ពួកធម៌ 

       ្របកបេ យកមមភព       ពួកធម៌េនះ       សេ្រងគ ះេ យខនធ ៤ 
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១៦៣ 

សមបយុេត្តន   សងគហិ សងគហិតបទំ 

ទ្វី យតេនហិ ទ្វីហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ កតីហិ 

អសងគហិ  ។ ឯេកន ខេនធន ទស យតេនហិ 

េ ឡសហិ      ធតហិូ      អសងគហិ      ។ 

 [៤២៤] េ េកន េយ ធមម  ទុេកខន េយ ធមម  

េទមនេស ន េយ ធមម  សមបយុ ្ត  េត ធមម  

តីហិ ខេនធហិ ទ្វី យតេនហិ ទ្វីហិ ធតហិូ សងគ- 

ហិ  ។ កតីហិ អសងគហិ  ។ ទ្វីហិ ខេនធហិ ទស- 

យតេនហិ េ ឡសហិ ធតហិូ អសងគហិ  ។ 

 [៤២៥] ឧបយេសន េយ ធមម  សតិបប ្ឋ េនន 

េយ ធមម  សមមបបធេនន េយ ធមម  សមបយុ ្ត  

េត ធមម  ចតហិូ ខេនធហិ ទ្វី យតេនហិ ទ្វីហិ 

ធតហិូ សងគហិ  ។ កតីហិ អសងគហិ  ។ 

ឯេកន ខេនធន ទស យតេនហិ េ ឡសហិ 

ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 

 [៤២៦] ឥទធិបេទន េយ ធមម  សមបយុ ្ត  

េត ធមម  តីហិ ខេនធហិ ឯេកនយតេនន ឯកយ 

ធតុយ        សងគហិ         ។        កតីហិ        អសងគហិ        ។ 
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១៦៣ 

សមបយុេត្តន   សងគហិ សងគហិតបទ 

យតនៈ ២ ធតុ ២ ។ មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន ។ មិន 

សេ្រងគ ះេ យខនធ ១     យតនៈ ១០     ធតុ ១៦     ។ 

 [៤២៤] ពួកធម៌  ្របកបេ យេសចក្ដីេ ក ពួកធម៌ 

 ្របកបេ យេសចក្ដីទុកខ ពួកធម៌  ្របកបេ យេទមនស  

ពួកធម៌េនះ សេ្រងគ ះេ យខនធ ៣ យតនៈ ២ ធតុ ២ ។ មិន 

សេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន ។ មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ២ យតនៈ ១០ 

ធតុ ១៦     ។ 

 [៤២៥] ពួកធម៌  ្របកបេ យឧបយសៈ ពួកធម៌  

្របកបេ យសតិបប ្ឋ ន ពួកធម៌  ្របកបេ យសមមបបធន ពួក 

ធម៌េនះ សេ្រងគ ះេ យខនធ ៤ យតនៈ ២ ធតុ ២ ។ មិន 

សេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន ។ មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ១ យតនៈ ១០ 

ធតុ ១៦    ។ 

 [៤២៦] ពួកធម៌  ្របកបេ យឥទធិបទ ពួកធម៌េនះ 

សេ្រងគ ះេ យខនធ ៣    យតនៈ ១    ធតុ ១    ។    មិនសេ្រងគ ះេ យ 
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១៦៤ 

អភិធមមបិដេក   ធតុកថ 

ទ្វីហិ ខេនធហិ ឯកទស យតេនហិ សត្តរសហិ 
ធតហិូ     អសងគហិ     ។ 
 [៤២៧] ឈេនន េយ ធមម  សមបយុ ្ត  េត 
ធមម  តីហិ ខេនធហិ ទ្វី យតេនហិ ទ្វីហិ ធតហិូ 
សងគហិ  ។ កតីហិ អសងគហិ  ។ ទ្វីហិ ខេនធហិ 
ទស យតេនហិ េ ឡសហិ ធតហិូ អសងគហិ  ។ 
 [៤២៨] អបបមញញ យ េយ ធមម  បញចហិ 
ឥ្រនទិេយហិ េយ ធមម  បញចហិ ពេលហិ េយ ធមម  
សត្តហិ េពជឈេងគហិ េយ ធមម  អរេិយន អដ្ឋងគិ - 
េកន មេគគន េយ ធមម  សមបយុ ្ត  េត ធមម  
ចតហិូ ខេនធហិ ទ្វី យតេនហិ ទ្វីហិ ធតហិូ 
សងគហិ  ។ កតីហិ អសងគហិ  ។ ឯេកន 
ខេនធន ទស យតេនហិ េ ឡសហិ ធតហិូ 
អសងគហិ      ។ 
 [៤២៩] ផេស ន េយ ធមម  េចតនយ េយ 
ធមម  មនសិកេរន េយ ធមម  សមបយុ ្ត  េត 
ធមម  ចតហិូ ខេនធហិ ទ្វី យតេនហិ អដ្ឋហិ 
ធតហិូ        សងគហិ         ។        កតីហិ        អសងគហិ         ។ 
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១៦៤ 

អភិធមមបិដក   ធតុកថ 

ធម៌ប៉ុនម ន ។ មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ២ យតនៈ ១១ ធតុ ១៧ ។ 

 [៤២៧] ពួកធម៌  ្របកបេ យឈន ពួកធម៌េនះ 

សេ្រងគ ះេ យខនធ ៣ យតនៈ ២ ធតុ ២ ។ មិនសេ្រងគ ះ 

េ យធម៌ប៉ុនម ន ។ មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ២ យតនៈ ១០ 

ធតុ ១៦     ។ 

 [៤២៨] ពួកធម៌  ្របកបេ យអបបមញញ  ពួកធម៌  

្របកបេ យឥ្រនទិយ ៥ ពួកធម៌  ្របកបេ យពលៈ ៥ ពួកធម៌ 

 ្របកបេ យេពជឈងគ ៧ ពួកធម៌  ្របកបេ យមគគមនអងគ 

៨ ដ៏្របេសើរ ពួកធម៌េនះ សេ្រងគ ះេ យខនធ ៤ យតនៈ ២ 

ធតុ ២ ។ មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន ។ មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ១ 

យតនៈ ១០    ធតុ ១៦    ។ 

 [៤២៩] ពួកធម៌  ្របកបេ យផស ៈ ពួកធម៌  

្របកបេ យេចតន ពួកធម៌  ្របកបេ យមនសិករៈ ពួកធម៌េនះ 

សេ្រងគ ះេ យខនធ ៤   យតនៈ ២   ធតុ ៨   ។   មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ 
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១៦៥ 

សមបយុេត្តន   សងគហិ សងគហិតបទំ 

ឯេកន ខេនធន ទស យតេនហិ ទសហិ ធតហិូ 

អសងគហិ     ។ 

 [៤៣០] េវទនយ េយ ធមម  សញញ យ េយ 

ធមម  សមបយុ ្ត  េត ធមម  តីហិ ខេនធហិ ទ្វី - 

យតេនហិ អដ្ឋហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ កតីហិ 

អសងគហិ  ។ ទ្វីហិ ខេនធហិ ទស យតេនហិ 

ទសហិ     ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 

 [៤៣១] ចិេត្តន េយ ធមម  សមបយុ ្ត  េត 

ធមម  តីហិ ខេនធហិ ឯេកនយតេនន ឯកយ 

ធតុយ សងគហិ  ។ កតីហិ អសងគហិ  ។ ទ្វីហិ 

ខេនធហិ ឯកទស យតេនហិ សត្តរសហិ ធតហិូ 

អសងគហិ      ។ 

 [៤៣២] អធិេមេកខន េយ ធមម  សមបយុ ្ត  

េត ធមម  ចតហិូ ខេនធហិ ទ្វី យតេនហិ តីហិ 

ធតហិូ សងគហិ  ។ កតីហិ អសងគហិ  ។ 

ឯេកន ខេនធន ទស យតេនហិ បននរសហិ 

ធតហិូ       អសងគហិ        ។ 
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១៦៥ 

សមបយុេត្តន   សងគហិ សងគហិតបទ 

ប៉ុនម ន ។ មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ១ យតនៈ ១០ ធតុ ១០ ។ 

 [៤៣០] ពួកធម៌  ្របកបេ យេវទន ពួកធម៌  

្របកបេ យសញញ  ពួកធម៌េនះ សេ្រងគ ះេ យខនធ ៣ យតនៈ ២ 

ធតុ ៨ ។ មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន ។ មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ២ 

យតនៈ ១០     ធតុ ១០     ។ 

 [៤៣១] ពួកធម៌  ្របកបេ យចិត្ត ពួកធម៌េនះ សេ្រងគ ះ 

េ យខនធ ៣ យតនៈ ១ ធតុ ១ ។ មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ 

ប៉ុនម ន ។ មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ២ យតនៈ ១១ ធតុ ១៧ ។ 

 [៤៣២] ពួកធម៌  ្របកបេ យអធិេមកខ ពួកធម៌េនះ 

សេ្រងគ ះេ យខនធ ៤ យតនៈ ២ ធតុ ៣ ។ មិនសេ្រងគ ះេ យ 

ធម៌ប៉ុនម ន   ។    មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ១    យតនៈ ១០   ធតុ ១៥   ។ 
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១៦៦ 

អភិធមមបិដេក   ធតុកថ 

 [៤៣៣] សុខយ េវទនយ សមបយុេត្តហិ 

ធេមមហិ េយ ធមម  ទុកខ យ េវទនយ សមបយុេត្តហិ 

ធេមមហិ េយ ធមម  អទុកខមសុខយ េវទនយ 

សមបយុេត្តហិ ធេមមហិ េយ ធមម  សវតិកកសវចិ- 

េរហិ ធេមមហិ េយ ធមម  អវតិកកវចិរមេត្តហិ ធេមមហិ 

េយ ធមម  បីតិសហគេតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  

សុខសហគេតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  ឧេបកខ ស- 

ហគេតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  សមបយុ ្ត  េត 

ធមម  ឯេកន ខេនធន ឯេកនយតេនន ឯកយ 

ធតុយ សងគហិ  ។ កតីហិ អសងគហិ  ។ 

ចតហិូ ខេនធហិ ឯកទស យតេនហិ សត្តរសហិ 

ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 

 [៤៣៤] េហតហិូ ធេមមហិ េយ ធមម  េហតហិូ 

េចវ សេហតុេកហិ ច ធេមមហិ េយ ធមម  េហ- 

តហិូ េចវ េហតុសមបយុេត្តហិ ច ធេមមហិ េយ ធមម  

សមបយុ ្ត  េត ធមម  ចតហិូ ខេនធហិ ទ្វី យ- 

តេនហិ        ទ្វីហិ        ធតហិូ         សងគហិ          ។         កតីហិ 
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១៦៦ 

អភិធមមបិដក   ធតុកថ 

 [៤៣៣] ពួកធម៌  ្របកបេ យធម៌ែដល្របកបេ យសុខ- 

េវទន ពួកធម៌  ្របកបេ យធម៌ែដល្របកបេ យទុកខេវទន ពួក 

ធម៌  ្របកបេ យធម៌ែដល្របកបេ យអទុកខមសុខេវទន ពួកធម៌ 

 ្របកបេ យធម៌ែដល្របកបេ យវតិកកៈ ទងំ្របកបេ យវចិរៈ 

ពួកធម៌  ្របកបេ យធម៌ែដលមិនមនវតិកកៈ មន្រតឹមែតវចិរៈ 

ពួកធម៌  ្របកបេ យធម៌ែដល្រចឡេំ យបីតិ ពួកធម៌  ្របកប 

េ យធម៌ែដល្រចឡេំ យសុខ ពួកធម៌  ្របកបេ យធម៌ែដល 

្រចឡេំ យឧេបកខ  ពួកធម៌េនះ សេ្រងគ ះេ យខនធ ១ យតនៈ ១ 

ធតុ ១  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យ 

ខនធ ៤    យតនៈ ១១    ធតុ ១៧    ។ 

 [៤៣៤] ពួកធម៌  ្របកបេ យធម៌ជេហតុ ពួកធម៌ 

 ្របកបេ យធម៌ជេហតុទងំ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងេហតុ ពួកធម៌ 

 ្របកបេ យធម៌ជេហតុ ទងំ្របកបេ យេហតុ ពួកធម៌េនះ 

សេ្រងគ ះេ យខនធ ៤   យតនៈ ២   ធតុ ២   ។   មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ 
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១៦៧ 

សមបយុេត្តន   សងគហិ សងគហិតបទំ 

អសងគហិ  ។ ឯេកន ខេនធន ទស យតេនហិ 

េ ឡសហិ      ធតហិូ      អសងគហិ       ។ 

 [៤៣៥] សេហតុេកហិ េចវ ន ច េហតហិូ 

ធេមមហិ េយ ធមម  េហតុសមបយុេត្តហិ េចវ ន ច 

េហតហិូ ធេមមហិ េយ ធមម  ន េហតហិូ សេហតុ- 

េកហិ ធេមមហិ េយ ធមម  សមបយុ ្ត  េត ធមម  

ឯេកន ខេនធន ឯេកនយតេនន ឯកយ 

ធតុយ សងគហិ  ។ កតីហិ អសងគហិ  ។ 

ចតហិូ ខេនធហិ ឯកទស យតេនហិ សត្តរសហិ 

ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 

 [៤៣៦] សេវហិ ធេមមហិ េយ ធមម  

សេវហិ េចវ សេវហិ ច ធេមមហិ េយ ធមម  

សេវហិ េចវ សវសមបយុេត្តហិ ច ធេមមហិ 

េយ ធមម  សមបយុ ្ត  េត ធមម  ចតហិូ ខេនធហិ 

ទ្វី យតេនហិ ទ្វីហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ ក- 

តីហិ អសងគហិ  ។ ឯេកន ខេនធន ទស - 

យតេនហិ        េ ឡសហិ        ធតហិូ         អសងគហិ         ។ 
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១៦៧ 

សមបយុេត្តន   សងគហិ សងគហិតបទ 

ប៉ុនម ន  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ១  យតនៈ ១០  ធតុ ១៦  ។ 

 [៤៣៥] ពួកធម៌  ្របកបេ យធម៌ ្រប្រពឹត្តេទជមួយ 

នឹងេហតុ ែតមិនែមនេហតុ ពួកធម៌  ្របកបេ យធម៌ែដល្របកប 

េ យេហតុ ែតមិនែមនេហតុ ពួកធម៌  ្របកបេ យធម៌មិនែមន 

េហតុ ែត្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងេហតុ ពួកធម៌េនះ សេ្រងគ ះេ យ 

ខនធ ១  យតនៈ ១  ធតុ ១  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។ 

មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ៤     យតនៈ ១១     ធតុ ១៧     ។ 

 [៤៣៦] ពួកធម៌  ្របកបេ យធម៌ជ សវៈ ពួកធម៌ 

 ្របកបេ យធម៌ជ សវៈ ទងំ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង សវៈ 

ពួកធម៌  ្របកបេ យធម៌ជ សវៈ ទងំ្របកបេ យ សវៈ ពួក 

ធម៌េនះ  សេ្រងគ ះេ យខនធ ៤  យតនៈ ២  ធតុ ២  ។  មិន 

សេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ១  យតនៈ ១០ 

ធតុ ១៦    ។ 
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១៦៨ 

អភិធមមបិដេក   ធតុកថ 

 [៤៣៧] សវសមបយុេត្តហិ េចវ ន ច 
សេវហិ ធេមមហិ េយ ធមម  សមបយុ ្ត  េត ធមម  

ឯេកន ខេនធន ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ 
សងគហិ  ។ កតីហិ អសងគហិ  ។ ចតហិូ ខេនធ- 
ហិ ឯកទស យតេនហិ សត្តរសហិ ធតហិូ 
អសងគហិ      ។ 
 [៤៣៨] សេញញ ជេនហិ ធេមមហិ េយ ធមម  
គេនថហិ ធេមមហិ េយ ធមម  ឱេឃហិ ធេមមហិ េយ 
ធមម  េយេគហិ ធេមមហិ េយ ធមម  នីវរេណហិ 
ធេមមហិ េយ ធមម  ប មេសហិ ធេមមហិ េយ 
ធមម  ប មេសហិ េចវ ប មេដ្ឋហិ ច ធេមមហិ 
េយ ធមម  សមបយុ ្ត  េត ធមម  ចតហិូ ខេនធហិ 
ទ្វី យតេនហិ ទ្វីហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ កតីហិ 
អសងគហិ  ។ ឯេកន ខេនធន ទស យតេនហិ 
េ ឡសហិ     ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 
 [៤៣៩] ប មសសមបយុេត្តហិ ធេមមហិ េយ 
ធមម  សមបយុ ្ត  េត ធមម  ឯេកន ខេនធន ឯ- 
េកនយតេនន        ឯកយ        ធតុយ         សងគហិ          ។ 
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១៦៨ 

អភិធមមបិដក   ធតុកថ 

 [៤៣៧] ពួកធម៌  ្របកបេ យធម៌ែដល្របកបេ យ សវៈ 

ែតមិនែមន សវៈ  ពួកធម៌េនះ  សេ្រងគ ះេ យខនធ ១  យតនៈ ១ 

ធតុ ១  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ៤ 

យតនៈ ១១    ធតុ ១៧    ។ 

 [៤៣៨] ពួកធម៌  ្របកបេ យធម៌ជសេញញ ជនៈ ពួកធម៌ 

 ្របកបេ យធម៌ជគនថៈ ពួកធម៌  ្របកបេ យធម៌ជឱឃៈ 

ពួកធម៌  ្របកបេ យធម៌ជេយគៈ ពួកធម៌  ្របកបេ យធម៌ 

ជនីវរណៈ ពួកធម៌  ្របកបេ យធម៌ជប មសៈ ពួកធម៌  

្របកបេ យធម៌ជប មសៈ ទងំប មសៈ ទ បអែង្អលេហើយ ពួកធម៌ 

េនះ  សេ្រងគ ះេ យខនធ ៤  យតនៈ ២  ធតុ ២  ។  មិនសេ្រងគ ះ 

េ យធម៌ប៉ុនម ន ។  មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ១  យតនៈ ១០  ធតុ ១៦ ។ 

  [៤៣៩] ពួកធម៌  ្របកបេ យធម៌ែដល្របកបេ យប - 

មសៈ    ពួកធម៌េនះ    សេ្រងគ ះេ យខនធ ១    យតនៈ ១    ធតុ ១ ។ 
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១៦៩ 

សមបយុេត្តន   សងគហិ សងគហិតបទំ 

កតីហិ អសងគហិ  ។ ចតហិូ ខេនធហិ ឯកទស- 

យតេនហិ សត្តរសហិ ធតហិូ អសងគហិ  ។ 

 [៤៤០] ចិេត្តហិ ធេមមហិ េយ ធមម  សមប- 

យុ ្ត  េត ធមម  តីហិ ខេនធហិ ឯេកនយតេនន 

ឯកយ ធតុយ សងគហិ  ។ កតីហិ អសងគ- 

ហិ  ។ ទ្វីហិ ខេនធហិ ឯកទស យតេនហិ 

សត្តរសហិ       ធតហិូ       អសងគហិ        ។ 

 [៤៤១] េចតសិេកហិ ធេមមហិ េយ ធមម  

ចិត្តសមបយុេត្តហិ ធេមមហិ េយ ធមម  ចិត្តសំសេដ្ឋហិ 

ធេមមហិ េយ ធមម  ចិត្តសំសដ្ឋសមុ ្ឋ េនហិ ធេមមហិ 

េយ ធមម  ចិត្តសំសដ្ឋសមុ ្ឋ នសហភហិូ ធេមមហិ 

េយ ធមម  ចិត្តសំសដ្ឋសមុ ្ឋ ននុបរវិត្តីហិ ធេមមហិ 

េយ ធមម  សមបយុ ្ត  េត ធមម  ឯេកន ខេនធន 

ឯេកនយតេនន សត្តហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ ក- 

តីហិ អសងគហិ  ។ ចតហិូ ខេនធហិ ឯកទស- 

យតេនហិ ឯកទសហិ ធតហិូ អសងគហិ  ។ 

 [៤៤២]       ឧបទេនហិ           ធេមមហិ           េយ           ធមម  
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១៦៩ 

សមបយុេត្តន   សងគហិ សងគហិតបទ 

មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ៤   យតនៈ ១១ 

ធតុ ១៧    ។ 

 [៤៤០] ពួកធម៌  ្របកបេ យធម៌គឺចិត្ត ពួកធម៌េនះ 

សេ្រងគ ះេ យខនធ ៣  យតនៈ ១  ធតុ ១  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យ 

ធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ២  យតនៈ ១១ ធតុ ១៧  ។ 

 [៤៤១] ពួកធម៌  ្របកបេ យធម៌គឺេចតសិក ពួកធម៌  

្របកបេ យធម៌ែដល្របកបេ យចិត្ត ពួកធម៌  ្របកបេ យធម៌ 

ែដល្រចឡេំ យចិត្ត ពួកធម៌  ្របកបេ យធម៌ែដល្រចឡទំងំ ងំ 

េឡើងអពីំចិត្ត ធម៌ពួក  ្របកបេ យធម៌ែដល្រចឡទំងំ ងំេឡើង 

ទងំេកើតជមួយនឹងចិត្ត ពួកធម៌  ្របកបេ យធម៌ែដល្រចឡទំងំ 

ងំេឡើងទងំ្រប្រពឹត្តេទ មចិត្ត  ពួកធម៌េនះ  សេ្រងគ ះេ យខនធ ១ 

យតនៈ ១  ធតុ ៧  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិន 

សេ្រងគ ះេ យខនធ ៤    យតនៈ ១១    ធតុ ១១    ។ 

 [៤៤២]     ពួកធម៌        ្របកបេ យធម៌ជឧបទន      ពួកធម៌ 



346 
 

១៧០ 

អភិធមមបិដេក   ធតុកថ 

កិេលេសហិ ធេមមហិ េយ ធមម  កិេលេសហិ េចវ 
សង កិ េលសិេកហិ ច ធេមមហិ េយ ធមម  កិេលេសហិ 
េចវ សង កិ លិេដ្ឋហិ ច ធេមមហិ េយ ធមម  កិ- 
េលេសហិ េចវ កិេលសសមបយុេត្តហិ ធេមមហិ 
េយ ធមម  សមបយុ ្ត  េត ធមម  ចតហិូ ខេនធហិ 
ទ្វី យតេនហិ ទ្វីហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ កតីហិ 
អសងគហិ  ។ ឯេកន ខេនធន ទស យតេនហិ 
េ ឡសហិ      ធតហិូ      អសងគហិ       ។ 
 [៤៤៣] សង កិ លិេដ្ឋហិ េចវ(១) េន ច កិ- 
េលេសហិ ធេមមហិ េយ ធមម  កិេលសសមបយុេត្ត- 
ហិ េចវ(២) េន ច កិេលេសហិ ធេមមហិ េយ ធមម  
សវតិេកកហិ ធេមមហិ េយ ធមម  សវចិេរហិ ធេមមហិ 
េយ ធមម  សបបតីិេកហិ ធេមមហិ េយ ធមម  បីតិ- 
សហគេតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  សុខសហគេតហិ 
ធេមមហិ េយ ធមម  ឧេបកខ សហគេតហិ ធេមមហិ 
េយ ធមម  សមបយុ ្ត  េត ធមម  កតីហិ ខេនធហិ 
កតី យតេនហិ        កតីហិ        ធតហិូ        សងគហិ         ។ 
     ១   ឱ.   សងកិេល    េចវ   ។   ២   ឱ.   កិេលសសមបយុ ្ត    េចវ   ។ 
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១៧០ 

អភិធមមបិដក   ធតុកថ 

 ្របកបេ យធម៌ជកិេលស ពួកធម៌  ្របកបេ យធម៌ជកិេលស 

ទងំគួរដល់នូវេសចក្ដីេ ហមង ពួកធម៌  ្របកបេ យធម៌ជកិេលស 

ទងំជធម៌េ ហមងេហើយ ពួកធម៌  ្របកបេ យធម៌ជកិេលស 

ទងំ្របកបេ យកិេលស ពួកធម៌េនះ  សេ្រងគ ះេ យខនធ ៤  យ- 

តនៈ ២  ធតុ ២  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិនសេ្រងគ ះ 

េ យខនធ ១    យតនៈ ១០    ធតុ ១៦    ។ 

 [៤៤៣] ពួកធម៌  ្របកបេ យធម៌ែដលេ ហមងេហើយ 

ែតមិនែមនជកិេលស ពួកធម៌  ្របកបេ យធម៌ែដល្របកបេ យ 

កិេលស ែតមិនែមនកិេលស ពួកធម៌  ្របកបេ យធម៌ែដល្របកប 

េ យវតិកកៈ ពួកធម៌  ្របកបេ យធម៌ែដល្របកបេ យវចិរៈ ពួក 

ធម៌  ្របកបេ យធម៌ែដល្របកបេ យបីតិ ពួកធម៌  ្របកប 

េ យធម៌ែដល្រចឡេំ យបីតិ ពួកធម៌  ្របកបេ យធម៌ែដល្រចឡ ំ

េ យសុខ ពួកធម៌  ្របកបេ យធម៌ែដល្រចឡេំ យឧេបកខ  

ពួកធម៌េនះ   សេ្រងគ ះេ យខនធប៉ុនម ន   យតនៈប៉ុនម ន   ធតុប៉ុនម ន ។ 
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១៧១ 

អសងគហិេតន   សមបយុត្តវបិបយុត្តបទំ 

េត ធមម  ឯេកន ខេនធន ឯេកនយតេនន 

ឯកយ ធតុយ សងគហិ  ។ កតីហិ អសងគ- 

ហិ  ។ ចតហិូ ខេនធហិ ឯកទស យតេនហិ 

សត្តរសហិ     ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 

សមបយុេត្តន   សងគហិ សងគហិតបទនិេទទេ    និដ្ឋិេ    ។ 

 

អសងគហិេតន   សមបយុត្តវបិបយុត្តបទនិេទទេ  

 [៤៤៤] របូកខ េនធន េយ ធមម  ខនធសងគេហន 

អសងគហិ  យតនសងគេហន អសងគហិ  ធតុ- 

សងគេហន អសងគហិ  េត ធមម  កតីហិ ខេនធហិ 

កតី យតេនហិ កតីហិ ធតហិូ សមបយុ ្ត  ។ 

េត ធមម  តីហិ ខេនធហិ សមបយុ ្ត  ឯេកនយត- 

េនន ឯកយ ធតុយ េកហិចិ សមបយុ ្ត  ។ 

កតីហិ វបិបយុ ្ត  ។ ឯេកន ខេនធន ទស យ- 

តេនហិ ទសហិ ធតហិូ វបិបយុ ្ត  ឯេកនយ- 

តេនន        ឯកយ        ធតុយ        េកហិចិ        វបិបយុ ្ត      ។ 
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១៧១ 

អសងគហិេតន   សមបយុត្តវបិបយុត្តបទ 

ពួកធម៌េនះ  សេ្រងគ ះេ យខនធ ១  យតនៈ ១  ធតុ ១  ។  មិន 

សេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន ។ មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ៤ យតនៈ ១១ 

ធតុ ១៧    ។ 

ចប់   សមបយុេត្តន   សងគហិ សងគហិតបទនិេទទស   ។ 

 

អសងគហិេតន   សមបយុត្តវបិបយុត្តបទនិេទទស 

 [៤៤៤] ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យរូបកខនធ េ យខនធ- 

សងគហៈ មិនសេ្រងគ ះេ យ យតនសងគហៈ មិនសេ្រងគ ះេ យធតុ- 

សងគហៈ ពួកធម៌េនះ ្របកបេ យខនធប៉ុនម ន យតនៈប៉ុនម ន  

ធតុប៉ុនម ន  ។  ពួកធម៌េនះ  ្របកបេ យខនធ ៣  ក៏មន  ្របកប 

េ យ យតនៈ ១  ធតុ ១  និងធម៌ពួកខ្លះ  ក៏មន  ។  ្របសចក 

ធម៌ប៉ុនម ន  ។  ្របសចកខនធ ១  យតនៈ ១០  ធតុ ១០  ក៏មន 

្របសចក យតនៈ ១    ធតុ ១    និងធម៌ពួកខ្លះ    ក៏មន    ។ 
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១៧២ 

អភិធមមបិដេក   ធតុកថ 

 [៤៤៥] ធមម យតេនន េយ ធមម  ធមមធតុយ 

េយ ធមម  ឥតថិ្រនទិេយន េយ ធមម  បុរសិិ្រនទិេយន 

េយ ធមម  ជីវតិិ្រនទិេយន េយ ធមម  វញិញ ណបបចចយ 

នមរេូបន េយ ធមម  អសញញ ភេវន េយ ធមម  

ឯកេ ករភេវន េយ ធមម  ជតយិ េយ ធមម  

ជ យ េយ ធមម  មរេណន េយ ធមម  ខនធសងគេហន 

អសងគហិ  យតនសងគេហន អសងគហិ  ធតុ- 

សងគេហន អសងគហិ  េត ធមម  តីហិ ខេនធហិ 

សមបយុ ្ត  ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ 

េកហិចិ សមបយុ ្ត  ។ កតីហិ វបិបយុ ្ត  ។ 

ឯេកន ខេនធន ទស យតេនហិ ទសហិ ធតហិូ 

វបិបយុ ្ត  ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ 

េកហិចិ      វបិបយុ ្ត       ។ 

 [៤៤៦] អរបូភេវន េយ ធមម  េនវសញញ ន- 

សញញ ភេវន េយ ធមម  ចតុេ ករភេវន េយ ធមម  

ឥទធិបេទន េយ ធមម  ខនធសងគេហន អសងគហិ  

យតនសងគេហន             អសងគហិ             ធតុសងគេហន 
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១៧២ 

អភិធមមបិដក   ធតុកថ 

 [៤៤៥] ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យធមម យតនៈ ពួក 

ធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យធមមធតុ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យ 

ឥតថិ្រនទិយ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យបុរសិិ្រនទិយ ពួកធម៌  

មិនសេ្រងគ ះេ យជីវតិិ្រនទិយ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យនមរូប 

េ្រពះវញិញ ណជបចច័យ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យអសញញ ភព 

ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យឯកេ ករភព ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះ 

េ យជតិ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យជ  ពួកធម៌  មិន 

សេ្រងគ ះេ យមរណៈ េ យខនធសងគហៈ មិនសេ្រងគ ះេ យ យតន- 

សងគហៈ មិនសេ្រងគ ះេ យធតុសងគហៈ ពួកធម៌េនះ ្របកបេ យ 

ខនធ ៣  ក៏មន  ្របកបេ យ យតនៈ ១  ធតុ ១  និងធម៌ពួកខ្លះ 

ក៏មន  ។  ្របសចកធម៌ប៉ុនម ន  ។  ្របសចកខនធ ១  យតនៈ ១០ 

ធតុ ១០  ក៏មន   ្របសចក យតនៈ ១  ធតុ ១  និងធម៌ពួកខ្លះ 

ក៏មន    ។ 

 [៤៤៦] ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យអរូបភព ពួកធម៌ 

 មិនសេ្រងគ ះេ យេនវសញញ នសញញ ភព ពួកធម៌  មិន 

សេ្រងគ ះេ យចតុេ ករភព ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យឥទធិបទ 

េ យខនធសងគហៈ     មិនសេ្រងគ ះេ យ យតនសងគហៈ     មិនសេ្រងគ ះ 
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១៧៣ 

អសងគហិេតន   សមបយុត្តវបិបយុត្តបទំ 

អសងគហិ  េត ធមម  កតីហិ ខេនធហិ កតី- 

យតេនហិ កតីហិ ធតហិូ សមបយុ ្ត តិ ។ 

នតថិ ។ កតីហិ វបិបយុ ្ត  ។ ចតហិូ ខេនធហិ 

ឯេកនយតេនន សត្តហិ ធតហិូ វបិបយុ ្ត  

ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ េកហិចិ 

វបិបយុ ្ត      ។ 

 [៤៤៧] កុសេលហិ ធេមមហិ េយ ធមម  

អកុសេលហិ ធេមមហិ េយ ធមម  សុខយ េវទ- 

នយ សមបយុេត្តហិ ធេមមហិ េយ ធមម  ទុកខ យ 

េវទនយ សមបយុេត្តហិ ធេមមហិ េយ ធមម  

អទុកខមសុខយ េវទនយ សមបយុេត្តហិ ធេមមហិ 

េយ ធមម  វបិេកហិ ធេមមហិ េយ ធមម  វបិក- 

ធមមធេមមហិ េយ ធមម  អនុបទិនន នុបទនិេយហិ 

ធេមមហិ េយ ធមម  សង កិ លិដ្ឋសង កិ េលសិេកហិ 

ធេមមហិ េយ ធមម  អសង កិ លិ ្ឋ សង កិ េលសិេកហិ 

ធេមមហិ េយ ធមម  សវតិកកសវចិេរហិ ធេមមហិ 

េយ        ធមម        អវតិកកវចិរមេត្តហិ       ធេមមហិ       េយ       ធមម  
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១៧៣ 

អសងគហិេតន   សមបយុត្តវបិបយុត្តបទ 

េ យធតុសងគហៈ ពួកធម៌េនះ ្របកបេ យខនធប៉ុនម ន យតនៈ 

ប៉ុនម ន ធតុប៉ុនម ន ។ មិនមនេទ ។ ្របសចកធម៌ប៉ុនម ន ។ 

្របសចកខនធ ៤  យតនៈ ១  ធតុ ៧  ក៏មន  ្របសចក យ- 

តនៈ ១    ធតុ ១    និងធម៌ពួកខ្លះ    ក៏មន    ។ 

 [៤៤៧] ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យកុសលធម៌ ពួកធម៌ 

 មិនសេ្រងគ ះេ យអកុសលធម៌ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យ 

ធម៌ែដល្របកបេ យសុខេវទន ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ 

ែដល្របកបេ យទុកខេវទន ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ែដល 

្របកបេ យអទុកខមសុខេវទន ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ជ 

វបិក ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌មនវបិកជ្រប្រកតី ពួកធម៌ 

 មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ែដលកមម្របកបេ យកិេលសមនត ្ហ ជ 

េដើមមិនកន់យកេហើយ ទងំមិនជ្របេយជន៍ដល់ឧបទន ពួកធម៌  

មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ែដលេ ហមងេហើយ ទងំគួរដល់នូវេសចក្ដីេ - 

ហមង ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ែដលមិនេ ហមងេហើយ ទងំ 

មិនគួរដល់នូវេសចក្ដីេ ហមង ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យពួកធម៌ 

ែដល្របកបេ យវតិកកៈ ទងំ្របកបេ យវចិរៈ ពួកធម៌  មិន 

សេ្រងគ ះេ យធម៌ែដលមិនមនវតិកកៈ    មន្រតឹមែតវចិរៈ    ពួកធម៌  
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១៧៤ 

អភិធមមបិដេក   ធតុកថ 

បីតិសហគេតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  សុខសហគេតហិ 

ធេមមហិ េយ ធមម  ឧេបកខ សហគេតហិ ធេមមហិ េយ 

ធមម  ទស េនន ប តេព្វហិ ធេមមហិ េយ ធមម  

ភវនយ ប តេព្វហិ ធេមមហិ េយ ធមម  ទស េនន 

ប តព្វេហតុេកហិ ធេមមហិ េយ ធមម  ភវនយ 

ប តព្វេហតុេកហិ ធេមមហិ េយ ធមម  ច- 

យគមីហិ ធេមមហិ េយ ធមម  អបចយគមីហិ 

ធេមមហិ េយ ធមម  េសេកខហិ ធេមមហិ េយ ធមម  

អេសេកខ ហិ ធេមមហិ េយ ធមម  មហគគេតហិ 

ធេមមហិ េយ ធមម  អបបមេណហិ ធេមមហិ េយ 

ធមម  បរ ិ ្ត រមមេណហិ ធេមមហិ េយ ធមម  មហគគ - 

រមមេណហិ ធេមមហិ េយ ធមម  អបបម រមមេណហិ 

ធេមមហិ េយ ធមម  ហីេនហិ ធេមមហិ េយ ធមម  

បណីេតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  មិចឆត្តនិយេតហិ ធេមម- 

ហិ      េយ      ធមម       សមមត្តនិយេតហិ      ធេមមហិ      េយ     ធមម  
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១៧៤ 

អភិធមមបិដក   ធតុកថ 

មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ែដល្រចឡេំ យបីតិ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះ 

េ យធម៌ែដល្រចឡេំ យសុខ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ 

ែដល្រចឡេំ យឧេបកខ  ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ែដលគួរ 

លះេ យទស នៈ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ែដលគួរលះ 

េ យភវន ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌មនេហតុគួរលះេ យ 

ទស នៈ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌មនេហតុគួរលះេ យ 

ភវន ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ែដលដល់នូវករសន  ំ ពួក 

ធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ែដលដល់នូវករមិនសន  ំ ពួកធម៌  

មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ជរបស់េសកខបុគគល ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះ 

េ យធម៌ជរបស់អេសកខបុគគល ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ 

ែដលដល់នូវសភពធ ំ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌្របមណមិន 

បន ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ែដលមន រមមណ៍តូចឆម រ ពួក 

ធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ែដលមន រមមណ៍ដល់នូវសភពធ ំ ពួក 

ធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ែដលមន រមមណ៍្របមណមិនបន ពួក 

ធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌េថកទប ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះ 

េ យធម៌ឧត្តម ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌មនសភពខុស 

និងេទៀង   ពួកធម៌     មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌មនសភព្រតូវនិងេទៀង 
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១៧៥ 

អសងគហិេតន   សមបយុត្តវបិបយុត្តបទំ 

មគគ រមមេណហិ ធេមមហិ េយ ធមម  មគគេហតុេកហិ 
ធេមមហិ េយ ធមម  មគគ ធិបតីហិ ធេមមហិ េយ ធមម  
អតី រមមេណហិ ធេមមហិ េយ ធមម  អនគ រមមេណហិ 
ធេមមហិ េយ ធមម  បចចុបបនន រមមេណហិ ធេមមហិ េយ 
ធមម  អជឈ ្ត រមមេណហិ ធេមមហិ េយ ធមម  ពហិទធ - 
រមមេណហិ ធេមមហិ េយ ធមម  អជឈត្តពហិទធ រមម- 
េណហិ ធេមមហិ េយ ធមម  សេហតុេកហិ ធេមមហិ 
េយ ធមម  េហតុសមបយុេត្តហិ ធេមមហិ េយ ធមម  
សេហតុេកហិ េចវ ន ច េហតហិូ ធេមមហិ េយ 
ធមម  េហតុសមបយុេត្តហិ េចវ ន ច េហតហិូ ធេមមហិ 
េយ ធមម  ន េហតហិូ សេហតុេកហិ ធេមមហិ េយ 
ធមម  ខនធសងគេហន អសងគហិ  យតនសងគេហន 
អសងគហិ  ធតុសងគេហន អសងគហិ  េត ធមម  
កតីហិ ខេនធហិ កតី យតេនហិ កតីហិ ធតហិូ 
សមបយុ ្ត តិ ។ នតថិ ។ កតីហិ វបិបយុ ្ត  ។ 
ចតហិូ ខេនធហិ ឯេកនយតេនន សត្តហិ ធតហិូ 
វបិបយុ ្ត  ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ 
េកហិចិ     វបិបយុ ្ត      ។ 
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១៧៥ 

អសងគហិេតន   សមបយុត្តវបិបយុត្តបទ 

ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌មនមគគជ រមមណ៍ ពួកធម៌  
មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌មនមគគជេហតុ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យ 
ធម៌មនមគគជអធិបតី ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌មន រមមណ៍ 
ជអតីត ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌មន រមមណ៍ជអនគត 
ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌មន រមមណ៍ជបចចុបបនន ពួកធម៌  
មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌មន រមមណ៍ខងកនុង ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះ 
េ យធម៌មន រមមណ៍ខងេ្រក ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យ 
ធម៌មន រមមណ៍ទងំខងកនុងទងំខងេ្រក ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះ 
េ យធម៌្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងេហតុ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យ 
ធម៌្របកបេ យេហតុ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ែដល្រប្រពឹត្ត 
េទជមួយនឹងេហតុ ែតមិនែមនេហតុ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យ 
ធម៌្របកបេ យេហតុ    ែតមិនែមនេហតុ     ពួកធម៌      មិនសេ្រងគ ះ 
េ យធម៌មិនែមនេហតុ ែត្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងេហតុ េ យខនធ- 
សងគហៈ មិនសេ្រងគ ះេ យ យតនសងគហៈ មិនសេ្រងគ ះេ យធតុ- 
សងគហៈ ពួកធម៌េនះ ្របកបេ យខនធប៉ុនម ន យតនៈប៉ុនម ន ធតុ 
ប៉ុនម ន ។ មិនមនេទ ។ ្របសចកធម៌ប៉ុនម ន ។ ្របសចក 
ខនធ ៤  យតនៈ ១  ធតុ ៧  ក៏មន  ្របសចក យតនៈ ១ 
ធតុ ១    និងធម៌ពួកខ្លះ    ក៏មន    ។ 
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១៧៦ 

អភិធមមបិដេក   ធតុកថ 

 [៤៤៨] របូីហិ ធេមមហិ េយ ធមម  ខនធសងគ- 

េហន អសងគហិ  យតនសងគេហន អសងគហិ  

ធតុសងគេហន អសងគហិ  េត ធមម  តីហិ ខេនធហិ 

សមបយុ ្ត  ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ 

េកហិចិ សមបយុ ្ត  ។ កតីហិ វបិបយុ ្ត  ។ 

ឯេកន ខេនធន ទស យតេនហិ ទសហិ ធតហិូ 

វបិបយុ ្ត  ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ 

េកហិចិ      វបិបយុ ្ត       ។ 

 [៤៤៩] អរបូីហិ ធេមមហិ េយ ធមម  េ កុត្ត- 

េរហិ ធេមមហិ េយ ធមម  អនសេវហិ ធេមមហិ េយ 

ធមម  សវសមបយុេត្តហិ ធេមមហិ េយ ធមម  សវ- 

សមបយុេត្តហិ េចវ េន ច សេវហិ ធេមមហិ េយ 

ធមម  សវវបិបយុេត្តហិ អនសេវហិ ធេមមហិ េយ ធមម  

អសេញញ ជនិេយហិ ធេមមហិ េយ ធមម  អគនថនិេយហិ 

ធេមមហិ េយ ធមម  អេនឃនិេយហិ ធេមមហិ េយ ធមម  

អេយគនិេយហិ ធេមមហិ េយ ធមម  អនីវរណិេយហិ 

ធេមមហិ      េយ     ធមម       អប មេដ្ឋហិ      ធេមមហិ      េយ     ធមម  
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១៧៦ 

អភិធមមបិដក   ធតុកថ 

 [៤៤៨] ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌មនរូប េ យ 

ខនធសងគហៈ មិនសេ្រងគ ះេ យ យតនសងគហៈ មិនសេ្រងគ ះេ យ 

ធតុសងគហៈ  ពួកធម៌េនះ  ្របកបេ យខនធ ៣  ក៏មន  ្របកប 

េ យ យតនៈ ១  ធតុ ១  និងធម៌ពួកខ្លះ  ក៏មន  ។  ្របសចក 

ធម៌ប៉ុនម ន  ។  ្របសចកខនធ ១  យតនៈ ១០  ធតុ ១០  ក៏មន 

្របសចក យតនៈ ១    ធតុ ១    និងធម៌ពួកខ្លះ    ក៏មន    ។ 

 [៤៤៩] ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌មិនមនរូប ពួក 

ធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ជេ កុត្តរ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះ 

េ យធម៌មិនមន សវៈ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌្របកប 

េ យ សវៈ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌្របកបេ យ សវៈ 

ែតមិនែមន សវៈ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌្របសចក សវៈ 

ទងំមិនមន សវៈ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌មិនជ្របេយជន៍ 

ដល់សេញញ ជនៈ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ែដលគនថៈមិនគបប ី

េ ត្រកង ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ែដលឱឃៈមិនគបប្ីរប្រពឹត្ត 

កន្លង ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ែដលេយគៈមិនគបប្ីរប្រពឹត្ត 

កន្លង ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌មិនជ្របេយជន៍ដល់នីវរណៈ 

ពួកធម៌      មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ែដលប មសៈ     មិន ទ បអែង្អល 
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១៧៧ 

អសងគហិេតន   សមបយុត្តវបិបយុត្តបទំ 

ប មសសមបយុេត្តហិ ធេមមហិ េយ ធមម  ប មស- 

វបិបយុេត្តហិ អប មេដ្ឋហិ ធេមមហិ េយ ធមម  រមម- 

េណហិ ធេមមហិ េយ ធមម  ខនធសងគេហន អសងគហិ- 

 យតនសងគេហន អសងគហិ  ធតុសងគេហន 

អសងគហិ  េត ធមម  កតីហិ ខេនធហិ កតី - 

យតេនហិ កតីហិ ធតហិូ សមបយុ ្ត តិ ។ នតថិ ។ 

កតីហិ វបិបយុ ្ត  ។ ចតហិូ ខេនធហិ ឯេកនយ- 

តេនន សត្តហិ ធតហិូ វបិបយុ ្ត  ឯេកនយត- 

េនន ឯកយ ធតុយ េកហិចិ វបិបយុ ្ត  ។ 

 [៤៥០] អនរមមេណហិ ធេមមហិ េយ ធមម  េន 

ចិេត្តហិ ធេមមហិ េយ ធមម  ចិត្តវបិបយុេត្តហិ ធេមមហិ 

េយ ធមម  ចិត្តសំសេដ្ឋហិ ធេមមហិ េយ ធមម  ចិត្ត- 

សមុ ្ឋ េនហិ ធេមមហិ េយ ធមម  ចិត្តសហភហិូ 

ធេមមហិ េយ ធមម  ចិ ្ត នុបរវិត្តីហិ ធេមមហិ េយ ធមម  

ពហិេរហិ ធេមមហិ េយ ធមម  ឧបទហិ ធេមមហិ 

េយ ធមម  ខនធសងគេហន អសងគហិ  យតន- 

សងគេហន        អសងគហិ          ធតុសងគេហន         អសងគហិ  
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១៧៧ 

អសងគហិេតន   សមបយុត្តវបិបយុត្តបទ 

ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ែដល្របកបេ យប មសៈ ពួកធម៌ 

 មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌្របសចកប មសៈទងំប មសៈមិន ទ ប 

អែង្អលេហើយ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌្រប្រពឹត្តេទជមួយ 

នឹង រមមណ៍ េ យខនធសងគហៈ មិនសេ្រងគ ះេ យ យតនសងគហៈ 

មិនសេ្រងគ ះេ យធតុសងគហៈ ពួកធម៌េនះ ្របកបេ យខនធប៉ុនម ន  

យតនៈប៉ុនម ន ធតុប៉ុនម ន ។ មិនមនេទ ។ ្របសចកធម៌ 

ប៉ុនម ន  ។  ្របសចកខនធ ៤  យតនៈ ១  ធតុ ៧  ក៏មន  ្របស 

ចក យតនៈ ១    ធតុ ១    និងធម៌ពួកខ្លះ    ក៏មន    ។ 

 [៤៥០] ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌មិនមន រមមណ៍ 

ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌មិនែមនចិត្ត ពួកធម៌  មិន 

សេ្រងគ ះេ យធម៌្របសចកចិត្ត ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ 

្រចឡេំ យចិត្ត ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ែដល ងំេឡើងអពីំ 

ចិត្ត ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ែដលេកើតជមួយនឹងចិត្ត ពួកធម៌ 

 មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ែដល្រប្រពឹត្តេទ មចិត្ត ពួកធម៌  មិន 

សេ្រងគ ះេ យធម៌ខងេ្រក ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ែដលកមម 

្របកបេ យកិេលសមនត ្ហ ជេដើមកន់យកេហើយ េ យខនធសងគហៈ 

មិនសេ្រងគ ះេ យ យតនសងគហៈ        មិនសេ្រងគ ះេ យធតុសងគហៈ 
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១៧៨ 

អភិធមមបិដេក   ធតុកថ 

េត ធមម  កតីហិ ខេនធហិ កតី យតេនហិ កតីហិ 

ធតហិូ សមបយុ ្ត  ។ េត ធមម  តីហិ ខេនធហិ 

សមបយុ ្ត  ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ 

េកហិចិ សមបយុ ្ត  ។ កតីហិ វបិបយុ ្ត  ។ 

ឯេកន ខេនធន ទស យតេនហិ ទសហិ ធតហិូ 

វបិបយុ ្ត  ឯេកនយតេនន ឯកយ ធតុយ 

េកហិចិ     វបិបយុ ្ត      ។ 

 [៤៥១] អនុបទនិេយហិ ធេមមហិ េយ ធមម  

អនុបទនសមបយុេត្តហិ ធេមមហិ េយ ធមម  ឧប- 

ទនសមបយុេត្តហិ េចវ េន ច ឧបទេនហិ ធេមមហិ 

េយ ធមម  ឧបទនវបិបយុេត្តហិ អនុបទនិេយហិ 

ធេមមហិ េយ ធមម  អសង កិ េលសិេកហិ ធេមមហិ េយ 

ធមម  អសង កិ លិេដ្ឋហិ ធេមមហិ េយ ធមម  កិេល- 

សសមបយុេត្តហិ ធេមមហិ េយ ធមម  សង កិ លិេដ្ឋហិ 

េចវ       េន       ច       កិេលេសហិ        ធេមមហិ        េយ        ធមម  
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១៧៨ 

អភិធមមបិដក   ធតុកថ 

ពួកធម៌េនះ ្របកបេ យខនធប៉ុនម ន យតនៈប៉ុនម ន ធតុប៉ុនម ន ។ 

ពួកធម៌េនះ  ្របកបេ យខនធ ៣  ក៏មន  ្របកបេ យ យតនៈ ១ 

ធតុ ១  និងធម៌ពួកខ្លះ  ក៏មន  ។  ្របសចកធម៌ប៉ុនម ន  ។  ្របស 

ចកខនធ ១  យតនៈ ១០  ធតុ ១០  ក៏មន  ្របសចក យតនៈ ១ 

ធតុ ១    និងធម៌ពួកខ្លះ    ក៏មន    ។ 

 [៤៥១] ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ែដលមិនជ្រប- 

េយជន៍ដល់ឧបទន ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ែដល្របកប 

េ យធម៌មិនែមនឧបទន ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ែដល 

្របកបេ យឧបទន ែតមិនែមនឧបទន ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះ 

េ យធម៌្របសចកឧបទន ទងំមិនជ្របេយជន៍ដល់ឧបទន ពួក 

ធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌មិនគួរដល់នូវេសចក្ដីេ ហមង ពួកធម៌ 

 មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ែដលមិនេ ហមងេហើយ ពួកធម៌  

មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌្របកបេ យកិេលស ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះ 

េ យធម៌ែដលេ ហមងេហើយ      ែតមិនែមនកិេលស          ពួកធម៌  
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១៧៩ 

អសងគហិេតន   សមបយុត្តវបិបយុត្តបទំ 

កិេលសសមបយុេត្តហិ េចវ េន ច កិេលេសហិ 

ធេមមហិ េយ ធមម  កិេលសវបិបយុេត្តហិ អសង កិ េលសិ- 

េកហិ ធេមមហិ េយ ធមម  ទស េនន ប តេព្វហិ 

ធេមមហិ េយ ធមម  ភវនយ ប តេព្វហិ ធេមមហិ 

េយ ធមម  ទស េនន ប តព្វេហតុេកហិ ធេមមហិ 

េយ ធមម  ភវនយ ប តព្វេហតុេកហិ ធេមមហិ 

េយ ធមម  សវតិេកកហិ ធេមមហិ េយ ធមម  សវចិ- 

េរហិ ធេមមហិ េយ ធមម  សបបតីិេកហិ ធេមមហិ េយ 

ធមម  បីតិសហគេតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  សុខ- 

សហគេតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  ឧេបកខ សហគេតហិ 

ធេមមហិ េយ ធមម  ន កមវចេរហិ ធេមមហិ េយ 

ធមម  របូវចេរហិ ធេមមហិ េយ ធមម  អរបូវចេរហិ 

ធេមមហិ េយ ធមម  អបរយិបេននហិ ធេមមហិ េយ ធមម  

និយយនិេកហិ ធេមមហិ េយ ធមម  និយេតហិ ធេមមហិ 

េយ ធមម  អនុត្តេរហិ ធេមមហិ េយ ធមម  សរេណ- 

ហិ      ធេមមហិ       េយ       ធមម        ខនធសងគេហន       អសងគហិ  
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១៧៩ 

អសងគហិេតន   សមបយុត្តវបិបយុត្តបទ 

មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌្របកបេ យកិេលស ែតមិនែមនកិេលស ពួកធម៌ 
 មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ែដល្របសចកកិេលស ទងំមិនគួរដល់នូវ 

េសចក្ដីេ ហមង ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ែដលគួរលះេ យ 
ទស នៈ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ែដលគួរលះេ យភវន 
ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌មនេហតុែដលគួរលះេ យទស នៈ 
ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌មនេហតុែដលគួរលះេ យភវន 
ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ែដល្របកបេ យវតិកកៈ ពួកធម៌ 

  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ែដល្របកបេ យវចិរៈ ពួកធម៌  មិន 
សេ្រងគ ះេ យធម៌ែដល្របកបេ យបីតិ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះ 
េ យធម៌ែដល្រចឡេំ យបីតិ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ែដល 
្រចឡេំ យសុខ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ែដល្រចឡេំ យ 
ឧេបកខ  ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌មិនែមនកមវចរ ពួក 
ធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ជរូបវចរ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះ 
េ យធម៌ជអរូបវចរ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ែដលមិន 
ប់បញចូ លកនុងវដ្តៈ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ជេ្រគ ងេចញ 

ចកវដ្តៈ ពួកធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌មនសភពេទៀង ពួក 
ធម៌  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ែដលមិន ចេរ ើខ្លួន ពួកធម៌  មិន 
សេ្រងគ ះេ យធម៌្របកបេ យស្រតូវ    េ យខនធសងគហៈ   មិនសេ្រងគ ះ 
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១៨០ 

អភិធមមបិដេក   ធតុកថ 

យតនសងគេហន អសងគហិ  ធតុសងគេហន 
អសងគហិ  េត ធមម  កតីហិ ខេនធហិ កតី - 
យតេនហិ កតីហិ ធតហិូ សមបយុ ្ត តិ ។ នតថិ ។ 
កតីហិ វបិបយុ ្ត  ។ ចតហិូ ខេនធហិ ឯេកនយ- 
តេនន សត្តហិ ធតហិូ វបិបយុ ្ត  ឯេកនយ- 
តេនន       ឯកយ       ធតុយ       េកហិចិ       វបិបយុ ្ត (១)     ។ 

អសងគហិេតន   សមបយុត្តវបិបយុត្តបទនិេទទេ    និដ្ឋិេ    ។ 

 

វបិបយុេត្តន   សងគហិ សងគហិតបទនិេទទេ  

 [៤៥២] របូកខ េនធន េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  
េត ធមម  កតីហិ ខេនធហិ កតី យតេនហិ កតីហិ 
ធតហិូ សងគហិ  ។ េត ធមម  ចតហិូ ខេនធហិ 
ទ្វី យតេនហិ អដ្ឋហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ 
កតីហិ អសងគហិ  ។ ឯេកន ខេនធន ទស - 
យតេនហិ     ទសហិ     ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 
     ១ ឱ. ឥេ  បរ ំ ត្រតុទនំ របូញច  ធមម យតនំ ធមមធតុ ឥតថី បុមំ ជីវតំិ នមរបំូ េទ្វ 
ភ  ជតិ ជ  មចចុ របំូ អនរមមណំ េន ចិេត្តន វបិបយុត្តំ វសំិសដ្ឋសមុ ្ឋ នសហភុអនុប- 
រវិត្តី  ពហិរ ំ ឧបទ  េទ្វ  វសីតិេយ  ឯស  នេយ  សុពុេទធ តិ  ឥេម  ប   ទិស ន្តិ  ។ 
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១៨០ 

អភិធមមបិដក   ធតុកថ 

េ យ យតនសងគហៈ មិនសេ្រងគ ះេ យធតុសងគហៈ  ពួកធម៌េនះ 

្របកបេ យខនធប៉ុនម ន យតនៈប៉ុនម ន ធតុប៉ុនម ន ។ មិនមនេទ ។ 

្របសចកធម៌ប៉ុនម ន  ។  ្របសចកខនធ ៤  យតនៈ ១  ធតុ ៧ 

ក៏មន    ្របសចក យតនៈ ១    ធតុ ១    និងធម៌ពួកខ្លះ    ក៏មន   ។ 

ចប់   អសងគហិេតន   សមបយុត្តវបិបយុត្តបទនិេទទស   ។ 

 

វបិបយុេត្តន   សងគហិ សងគហិតបទនិេទទស 

 [៤៥២] ពួកធម៌  ្របសចករូបកខនធ ពួកធម៌េនះ សេ្រងគ ះ 

េ យខនធប៉ុនម ន យតនៈប៉ុនម ន ធតុប៉ុនម ន ។ ពួកធម៌េនះ 

សេ្រងគ ះេ យខនធ ៤  យតនៈ ២  ធតុ ៨  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យ 

ធម៌ប៉ុនម ន   ។    មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ១    យតនៈ ១០    ធតុ ១០  ។ 
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១៨១ 

វបិបយុេត្តន  សងគហិ សងគហិតបទំ 

 [៤៥៣] េវទនខេនធន េយ ធមម  សញញ ខេនធន 

េយ ធមម  សងខ រកខ េនធន េយ ធមម  វញិញ ណកខ - 

េនធន េយ ធមម  មនយតេនន េយ ធមម  ម- 

និ្រនទិេយន េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  េត ធមម  កតីហិ 

ខេនធហិ កតី យតេនហិ កតីហិ ធតហិូ សងគ- 

ហិ  ។ េត ធមម  អសងខតំ ខនធេ  ឋេប ្វ  ឯ- 

េកន ខេនធន ឯកទស យតេនហិ ឯកទសហិ 

ធតហិូ សងគហិ  ។ កតីហិ អសងគហិ  ។ ចត-ូ 

ហិ ខេនធហិ ឯេកនយតេនន សត្តហិ ធតហិូ 

អសងគហិ      ។ 

 [៤៥៤] ចកខ យតេនន េយ ធមម  ។ េប ។ 

េផដ្ឋព្វ យតេនន េយ ធមម  ចកខុ ធតុយ េយ ធមម  

។ េប ។ េផដ្ឋព្វធតុយ េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  េត 

ធមម  ចតហិូ ខេនធហិ ទ្វី យតេនហិ អដ្ឋហិ ធតហិូ 

សងគហិ  ។ កតីហិ អសងគហិ  ។ ឯេកន ខេនធន 

ទស យតេនហិ       ទសហិ       ធតហិូ       អសងគហិ         ។ 
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១៨១ 

វបិបយុេត្តន   សងគហិ សងគហិតបទ 

 [៤៥៣] ពួកធម៌  ្របសចកេវទនខនធ ពួកធម៌  

្របសចកសញញ ខនធ ពួកធម៌  ្របសចកសងខ រកខនធ ពួកធម៌  

្របសចកវញិញ ណកខនធ ពួកធម៌  ្របសចកមនយតនៈ ពួកធម៌ 

 ្របសចកមនិ្រនទិយ ពួកធម៌េនះ សេ្រងគ ះេ យខនធប៉ុនម ន 

យតនៈប៉ុនម ន ធតុប៉ុនម ន ។ ពួកធម៌េនះ េវៀរែលង្រពះនិព្វ ន 

ជអសងខតៈ  េ្រកអពីំខនធេចញ  សេ្រងគ ះេ យខនធ ១  យតនៈ ១១ 

ធតុ ១១ ។ មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន ។ មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ៤ 

យតនៈ ១    ធតុ ៧    ។ 

 [៤៥៤] ពួកធម៌  ្របសចកចកខ យតនៈ ។ េប ។ ពួក 

ធម៌  ្របសចកេផដ្ឋព្វ យតនៈ ពួកធម៌  ្របសចកចកខុធតុ 

។ េប ។ ពួកធម៌  ្របសចកេផដ្ឋព្វធតុ ពួកធម៌េនះ សេ្រងគ ះ 

េ យខនធ ៤  យតនៈ ២  ធតុ ៨  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។ 

មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ១    យតនៈ ១០    ធតុ ១០    ។ 
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១៨២ 

អភិធមមបិដេក   ធតុកថ 

 [៤៥៥] ចកខុ វញិញ ណធតុយ េយ ធមម  េ - 

តវញិញ ណធតុយ េយ ធមម  ឃនវញិញ ណធតុយ 

េយ ធមម  ជិ ្ហ វញិញ ណធតុយ េយ ធមម  ក- 

យវញិញ ណធតុយ េយ ធមម  មេនធតុយ េយ 

ធមម  មេនវញិញ ណធតុយ េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  

េត ធមម  អសងខតំ ខនធេ  ឋេប ្វ  បញចហិ ខេនធហិ 

ទ្វ ទស យតេនហិ សត្តរសហិ ធតហិូ សងគ- 

ហិ  ។ កតីហិ អសងគហិ  ។ ន េកហិចិ 

ខេនធហិ ន េកហិចិ យតេនហិ ឯកយ ធតុយ 

អសងគហិ      ។ 

 [៤៥៦] ទុកខសេចចន េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  

េត ធមម  ចតហិូ ខេនធហិ ទ្វី យតេនហិ ទ្វីហិ 

ធតហិូ សងគហិ  ។ កតីហិ អសងគហិ  ។ ឯ- 

េកន ខេនធន ទស យតេនហិ េ ឡសហិ ធ- 

តហិូ     អសងគហិ      ។ 

 [៤៥៧] សមុទយសេចចន េយ ធមម  មគគសេចចន 

េយ       ធមម        វបិបយុ ្ត       េត       ធមម        អសងខតំ      ខនធេ  
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១៨២ 

អភិធមមបិដក   ធតុកថ 

 [៤៥៥] ពួកធម៌  ្របសចកចកខុ វញិញ ណធតុ ពួកធម ៌

 ្របសចកេ តវញិញ ណធតុ ពួកធម៌  ្របសចកឃន- 

វញិញ ណធតុ ពួកធម៌  ្របសចកជិ ្ហ វញិញ ណធតុ ពួកធម៌  

្របសចកកយវញិញ ណធតុ ពួកធម៌  ្របសចកមេនធតុ ពួក 

ធម៌  ្របសចកមេនវញិញ ណធតុ ពួកធម៌េនះ េវៀរែលង្រពះ 

និព្វ នជអសងខតៈ  េ្រកអពីំខនធេចញ  សេ្រងគ ះេ យខនធ ៥  យ- 

តនៈ ១២  ធតុ ១៧  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិនែមន 

មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ មួយ មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យ យតនៈ 

មួយេឡើយ      ែតមិនសេ្រងគ ះេ យធតុ ១   េទ     ។ 

 [៤៥៦] ពួកធម៌  ្របសចកទុកខសចច ពួកធម៌េនះ 

សេ្រងគ ះេ យខនធ ៤  យតនៈ ២  ធតុ ២  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យ 

ធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ១  យតនៈ ១០  ធតុ ១៦  ។ 

 [៤៥៧] ពួកធម៌  ្របសចកសមុទយសចច ពួកធម៌  

្របសចកមគគសចច        ពួកធម៌េនះ       េវៀរែលង្រពះនិព្វ នជអសងខតៈ 
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១៨៣ 

វបិបយុេត្តន  សងគហិ សងគហិតបទំ 

ឋេប ្វ  បញចហិ ខេនធហិ ទ្វ ទស យតេនហិ អ ្ឋ - 
រសហិ ធតហិូ សងគហិ  ។  កតីហិ អសងគហិ  ។ 
ន េកហិចិ ខេនធហិ ន េកហិចិ យតេនហិ 
ន     េកហិចិ     ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 
 [៤៥៨] និេ ធសេចចន េយ ធមម  ចកខុ ្រនទិ- 
េយន េយ ធមម  េ តិ្រនទិេយន េយ ធមម  ឃ- 
និ្រនទិេយន េយ ធមម  ជិវ ្ហ្ិរនទិេយន េយ ធមម  ក- 
យិ្រនទិេយន េយ ធមម  ឥតថិ្រនទិេយន េយ ធមម  
បុរសិិ្រនទិេយន េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  េត ធមម  
ចតហិូ ខេនធហិ ទ្វី យតេនហិ អដ្ឋហិ ធតហិូ 
សងគហិ  ។ កតីហិ អសងគហិ  ។ ឯេកន ខេនធន 
ទស យតេនហិ ទសហិ ធតហិូ អសងគហិ  ។ 
 [៤៥៩] មនិ្រនទិេយន េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  
េត ធមម  អសងខតំ ខនធេ  ឋេប ្វ  ឯេកន 
ខេនធន ឯកទស យតេនហិ ឯកទសហិ ធតហិូ 
សងគហិ  ។ កតីហិ អសងគហិ  ។ ចតហិូ 
ខេនធហិ ឯេកនយតេនន សត្តហិ ធតហិូ 
អសងគហិ      ។ 
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១៨៣ 

វបិបយុេត្តន   សងគហិ សងគហិតបទ 

េ្រកអពីំខនធេចញ  សេ្រងគ ះេ យខនធ ៥  យតនៈ ១២  ធតុ ១៨  ។ 

មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន ។ មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យខនធ មួយ 

មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យ យតនៈ មួយ មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យ 

ធតុ មួយេឡើយ     ។ 

 [៤៥៨] ពួកធម៌  ្របសចកនិេ ធសចច ពួកធម៌  

្របសចកចកខុ ្រនទិយ ពួកធម៌  ្របសចកេ តិ្រនទិយ ពួកធម៌  

្របសចកឃនិ្រនទិយ ពួកធម៌  ្របសចកជិវ ្ហ្ិរនទិយ ពួកធម៌  

្របសចកកយិ្រនទិយ ពួកធម៌  ្របសចកឥតថិ្រនទិយ ពួកធម៌  

្របសចកបុរសិិ្រនទិយ  ពួកធម៌េនះ  សេ្រងគ ះេ យខនធ ៤ យ- 

តនៈ ២  ធតុ ៨  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិនសេ្រងគ ះ 

េ យខនធ ១     យតនៈ ១០     ធតុ ១០     ។ 

 [៤៥៩] ពួកធម៌  ្របសចកមនិ្រនទិយ ពួកធម៌េនះ 

េវៀរែលង្រពះនិព្វ នជអសងខតៈ េ្រកអពីំខនធេចញ សេ្រងគ ះេ យខនធ ១ 

យតនៈ ១១  ធតុ ១១  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិន 

សេ្រងគ ះេ យខនធ ៤    យតនៈ ១     ធតុ ៧     ។ 
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១៨៤ 

អភិធមមបិដេក   ធតុកថ 

 [៤៦០] សុខិ្រនទិេយន េយ ធមម  ទុកខិ ្រនទិ- 

េយន េយ ធមម  េ មនស ្ិរនទិេយន េយ ធមម  

េទមនស ្ិរនទិេយន េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  េត ធមម  

អសងខតំ ខនធេ  ឋេប ្វ  បញចហិ ខេនធហិ ទ្វ ទស- 

យតេនហិ អ ្ឋ រសហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ 

កតីហិ អសងគហិ  ។ ន េកហិចិ ខេនធហិ 

ន េកហិចិ យតេនហិ ន កហិចិ ធតហិូ 

អសងគហិ      ។ 

 [៤៦១] ឧេបកខិ ្រនទិេយន េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  

េត ធមម  អសងខតំ ខនធេ  ឋេប ្វ  បញចហិ ខេនធហិ 

ទ្វ ទស យតេនហិ េតរសហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ 

កតីហិ អសងគហិ  ។ ន េកហិចិ ខេនធហិ ន 

េកហិ យតេនហិ បញចហិ ធតហិូ អសងគហិ  ។ 

 [៤៦២] សទធិ្រនទិេយន េយ ធមម  វរីយិិ្រនទិេយន 

េយ ធមម  សតិ្រនទិេយន េយ ធមម  សមធិ្រនទិេយន 

េយ ធមម  បញញិ ្រនទិេយន េយ ធមម  អនញញតញញស - 

មីតិ្រនទិេយន        េយ        ធមម         អញញិ ្រនទិេយន        េយ       ធមម  
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១៨៤ 

អភិធមមបិដក   ធតុកថ 

 [៤៦០] ពួកធម៌  ្របសចកសុខិ្រនទិយ ពួកធម៌  

្របសចកទុកខិ្រនទិយ ពួកធម៌  ្របសចកេ មនស ្ិរនទិយ ពួកធម៌ 

 ្របសចកេទមនស ្ិរនទិយ ពួកធម៌េនះ េវៀរែលង្រពះនិព្វ ន 

ជអសងខតៈ  េ្រកអពីំខនធេចញ  សេ្រងគ ះេ យខនធ ៥  យតនៈ ១២ 

ធតុ ១៨  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិនែមនមិនសេ្រងគ ះ 

េ យខនធ មួយ មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យ យតនៈ មួយ មិន 

ែមនមិនសេ្រងគ ះេ យធតុ មួយេឡើយ     ។ 

 [៤៦១] ពួកធម៌  ្របសចកឧេបកខិ្រនទិយ ពួកធម៌េនះ 

េវៀរែលង្រពះនិព្វ នជអសងខតៈ េ្រកអពីំខនធេចញ សេ្រងគ ះេ យខនធ ៥ 

យតនៈ ១២  ធតុ ១៣  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិន 

ែមនមិនសេ្រងគ ះេ យខនធ មួយ មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យ យតនៈ 

មួយេឡើយ     ែតមិនសេ្រងគ ះេ យធតុ ៥  េទ     ។ 

 [៤៦២] ពួកធម៌  ្របសចកសទធិ្រនទិយ ពួកធម៌  

្របសចកវរីយិិ្រនទិយ ពួកធម៌  ្របសចកសតិ្រនទិយ ពួកធម៌  

្របសចកសមធិ្រនទិយ ពួកធម៌  ្របសចកបញញិ ្រនទិយ ពួកធម៌  

្របសចកអនញញតញញស មីតិ្រនទិយ   ពួកធម៌    ្របសចកអញញិ ្រនទិយ 
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១៨៥ 

វបិបយុេត្តន  សងគហិ សងគហិតបទំ 

អញញ វ្ិរនទិេយន េយ ធមម  អវជិជ យ េយ ធមម  

អវជិជ បចចយ សងខ េរហិ េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  េត 

ធមម  អសងខតំ ខនធេ  ឋេប ្វ  បញចហិ ខេនធហិ 

ទ្វ ទស យតេនហិ អ ្ឋ រសហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ 

កតីហិ អសងគហិ  ។ ន េកហិចិ ខេនធហិ ន េក- 

ហិចិ យតេនហិ ន កហិចិ ធតហិូ អសងគហិ  ។ 

 [៤៦៣] សងខ របបចចយ វញិញ េណន េយ ធមម  

ស យតនបបចចយ ផេស ន េយ ធមម  ផស បប- 

ចចយ េវទនយ េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  េត ធមម  

អសងខតំ ខនធេ  ឋេប ្វ  ឯេកន ខេនធន ឯក- 

ទស យតេនហិ ឯកទសហិ ធតហិូ សងគហិ- 

 ។ កតីហិ អសងគហិ  ។ ចតហិូ ខេនធហិ 

ឯេកនយតេនន សត្តហិ ធតហិូ អសងគហិ  ។ 

 [៤៦៤] េវទនបចចយ ត ្ហ យ េយ ធមម  

ត ្ហ បចចយ ឧបទេនន េយ ធមម  កមមភេវន 

េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  េត ធមម  អសងខតំ ខនធេ  

ឋេប ្វ             បញចហិ            ខេនធហិ           ទ្វ ទស យតេនហិ 
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១៨៥ 

វបិបយុេត្តន   សងគហិ សងគហិតបទ 

ពួកធម៌  ្របសចកអញញ វ្ិរនទិយ ពួកធម៌  ្របសចក 

អវជិជ  ពួកធម៌  ្របសចកសងខ រេ្រពះអវជិជ ជបចច័យ ពួកធម៌េនះ 

េវៀរែលង្រពះនិព្វ នជអសងខតៈ េ្រកអពីំខនធេចញ សេ្រងគ ះេ យខនធ ៥ 

យតនៈ ១២  ធតុ ១៨  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិន 

ែមនមិនសេ្រងគ ះេ យខនធ មួយ មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យ យតនៈ 

មួយ     មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យធតុ មួយេឡើយ     ។ 

 [៤៦៣] ពួកធម៌  ្របសចកវញិញ ណ េ្រពះសងខ រជ 

បចច័យ ពួកធម៌  ្របសចកផស ៈ េ្រពះស យតនៈជបចច័យ 

ពួកធម៌  ្របសចកេវទន េ្រពះផស ៈជបចច័យ ពួកធម៌េនះ 

េវៀរែលង្រពះនិព្វ នជអសងខតៈ េ្រកអពីំខនធេចញ សេ្រងគ ះេ យខនធ ១ 

យតនៈ ១១  ធតុ ១១  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិន 

សេ្រងគ ះេ យខនធ ៤     យតនៈ ១    ធតុ ៧    ។ 

 [៤៦៤] ពួកធម៌  ្របសចកត ្ហ  េ្រពះេវទនជបចច័យ 

ពួកធម៌  ្របសចកឧបទន េ្រពះត ្ហ ជបចច័យ ពួកធម៌ 

 ្របសចកកមមភព ពួកធម៌េនះ េវៀរែលង្រពះនិព្វ ន ជ 

អសងខតៈ     េ្រកអពីំខនធេចញ     សេ្រងគ ះេ យខនធ ៥     យតនៈ ១២ 
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១៨៦ 

អភិធមមបិដេក   ធតុកថ 

អ ្ឋ រសហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ កតីហិ អសងគ- 

ហិ  ។ ន េកហិចិ ខេនធហិ ន េកហិចិ យ- 

តេនហិ     ន     កហិចិ     ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 

 [៤៦៥] ឧបបត្តិភេវន េយ ធមម  សញញ ភេវន 

េយ ធមម  បញច េ ករភេវន េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  

េត ធមម  ចតហិូ ខេនធហិ ទ្វី យតេនហិ តីហិ 

ធតហិូ សងគហិ  ។ កតីហិ អសងគហិ  ។ 

ឯេកន ខេនធន ទស យតេនហិ បននរសហិ ធ- 

តហិូ     អសងគហិ      ។ 

 [៤៦៦] កមភេវន េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  េត 

ធមម  ចតហិូ ខេនធហិ ទ្វី យតេនហិ បញចហិ 

ធតហិូ សងគហិ  ។ កតីហិ អសងគហិ  ។ 

ឯេកន ខេនធន ទស យតេនហិ េតរសហិ ធតហិូ 

អសងគហិ      ។ 

 [៤៦៧] របូភេវន េយ ធមម  អសញញ ភេវន 

េយ ធមម  ឯកេ ករភេវន េយ ធមម  បរេិទ- 

េវន     េយ     ធមម      វបិបយុ ្ត      េត     ធមម       ចតហិូ      ខេនធហិ 
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១៨៦ 

អភិធមមបិដក   ធតុកថ 

ធតុ ១៨  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិនែមនមិនសេ្រងគ ះ 

េ យខនធ មួយ មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យ យតនៈ មួយ មិន 

ែមនមិនសេ្រងគ ះេ យធតុ មួយេឡើយ    ។ 

 [៤៦៥] ពួកធម៌  ្របសចកឧបបត្តិភព ពួកធម៌  

្របសចកសញញ ភព ពួកធម៌  ្របសចកបញច េ ករភព ពួក 

ធម៌េនះ  សេ្រងគ ះេ យខនធ ៤  យតនៈ ២  ធតុ ៣  ។  មិន 

សេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ១  យតនៈ ១០ 

ធតុ ១៥    ។ 

 [៤៦៦] ពួកធម៌  ្របសចកកមភព ពួកធម៌េនះ 

សេ្រងគ ះេ យខនធ ៤  យតនៈ ២  ធតុ ៥  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ 

ប៉ុនម ន  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ១  យតនៈ ១០  ធតុ ១៣  ។ 

 [៤៦៧] ពួកធម៌  ្របសចករូបភព ពួកធម៌  ្របស 

ចកអសញញ ភព ពួកធម៌  ្របសចកឯកេ ករភព ពួកធម៌ 

     ្របសចកករខ កឹខ ួល    ពួកធម៌េនះ     សេ្រងគ ះេ យខនធ  ៤ 
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១៨៧ 

វបិបយុេត្តន  សងគហិ សងគហិតបទំ 

ទ្វី យតេនហិ អដ្ឋហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ កតីហិ 

អសងគហិ  ។ ឯេកន ខេនធន ទស យតេនហិ 

ទសហិ     ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 

 [៤៦៨] អរបូភេវន េយ ធមម  េនវ សញញ - 

នសញញ ភេវន េយ ធមម  ចតុេ ករភេវន េយ 

ធមម  េ េកន េយ ធមម  ទុេកខន េយ ធមម  

េទមនេស ន េយ ធមម  ឧបយេសន េយ ធមម  

សតិបប ្ឋ េនន េយ ធមម  សមមបបធេនន េយ ធមម  

ឥទធិបេទន េយ ធមម  ឈេនន េយ ធមម  អបប- 

មញញ យ េយ ធមម  បញចហិ ឥ្រនទិេយហិ េយ ធមម  

បញចហិ ពេលហិ េយ ធមម  សត្តហិ េពជឈេងគហិ 

េយ ធមម  អរេិយន អដ្ឋងគិ េកន មេគគន េយ ធមម  

វបិបយុ ្ត  េត ធមម  អសងខតំ ខនធេ  ឋេប ្វ  

បញចហិ ខេនធហិ ទ្វ ទស យតេនហិ អ ្ឋ រសហិ 

ធតហិូ សងគហិ  ។ កតីហិ អសងគហិ  ។ ន 

េកហិចិ ខេនធហិ ន េកហិចិ យតេនហិ ន 

កហិចិ     ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 
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១៨៧  

វបិបយុេត្តន   សងគហិ សងគហិតបទ 

យតនៈ ២  ធតុ ៨  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិនសេ្រងគ ះ 

េ យខនធ ១    យតនៈ ១០    ធតុ ១០    ។ 

 [៤៦៨] ពួកធម៌  ្របសចកអរូបភព ពួកធម៌  ្របស 

ចកេនវសញញ នសញញ ភព ពួកធម៌  ្របសចកចតុេ ករភព ពួក 

ធម៌  ្របសចកេសចក្ដីេ ក ពួកធម៌  ្របសចកទុកខ ពួក 

ធម៌  ្របសចកេទមនស  ពួកធម៌  ្របសចកឧបយសៈ 

ពួកធម៌  ្របសចកសតិបប ្ឋ ន ពួកធម៌  ្របសចកសមមបប- 

ធន ពួកធម៌  ្របសចកឥទធិបទ ពួកធម៌  ្របសចក 

ឈន ពួកធម៌  ្របសចកអបបមញញ  ពួកធម៌  ្របសចក 

ឥ្រនទិយ ៥  ពួកធម៌  ្របសចកពលៈ ៥  ពួកធម៌  ្របសចក 

េពជឈងគ ៧  ពួកធម៌   ្របសចកមគគមនអងគ ៨  ដ៏្របេសើរ  ពួកធម៌ 

េនះ េវៀរែលង្រពះនិព្វ នជអសងខតៈ េ្រកអពីំខនធេចញ សេ្រងគ ះេ យ 

ខនធ ៥  យតនៈ ១២  ធតុ ១៨  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។ 

មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យខនធ មួយ មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យ យ- 

តនៈ មួយ    មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យធតុ មួយេឡើយ    ។ 
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១៨៨ 

អភិធមមបិដេក   ធតុកថ 

 [៤៦៩] ផេស ន េយ ធមម  េវទនយ េយ ធមម  
សញញ យ េយ ធមម  េចតនយ េយ ធមម  ចិេត្តន 
េយ ធមម  មនសិកេរន េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  េត 
ធមម  អសងខតំ ខនធេ  ឋេប ្វ  ឯេកន ខេនធន 
ឯកទស យតេនហិ ឯកទសហិ ធតហិូ សងគ- 
ហិ  ។ កតីហិ អសងគហិ  ។ ចតហិូ ខេនធហិ 
ឯេកនយតេនន សត្តហិ ធតហិូ អសងគហិ  ។ 
 [៤៧០] អធិេមេកខន េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  
េត ធមម  អសងខតំ ខនធេ  ឋេប ្វ  បញចហិ ខេនធហិ 
ទ្វ ទស យតេនហិ សត្តរសហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ 
កតីហិ អសងគហិ  ។ ន េកហិចិ ខេនធហិ ន េកហិ- 
ចិ យតេនហិ ឯកយ ធតុយ អសងគហិ  ។ 
 [៤៧១] កុសេលហិ ធេមមហិ េយ ធមម  
អកុសេលហិ ធេមមហិ េយ ធមម  សុខយ េវទនយ 
សមបយុេត្តហិ ធេមមហិ េយ ធមម  ទុកខ យ េវទ- 
នយ សមបយុេត្តហិ ធេមមហិ េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  
េត ធមម  អសងខតំ ខនធេ  ឋេប ្វ  បញចហិ 
ខេនធហិ         ទ្វ ទស យតេនហិ          អ ្ឋ រសហិ          ធតហិូ 
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១៨៨ 

អភិធមមបិដក   ធតុកថ 

 [៤៦៩] ពួកធម៌  ្របសចកផស ៈ ពួកធម៌  

្របសចកេវទន ពួកធម៌  ្របសចកសញញ  ពួកធម៌  

្របសចកេចតន ពួកធម៌  ្របសចកចិត្ត ពួកធម៌  ្របស 

ចកករេធ្វើទុកកនុងចិត្ត ពួកធម៌េនះ េវៀរែលង្រពះនិព្វ នជអសងខតៈ 

េ្រកអពីំខនធេចញ  សេ្រងគ ះេ យខនធ ១  យតនៈ ១១  ធតុ ១១  ។ 

មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ៤  យតនៈ ១ 

ធតុ ៧    ។ 
 [៤៧០] ពួកធម៌  ្របសចកអធិេមកខ ពួកធម៌េនះ 

េវៀរែលង្រពះនិព្វ ន ជអសងខតៈ េ្រកអពីំខនធេចញ សេ្រងគ ះេ យ 

ខនធ ៥  យតនៈ ១២  ធតុ ១៧  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។ 

មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យខនធ មួយ មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យ យ- 

តនៈ មួយេឡើយ    ែតមិនសេ្រងគ ះេ យធតុ ១   េទ    ។ 

 [៤៧១] ពួកធម៌  ្របសចកពួកធម៌ជកុសល ពួកធម៌ 

 ្របសចកពួកធម៌ជអកុសល ពួកធម៌  ្របសចកពួកធម៌ 

ែដល្របកបេ យសុខេវទន ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ែដល្របកប 

េ យទុកខេវទន ពួកធម៌េនះ េវៀរែលង្រពះនិព្វ នជអសងខតៈ េ្រក 

អពីំខនធេចញ     សេ្រងគ ះេ យខនធ ៥     យតនៈ ១២     ធតុ ១៨     ។ 
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១៨៩ 

វបិបយុេត្តន  សងគហិ សងគហិតបទំ 

សងគហិ  ។ កតីហិ អសងគហិ  ។ ន េកហិចិ 

ខេនធហិ ន េកហិចិ យតេនហិ ន កហិចិ 

ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 

 [៤៧២] អពយកេតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  

វបិបយុ ្ត  េត ធមម  ចតហិូ ខេនធហិ ទ្វី យតេនហិ 

ទ្វីហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ កតីហិ អសងគហិ  ។ 

ឯេកន ខេនធន ទស យតេនហិ េ ឡសហិ 

ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 

 [៤៧៣] អទុកខមសុខយ េវទនយ សមប- 

យុេត្តហិ ធេមមហិ េយ ធមម  វបិេកហិ ធេមមហិ 

េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  េត ធមម  អសងខតំ ខនធេ  

ឋេប ្វ  បញចហិ ខេនធហិ ទ្វ ទស យតេនហិ 

េតរសហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ កតីហិ អសងគ- 

ហិ  ។ ន េកហិចិ ខេនធហិ ន េកហិចិ យតេនហិ 

បញចហិ     ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 
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១៨៩ 

វបិបយុេត្តន   សងគហិ សងគហិតបទ 

មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន ។ មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យខនធ មួយ 

មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យ យតនៈ មួយ មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យ 

ធតុ មួយេឡើយ    ។ 

 [៤៧២] ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ជអពយ្រកឹត ពួកធម៌េនះ 

សេ្រងគ ះេ យខនធ ៤  យតនៈ ២  ធតុ ២  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យ 

ធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ១  យតនៈ ១០  ធតុ ១៦  ។ 

 [៤៧៣] ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ែដល្របកបេ យអទុកខ- 

មសុខេវទន ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ជវបិក ពួកធម៌េនះ េវៀរ 

ែលង្រពះនិព្វ នជអសងខតៈ េ្រកអពីំខនធេចញ សេ្រងគ ះេ យខនធ ៥ 

យតនៈ ១២  ធតុ ១៣  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិន 

ែមនមិនសេ្រងគ ះេ យខនធ មួយ មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យ យ- 

តនៈ មួយេឡើយ    ែតមិនសេ្រងគ ះេ យធតុ ៥   េទ    ។ 
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១៩០ 

អភិធមមបិដេក   ធតុកថ 

 [៤៧៤] វបិកធមមធេមមហិ េយ ធមម  សង កិ លិដ្ឋ- 

សង កិ េលសិេកហិ ធេមមហិ េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  

េត ធមម  អសងខតំ ខនធេ  ឋេប ្វ  បញចហិ ខេនធហិ 

ទ្វ ទស យតេនហិ អ ្ឋ រសហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ 

កតីហិ អសងគហិ  ។ ន េកហិចិ ខេនធហិ ន 

េកហិចិ យតេនហិ ន កហិចិ ធតហិូ អសងគ- 

ហិ      ។ 

 [៤៧៥] េនវ វបិកនវបិកធមមធេមមហិ េយ ធមម  

អនុបទិននុបទនិេយហិ ធេមមហិ េយ ធមម  អនុបទិនន - 

នុបទនិេយហិ ធេមមហិ េយ ធមម  អសង កិ លិ ្ឋ - 

សង កិ េលសិេកហិ ធេមមហិ េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  

េត ធមម  ចតហិូ ខេនធហិ ទ្វី យតេនហិ អដ្ឋហិ 

ធតហិូ សងគហិ  ។ កតីហិ អសងគហិ  ។  

ឯេកន ខេនធន ទស យតេនហិ ទសហិ ធតហិូ 

អសងគហិ     ។ 
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១៩០ 

អភិធមមបិដក   ធតុកថ 

 [៤៧៤] ពួកធម៌  ្របសចកធម៌មនវបិកជ្រប្រកតី 

ពួកធម៌  ្របសចកធម៌េ ហមងេហើយ ទងំគួរដល់នូវេសចក្ដីេ - 

ហមង ពួកធម៌េនះ េវៀរែលង្រពះនិព្វ នជអសងខតៈ  េ្រកអពីំខនធេចញ 

សេ្រងគ ះេ យខនធ ៥  យតនៈ ១២  ធតុ ១៨  ។  មិនសេ្រងគ ះ 

េ យធម៌ប៉ុនម ន ។ មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យខនធ មួយ មិន 

ែមនមិនសេ្រងគ ះេ យ យតនៈ មួយ មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យ 

ធតុ មួយេឡើយ    ។ 

 [៤៧៥] ពួកធម៌  ្របសចកធម៌មិនែមនវបិក ទងំមិន 

ែមនមនវបិកជ្រប្រកតី ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ែដលកមម្របកប 

េ យកិេលសមនត ្ហ ជេដើមមិនកន់យកេហើយ ែតជ្របេយជន៍ដល់ 

ឧបទន ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ែដលកមម្របកបេ យកិេលស 

មនត ្ហ ជេដើមមិនកន់យកេហើយ ទងំមិនជ្របេយជន៍ដល់ឧបទន 

ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ែដលមិនេ ហមងេហើយ ទងំមិនគួរដល់ 

នូវេសចក្ដីេ ហមង  ពួកធម៌េនះ សេ្រងគ ះេ យខនធ ៤  យតនៈ ២ 

ធតុ ៨  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យ 

ខនធ ១    យតនៈ ១០    ធតុ ១០    ។ 
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១៩១ 

វបិបយុេត្តន  សងគហិ សងគហិតបទំ 

 [៤៧៦] ឧបទិននុបទនិេយហិ ធេមមហិ េយ ធមម  

វបិបយុ ្ត  េត ធមម  ចតហិូ ខេនធហិ ទ្វី យ- 

តេនហិ តីហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ កតីហិ 

អសងគហិ  ។ ឯេកន ខេនធន ទស យតេនហិ 

បននរសហិ     ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 

 [៤៧៧] អសង កិ លិដ្ឋសង កិ េលសិេកហិ ធេមមហិ 

េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  េត ធមម  ចតហិូ ខេនធហិ 

ទ្វី យតេនហិ ទ្វីហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ កតីហិ 

អសងគហិ  ។ ឯេកន ខេនធន ទស យតេនហិ 

េ ឡសហិ     ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 

 [៤៧៨] សវតិកកសវចិេរហិ ធេមមហិ េយ ធមម  

វបិបយុ ្ត  េត ធមម  អសងខតំ ខនធេ  ឋេប ្វ  

បញចហិ ខេនធហិ ទ្វ ទស យតេនហិ សត្តរសហិ 

ធតហិូ សងគហិ  ។ កតីហិ អសងគហិ  ។ ន 

េកហិចិ ខេនធហិ ន េកហិចិ យតេនហិ ឯកយ 

ធតុយ     អសងគហិ      ។ 



389 
 

១៩១ 

វបិបយុេត្តន   សងគហិ សងគហិតបទ 

 [៤៧៦] ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ែដលកមម្របកបេ យកិ- 

េលសមនត ្ហ ជេដើមកន់យកេហើយ ទងំជ្របេយជន៍ដល់ឧបទន 

ពួកធម៌េនះ  សេ្រងគ ះេ យខនធ ៤  យតនៈ ២  ធតុ ៣  ។  មិន 

សេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ១  យតនៈ ១០ 

ធតុ ១៥    ។ 

 [៤៧៧] ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ែដលមិនេ ហមងេហើយ 

ែតគួរដល់នូវេសចក្ដីេ ហមង  ពួកធម៌េនះ  សេ្រងគ ះេ យខនធ ៤  យ- 

តនៈ ២  ធតុ ២  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិនសេ្រងគ ះ 

េ យខនធ ១    យតនៈ ១០    ធតុ ១៦    ។ 

 [៤៧៨] ពួកធម៌  ្របសចកធម៌្របកបេ យវតិកកៈទងំ 

្របកបេ យវចិរៈ ពួកធម៌េនះ េវៀរែលង្រពះនិព្វ នជអសងខតៈ េ្រក 

អពីំខនធេចញ  សេ្រងគ ះេ យខនធ ៥  យតនៈ ១២  ធតុ ១៧  ។ 

មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន ។ មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យខនធ មួយ 

មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យ យតនៈ មួយេឡើយ ែតមិនសេ្រងគ ះ 

េ យធតុ ១    េទ     ។ 
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១៩២ 

អភិធមមបិដេក   ធតុកថ 

 [៤៧៩] អវតិកកវចិរមេត្តហិ ធេមមហិ េយ ធមម  
បីតិសហគេតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  សុខសហគ- 
េតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  េត ធមម  
អសងខតំ ខនធេ  ឋេប ្វ  បញចហិ ខេនធហិ ទ្វ ទស- 

យតេនហិ អ ្ឋ រសហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ 
កតីហិ អសងគហិ  ។ ន េកហិចិ ខេនធហិ ន េក- 
ហិចិ យតេនហិ ន កហិចិ ធតហិូ អសងគហិ  ។ 
 [៤៨០] អវតិកក វចិេរហិ ធេមមហិ េយ ធមម  
វបិបយុ ្ត  េត ធមម  ចតហិូ ខេនធហិ ទ្វី យតេនហិ 
តីហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ កតីហិ អសងគហិ  ។ 
ឯេកន ខេនធន ទស យតេនហិ បននរសហិ 
ធតហិូ       អសងគហិ       ។ 
 [៤៨១] ឧេបកខ សហគេតហិ ធេមមហិ េយ 
ធមម  វបិបយុ ្ត  េត ធមម  អសងខតំ ខនធេ  ឋេប ្វ  
បញចហិ ខេនធហិ ទ្វ ទស យតេនហិ េតរសហិ 
ធតហិូ សងគហិ  ។ កតីហិ អសងគហិ  ។ 
ន េកហិចិ ខេនធហិ ន េកហិចិ យតេនហិ 
បញចហិ    ធតហិូ    អសងគហិ     ។ 
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 ១៩២ 

អភិធមមបិដក   ធតុកថ 

 [៤៧៩] ពួកធម៌  ្របសចកធម៌មិនមនវតិកកៈមន្រតឹមែត 

វចិរៈ ពួកធម៌  ្របសចកធម៌្រចឡេំ យបីតិ ពួកធម៌  ្របស 

ចកធម៌្រចឡេំ យសុខ ពួកធម៌េនះ េវៀរែលង្រពះនិព្វ ន ជអសងខតៈ 

េ្រកអពីំខនធេចញ  សេ្រងគ ះេ យខនធ ៥  យតនៈ ១២  ធតុ ១៨  ។ 

មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន ។ មិនែមន មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ  

មួយ មិនែមន មិនសេ្រងគ ះេ យ យតនៈ មួយ មិនែមន មិន 

សេ្រងគ ះេ យធតុ មួយេឡើយ    ។ 

 [៤៨០] ពួកធម៌  ្របសចកធម៌មិនមនវតិកកៈទងំមិនមន 

វចិរៈ  ពួកធម៌េនះ សេ្រងគ ះេ យខនធ ៤  យតនៈ ២  ធតុ ៣  ។ 

មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ១  យតនៈ 

១០    ធតុ ១៥    ។ 

 [៤៨១] ពួកធម៌  ្របសចកធម៌្រចឡេំ យឧេបកខ  ពួក 

ធម៌េនះ េវៀរែលង្រពះនិព្វ ន ជអសងខតៈ េ្រកអពីំខនធេចញ សេ្រងគ ះ 

េ យខនធ ៥  យតនៈ ១២  ធតុ ១៣  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ 

ប៉ុនម ន ។ មិនែមន មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ មួយ មិនែមន មិន 

សេ្រងគ ះេ យ យតនៈ មួយេឡើយ ែតមិនសេ្រងគ ះេ យធតុ ៥ 

េទ    ។ 
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១៩៣ 

វបិបយុេត្តន   សងគហិ សងគហិតបទំ 

 [៤៨២] ទស េនន ប តេព្វហិ ធេមមហិ េយ 

ធមម  ភវនយ ប តេព្វហិ ធេមមហិ េយ ធមម  

ទស េនន ប តព្វេហតុេកហិ ធេមមហិ េយ ធមម  

ភវនយ ប តព្វេហតុេកហិ ធេមមហិ េយ ធមម  

ចយគមីហិ ធេមមហិ េយ ធមម  អបចយគមីហិ 

ធេមមហិ េយ ធមម  េសេកខហិ ធេមមហិ េយ ធមម  

អេសេកខ ហិ ធេមមហិ េយ ធមម  មហគគេតហិ ធេមមហិ 

េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  េត ធមម  អសងខតំ ខនធេ  

ឋេប ្វ  បញចហិ ខេនធហិ ទ្វ ទស យតេនហិ អ ្ឋ - 

រសហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ កតីហិ អសងគហិ  ។ 

ន េកហិចិ ខេនធហិ ន េកហិចិ យតេនហិ ន 

កហិចិ     ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 

 [៤៨៣] េនវ ទស េនន ន ភវនយ ប - 

តេព្វហិ ធេមមហិ េយ ធមម  េនវ ទស េនន ន ភវ- 

នយ ប តព្វេហតុេកហិ ធេមមហិ េយ ធមម  េន - 

ចយគមីហិ          នបចយគមីហិ           ធេមមហិ           េយ           ធមម  
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១៩៣ 

វបិបយុេត្តន   សងគហិ សងគហិតបទ 

 [៤៨២] ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ែដលគួរលះេ យ 

ទស នៈ ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ែដលគួរលះេ យភវន ពួក 

ធម៌  ្របសចកធម៌មនេហតុែដលគួរលះេ យទស នៈ ពួកធម៌ 

 ្របសចកធម៌មនេហតុែដលគួរលះេ យភវន ពួកធម៌  

្របសចកធម៌ែដលដល់នូវករសន  ំ ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ែដល 

ដល់នូវករមិនសន  ំ ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ជរបស់េសកខបុគគល 

ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ជរបស់អេសកខបុគគល ពួកធម៌  ្របស 

ចកធម៌ែដលដល់នូវសភពធ ំ ពួកធម៌េនះ េវៀរែលង្រពះនិព្វ នជ 

អសងខតៈ  េ្រកអពីំខនធេចញ  សេ្រងគ ះេ យខនធ ៥  យតនៈ ១២ 

ធតុ ១៨  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិនែមន  មិនសេ្រងគ ះ 

េ យខនធ មួយ មិនែមន មិនសេ្រងគ ះេ យ យតនៈ មួយ 

មិនែមន    មិនសេ្រងគ ះេ យធតុ មួយេឡើយ    ។ 

 [៤៨៣] ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ែដលមិនគួរលះេ យ 

ទស នៈ ទងំមិនគួរលះេ យភវន ពួកធម៌  ្របសចកធម៌មន 

េហតុែដលមិនគួរលះេ យទស នៈ ទងំមិនគួរលះេ យភវន ពួក 

ធម៌    ្របសចកធម៌ែដលមិនដល់នូវករសន  ំ  ទងំមិនែមនមិនដល់ 



394 
 

១៩៤ 

អភិធមមបិដេក   ធតុកថ 

េនវេសកខ នេសេកខហិ ធេមមហិ េយ ធមម  បរេិត្តហិ 

ធេមមហិ េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  េត ធមម  ចតហិូ 

ខេនធហិ ទ្វី យតេនហិ ទ្វីហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ 

កតីហិ អសងគហិ  ។ ឯេកន ខេនធន ទស- 

យតេនហិ េ ឡសហិ ធតហិូ អសងគហិ  ។ 

 [៤៨៤] អបបមេណហិ ធេមមហិ េយ ធមម  

បណីេតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  េត ធមម  

ចតហិូ ខេនធហិ ទ្វី យតេនហិ អដ្ឋហិ ធតហិូ 

សងគហិ  ។ កតីហិ អសងគហិ  ។ ឯេកន 

ខេនធន ទស យតេនហិ ទសហិ ធតហិូ អសងគ- 

ហិ     ។ 

 [៤៨៥] បរ ិ ្ត រមមេណហិ ធេមមហិ េយ ធមម  

វបិបយុ ្ត  េត ធមម  អសងខតំ ខនធេ  ឋេប ្វ  បញច - 

ហិ ខេនធហិ ទ្វ ទស យតេនហិ ទ្វ ទសហិ ធត-ូ 

ហិ សងគហិ  ។ កតីហិ អសងគហិ  ។ ន េកហិចិ 

ខេនធហិ ន េកហិចិ យតេនហិ ឆហិ ធតហិូ 

អសងគហិ     ។ 
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១៩៤ 

អភិធមមបិដក   ធតុកថ 

នូវករមិនសន  ំ ពួកធម៌  ្របសចកធម៌មិនែមនជរបស់េសកខ- 

បុគគលទងំមិនែមនជរបស់អេសកខបុគគល ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ 

មនសភពតូចឆម រ  ពួកធម៌េនះ  សេ្រងគ ះេ យខនធ ៤  យតនៈ ២ 

ធតុ ២  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ១ 

យតនៈ ១០   ធតុ ១៦   ។ 

 [៤៨៤] ពួកធម៌  ្របសចកធម៌មន្របមណមិនបន 

ពួកធម៌  ្របសចកពួកធម៌ឧត្តម ពួកធម៌េនះ សេ្រងគ ះេ យ 

ខនធ ៤  យតនៈ ២  ធតុ ៨  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។ 

មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ១    យតនៈ ១០    ធតុ ១០    ។ 

 [៤៨៥] ពួកធម៌  ្របសចកធម៌មន រមមណ៍តូចឆម រ 

ពួកធម៌េនះ េវៀរែលង្រពះនិព្វ ន ជអសងខតៈ េ្រកអពីំខនធេចញ 

សេ្រងគ ះេ យខនធ ៥  យតនៈ ១២  ធតុ ១២  ។  មិនសេ្រងគ ះ 

េ យធម៌ប៉ុនម ន ។ មិនែមន មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ មួយ មិន 

ែមន មិនសេ្រងគ ះេ យ យតនៈ មួយេឡើយ ែតមិនសេ្រងគ ះ 

េ យធតុ ៦    េទ    ។ 
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១៩៥ 

វបិបយុេត្តន   សងគហិ សងគហិតបទំ 

 [៤៨៦] មហគគ រមមេណហិ ធេមមហិ េយ ធមម  

អបបម រមមេណហិ ធេមមហិ េយ ធមម  ហីេនហិ 

ធេមមហិ េយ ធមម  មិចឆត្តនិយេតហិ ធេមមហិ េយ 

ធមម  សមមត្តនិយេតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  មគគ រមម- 

េណហិ ធេមមហិ េយ ធមម  មគគេហតុេកហិ ធេមមហិ 

េយ ធមម  មគគ ធិបតីហិ ធេមមហិ េយ ធមម  វបិប- 

យុ ្ត  េត ធមម  អសងខតំ ខនធេ  ឋេប ្វ  បញចហិ 

ខេនធហិ ទ្វ ទស យតេនហិ អ ្ឋ រសហិ ធតហិូ 

សងគហិ  ។ កតីហិ អសងគហិ  ។ ន េកហិចិ 

ខេនធហិ ន េកហិចិ យតេនហិ ន កហិចិ 

ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 

 [៤៨៧] មជឈេិមហិ ធេមមហិ េយ ធមម  អនិ- 

យេតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  េត ធមម  

ចតហិូ ខេនធហិ ទ្វី យតេនហិ ទ្វីហិ ធតហិូ 

សងគហិ  ។ កតីហិ អសងគហិ  ។ ឯេកន 

ខេនធន ទស យតេនហិ េ ឡសហិ ធតហិូ 

អសងគហិ      ។ 
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១៩៥ 

វបិបយុេត្តន   សងគហិ សងគហិតបទ 

 [៤៨៦] ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ែដលមន រមមណ៍ដល់ 

នូវសភពធ ំ ពួកធម៌  ្របសចកធម៌មន រមមណ៍មន្របមណមិន 

បន ពួកធម៌  ្របសចកធម៌េថកទប ពួកធម៌  ្របសចក 

ធម៌មនសភពខុសនិងេទៀង ពួកធម៌  ្របសចកធម៌មនសភព 

្រតូវនិងេទៀង ពួកធម៌  ្របសចកធម៌មនមគគជ រមមណ៍ ពួកធម៌ 

 ្របសចកធម៌មនមគគជេហតុ ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ 

មនមគគជអធិបតី ពួកធម៌េនះ េវៀរែលង្រពះនិព្វ ន ជអសងខតៈ េ្រក 

អពីំខនធេចញ  សេ្រងគ ះេ យខនធ ៥  យតនៈ ១២  ធតុ ១៨  ។ 

មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន ។ មិនែមន មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ  

មួយ មិនែមន មិនសេ្រងគ ះេ យ យតនៈ មួយ មិនែមន មិន 

សេ្រងគ ះេ យធតុ មួយេឡើយ    ។ 

 [៤៨៧] ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ជក ្ត ល ពួកធម៌ 

 ្របសចកធម៌មនសភពមិនេទៀង ពួកធម៌េនះ សេ្រងគ ះេ យ 

ខនធ ៤  យតនៈ ២  ធតុ ២  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។ 

មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ១    យតនៈ ១០    ធតុ ១៦    ។ 
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១៩៦ 

អភិធមមបិដេក   ធតុកថ 

 [៤៨៨] ឧបបេននហិ ធេមមហិ េយ ធមម  អនុ- 

បបេននហិ ធេមមហិ េយ ធមម  ឧបបទីហិ ធេមមហិ 

េយ ធមម  អតីេតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  អន- 

គេតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  បចចុបបេននហិ ធេមមហិ 

េយ ធមម  អជឈេត្តហិ ធេមមហិ េយ ធមម  ព- 

ហិទធ ធេមមហិ េយ ធមម  សនិទស នសបបដិេឃហិ 

ធេមមហិ េយ ធមម  អនិទស នសបបដិេឃហិ ធេមមហិ 

េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  េត ធមម  ចតហិូ ខេនធហិ 

ទ្វី យតេនហិ អដ្ឋហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ កតីហិ 

អសងគហិ  ។ ឯេកន ខេនធន ទស យតេនហិ 

ទសហិ     ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 

 [៤៨៩] អតី រមមេណហិ ធេមមហិ េយ ធមម  

អនគ រមមេណហិ ធេមមហិ េយ ធមម  អជឈ ្ត រមម- 

េណហិ ធេមមហិ េយ ធមម  ពហិទធ រមមេណហិ 

ធេមមហិ េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  េត ធមម  អសងខត ំ

ខនធេ  ឋេប ្វ  បញចហិ ខេនធហិ ទ្វ ទស - 

យតេនហិ         អ ្ឋ រសហិ          ធតហិូ          សងគហិ            ។ 
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១៩៦ 

អភិធមមបិដក   ធតុកថ 

 [៤៨៨] ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ែដលេកើតេឡើងេហើយ ពួក 

ធម៌  ្របសចកធម៌ែដលមិនទន់េកើតេឡើង ពួកធម៌  ្របស 

ចកធម៌ែដលប្រមុងនឹងេកើតេឡើង ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ជអតីត 

ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ជអនគត ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ជ 

បចចុបបនន ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ជខងកនុង ពួកធម៌  ្របស 

ចកធម៌ជខងេ្រក ពួកធម៌  ្របសចកធម៌្របកបេ យករេឃើញ 

ទងំ្របកបេ យករប៉ះពល់ ពួកធម៌  ្របសចកធម៌មិន្របកប 

េ យករេឃើញ ែត្របកបេ យករប៉ះពល់ ពួកធម៌េនះ សេ្រងគ ះ 

េ យខនធ ៤  យតនៈ ២  ធតុ ៨  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។ 

មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ១    យតនៈ ១០    ធតុ ១០    ។ 

 [៤៨៩] ពួកធម៌  ្របសចកធម៌មន រមមណ៍ជអតីត 

ពួកធម៌  ្របសចកធម៌មន រមមណ៍ជអនគត ពួកធម៌  

្របសចកធម៌មន រមមណ៍ខងកនុង ពួកធម៌  ្របសចកធម៌មន 

រមមណ៍ខងេ្រក ពួកធម៌េនះ េវៀរែលង្រពះនិព្វ ន ជអសងខតៈ 

េ្រកអពីំខនធេចញ   សេ្រងគ ះេ យខនធ ៥   យតនៈ ១២   ធតុ ១៨    ។ 
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១៩៧ 

វបិបយុេត្តន   សងគហិ សងគហិតបទំ 

កតីហិ អសងគហិ  ។ ន េកហិចិ ខេនធហិ ន េកហិចិ 

យតេនហិ ន កហិចិ ធតហិូ អសងគហិ  ។ 

 [៤៩០] បចចុបបនន រមមេណហិ ធេមមហិ េយ ធមម  

អជឈត្តពហិទធ រមមេណហិ ធេមមហិ េយ ធមម  វបិប- 

យុ ្ត  េត ធមម  អសងខតំ ខនធេ  ឋេប ្វ  បញចហិ 

ខេនធហិ ទ្វ ទស យតេនហិ ទ្វ ទសហិ ធតហិូ 

សងគហិ  ។ កតីហិ អសងគហិ  ។ ន េកហិចិ 

ខេនធហិ ន េកហិចិ យតេនហិ ឆហិ ធតហិូ 

អសងគហិ       ។ 

 [៤៩១] េហតហិូ ធេមមហិ េយ ធមម  សេហ- 

តុេកហិ ធេមមហិ េយ ធមម  េហតុសមបយុេត្តហិ 

ធេមមហិ េយ ធមម  េហតហិូ េចវ សេហតុេកហិ 

ច ធេមមហិ េយ ធមម  សេហតុេកហិ េចវ ន ច 

េហតហិូ ធេមមហិ េយ ធមម  េហតហិូ េចវ េហតុ- 

សមបយុេត្តហិ ច ធេមមហិ េយ ធមម  េហតុសមប- 

យុេត្តហិ េចវ ន ច េហតហិូ ធេមមហិ េយ ធមម  

ន        េហតហិូ        សេហតុេកហិ        ធេមមហិ        េយ        ធមម  
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១៩៧ 

វបិបយុេត្តន   សងគហិ សងគហិតបទ 

មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន ។ មិនែមន មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ 

មួយ មិនែមន មិនសេ្រងគ ះេ យ យតនៈ មួយ មិនែមន 

មិនសេ្រងគ ះេ យធតុ មួយេឡើយ    ។ 

 [៤៩០] ពួកធម៌  ្របសចកធម៌មន រមមណ៍ជបចចុបបនន 

ពួកធម៌  ្របសចកធម៌មន រមមណ៍ខងកនុងនិងខងេ្រក ពួកធម៌ 

េនះ េវៀរែលង្រពះនិព្វ នជអសងខតៈ េ្រកអពីំខនធេចញ សេ្រងគ ះ 

េ យខនធ ៥  យតនៈ ១២  ធតុ ១២  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ 

ប៉ុនម ន ។ មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យខនធ មួយ មិនែមនមិនសេ្រងគ ះ 

េ យ យតនៈ មួយេឡើយ  ែតមិនសេ្រងគ ះេ យធតុ ៦  េទ  ។ 

 [៤៩១] ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ជេហតុ ពួកធម៌  

្របសចកធម៌្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងេហតុ ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ 

្របកបេ យេហតុ ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ជេហតុទងំ្រប្រពឹត្តេទ 

ជមួយនឹងេហតុ ពួកធម៌  ្របសចកធម៌្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងេហតុ 

ែតមិនែមនេហតុ ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ជេហតុ ទងំ្របកបេ យ 

េហតុ ពួកធម៌  ្របសចកធម៌្របកបេ យេហតុ ែតមិនែមនេហតុ 

ពួកធម៌    ្របសចកធម៌មិនែមនេហតុ   ែត្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងេហតុ 
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១៩៨ 

អភិធមមបិដេក   ធតុកថ 

វបិបយុ ្ត  េត ធមម  អសងខតំ ខនធេ  ឋេប ្វ  

បញចហិ ខេនធហិ ទ្វ ទស យតេនហិ អ ្ឋ រសហិ 

ធតហិូ សងគហិ  ។ កតីហិ អសងគហិ  ។ ន 

េកហិចិ ខេនធហិ ន េកហិចិ យតេនហិ ន 

កហិចិ     ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 

 [៤៩២] អេហតុេកហិ ធេមមហិ េយ ធមម  

េហតុវបិបយុេត្តហិ ធេមមហិ េយ ធមម  ន េហតុអ- 

េហតហិូ ធេមមហិ េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  េត ធមម  

ចតហិូ ខេនធហិ ទ្វី យតេនហិ ទ្វីហិ ធតហិូ 

សងគហិ  ។ កតីហិ អសងគហិ  ។ ឯេកន ខេនធន 

ទស យតេនហិ េ ឡសហិ ធតហិូ អសងគហិ  ។ 

 [៤៩៣] អបបចចេយហិ ធេមមហិ េយ ធមម  

អសងខេតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  សនិទស េនហិ 

ធេមមហិ េយ ធមម  សបបដិេឃហិ ធេមមហិ េយ 

ធមម  របូីហិ ធេមមហិ េយ ធមម  េ កុត្តេរហិ 

ធេមមហិ    េយ    ធមម      វបិបយុ ្ត      េត     ធមម      ចតហិូ   ខេនធហិ 
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១៩៨ 

អភិធមមបិដក   ធតុកថ 

ពួកធម៌េនះ េវៀរែលង្រពះនិព្វ ន ជអសងខតៈ េ្រកអពីំខនធេចញ 

សេ្រងគ ះេ យខនធ ៥  យតនៈ ១២  ធតុ ១៨  ។  មិនសេ្រងគ ះ 

េ យធម៌ប៉ុនម ន ។ មិនែមន មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ មួយ មិនែមន 

មិនសេ្រងគ ះេ យ យតនៈ មួយ មិនែមន មិនសេ្រងគ ះេ យធតុ 

មួយេឡើយ    ។ 

 [៤៩២] ពួកធម៌  ្របសចកធម៌មិនមនេហតុ ពួកធម៌  

្របសចកធម៌ែដល្របសចកេហតុ ពួកធម៌  ្របសចកធម៌មិន 

ែមនេហតុទងំឥតេហតុ  ពួកធម៌េនះ  សេ្រងគ ះេ យខនធ ៤  យតនៈ ២ 

ធតុ ២  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ១ 

យតនៈ ១០    ធតុ ១៦    ។ 

 [៤៩៣] ពួកធម៌  ្របសចកធម៌មិនមនបចច័យ ពួកធម៌ 

 ្របសចកធម៌ែដលមិនមនបចច័យ ក់ែតង ពួកធម៌  ្របស 

ចកធម៌្របកបេ យករេឃើញ ពួកធម៌  ្របសចកធម៌្របកប 

េ យករប៉ះពល់ ពួកធម៌  ្របសចកធម៌មនរូប ពួកធម៌  

្របសចកធម៌ជេ កុត្តរ       ពួកធម៌េនះ       សេ្រងគ ះេ យខនធ  ៤ 
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១៩៩ 

វបិបយុេត្តន   សងគហិ សងគហិតបទំ 

ទ្វី យតេនហិ អដ្ឋហិ ធតហិូ សងគហិ  ។  
កតីហិ អសងគហិ  ។ ឯេកន ខេនធន ទស - 
យតេនហិ     ទសហិ     ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 
 [៤៩៤] េ កិេយហិ ធេមមហិ េយ ធមម  
វបិបយុ ្ត  េត ធមម  ចតហិូ ខេនធហិ ទ្វី យត- 
េនហិ ទ្វីហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ កតីហិ 
អសងគហិ  ។ ឯេកន ខេនធន ទស យតេនហិ 
េ ឡសហិ     ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 
 [៤៩៥] សេវហិ ធេមមហិ េយ ធមម  សវ- 
សមបយុេត្តហិ ធេមមហិ េយ ធមម  សេវហិ េចវ 

សេវហិ ច ធេមមហិ េយ ធមម  សេវហិ េចវ 
សវសមបយុេត្តហិ ច ធេមមហិ េយ ធមម  ស- 

វវបិបយុេត្តហិ េចវ េន ច សេវហិ ធេមមហិ េយ 
ធមម  វបិបយុ ្ត  េត ធមម  អសងខតំ ខនធេ  ឋេប ្វ  
បញចហិ ខេនធហិ ទ្វ ទស យតេនហិ អ ្ឋ រសហិ 
ធតហិូ សងគហិ  ។ កតីហិ អសងគហិ  ។ 
ន េកហិចិ ខេនធហិ ន េកហិចិ យតេនហិ ន 
កហិចិ     ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 
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១៩៩ 

វបិបយុេត្តន   សងគហិ សងគហិតបទ 

យតនៈ ២  ធតុ ៨  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិនសេ្រងគ ះ 

េ យខនធ ១    យតនៈ ១០    ធតុ ១០    ។ 

 [៤៩៤] ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ជេ កិយ ពួកធម៌ 

េនះ សេ្រងគ ះេ យខនធ ៤  យតនៈ ២  ធតុ ២  ។  មិនសេ្រងគ ះ 

េ យធម៌ប៉ុនម ន ។  មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ១  យតនៈ ១០  ធតុ ១៦ ។ 

 [៤៩៥] ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ជ សវៈ ពួកធម៌  

្របសចកធម៌្របកបេ យ សវៈ ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ជ សវៈ 

ទងំ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង សវៈ ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ជ - 

សវៈ ទងំ្របកបេ យ សវៈ ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ែដល 

្របសចក សវៈទងំមិនែមន សវៈ ពួកធម៌េនះ េវៀរែលង្រពះ 

និព្វ នជអសងខតៈ េ្រកអពីំខនធេចញ សេ្រងគ ះេ យខនធ ៥  យ- 

តនៈ ១២  ធតុ ១៨  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិនែមន 

មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ មួយ មិនែមន មិនសេ្រងគ ះេ យ យតនៈ 

មួយ    មិនែមន    មិនសេ្រងគ ះេ យធតុ មួយេឡើយ    ។ 
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២០០ 

អភិធមមបិដេក   ធតុកថ 

 [៤៩៦] សេវហិ ធេមមហិ េយ ធមម  - 

សវវបិបយុេត្តហិ(១) ធេមមហិ េយ ធមម  សេវហិ 

េចវ េន ច សេវហិ ធេមមហិ េយ ធមម  សវ- 

វបិបយុេត្តហិ េចវ សេវហិ ច ធេមមហិ េយ ធមម  

វបិបយុ ្ត  េត ធមម  ចតហិូ ខេនធហិ ទ្វី យតេនហិ 

ទ្វីហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ កតីហិ អសងគហិ  ។ 

ឯេកន ខេនធន ទស យតេនហិ េ ឡសហិ 

ធតហិូ    អសងគហិ     ។ 

 [៤៩៧] អនសេវហិ ធេមមហិ េយ ធមម  - 

សវវបិបយុេត្តហិ អនសេវហិ ធេមមហិ េយ ធមម  

វបិបយុ ្ត  េត ធមម  ចតហិូ ខេនធហិ ទ្វី យត- 

េនហិ អដ្ឋហិ(២) ធតហិូ សងគហិ  ។ កតីហិ 

អសងគហិ  ។ ឯេកន ខេនធន ទស យតេនហិ 

ទសហិ      ធតហិូ      អសងគហិ       ។ 

 [៤៩៨] សេញញ ជេនហិ ធេមមហិ េយ ធមម  

គេនថហិ    ធេមមហិ    េយ    ធមម     ឱេឃហិ     ធេមមហិ     េយ    ធមម  
     ១   ឱ.   សវសមបយុេត្តហិ   ។   ២   ឱ.   អ ្ឋ រសហិ   ។ 
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២០០ 

អភិធមមបិដក   ធតុកថ 

 [៤៩៦] ពួកធម៌  ្របសចកធម៌្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង 

សវៈ ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ែដល្របសចក សវៈ ពួកធម៌ 

 ្របសចកធម៌ែដល្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង សវៈ ែតមិនែមនជ 

សវៈ ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ែដល្របសចក សវៈ ែត្រប្រពឹត្ត 

េទជមួយនឹង សវៈ  ពួកធម៌េនះ  សេ្រងគ ះេ យខនធ ៤  យតនៈ ២ 

ធតុ ២  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យ 

ខនធ ១    យតនៈ ១០    ធតុ ១៦    ។ 

 [៤៩៧] ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ែដលមិនមន សវៈ ពួក 

ធម៌  ្របសចកធម៌ែដល្របសចក សវៈ ទងំមិនមន សវៈ 

ពួកធម៌េនះ  សេ្រងគ ះេ យខនធ ៤  យតនៈ ២  ធតុ ៨  ។  មិន 

សេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ១  យតនៈ ១០ 

ធតុ ១០    ។ 

 [៤៩៨] ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ជសេញញ ជនៈ ពួកធម៌ 

     ្របសចកធម៌ជគនថៈ      ពួកធម៌       ្របសចកធម៌ជឱឃៈ 
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២០១ 

វបិបយុេត្តន   សងគហិ សងគហិតបទំ 

េយេគហិ ធេមមហិ េយ ធមម  នីវរេណហិ ធេមមហិ 

េយ ធមម  ប មេសហិ ធេមមហិ េយ ធមម  

ប មសសមបយុេត្តហិ ធេមមហិ េយ ធមម  ប ម- 

េសហិ េចវ ប មេដ្ឋហិ ច ធេមមហិ េយ ធមម  

វបិបយុ ្ត  េត ធមម  អសងខតំ ខនធេ  ឋេប ្វ  

បញចហិ ខេនធហិ ទ្វ ទស យតេនហិ អ ្ឋ រសហិ 

ធតហិូ សងគហិ  ។ កតីហិ អសងគហិ  ។ ន 

េកហិចិ ខេនធហិ ន េកហិចិ យតេនហិ ន 

កហិចិ     ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 

 [៤៩៩] ប មេដ្ឋហិ ធេមមហិ េយ ធមម  ប ម- 

សវបិបយុេត្តហិ ធេមមហិ េយ ធមម  ប មេដ្ឋហិ េចវ 

េន ច ប មេសហិ ធេមមហិ េយ ធមម  ប មស- 

វបិបយុេត្តហិ ប មេដ្ឋហិ ធេមមហិ េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  

េត ធមម  ចតហិូ ខេនធហិ ទ្វី យតេនហិ ទ្វីហិ 

ធតហិូ សងគហិ  ។ កតីហិ អសងគហិ  ។ 

ឯេកន ខេនធន ទស យតេនហិ េ ឡសហិ 

ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 
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២០១ 

វបិបយុេត្តន   សងគហិ សងគហិតបទ 

ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ជេយគៈ ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ 

ជនីវរណៈ ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ជប មសៈ ពួកធម៌  

្របសចកធម៌្របកបេ យប មសៈ ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ជ 

ប មសៈ ទងំប មសៈ ទ បអែង្អលេហើយ ពួកធម៌េនះ េវៀរែលង 

្រពះនិព្វ នជអសងខតៈ  េ្រកអពីំខនធេចញ  សេ្រងគ ះេ យខនធ ៥  យ- 

តនៈ ១២  ធតុ ១៨  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិនែមន 

មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ មួយ មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យ យតនៈ 

មួយ    មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យធតុ មួយេឡើយ    ។ 

 [៤៩៩] ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ែដលប មសៈ ទ ប 

អែង្អលេហើយ ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ែដល្របសចកប មសៈ 

ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ែដលប មសៈ ទ បអែង្អលេហើយ ែតមិន 

ែមនប មសៈ ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ែដល្របសចកប មសៈ 

ែតប មសៈ ទ បអែង្អលេហើយ  ពួកធម៌េនះ  សេ្រងគ ះេ យខនធ ៤ 

យតនៈ ២  ធតុ ២  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិនសេ្រងគ ះ 

េ យខនធ ១    យតនៈ ១០    ធតុ ១៦    ។ 
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២០២ 

អភិធមមបិដេក   ធតុកថ 

 [៥០០] អប មេដ្ឋហិ ធេមមហិ េយ ធមម  ប - 

មសវបិបយុេត្តហិ អប មេដ្ឋហិ ធេមមហិ េយ ធមម  

វបិបយុ ្ត  េត ធមម  ចតហិូ ខេនធហិ ទ្វី យតេនហិ 

អដ្ឋហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ កតីហិ អសងគហិ  ។ 

ឯេកន ខេនធន ទស យតេនហិ ទសហិ ធតហិូ 

អសងគហិ     ។ 

 [៥០១] រមមេណហិ ធេមមហិ េយ ធមម  ចិេត្តហិ 

ធេមមហិ េយ ធមម  េចតសិេកហិ ធេមមហិ េយ ធមម  

ចិត្តសមបយុេត្តហិ ធេមមហិ េយ ធមម  ចិត្តសំសេដ្ឋហិ 

ធេមមហិ េយ ធមម  ចិត្តសំសដ្ឋសមុ ្ឋ េនហិ ធេមមហិ 

េយ ធមម  ចិត្តសំសដ្ឋសមុ ្ឋ នសហភហិូ ធេមមហិ 

េយ ធមម  ចិត្តសំសដ្ឋសមុ ្ឋ ននុបរវិត្តីហិ ធេមមហិ 

េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  េត ធមម  អសងខតំ ខនធេ  

ឋេប ្វ  ឯេកន ខេនធន ឯកទស យតេនហិ 

ឯកទសហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ កតីហិ 

អសងគហិ  ។ ចតហិូ ខេនធហិ ឯេកនយតេនន 

សត្តហិ     ធតហិូ     អសងគហិ      ។ 
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២០២ 

អភិធមមបិដក   ធតុកថ 

 [៥០០] ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ែដលប មសៈមិន ទ ប 

អែង្អលេហើយ ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ែដល្របសចកប មសៈ 

ទងំប មសៈមិន ទ បអែង្អលេហើយ ពួកធម៌េនះ សេ្រងគ ះេ យ 

ខនធ ៤  យតនៈ ២  ធតុ ៨  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។ 

មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ១    យតនៈ ១០    ធតុ ១០    ។ 

 [៥០១] ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ែដល្រប្រពឹត្តេទជមួយ 

នឹង រមមណ៍ ពួកធម៌  ្របសចកធម៌គឺចិត្ត ពួកធម៌  ្របស 

ចកធម៌គឺេចតសិក ពួកធម៌  ្របសចកធម៌្របកបេ យចិត្ត ពួក 

ធម៌  ្របសចកធម៌្រចឡេំ យចិត្ត ពួកធម៌  ្របសចក 

ធម៌ែដល្រចឡទំងំ ងំេឡើងអពីំចិត្ត ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ែដល 

្រចឡទំងំ ងំេឡើងទងំេកើតជមួយនឹងចិត្ត ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ 

ែដល្រចឡទំងំ ងំេឡើងទងំ្រប្រពឹត្តេទ មចិត្ត ពួកធម៌េនះ េវៀរ 

ែលង្រពះនិព្វ នជអសងខតៈ េ្រកអពីំខនធេចញ សេ្រងគ ះេ យខនធ ១ 

យតនៈ ១១  ធតុ ១១  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិន 

សេ្រងគ ះេ យខនធ ៤    យតនៈ ១    ធតុ ៧    ។ 
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២០៣ 

វបិបយុេត្តន   សងគហិ សងគហិតបទំ 

 [៥០២] អនរមមេណហិ ធេមមហិ េយ ធមម  

ចិត្តវបិបយុេត្តហិ ធេមមហិ េយ ធមម  ចិត្តវសំិសេដ្ឋហិ 

ធេមមហិ េយ ធមម  ឧបេទហិ ធេមមហិ េយ ធមម  

អនុបទិេននហិ ធេមមហិ េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  េត ធមម  

ចតហិូ ខេនធហិ ទ្វី យតេនហិ អដ្ឋហិ ធតហិូ 

សងគហិ  ។ កតីហិ អសងគហិ  ។ ឯេកន ខេនធន 

ទស យតេនហិ ទសហិ(១) ធតហិូ អសងគហិ  ។ 

 [៥០៣] ឧបទិេននហិ ធេមមហិ េយ ធមម  វបិប- 

យុ ្ត  េត ធមម  ចតហិូ ខេនធហិ ទ្វី យតេនហិ 

តីហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ កតីហិ អសងគហិ  ។ 

ឯេកន ខេនធន ទស យតេនហិ បននរសហិ ធត-ូ 

ហិ    អសងគហិ      ។ 

 [៥០៤] ឧបទេនហិ ធេមមហិ េយ ធមម  កិ- 

េលេសហិ ធេមមហិ េយ ធមម  សង កិ លិេដ្ឋហិ ធេមមហិ 

េយ      ធមម       កិេលសសមបយុេត្តហិ      ធេមមហិ      េយ      ធមម  
     ១   ឱ.   បណ្ណរសហិ   ។ 
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២០៣ 

វបិបយុេត្តន   សងគហិ សងគហិតបទ 

 [៥០២] ពួកធម៌  ្របសចកធម៌មិនមន រមមណ៍ ពួកធម៌ 

 ្របសចកធម៌ែដល្របសចកចិត្ត ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ 

ែដលមិន្រចឡេំ យចិត្ត ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ជឧបទ ពួកធម៌ 

 ្របសចកធម៌ែដលកមម្របកបេ យកិេលសមនត ្ហ ជេដើមមិន 

កន់យកេហើយ  ពួកធម៌េនះ  សេ្រងគ ះេ យខនធ ៤  យតនៈ ២ 

ធតុ ៨  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ១ 

យតនៈ ១០    ធតុ ១០    ។ 

 [៥០៣] ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ែដលកមម្របកបេ យកិ- 

េលសមនត ្ហ ជេដើមកន់យកេហើយ ពួកធម៌េនះ សេ្រងគ ះេ យ 

ខនធ ៤  យតនៈ ២  ធតុ ៣  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។ 

មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ១    យតនៈ ១០    ធតុ ១៥    ។ 

 [៥០៤] ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ជឧបទន ពួកធម៌  

្របសចកធម៌ជកិេលស ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ែដលេ ហមង 

េហើយ   ពួកធម៌    ្របសចកធម៌ែដល្របកបេ យកិេលស   ពួកធម៌ 
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២០៤ 

អភិធមមបិដេក   ធតុកថ 

កិេលេសហិ េចវ សង កិ េលសិេកហិ ច ធេមមហិ 

េយ ធមម  កិេលេសហិ េចវ សង កិ លិេដ្ឋហិ ច 

ធេមមហិ េយ ធមម  សង កិ លិេដ្ឋហិ េចវ េន ច 

កិេលេសហិ ធេមមហិ េយ ធមម  កិេលេសហិ 

េចវ កិេលសសមបយុេត្តហិ ច ធេមមហិ េយ ធមម  

កិេលសសមបយុេត្តហិ េចវ េន ច កិេលេសហិ 

ធេមមហិ េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  េត ធមម  អសងខត ំ

ខនធេ  ឋេប ្វ  បញចហិ ខេនធហិ ទ្វ ទស យ- 

តេនហិ អ ្ឋ រសហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ កតីហិ 

អសងគហិ  ។ ន េកហិចិ ខេនធហិ ន េកហិចិ 

យតេនហិ ន កហិចិ ធតហិូ អសងគហិ  ។ 

 [៥០៥] សង កិ េលសិេកហិ ធេមមហិ េយ ធមម  

អសង កិ លិេដ្ឋហិ ធេមមហិ េយ ធមម  កិេលសវបិប- 

យុេត្តហិ ធេមមហិ េយ ធមម  សង កិ េលសិេកហិ េចវ 

េន ច កិេលេសហិ ធេមមហិ េយ ធមម  កិេល- 

សវបិបយុេត្តហិ        សង កិ េលសិេកហិ       ធេមមហិ       េយ       ធមម  
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២០៤ 

អភិធមមបិដក   ធតុកថ 

 ្របសចកធម៌ជកិេលសទងំគួរដល់នូវេសចក្ដីេ ហមង ពួកធម៌ 

 ្របសចកធម៌ជកិេលសទងំជធម៌េ ហមងេហើយ ពួកធម៌  

្របសចកធម៌ែដលេ ហមងេហើយ ែតមិនែមនជកិេលស ពួកធម៌  

្របសចកធម៌ជកិេលសទងំ្របកបេ យកិេលស ពួកធម៌  ្របស 

ចកធម៌ែដល្របកបេ យកិេលស ែតមិនែមនជកិេលស ពួកធម៌េនះ 

េវៀរែលង្រពះនិព្វ នជអសងខតៈ េ្រកអពីំខនធេចញ សេ្រងគ ះេ យខនធ ៥ 

យតនៈ ១២  ធតុ ១៨  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិន 

ែមនមិនសេ្រងគ ះេ យខនធ មួយ មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យ យ- 

តនៈ មួយ    មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យធតុ មួយេឡើយ    ។ 

 [៥០៥] ពួកធម៌  ្របសចកធម៌គួរដល់នូវេសចក្ដីេ - 

ហមង ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ែដលមិនេ ហមងេហើយ   ពួកធម៌ 

 ្របសចកធម៌ែដល្របសចកកិេលស ពួកធម៌  ្របស 

ចកធម៌គួរដល់នូវេសចក្ដីេ ហមង ែតមិនែមនកិេលស ពួកធម៌  

្របសចកធម៌ែដល្របសចកកិេលស        ែតគួរដល់នូវេសចក្ដីេ ហមង 
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២០៥ 

វបិបយុេត្តន   សងគហិ សងគហិតបទំ 

វបិបយុ ្ត  េត ធមម  ចតហិូ ខេនធហិ ទ្វី យត- 

េនហិ ទ្វីហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ កតីហិ អសងគ- 

ហិ  ។ ឯេកន ខេនធន ទស យតេនហិ េ - 

ឡសហិ    ធតហិូ    អសងគហិ     ។ 

 [៥០៦] អសង កិ េលសិេកហិ ធេមមហិ េយ ធមម  

កិេលសវបិបយុេត្តហិ អសង កិ េលសិេកហិ ធេមមហិ 

េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  េត ធមម  ចតហិូ ខេនធហិ 

ទ្វី យតេនហិ អដ្ឋហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ កតីហិ 

អសងគហិ  ។ ឯេកន ខេនធន ទស យតេនហិ 

ទសហិ    ធតហិូ    អសងគហិ     ។ 

 [៥០៧] ទស េនន ប តេព្វហិ ធេមមហិ េយ 

ធមម  ភវនយ ប តេព្វហិ ធេមមហិ េយ ធមម  

ទស េនន ប តព្វេហតុេកហិ ធេមមហិ េយ ធមម  

ភវនយ ប តព្វេហតុេកហិ ធេមមហិ េយ ធមម  

វបិបយុ ្ត  េត ធមម  អសងខតំ ខនធេ  ឋេប ្វ  

បញចហិ ខេនធហិ ទ្វ ទស យតេនហិ អ ្ឋ រសហិ 

ធតហិូ        សងគហិ         ។        កតីហិ        អសងគហិ         ។ 
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២០៥ 

វបិបយុេត្តន   សងគហិ សងគហិតបទ 

ពួកធម៌េនះ  សេ្រងគ ះេ យខនធ ៤  យតនៈ ២  ធតុ ២  ។  មិន 

សេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ១  យតនៈ ១០ 

ធតុ ១៦    ។ 

 [៥០៦] ពួកធម៌  ្របសចកធម៌មិនគួរដល់នូវេសចក្ដីេ - 

ហមង ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ែដល្របសចកកិេលស ទងំមិន 

គួរដល់នូវេសចក្ដីេ ហមង ពួកធម៌េនះ សេ្រងគ ះេ យខនធ ៤ យ- 

តនៈ ២  ធតុ ៨  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិនសេ្រងគ ះ 

េ យខនធ ១    យតនៈ ១០    ធតុ ១០    ។ 

 [៥០៧] ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ែដលគួរលះេ យទស នៈ 

ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ែដលគួរលះេ យភវន ពួកធម៌  

្របសចកធម៌មនេហតុែដលគួរលះេ យទស នៈ ពួកធម៌  ្របស 

ចកធម៌មនេហតុែដលគួរលះេ យភវន ពួកធម៌េនះ េវៀរែលង 

្រពះនិព្វ ន  ជអសងខតៈ  េ្រកអពីំខនធេចញ  សេ្រងគ ះេ យខនធ ៥ 

យតនៈ ១២      ធតុ ១៨      ។      មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន       ។ 
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២០៦ 

អភិធមមបិដេក   ធតុកថ 

ន េកហិចិ ខេនធហិ ន េកហិចិ យតេនហិ ន 

កហិចិ      ធតហិូ       អសងគហិ       ។ 

 [៥០៨] ន ទស េនន ប តេព្វហិ ធេមមហិ 

េយ ធមម  ន ភវនយ ប តេព្វហិ ធេមមហិ េយ 

ធមម  ន ទស េនន ប តព្វេហតុេកហិ ធេមមហិ 

េយ ធមម  ន ភវនយ ប តព្វេហតុេកហិ ធេមមហិ 

េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  េត ធមម  ចតហិូ ខេនធហិ 

ទ្វី យតេនហិ ទ្វីហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ កតីហិ 

អសងគហិ  ។ ឯេកន ខេនធន ទស យតេនហិ 

េ ឡសហិ    ធតហិូ    អសងគហិ     ។ 

 [៥០៩] សវតិេកកហិ ធេមមហិ េយ ធមម  សវចិ- 

េរហិ ធេមមហិ េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  េត ធមម  អសងខ- 

តំ ខនធេ  ឋេប ្វ  បញចហិ ខេនធហិ ទ្វ ទស - 

យតេនហិ សត្តរសហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ កតីហិ 

អសងគហិ  ។ ន េកហិចិ ខេនធហិ ន េកហិចិ 

យតេនហិ ឯកយ ធតុយ អសងគហិ  ។ 

 [៥១០]      សបបតីិេកហិ           ធេមមហិ           េយ           ធមម  
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២០៦ 

អភិធមមបិដក   ធតុកថ 

មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យខនធ មួយ មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យ យ- 

តនៈ មួយ    មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យធតុ មួយេឡើយ    ។ 

 [៥០៨] ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ែដលមិនគួរលះេ យ 

ទស នៈ ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ែដលមិនគួរលះេ យភវន ពួក 

ធម៌  ្របសចកធម៌មនេហតុែដលមិនគួរលះេ យទស នៈ ពួកធម៌ 

 ្របសចកធម៌មនេហតុែដលមិនគួរលះេ យភវន ពួកធម៌េនះ 

សេ្រងគ ះេ យខនធ ៤  យតនៈ ២  ធតុ ២  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យ 

ធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ១  យតនៈ ១០  ធតុ ១៦  ។ 

 [៥០៩] ពួកធម៌  ្របសចកធម៌្របកបេ យវតិកកៈ ពួក 

ធម៌  ្របសចកធម៌្របកបេ យវចិរៈ ពួកធម៌េនះ េវៀរែលង 

្រពះនិព្វ ន ជអសងខតៈ េ្រកអពីំខនធេចញ សេ្រងគ ះេ យខនធ ៥ 

យតនៈ ១២  ធតុ ១៧  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិនែមន 

មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ មួយ មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យ យតនៈ 

មួយេឡើយ    ែតមិនសេ្រងគ ះេ យធតុ ១   េទ    ។ 

 [៥១០]       ពួកធម៌           ្របសចកធម៌ែដល្របកបេ យបីតិ 
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២០៧ 

វបិបយុេត្តន  សងគហិ សងគហិតបទំ 

បីតិសហគេតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  សុខស- 

ហគេតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  េត ធមម  

អសងខតំ ខនធេ  ឋេប ្វ  បញចហិ ខេនធហិ ទ្វ ទ- 

ស យតេនហិ អ ្ឋ រសហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ 

កតីហិ អសងគហិ  ។ ន េកហិចិ ខេនធហិ ន 

េកហិចិ យតេនហិ ន កហិចិ ធតហិូ 

អសងគហិ      ។ 

 [៥១១] ឧេបកខ សហគេតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  

វបិបយុ ្ត  េត ធមម  អសងខតំ ខនធេ  ឋេប ្វ  បញចហិ 

ខេនធហិ ទ្វ ទស យតេនហិ េតរសហិ ធតហិូ 

សងគហិ  ។ កតីហិ អសងគហិ  ។ ន េកហិចិ 

ខេនធហិ ន េកហិចិ យតេនហិ បញចហិ ធតហិូ 

អសងគហិ      ។ 

 [៥១២] កមវចេរហិ ធេមមហិ េយ ធមម  

បរយិបេននហិ ធេមមហិ េយ ធមម  សឧត្តេរហិ ធេមមហិ 

េយ       ធមម        វបិបយុ ្ត         េត       ធមម        ចតហិូ       ខេនធហិ 
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២០៧ 

វបិបយុេត្តន   សងគហិ សងគហិតបទ 

ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ែដល្រចឡេំ យបីតិ ពួកធម៌  ្របសចក 

ធម៌ែដល្រចឡេំ យសុខ ពួកធម៌េនះ េវៀរែលង្រពះនិព្វ ន ជអសងខតៈ 

េ្រកអពីំខនធេចញ  សេ្រងគ ះេ យខនធ ៥  យតនៈ ១២  ធតុ ១៨  ។ 

មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន ។ មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យខនធ មួយ 

មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យ យតនៈ មួយ មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យ 

ធតុ មួយេឡើយ    ។ 

 [៥១១] ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ែដល្រចឡេំ យឧេបកខ  

ពួកធម៌េនះ េវៀរែលង្រពះនិព្វ ន ជអសងខតៈ េ្រកអពីំខនធេចញ 

សេ្រងគ ះេ យខនធ ៥   យតនៈ ១២  ធតុ ១៣  ។  មិនសេ្រងគ ះ 

េ យធម៌ប៉ុនម ន ។ មិនែមនមិនសេ្រងគ ះេ យខនធ មួយ មិន 

ែមនមិនសេ្រងគ ះេ យ យតនៈ មួយេឡើយ ែតមិនសេ្រងគ ះេ យ 

ធតុ ៥   េទ    ។ 

 [៥១២] ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ជកមវចរ ពួកធម៌ 

 ្របសចកធម៌ែដល ប់បញចូ លកនុងវដ្តៈ ពួកធម៌  ្របស 

ចកធម៌្របកបេ យករេរ ើខ្លួន      ពួកធម៌េនះ      សេ្រងគ ះេ យខនធ  ៤ 
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២០៨ 

អភិធមមបិដេក   ធតុកថ 

ទ្វី យតេនហិ ទ្វីហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ 
កតីហិ អសងគហិ  ។ ឯេកន ខេនធន ទស - 
យតេនហិ េ ឡសហិ ធតហិូ អសងគហិ  ។ 
 [៥១៣] ន កមវចេរហិ ធេមមហិ េយ ធមម  
អបរយិបេននហិ ធេមមហិ េយ ធមម  អនុត្តេរហិ 
ធេមមហិ េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  េត ធមម  ចតហិូ 
ខេនធហិ ទ្វី យតេនហិ អដ្ឋហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ 
កតីហិ អសងគហិ  ។ ឯេកន ខេនធន ទស - 
យតេនហិ    ទសហិ    ធតហិូ    អសងគហិ     ។ 
 [៥១៤] របូវចេរហិ ធេមមហិ េយ ធមម  អរ-ូ 
បវចេរហិ ធេមមហិ េយ ធមម  និយយនិេកហិ 
ធេមមហិ េយ ធមម  និយេតហិ ធេមមហិ េយ ធមម  
សរេណហិ ធេមមហិ េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  េត ធមម  
អសងខតំ ខនធេ  ឋេប ្វ  បញចហិ ខេនធហិ ទ្វ ទ- 
ស យតេនហិ អ ្ឋ រសហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ 
កតីហិ អសងគហិ  ។ ន េកហិចិ ខេនធហិ ន 
េកហិចិ យតេនហិ ន កហិចិ ធតហិូ អសងគ- 
ហិ     ។ 
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២០៨ 

អភិធមមបិដក   ធតុកថ 

យតនៈ ២  ធតុ ២  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិនសេ្រងគ ះ 

េ យខនធ ១    យតនៈ ១០    ធតុ ១៦    ។ 

 [៥១៣] ពួកធម៌  ្របសចកធម៌មិនែមនកមវចរ ពួក 

ធម៌  ្របសចកធម៌ែដលមិន ប់បញចូ លកនុងវដ្តៈ ពួកធម៌  ្របស 

ចកធម៌ែដលមិន ចេរ ើខ្លួន  ពួកធម៌េនះ  សេ្រងគ ះេ យខនធ ៤  យ- 

តនៈ ២  ធតុ ៨  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិនសេ្រងគ ះ 

េ យខនធ ១    យតនៈ ១០    ធតុ ១០    ។ 

 [៥១៤] ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ជរូបវចរ ពួកធម៌  

្របសចកធម៌ជអរូបវចរ ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ជេ្រគ ងេចញ 

ចកវដ្តៈ ពួកធម៌  ្របសចកធម៌េទៀង ពួកធម៌  ្របសចក 

ធម៌្របកបេ យស្រតូវ ពួកធម៌េនះ េវៀរែលង្រពះនិព្វ ន ជអសងខតៈ 

េ្រកអពីំខនធេចញ  សេ្រងគ ះេ យខនធ ៥  យតនៈ ១២  ធតុ ១៨  ។ 

មិនសេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន ។ មិនែមន មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ  

មួយ មិនែមន មិនសេ្រងគ ះេ យ យតនៈ មួយ មិនែមន មិន 

សេ្រងគ ះេ យធតុ មួយេឡើយ    ។ 
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២០៩ 

វបិបយុេត្តន   សងគហិ សងគហិតបទំ 

 [៥១៥] ន របូវចេរហិ ធេមមហិ េយ ធមម  ន 
អរបូវចេរហិ ធេមមហិ េយ ធមម  អនិយយនិេកហិ 
ធេមមហិ េយ ធមម  អនិយេតហិ ធេមមហិ េយ 
ធមម  អសរេណហិ ធេមមហិ េយ ធមម  វបិបយុ ្ត  
េត ធមម  កតីហិ ខេនធហិ កតី យតេនហិ 
កតីហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ េត ធមម  ចតហិូ 
ខេនធហិ ទ្វី យតេនហិ ទ្វីហិ ធតហិូ សងគហិ  ។ 
កតីហិ អសងគហិ  ។ ឯេកន ខេនធន ទស - 
យតេនហិ េ ឡសហិ ធតហិូ អសងគហិ  ។ 
 ធមម យតនំ     ធមមធតុ អថ  ជីវតិំ   នមរបូំ 
 ស យតនជតិេយ    ជ     មតញច      េទ្វ   ច    តិេក   ន 
                                 លពភេរ(១) 

  បឋមន្តេរ     សត្ត     េគចឆេក     ទស 
  អបរេន្ត(២)  ចុទទស   ឆ   ច   មតថេក(៣) 
  ឥេចចេត     សត្តច ្ត ឡសីធមម  
  សមុេចឆេទន   ច   លពភន្តិ   េមឃបុចឆេកន   ចតិ   ។ 

វបិបយុេត្តន   សងគហិ សងគហិតបទនិេទទេ    និដ្ឋិេ    ។ 

ធតុកថបករណំ   សមត្តំ   ។ 

     ១  ឱ. ធមម យតនំ ធមមធតុ ជីវតិនន ម ឆ ភិ ជតិេយ ជ  មរណំ េទ្វ ជតិេក 
ន   លពភេរតិ   អយំ   គថ   ទិស តិ   ។   ២   ឱ.   អបរេន្តន   ។   ៣   ឱ.   បឋមេក  ។ 
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២០៩ 

វបិបយុេត្តន   សងគហិ សងគហិតបទ 

 [៥១៥] ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ មិនែមនជរូបវចរ ពួក 
ធម៌  ្របសចកធម៌ មិនែមនជអរូបវចរ ពួកធម៌  ្របស 
ចកធម៌ មិនែមនជេ្រគ ងេចញចកវដ្តៈ ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ 
មិនេទៀង ពួកធម៌  ្របសចកធម៌ មិន្របកបេ យស្រតូវ ពួក 
ធម៌េនះ សេ្រងគ ះេ យខនធប៉ុនម ន យតនៈប៉ុនម ន ធតុប៉ុនម ន ។ 
ពួកធម៌េនះ សេ្រងគ ះេ យខនធ ៤ យតនៈ ២ ធតុ ២ ។ មិន 
សេ្រងគ ះេ យធម៌ប៉ុនម ន  ។  មិនសេ្រងគ ះេ យខនធ ១  យតនៈ ១០ 
ធតុ ១៦    ។ 
 ធមម យតនៈ  ១     ធមមធតុ  ១     ជីវតិ  ១    នមរូប ១ 
 ស យតនៈ ១    ជតិ ១     ជ  ១     មរណៈ ១ និង 
 ធម៌ ២    ែតមិនមនកនុងតិកៈេឡើយ 
 ធម៌ ៧  មនកនុងចេន្ល ះជដបូំង   ធម៌ ១០ មនកនុង 
 េគចឆកៈ  ធម៌ ១៤  មនកនុងចេន្ល ះខងចុង  ធម៌ ៦ មន 
 កនុងទីបផុំត    ធម៌ ៤៧  េនះ  រែមងមនេ យសមុេចឆទ 
 ផង    េ យេមឃបុចឆកៈផង    ។ 

 ចប់   វបិបយុេត្តន   សងគហិ សងគហិតបទនិេទទស   ។ 

ចប់   ធតុកថបករណៈ   ។ 
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អភិធមមបិដេក   បុគគលបបញញត្តិ 

នេម   តស    ភគវេ    អរហេ    សមម សមពុទធស    ។ 

ឧេទទស េ  

 [១] ឆ បញញត្តិេយ ខនធបបញញត្តិ យតនបប- 

ញញត្តិ ធតុបបញញត្តិ សចចបបញញត្តិ ឥ្រនទិយបបញញត្តិ 

បុគគលបបញញត្តីតិ    ។ 

ខនធបបញញត្តិ 

 [២] កិ ្ត វ  ខនធ នំ ខនធបបញញត្តិ ។ យវ  

បញចកខនធ  របូកខ េនធ  េវទនខេនធ  សញញ ខេនធ  

សងខ រកខ េនធ  វញិញ ណកខ េនធ  ឯ ្ត វ  ខនធ ន ំ

ខនធបបញញត្តិ    ។ 

យតនបបញញត្តិ 

 [៣] កិ ្ត វ  យតននំ យតនបប- 

ញញត្តិ ។ យវ  ទ្វ ទ យតននិ ចកខ យតនំ 

របូយតនំ        េ យតនំ         សទទ យតនំ         ឃនយតនំ 
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អភិធមមបិដក   បុគគលបបញញត្តិ 

សូមនម ក រ  ចេំពះ្រពះមន្រពះភគ  អរហន្តសមម សមពុទធ  អងគេនះ  ។ 

ឧេទទស រៈ 

 [១] បញញត្តិ ៦(១) គឺ ខនធបបញញត្តិ ១ យតនបបញញត្តិ ១ 

ធតុបបញញត្តិ ១   សចចបបញញត្តិ ១   ឥ្រនទិយបបញញត្តិ ១   បុគគលបបញញត្តិ ១   ។ 

ខនធបបញញត្តិ 

 [២] ខនធបបញញត្តិ របស់ខនធទងំ យ មនប៉ុនម ន ។ 

ខនធ ៥  គឺ  រូបកខនធ ១  េវទនខនធ ១  សញញ ខនធ ១  សងខ រកខនធ ១ 

វញិញ ណកខនធ ១  មន្របមណប៉ុន   ខនធបបញញត្តិ  របស់ខនធទងំ យ 

មន្របមណប៉ុេណ្ណះ    ។ 

យតនបបញញត្តិ 

 [៣] យតនបបញញត្តិ របស់ យតនៈទងំ យ 

មនប៉ុនម ន  ។  យតនៈ ១២  គឺ  ចកខ យតនៈ ១  រូបយ- 

តនៈ  ១      េ យតនៈ  ១       សទទ យតនៈ  ១       ឃនយតនៈ  ១ 
     ១   ែ្របថ “ករែតង ំង,   ករ្របកស,   ករ ំងទុក, ករ ក់ចុះ＂   ។ 
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២១២ 

អភិធមមបិដេក   បុគគលបបញញត្តិ 

គនធ យតនំ ជិ ្ហ យតនំ រ យតនំ កយយតនំ 

េផដ្ឋព្វ យតនំ មនយតនំ ធមម យតនំ ឯ ្ត វ  

យតននំ    យតនបបញញត្តិ    ។ 

ធតុបបញញត្តិ 

 [៤] កិ ្ត វ  ធតនូំ ធតុបបញញត្តិ ។ យវ  

អ ្ឋ រស ធតុេយ ចកខុ ធតុ របូធតុ ចកខុ វញិញ ណ- 

ធតុ េ តធតុ សទទធតុ េ តវញិញ ណធតុ 

ឃនធតុ គនធធតុ ឃនវញិញ ណធតុ ជិ ្ហ ធតុ 

រសធតុ ជិ ្ហ វញិញ ណធតុ កយធតុ េផដ្ឋព្វធតុ 

កយវញិញ ណធតុ មេនធតុ ធមមធតុ មេន- 

វញិញ ណធតុ    ឯ ្ត វ     ធតនូំ    ធតុបបញញត្តិ    ។ 

សចចបបញញត្តិ 

 [៥] កិ ្ត វ  សចច នំ សចចបបញញត្តិ ។ យវ  

ច ្ត រ ិ សចច និ ទុកខសចចំ សមុទយសចចំ និេ ធសចចំ 

មគគសចចំ      ឯ ្ត វ       សចច នំ      សចចបបញញត្តិ      ។ 
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២១២ 

អភិធមមបិដក   បុគគលបបញញត្តិ 

គនធ យតនៈ ១  ជិ ្ហយតនៈ ១  រ យតនៈ ១  កយយតនៈ ១ 

េផដ្ឋព្វ យតនៈ ១  មនយតនៈ ១  ធមម យតនៈ ១  មន្របមណប៉ុន  

យតនបបញញត្តិ   របស់ យតនៈទងំ យ   មន្របមណប៉ុេណ្ណះ   ។ 

ធតុបបញញត្តិ 

 [៤] ធតុបបញញត្តិ របស់ធតុទងំ យ មនប៉ុនម ន ។  ធតុ ១៨ 

គឺ ចកខុធតុ ១ រូបធតុ ១ ចកខុ វញិញ ណធតុ ១ េ តធតុ ១ សទទធតុ ១ 

េ តវញិញ ណធតុ ១ ឃនធតុ ១ គនធធតុ ១ ឃនវញិញ ណធតុ ១ ជិ ្ហ - 

ធតុ ១ រសធតុ ១ ជិ ្ហ វញិញ ណធតុ ១ កយធតុ ១ េផដ្ឋព្វធតុ ១ កយ- 

វញិញ ណធតុ ១ មេនធតុ ១ ធមមធតុ ១ មេនវញិញ ណធតុ ១ មន្របមណ 

ប៉ុន    ធតុបបញញត្តិ   របស់ធតុទងំ យ   មន្របមណប៉ុេណ្ណះ   ។ 

សចចបបញញត្តិ 

 [៥] សចចបបញញត្តិ របស់សចចៈទងំ យ មនប៉ុនម ន ។ 

សចចៈ ៤   គឺ  ទុកខសចច ១  សមុទយសចច ១  និេ ធសចច ១  មគគសចច ១ 

មន្របមណប៉ុន  សចចបបញញត្តិ របស់សចចៈទងំ យ មន 

្របមណប៉ុេណ្ណះ     ។ 
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២១៣ 

បុគគលបបញញត្តិ 

ឥ្រនទិយបបញញត្តិ 

 [៦] កិ ្ត វ  ឥ្រនទិយនំ ឥ្រនទិយបបញញត្តិ ។ 

យវ  ពវសីតិ្រនទិយនិ ចកខុ ្រនទិយ ំ េ តិ្រនទិយ ំ

ឃនិ្រនទិយ ំ ជិវ ្ហ្ិរនទិយ ំ កយិ្រនទិយ ំ មនិ្រនទិយ ំ ឥតថិ- 

្រនទិយ ំ បុរសិិ្រនទិយ ំ ជីវតិិ្រនទិយ ំ សុខិ្រនទិយ ំ ទុកខិ ្រនទិយ ំ

េ មនស ្ិរនទិយ ំ េទមនស ្ិរនទិយ ំ ឧេបកខិ ្រនទិយ ំ

សទធិ្រនទិយ ំ វរីយិិ្រនទិយ ំ សតិ្រនទិយ ំ សមធិ្រនទិយ ំ

បញញិ ្រនទិយ ំ អនញញតញញស មីតិ្រនទិយ ំ អញញិ ្រនទិយ ំ អញញ - 

វ្ិរនទិយ ំ    ឯ ្ត វ      ឥ្រនទិយនំ     ឥ្រនទិយបបញញត្តិ      ។ 

បុគគលបបញញត្តិ 

កិ ្ត វ    បុគគ នំ   បុគគលបបញញត្តិ   ។ 
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២១៣ 

បុគគលបបញញត្តិ 

ឥ្រនទិយបបញញត្តិ 

 [៦] ឥ្រនទិយបបញញត្តិ របស់ឥ្រនទិយទងំ យ មនប៉ុនម ន ។ 

ឥ្រនទិយ ២២  គឺ  ចកខុ ្រនទិយ ១  េ តិ្រនទិយ ១  ឃនិ្រនទិយ ១ ជិវ ្ហ្ិរនទិយ ១ 

កយិ្រនទិយ ១  មនិ្រនទិយ ១  ឥតថិ្រនទិយ ១  បុរសិិ្រនទិយ ១  ជីវតិ្រនទិយ ១  សុខិ- 

្រនទិយ ១ ទុកខិ្រនទិយ ១ េ មនស ្ិរនទិយ ១ េទមនស ្ិរនទិយ ១ ឧេបកខិ្រនទិយ ១ 

សទធិ្រនទិយ ១ វរីយិិ្រនទិយ ១ សតិ្រនទិយ ១ សមធិ្រនទិយ ១ បញញិ ្រនទិយ ១ 

អនញញតញញស មីតិ្រនទិយ ១ អញញិ ្រនទិយ ១ អញញ វ្ិរនទិយ ១(១) មន 

្របមណប៉ុន  ឥ្រនទិយបបញញត្តិ របស់ឥ្រនទិយទងំ យ មន្របមណ 

ប៉ុេណ្ណះ    ។ 

បុគគលបបញញត្តិ 

បុគគលបបញញត្តិ   របស់បុគគលទងំ យ   មនប៉ុនម ន   ។ 

     ១ ពីចកខុ្រនទិយ េទដល់សុខិ្រនទិយ ១០ េនះ ជកមវចរ (្រប្រពឹត្តេទកនុងកម) 

ពីទុកខិ្រនទិយ េទដល់បញញិ្រនទិយ ៩ េនះ ជមិស កៈ (្រចឡូក្រចឡំគន ) ឯឥ្រនទិយ ៣ ខង 

ចុង   ជេ កុត្តរ   ។ 
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២១៤ 

អភិធមមបិដេក   បុគគលបបញញត្តិ 

ឯកកមតិក 

 [៧] សមយវមុិេ ្ត  អសមយវមុិេ ្ត  កុបបធេមម  

អកុបបធេមម  បរ ិ នធេមម  អបរ ិ នធេមម  េចត- 

នភេព្វ  អនុរកខនភេព្វ  បុថុជជេន េគ្រតភ ូ ភយ-ូ 

បរេ  អភយបូរេ  ភព្វ គមេន(១) អភព្វ គមេន 

និយេ  អនិយេ  បដិបននេក ផេលដ្ឋិេ  សមសីសី 

ឋិតកបប ី អរេិយ អនរេិយ េសេកខ  អេសេកខ  

េនវ         េសេកខ           នេសេកខ           េតវេិជជ           ឆឡភិេញញ  

     ១   អភព្វ គមេន   ភព្វ គមេនតិ   បេ    យុត្តតេ    និេទទ នុ េរន   យុជជតិ ។ 



435 
 

២១៤ 

អភិធមមបិដក   បុគគលបបញញត្តិ 

ឯកកមតិក 

 [៧] បុគគលជសមយវមុិត្ត (អនករួច្រសឡះ មកលគួរ) បុគគល 
ជអសមយវមុិត្ត (អនករួច្រសឡះចក សវៈ មកលមិនគួរ) បុគគលជ 
កុបបធមមៈ (មនធម៌កេ្រមើក) បុគគលជអកុបបធមមៈ (មនធម៌មិនកេ្រមើក) 
បុគគលជបរ ិ នធមមៈ (មនធម៌ បសូនយ) បុគគលជអបរ ិ នធមមៈ 
(មនធម៌មិន បសូនយ) បុគគលជេចតនភព្វៈ (គួរេ យេចតន) 
បុគគលជអនុរកខនភព្វៈ (គួរេ យកររក ) បុគគលជបុថុជជន បុគគល 
ជេគ្រតភូ បុគគលជភយូបរតៈ (េវៀរចកបបេ យភ័យ) បុគគលជ 
អភយូបរតៈ (េវៀរចកបបេ យមិនមនភ័យ) បុគគលជភព្វ គមនៈ 
(គួរដល់កិរយិមកកន់សមមត្តនិយម គឺមគគ) បុគគលជអភព្វ គមនៈ 
(មិនគួរដល់កិរយិមកកន់សមមត្តនិយម) បុគគលជនិយតៈ (បុគគល 
េទៀង) បុគគលជអនិយតៈ (បុគគលមិនេទៀង) បុគគលជបដិបននកៈ 
(បុគគល្របតិបត្តិ្រពមេ្រព ងេ យមគគ) បុគគលជផេលដ្ឋិតៈ (បុគគល 
ឋិតេនកនុងផល) បុគគលជសមសីសី (មនធម៌ជ្របធនេសមើគន ) 
បុគគលជឋិតកបប ី (ញុងំកបបឲយឋិតេន) បុគគលជអរយិៈ បុគគលមិន 
ែមនជអរយិៈ បុគគលជេសកខៈ បុគគលជអេសកខៈ បុគគលមិនែមនេសកខៈ 
ទងំមិនែមនអេសកខៈ  បុគគលមនវជិជ   ៣   បុគគលមនអភិញញ   ៦   បុគគល 
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២១៥ 

មតិក 

សមម សមពុ េទធ  បេចចកសមពុ េទធ (១) ឧភេ ភគវមុិេ ្ត  

បញញ វមុិេ ្ត  កយសកខី  ទិដ្ឋិបបេ ្ត  សទធ វមុិេ ្ត  

ធមម នុ រ ី សទធ នុ រ ី សត្តកខត្តុ ំបរេម េកលំេក- 

េ  ឯកពីជី សកទគមី អនគមី អន្ត បរនិិព្វ យី 

ឧបហចចបរនិិព្វ យី អសងខ របរនិិព្វ យី សសងខ រ- 

បរនិិព្វ យី ឧទធំេ េ  អកនិដ្ឋគមី េ បេនន  

េ បត្តិផលសចឆិកិរយិយ បដិបេនន  សកទគមី 

សកទគមិផលសចឆិកិរយិយ           បដិបេនន             អនគមី 

     ១   បេចចកពុេទធ តិបិ   បេ    ។ 
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២១៥ 
មតិក 

ជ្រពះសមម សមពុទធ បុគគលជ្រពះបេចចកពុទធ បុគគលជឧភេ ភគវមុិត្ត 

(រួច្រសឡះេ យចែំណកទងំពីរ) បុគគលជបញញ វមុិត្ត (រួច្រសឡះ 

េ យបញញ ) បុគគលជកយសកខី (មនកយជបនទ ល់) បុគគល 

ជទិដ្ឋិបបត្តៈ (សេ្រមចេ យទិដ្ឋិ) បុគគលជសទធ វមុិត្ត (រួច្រសឡះ 

េ យសទធ ) បុគគលជធមម នុ រ ី (រលឹក មធម៌) បុគគលជ 

សទធ នុ រ ី (រលឹក មសទធ ) បុគគលជសត្តកខត្តុ បំរមៈ (េកើត 

អស់ រៈ ៧ ដង) បុគគលជេកលេំកលៈ (េចញពី្រតកូលេទកន់ 

្រតកូល) បុគគលជឯកពីជី (មនពូជគឺខនធែតម្តង) បុគគលជសកទ- 

គមី (មកកន់េ កេនះម្តងេទៀត) បុគគលជអនគមី (មិនមកកន់ 

េ កេនះេទៀត) បុគគលជអន្ត បរនិិព្វ យី (បរនិិព្វ នពក់ក ្ត ល 

យុ) បុគគលជឧបហចចបរនិិព្វ យី (កន្លងហួសពក់ក ្ត ល យុ 

េទើបបរនិិព្វ ន) បុគគលជអសងខ របរនិិព្វ យី (បរនិិព្វ នេ យមិនបច់ 

ពយយមខ្ល ងំ) បុគគលជសសងខ របរនិិព្វ យី (បរនិិព្វ នេ យពយ- 

យមខ្ល ងំ) បុគគលជឧទធេំ តអកនិដ្ឋគមី (មនែខ ៃនមគគេទ 

ខងេលើដ បដល់អកនិដ្ឋ្រពហមេហើយបរនិិព្វ ន) បុគគលជេ បននៈ 

្របតិបត្តិេដើមបេីធ្វើឲយជក់ចបស់ នូវេ បត្តិផល បុគគលជសកទគមី 

្របតិបត្តិេដើមបេីធ្វើឲយជក់ចបស់   នូវសកទគមិផល      បុគគលជអនគមី 
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២១៦ 

អភិធមមបិដេក   បុគគលបបញញត្តិ 

អនគមិផលសចឆិកិរយិយ បដិបេនន  អរ  

អរហត្តផលសចឆិកិរយិយ     បដិបេនន      ។ 

ឯកកមតិក   និដ្ឋិ    ។ 

ទុកមតិក 

 [៨] េទ្វ បុគគ  ។ េកធេន ច ឧបនហី ច ។ 

មកខី  ច ប សី ច ។ ឥស ុកី ច មចឆរ ី ច ។ 

សេ  ច មយវ ី ច ។ អហិរេិក ច អេនត្តបប ី ច ។ 

ទុព្វេច ច បបមិេ ្ត  ច ។ ឥ្រនទិេយសុ អគុត្តទ្វ - 

េ  ច េភជេន អមត្តញញូ  ច ។ មុដ្ឋស តិ ច អសមប- 

ជេន ច ។ សីលវបិេនន  ច ទិដ្ឋិវបិេនន  ច ។ 

អជឈត្តសេញញ ជេន ច ពហិទធ សេញញ ជេន ច ។ 

អេកក ធេន ច អនុបនហី ច ។ អមកខី  ច 

អប សី ច ។ អនិស ុកី ច អមចឆរ ី ច ។ 

អសេ  ច អមយវ ី ច ។ ហិរមិ ច ឱត្តបប ី

ច         ។         សុវេច         ច         កលយណមិេ ្ត          ច        ។ 
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២១៦ 

អភិធមមបិដក   បុគគលបបញញត្តិ 

្របតិបត្តិ េដើមបេីធ្វើឲយជក់ចបស់ នូវអនគមិផល បុគគលជអរហន្ត 
្របតិបត្តិ    េដើមបេីធ្វើឲយជក់ចបស់    នូវអរហត្តផល    ។ 

ចប់   ឯកកមតិក   ។ 

ទុកមតិក 

 [៨] បុគគលពីរពួក ។ គឺ បុគគលមនេសចក្ដីេ្រកធ ១ 
បុគគលចងេសចក្ដីេ្រកធទុក ១ ។ បុគគលអនកលុបគុណេគ ១ បុគគលអនក 
្រប ងំ សន ១ ។ បុគគលមនេសចក្ដី្រចែណន ១ បុគគលមនេសច- 
ក្ដីកំ ញ់ ១ ។ បុគគលមនេសចក្ដីអួត ង ១ បុគគលមនមយ ១ ។ 
បុគគលមិនខម សបប ១ បុគគលមិនខ្ល ចបប ១ ។ បុគគល្របេ ្រក ១ 
បុគគលមនមិត្ត ្រកក់ ១ ។ បុគគលមនទ្វ រមិនរក កនុងឥ្រនទិយទងំ យ ១ 
បុគគលមិនដឹង្របមណកនុងេភជន ១ ។ បុគគលេភ្លច ម រតី ១ បុគគល 
មិនដឹងខ្លួន ១ ។ បុគគលវបិត្តិសីល ១ បុគគលវបិត្តិទិដ្ឋិ ១ ។ បុគគលមន 
សេញញ ជនៈខងកនុង ១ បុគគលមនសេញញ ជនៈខងេ្រក ១ ។ បុគគល 
មិនមនេសចក្ដីេ្រកធ ១ បុគគលមិនចងេសចក្ដីេ្រកធទុក ១ ។ បុគគល 
មិនលុបគុណេគ ១ បុគគលមិន្រប ងំ សន ១ ។ បុគគលមិនមន 
េសចក្ដី្រចែណន ១ បុគគលមិនមនេសចក្ដីកំ ញ់ ១ ។ បុគគលមិន 
មនអនួំត ១ បុគគលមិនមនមយ ១ ។ បុគគលមនេសចក្ដីខម សបប ១ 
បុគគលមនេសចក្ដីខ្ល ចបប ១ ។  បុគគល្របេ ងយ ១  បុគគលមនមិត្តល្អ ១ ។ 
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២១៧ 

មតិក 

ឥ្រនទិេយសុ គុត្តទ្វ េ  ច េភជេន មត្តញញូ  ច ។ 

ឧបដ្ឋិតស តិ ច សមបជេន ច ។ សីលស- 

មបេនន  ច ទិដ្ឋិសមបេនន  ច ។ េទ្វ បុគគ  ទុល្លភ 

េ កសមឹ ។ េទ្វ បុគគ  ទុត្តបបយ ។ េទ្វ បុគគ- 

 សុតបបយ ។ ទ្វិននំ បុគគ នំ ស  វឌ ន្តិ ។ 

ទ្វិននំ បុគគ នំ ស  ន វឌ ន្តិ ។ ហីនធិមុេ ្ត  

ច     បណី ធិមុេ ្ត      ច     ។     តិេ ្ត      ច      តេបប      ច     ។ 

ទុកមតិក   និដ្ឋិ    ។ 

តិកមតិក 

 [៩] តេយ បុគគ  ។ និ េ  សំេ  វគិ- 

េ  ។ តេយ គិ នបូម បុគគ  ។ កយសកខី  

ទិដ្ឋិបបេ ្ត  សទធ វមុិេ ្ត  ។ គថូភណី បុបផភណី មធុភ- 

ណី ។ អរុកបូមចិេ ្ត  បុគគេ  វជិជូបមចិេ ្ត  បុគគេ  

វជិរបូមចិេ ្ត       បុគគេ       ។     អេនធ      ឯកចកខុ      ទ្វិចកខុ      ។ 
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២១៧ 

មតិក 

បុគគលមនទ្វ ររក េហើយ កនុងឥ្រនទិយទងំ យ ១ បុគគលអនកដឹង្រប- 
មណកនុងេភជន ១ ។ បុគគលមន ម រតីតមកល់ម ំ ១ បុគគលអនកដឹង 
ខ្លួន ១ ។ បុគគលបរបូិណ៌េ យសីល ១ បុគគលបរបូិណ៌េ យទិដ្ឋិ ១ ។ 
បុគគលពីរពួក រកបនេ យ្រកកនុងេ ក ។ បុគគលពីរពួក េគចែម្អត 
បនេ យ្រក ។ បុគគលពីរពួក េគចែម្អតបនេ យងយ ។ សវៈ 
របស់បុគគលពីរពួក រែមងចេ្រមើន ។ សវៈរបស់បុគគលពីរពួក រែមង 
មិនចេ្រមើន ។ បុគគលមនអធយ្រស័យេថកទប ១ បុគគលមនអធយ្រស័យ 
ខពង់ខពស់ ១  ។  បុគគលែឆ្អតេ យខ្លួនឯង ១  បុគគលញុងំេគឲយែឆ្អត ១  ។ 

ចប់   ទុកមតិក   ។ 

តិកមតិក 
 [៩] បុគគល ៣  ពួក  ។  គឺបុគគលមិនមនបណំង ១  បុគគលមន 
បណំង ១ បុគគល្របសចកបណំង ១  ។  បុគគល ៣ ពួក  េ្រប បេ យ 
បុគគលមនជងំឺ ។ បុគគលជកយសកខី (មនកយជបនទ ល់)១ បុគគលជ 
ទិដ្ឋិបបត្តៈ (សេ្រមចេ យទិដ្ឋិ) ១ បុគគលជសទធ វមុិត្ត (រួច្រសឡះចក 

សវៈេ យសទធ ) ១ ។ បុគគលមនសម្ដីដូច មក ១ បុគគលមនសម្ដី 
ដូចផក  ១ បុគគលមនសម្ដីដូចទឹកឃមុ  ំ១ ។ បុគគលមនចិត្តេ្រប បេ យដេំប 
១ បុគគលមនចិត្តេ្រប បេ យេផ្លកបេនទ រ ១ បុគគលមនចិត្តេ្រប បេ យ 
េព្រជ ១ ។ បុគគលខ្វ ក់ ១ បុគគលមនែភនកមខ ង ១ បុគគលមនែភនកទងំពីរ ១។ 
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២១៨ 

អភិធមមបិដេក   បុគគលបបញញត្តិ 

អវកុជជបបេញញ  បុគគេ  ឧចឆងគបបេញញ  បុគគេ  បុថុ- 
បបេញញ  បុគគេ  ។ អេតថកេចច  បុគគេ  កេមសុ 
ច ភេវសុ ច អវតី េគ អេតថកេចច  បុគគេ  
កេមសុ វតី េគ ភេវសុ អវតី េគ អេតថកេចច  
បុគគេ  កេមសុ ច ភេវសុ ច វតី េគ ។ 
ប ណេលខបូេម បុគគេ  បឋវេីលខបូេម បុគគ- 
េ  ឧទកេលខបូេម បុគគេ  ។ តេយ េបតថ- 
កបូម បុគគ  ។ តេយ កសិកវតថូបម បុគគ  ។ 
សុបបេមេយយ ទុបបេមេយយ អបបេមេយយ ។ 
អេតថកេចច  បុគគេ  ន េសវតិេព្វ  ន ភជិតេព្វ  
ន បយិរុបសិតេព្វ  អេតថកេចច  បុគគេ  េសវតិេព្វ  
ភជិតេព្វ  បយិរុបសិតេព្វ  អេតថកេចច  បុគគេ  
សកក ្វ  គរុក ្វ  េសវតិេព្វ  ភជិតេព្វ  បយិ- 
រុបសិតេព្វ  ។ អេតថកេចច  បុគគេ  ជិគុចឆិតេព្វ  
ន េសវតិេព្វ  ន ភជិតេព្វ  ន បយិរុបសិតេព្វ  
អេតថកេចច  បុគគេ  អជឈុេបកខិ តេព្វ  ន េសវ-ិ 
តេព្វ  ន ភជិតេព្វ  ន បយិរុបសិតេព្វ  អេតថកេចច  
បុគគេ         េសវតិេព្វ         ភជិតេព្វ         បយិរុបសិតេព្វ         ។ 
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២១៨ 

អភិធមមបិដក   បុគគលបបញញត្តិ 

បុគគលមនបញញ ដូចក្អមផក ប់ ១ បុគគលមនបញញ ដូចជថនក់េលច ១ បុគគល 

មនបញញ ្រកស់ ១ ។ បុគគលខ្លះមិន្របសចកតេ្រមកកនុងកមនិងភព 

ក៏មន ១ បុគគលខ្លះ្របសចកតេ្រមកកនុងកម ែតមិនទន់្របសចក 

តេ្រមកកនុងភព ក៏មន ១ បុគគលខ្លះ្របសចកតេ្រមកកនុងកមផង កនុង 

ភពផង ក៏មន ១ ។ បុគគលេ្រប បេ យគនូំសថម ១ បុគគលេ្រប ប 

េ យគនូំសដី ១ បុគគលេ្រប បេ យគនូំសទឹក ១ ។ បុគគល ៣ ពួក 

េ្រប បេ យសពំត់សបំកេឈើ ។ បុគគល ៣ ពួក េ្រប បេ យសពំត់ 

កសិកៈ ។ បុគគលែដលេគ្របមណបនេ យងយ ១ បុគគលែដលេគ 

្របមណបនេ យ្រក ១ បុគគលែដលេគ្របមណមិនបន ១ ។ បុគគល 

ខ្លះ មិនគួរេគេសព មិនគួរគប់ មិនគួរចូលេទអងគុយជិត ក៏មន ១ បុគគល 

ខ្លះ គួរេគេសព គួរគប់ គួរចូលេទអងគុយជិត ក៏មន ១ បុគគលខ្លះគួរ 

េគេធ្វើសកក រៈ េគរព េហើយេសព គប់ ចូលេទអងគុយជិត ក៏មន ១ ។ 

បុគគលខ្លះ គួរេគេខពើម មិនគួរេសព មិនគួរគប់ មិនគួរចូលេទអងគុយជិត ក៏ 

មន ១ បុគគលខ្លះ គួរេគរមិលេមើល ែតមិនគួេសព មិនគួរគប់ មិនគួរចូល 

េទអងគុយជិត  ក៏មន ១  បុគគលខ្លះ  គួរេគេសព  គួរគប់  គួរចូលេទអងគុយ 
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២១៩ 

មតិក 

អេតថកេចច  បុគគេ  សីេលសុ បរបិរូកីរ ី ស- 

មធិសមឹ មត្តេ ករ ី បញញ យ មត្តេ ករ ី អេតថ- 

កេចច  បុគគេ  សីេលសុ ច បរបិរូកីរ ី សមធិសមឹ 

ច បរបិរូកីរ ី បញញ យ មត្តេ ករ ី អេតថកេចច  

បុគគេ  សីេលសុ ច បរបិរូកីរ ី សមធិសមឹ ច 

បរបិរូកីរ ី បញញ យ ច បរបិរូកីរ ី ។ តេយ ស ថ - 

េ      អបេរបិ     តេយ     ស ថ េ      ។ 

តិកមតិក   និដ្ឋិ    ។ 

ចតុកកមតិក 

 [១០] ច ្ត េ  បុគគ  ។ អសបបុរេិ  

អសបបុរេិសន អសបបុរសិតេ  សបបុរេិ  សបបុរ-ិ 

េសន សបបុរសិតេ  ។ បេប បេបន បបតេ  

កលយេ  កលយេណន កលយណតេ  ។ 

បបធេមម  បបធេមមន បបធមមតេ  កលយណ- 

ធេមម  កលយេណន កលយណធមមតេ  ។ 

វេជជ          វជជពហុេ          អបប វេជជ          អនវេជជ           ។ 
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២១៩ 

មតិក 

ជិត ក៏មន ១ ។ បុគគលខ្លះេធ្វើេពញេលញកនុងសីល ែតេធ្វើបន្តិចបន្តួច 

កនុងសមធិ េធ្វើបន្តិចបន្តួចកនុងបញញ  ក៏មន ១ បុគគលខ្លះេធ្វើេពញេលញ 

កនុងសីលផង េធ្វើេពញេលញកនុងសមធិផង ែតេធ្វើបន្តិចបន្តួចកនុងបញញ  ក៏ 

មន ១ បុគគលខ្លះេធ្វើេពញេលញកនុងសីលផង េធ្វើេពញេលញកនុងសមធិ 

ផង េធ្វើេពញេលញកនុងបញញ ផង ក៏មន ១ ។ បុគគលជ្រគូមន ៣ ពួក 

បុគគលជ្រគូ ៣   ពួក   ដៃទេទៀត   ។ 

ចប់   តិកមតិក   ។ 

ចតុកកមតិក 

 [១០] បុគគល ៤ ពួក ។ គឺ បុគគលជអសបបុរស ១ បុគគលជ 

អសបបុរសៃ្រកែលងជងអសបបុរស ១ បុគគលជសបបុរស ១ បុគគលជ 

សបបុរសៃ្រកែលងជងសបបុរស ១ ។ បុគគល ្រកក់ ១ បុគគល ្រកក់ 

ៃ្រកែលងជងបុគគល ្រកក់ ១ បុគគលល្អ ១ បុគគលល្អៃ្រកែលងជងបុគគល 

ល្អ ១ ។ បុគគលមនធម៌ ្រកក់ ១ បុគគលមនធម៌ ្រកក់ៃ្រកែលងជង 

បុគគលមនធម៌ ្រកក់ ១ បុគគលមនធម៌ល្អ ១ បុគគលមនធម៌ល្អៃ្រកែលង 

ជងបុគគលមនធម៌ល្អ ១ ។ បុគគល្របកបេ យេទស ១ បុគគលេ្រចើន 

េ យេទស ១ បុគគល្របកបេ យេទសតិច ១ បុគគលមិនមនេទស ១។ 
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២២០ 

អភិធមមបិដេក   បុគគលបបញញត្តិ 

ឧគឃដិតញញូ  វបិចិតញញូ  េនេយយ បទបរេម ។ 

យុត្តបបដិភេ  េន មុត្តបបដិភេ  មុត្តបបដិភ- 

េ  េន យុត្តបបដិភេ  យុត្តបបដិភេ  ច 

មុត្តបបដិភេ  ច េនវ យុត្តបបដិភេ  េន 

មុត្តបបដិភេ  ។ ច ្ត េ  ធមមកថិក បុគគ  ។ 

ច ្ត េ  វ ហកបូម បុគគ  ។ ច ្ត េ  មសិូក-ូ 

បម បុគគ  ។ ច ្ត េ  អមពូបម បុគគ  ។ ច ្ត - 

េ  កុមភូបម បុគគ  ។ ច ្ត េ  ឧទករហទបូម 

បុគគ  ។ ច ្ត េ  ពលិពទធូបម បុគគ  ។ ច ្ត - 

េ  សីវសិបូម បុគគ  ។ អេតថកេចច  បុគគេ  

អននុវចិច អបរេិយគេហ ្វ  អវ ្ណ រហស  វណ្ណំ  ភ- 

សិ  េ តិ អេតថកេចច  បុគគេ  អននុវចិច អបរេិយ- 

គេហ ្វ  វ ្ណ រហស  អវណ្ណំ  ភសិ  េ តិ អេតថ- 

កេចច  បុគគេ  អននុវចិច អបរេិយគេហ ្វ  អបប - 

ទនីេយ េន ប ទំ ឧបទំសិ  េ តិ អេតថ- 

កេចច  បុគគេ  អននុវចិច អបរេិយគេហ ្វ  ប - 

ទនីេយ        េន       អបប ទំ        ឧបទំសិ         េ តិ       ។ 
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២២០ 

អភិធមមបិដក   បុគគលបបញញត្តិ 

បុគគលជឧគឃដិតញញូ  ១ បុគគលជវបិចិតញញូ  ១ បុគគលជេនយយៈ ១ បុគគល 

ជបទបរមៈ ១ ។ បុគគលមន្របជញ គួរ ែតមន្របជញ មិនរួស ន់ ១ 

បុគគលមន្របជញ រួស ន់ ែតមន្របជញ មិនគួរ ១ បុគគលមន្របជញ គួរ 

ទងំមន្របជញ រួស ន់ ១ បុគគលមន្របជញ មិនគួរ ទងំមន្របជញ មិន 

រួស ន់ ១ ។ បុគគលជធមមកថិក ៤ ពួក ។ បុគគល ៤ ពួក េ្រប ប 

េ យេមឃ ។ បុគគល ៤ ពួក េ្រប បេ យកណ្តុ រ ។ បុគគល ៤ 

ពួក េ្រប បេ យែផ្ល ្វ យ ។ បុគគល ៤ ពួក េ្រប បេ យក្អម ។ 

បុគគល ៤  ពួក  េ្រប បេ យអន្លង់ទឹក  ។  បុគគល ៤   ពួក  េ្រប បេ យ 

េគបេ្រមើ  ។  បុគគល ៤  ពួក  េ្រប បេ យសត្វ សីរពិស  ។ 

បុគគលខ្លះ មិនពិចរ  មិនសទង់េមើល េហើយេពលសរេសើរបុគគល 

ែដលគួរតិះេដៀល  ក៏មន ១ បុគគលខ្លះ មិនពិចរ  មិនសទង់េមើល 

េហើយេពលតិះេដៀលបុគគលែដលគួរសរេសើរ  ក៏មន ១  បុគគលខ្លះ  មិន 

ពិចរ  មិនសទង់េមើល េហើយសែម្តងេសចក្ដី្រជះថ្ល   កនុងទីែដលមិន 

គួរ្រជះថ្ល   ក៏មន ១  បុគគលខ្លះ  មិនពិចរ   មិនសទង់េមើល  េហើយ 

សែម្តងេសចក្ដីមិន្រជះថ្ល    កនុងទីែដលគួរ្រជះថ្ល    ក៏មន ១  ។   បុគគលខ្លះ 
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២២១ 

មតិក 

អេតថកេចច  បុគគេ  អនុវចិច បរេិយគេហ ្វ  

អវ ្ណ រហស  អវណ្ណំ  ភសិ  េ តិ អេតថកេចច  

បុគគេ  អនុវចិច បរេិយគេហ ្វ  វ ្ណ រហស  វណ្ណំ  

ភសិ  េ តិ អេតថកេចច  បុគគេ  អនុវចិច បរេិយ- 

គេហ ្វ  អបប ទនីេយ េន អបប ទំ ឧបទំសិ  

េ តិ អេតថកេចច  បុគគេ  អនុវចិច បរេិយគេហ ្វ  

ប ទនីេយ េន ប ទំ ឧបទំសិ  េ តិ ។ 

អេតថកេចច  បុគគេ  អវ ្ណ រហស  អវណ្ណំ  ភសិ  

េ តិ ភតូំ តចឆំ កេលន េន ច េខ វ ្ណ - 

រហស  វណ្ណំ  ភសិ  េ តិ ភតូំ តចឆំ កេលន 

អេតថកេចច  បុគគេ  វ ្ណ រហស  វណ្ណំ  ភសិ  

េ តិ ភតូំ តចឆំ កេលន េន ច េខ អវ ្ណ រ- 

ហស  អវណ្ណំ  ភសិ  េ តិ ភតូំ តចឆំ កេលន 

អេតថកេចច  បុគគេ  អវ ្ណ រហស  ច អវណ្ណំ  

ភសិ  េ តិ ភតូំ តចឆំ កេលន វ ្ណ រហស  

ច       វណ្ណំ        ភសិ         េ តិ        ភតូំ       តចឆំ       កេលន 
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២២១ 

មតិក 

ពិចរ  សទង់េមើល េហើយេពលតិះេដៀលបុគគលែដលគួរតិះេដៀល 

ក៏មន ១  បុគគលខ្លះ  ពិចរ   សទង់េមើល  េហើយេពលសរេសើរបុគគល 

ែដលគួរសរេសើរ  ក៏មន ១  បុគគលខ្លះ  ពិចរ   សទង់េមើល  េហើយ 

សែម្តងេសចក្ដីមិន្រជះថ្ល   កនុងទីែដលមិនគួ្រជះថ្ល   ក៏មន ១  បុគគលខ្លះ 

ពិចរ  សទង់េមើល េហើយសែម្តងេសចក្ដី្រជះថ្ល  កនុងទីែដលគួរ 

្រជះថ្ល   ក៏មន ១  ។  បុគគលខ្លះ  េពលតិះេដៀលបុគគលែដលមិនគួរតិះ 

េដៀល ពិត្របកដ មកលគួរ ែតមិនេពលសរេសើរបុគគលែដលគួរ 

សរេសើរ  ពិត្របកដ មកលគួរ  ក៏មន ១  បុគគលខ្លះ  េពលសរេសើរ 

បុគគលែដលគួរសរេសើរ ពិត្របកដ មកលគួរ ែតមិនេពលតិះេដៀល 

បុគគលែដលគួរតិះេដៀល  ពិត្របកដ មកលគួរ  ក៏មន ១  បុគគល 

ខ្លះ េពលតិះេដៀលបុគគលែដលគួរតិះេដៀល ពិត្របកដ មកលគួរផង 

េពលសរេសើរបុគគលែដលគួរសរេសើរ   ពិត្របកដ មកលគួរផង  ក៏មន 
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២២២ 

អភិធមមបិដេក   បុគគលបបញញត្តិ 

អេតថកេចច  បុគគេ  េនវ អវ ្ណ រហស  អវណ្ណំ  

ភសិ  េ តិ ភតូំ តចឆំ កេលន េន ច វ ្ណ - 

រហស  វណ្ណំ  ភសិ  េ តិ ភតូំ តចឆំ កេលន ។ 

ឧ ្ឋ នផលបូជីវ ី េន បុញញផលបូជីវ ី បុញញផលបូជីវ ី

េន ឧ ្ឋ នផលបូជីវ ី ឧ ្ឋ នផលបូជីវ ី ច បុញញផ- 

លបូជីវ ី ច េនវ ឧ ្ឋ នផលបូជីវ ី េន បុញញផលបូ- 

ជីវ ី ។ តេម តមប យេន តេម េជតិប យេន 

េជតិ តមប យេន េជតិ េជតិប យេន ។ 

ឱណេ ណេ  ឱណតុណ្ណេ  ឧណ្ណេ ណេ  

ឧណ្ណតុណ្ណេ  ។ ច ្ត េ  រុកខូ បម បុគគ  ។ 

របូបបមេ  របូបបសេនន  េឃសបបមេ  េឃ- 

សបបសេនន  លខូបបមេ  លខូបបសេនន  ធមមបប- 

មេ  ធមមបបសេនន  ។ អេតថកេចច  បុគគេ  

អត្តហិ យ         បដិបេនន          េ តិ         េន          បរហិ យ 
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២២២ 

អភិធមមបិដក   បុគគលបបញញត្តិ 

បុគគលខ្លះ មិនេពលតិះេដៀលបុគគលែដលគួរតិះេដៀល ពិត្របកដ ម 

កលគួរផង មិនេពលសរេសើរបុគគលែដលគួរសរេសើរ ពិត្របកដ ម 

កលគួរផង  ក៏មន ១  ។  បុគគលចិញចឹ មជីវតិេ យផលៃនករពយយម 

មិនចិញចឹ មជីវតិ េ យផលៃនបុណយ ១  បុគគលចិញចឹ មជីវតិេ យផលៃន 

បុណយមិនចិញចឹ មជីវតិ  េ យផលៃនករពយយម ១  បុគគលចិញចឹ មជីវតិ 

េ យផលៃនករពយយម  ទងំចិញចឹ មជីវតិេ យផលៃនបុណយ ១  បុគគល 

មិនចិញចឹ មជីវតិ េ យផលៃនករពយយម ទងំមិនចិញចឹ មជីវតិ េ យ 

ផលៃនបុណយ ១  ។  បុគគលងងឹត  មនងងឹត្រប្រពឹត្តេទខងមុខ ១ 

បុគគលងងឹត  មនពន្លឺ្រប្រពឹត្តេទខងមុខ ១  បុគគលភ្លឺ  មនងងឹត្រប្រពឹត្ត 

េទខងមុខ ១  បុគគលភ្លឺ  មនពន្លឺ្រប្រពឹត្តេទខងមុខ ១  ។  បុគគលឱនចុះ 

េហើយឱនចុះេទៀត ១  បុគគលឱនចុះេហើយេងើបេឡើង ១  បុគគលេងើបេឡើង 

េហើយឱនចុះេទវញិ ១  បុគគលេងើបេឡើងេហើយេងើបេឡើងេទៀត ១  ។ 

បុគគល ៤ ពួក េ្រប បេ យេដើមេឈើ ។ បុគគលមនរូបជ្របមណ 

្រជះថ្ល េ្រពះរូប ១  បុគគលមនសេំឡងជ្របមណ  ្រជះថ្ល េ្រពះស-ំ 

េឡង ១  បុគគលមនវតថុ េ ហមងជ្របមណ ្រជះថ្ល េ្រពះវតថុ េ ហមង ១ 

បុគគលមនធម៌ជ្របមណ ្រជះថ្ល េ្រពះធម៌ ១  ។  បុគគលខ្លះ្របតិបត្តិ 

េដើមប្ីរបេយជន៍ខ្លួន        ែតមិន្របតិបត្តិ        េដើមប្ីរបេយជន៍បុគគលដៃទ 
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២២៣ 

មតិក 

អេតថកេចច  បុគគេ  បរហិ យ បដិបេនន  េ តិ 

េន អត្តហិ យ អេតថកេចច  បុគគេ  អត្តហិ យ 

េចវ បដិបេនន  េ តិ បរហិ យ ច អេតថកេចច  

បុគគេ  េនវ អត្តហិ យ បដិបេនន  េ តិ េន 

បរហិ យ ។ អេតថកេចច  បុគគេ  អត្តន្តេប េ តិ 

អត្តបរ ិ បននុេយគមនុយុេ ្ត  អេតថកេចច  បុគគេ  

បរន្តេប េ តិ បរបរ ិ បននុេយគមនុយុេ ្ត  

អេតថកេចច  បុគគេ  អត្តន្តេប ច េ តិ អត្តបរ ិ - 

បននុេយគមនុយុេ ្ត  បរន្តេប ច បរបរ ិ បននុ- 

េយគមនុយុេ ្ត  អេតថកេចច  បុគគេ  េនវ អត្តន្ត- 

េប េ តិ ន អត្តបរ ិ បននុេយគមនុយុេ ្ត  ន 

បរន្តេប ន បរបរ ិ បននុេយគមនុយុេ ្ត  េ  

អនត្តន្តេប អបរន្តេប ទិេដ្ឋវ ធេមម និចឆ េ  និព្វុ េ  

សីតីភេូ  សុខបបដិសំេវទី ្រពហមភេូតន អត្តន 

វហិរតិ ។ ស េគ សេទេ  សេមេ  ស- 

មេន ។ អេតថកេចច  បុគគេ  ភី េ តិ អជឈត្តំ 

េចេ សមថស         ន        ភី         អធិបបញញ ធមមវបិស នយ 
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២២៣ 

មតិក 

ក៏មន ១  បុគគលខ្លះ  ្របតិបត្តិ  េដើមប្ីរបេយជន៍បុគគលដៃទ  ែតមិន្របតិបត្តិ 

េដើមប្ីរបេយជន៍ខ្លួន  ក៏មន ១  បុគគលខ្លះ  ្របតិបត្តិ េដើមប្ីរបេយជន៍ខ្លួន 

ឯងផង  េដើមប្ីរបេយជន៍បុគគលដៃទផង  ក៏មន ១  បុគគលខ្លះ  មិន្របតិបត្តិ 

េដើមប្ីរបេយជន៍ខ្លួនឯង ទងំមិន្របតិបត្តិ េដើមប្ីរបេយជន៍បុគគលដៃទ ក៏ 

មន ១  ។  បុគគលខ្លះ  ដុតកេម្ដ ខ្លួនឯង  ្របកបករពយយម េដើមបដុីត 

កេម្ដ ខ្លួនឯង  ក៏មន ១  បុគគលខ្លះ  ដុតកេម្ដ បុគគលដៃទ  ្របកបករ 

ពយយម  េដើមបដុីតកេម្ដ បុគគលដៃទ  ក៏មន ១  បុគគលខ្លះ  ដុតកេម្ដ ខ្លួន 

ឯង ្របកបករពយយម េដើមបដុីតកេម្ដ ខ្លួនឯងផង ដុតកេម្ដ បុគគលដៃទ 

្របកបករពយយម  េដើមបដុីតកេម្ដ បុគគលដៃទផង  ក៏មន ១  បុគគល 

ខ្លះ មិនដុតកេម្ដ ខ្លួនឯង មិន្របកបពយយម េដើមបដុីតកេម្ដ ខ្លួនឯង 

ទងំមិនដុតកេម្ដ បុគគលដៃទ មិន្របកបពយយម េដើមបដុីតកេម្ដ បុគគល 

ដៃទ បុគគលេនះ មិនដុតកេម្ដ ខ្លួនឯង មិនដុតកេម្ដ បុគគលដៃទ ជ 

អនកមិនេ្រសកឃ្ល ន ជអនករលត់ទុកខ ្រតជក់្រតជ ំ ទទួលេសចក្ដីសុខ 

មនខ្លួនដ៏្របេសើរ សេ្រមចស្រមន្តេន កនុងបចចុបបនន ក៏មន ១ ។ 

បុគគល្របកបេ យ គៈ ១  បុគគល្របកបេ យេទសៈ ១  បុគគល្របកប 

េ យេមហៈ ១  បុគគល្របកបេ យមនះ ១  ។  បុគគលខ្លះ  ជអនកបន 

េចេ សមថៈកនុងសន្ត ន    ែតមិនបនអធិបបញញ ធមមវបិស ន    ក៏មន ១ 
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២២៤ 

អភិធមមបិដេក   បុគគលបបញញត្តិ 

អេតថកេចច  បុគគេ  ភី េ តិ អធិបបញញ - 
ធមមវបិស នយ ន ភី អជឈត្តំ េចេ សមថស  
អេតថកេចច  បុគគេ  ភី េចវ េ តិ អជឈត្តំ 
េចេ សមថស  ភី ច អធិបបញញ ធមមវបិស នយ 
អេតថកេចច  បុគគេ  េនវ ភី េ តិ អជឈត្តំ 
េចេ សមថស  ន ភី អធិបបញញ ធមមវបិស នយ ។ 
អនុេ តគមី បុគគេ  បដិេ តគមី បុគគេ  
ឋិតេ ្ត  បុគគេ  តិេ ្ណ  បរគេ  ថេល តិដ្ឋតិ 
្រពហមេ  ។ អបបស ុេ  សុេតន អនុបបេនន  
អបបស ុេ  សុេតន ឧបបេនន  ពហុស ុេ  សុេតន 
អនុបបេនន  ពហុស ុេ  សុេតន ឧបបេនន  ។ ស- 
មណមចេ  សមណបទុេម សមណបុណ្ឌ រេីក 
សមេណសុ    សមណសុខុមេ     ។ 

ចតុកកមតិក   និដ្ឋិ    ។ 

បញច កមតិក 

 [១១] បញច  បុគគ  ។ អេតថកេចច  បុគគេ  
រមភតិ(១)   ច     វបិបដិ រ ី     ច      េ តិ      តញច       េចេ វមុិត្តឹ 

     ១   ឱ.   ម.   រភតិ   ។ 
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២២៤ 

អភិធមមបិដក   បុគគលបបញញត្តិ 

បុគគលខ្លះ ជអនកបនអធិបបញញ ធមមវបិស ន មិនបនេចេ សមថៈកនុង 

សន្ត ន  ក៏មន ១  បុគគលខ្លះ  ជអនកបនេចេ សមថៈកនុងសន្ត ន  ទងំ 

បនអធិបបញញ ធមមវបិស ន  ក៏មន ១  បុគគលខ្លះ  ជអនកមិនបនេចេ - 

សមថៈកនុងសន្ត ន  ទងំមិនបនអធិបបញញ ធមមវបិស ន  ក៏មន ១ ។  បុគគល 

េទបេ ្ត យ មែខ ទឹក  គឺវដ្តៈ ១  បុគគលេទ្រចសែខ ទឹក  គឺវដ្តៈ ១ 

បុគគលមនខ្លួន ងំេននឹង ១  បុគគលឆ្លងេទដល់េ្រតើយ  ជ្រពហមណ៍ឋិត 

េនេលើេគក ១ ។  បុគគលជអនកេចះដឹងតិច  មិន្របតិបត្តិ មេ យេសច- 

ក្ដីេចះដឹង ១  បុគគលជអនកេចះដឹងតិច  ែត្របតិបត្តិ មេសចក្ដីេចះដឹង ១ 

បុគគលជអនកេចះដឹងេ្រចើន  មិន្របតិបត្តិ  មេសចក្ដីេចះដឹង ១  បុគគល 

េចះដឹងេ្រចើន  ្របតិបត្តិ មេសចក្ដីេចះដឹង ១  ។  បុគគលជសមណៈមិន 

កេ្រមើក ១  បុគគលជសមណៈផក ឈូក្រកហម ១  បុគគលជសមណៈផក  

ឈូកស ១   បុគគលជសមណៈចេ្រមើនេ យសុខ   កនុងពួកសមណៈ ១  ។ 

ចប់   ចតុកកមតិក   ។ 

បញច កមតិក 

 [១១] បុគគល ៥  ពួក  ។  គឺបុគគលខ្លះ  ្រប្រពឹត្តេលមើស  (្រតូវ បត្តិ) 

ផង   មនេសចក្ដីេក្ត ្រក យផង   មិនដឹងចបស់ មពិត  នូវេចេ វមុិត្តិ 
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២២៥ 

មតិក 

បញញ វមុិត្តឹ យថភតូំ នបបជនតិ យតថស  េត 

ឧបបនន  បបក អកុស  ធមម  អបរេិស  

និរុជឈន្តិ អេតថកេចច  បុគគេ  រមភតិ ន វបិបដិ- 

រ ី េ តិ តញច  េចេ វមុិត្តឹ បញញ វមុិត្តឹ យថភតូំ 

នបបជនតិ យតថស  េត ឧបបនន  បបក អកុស- 

 ធមម  អបរេិស  និរុជឈន្តិ អេតថកេចច  បុគគេ  

នរមភតិ វបិបដិ រ ី េ តិ តញច  េចេ វមុិត្តឹ បញញ - 

វមុិត្តឹ យថភតូំ នបបជនតិ យតថស  េត ឧបបនន  

បបក អកុស  ធមម  អបរេិស  និរុជឈន្តិ 

អេតថកេចច  បុគគេ  នរមភតិ ន វបិបដិ រ ី េ តិ 

តញច  េចេ វមុិត្តឹ បញញ វមុិត្តឹ យថភតូំ នបបជ- 

នតិ យតថស  េត ឧបបនន  បបក អកុស  

ធមម  អបរេិស  និរុជឈន្តិ អេតថកេចច  បុគគេ  

នរមភតិ ន វបិបដិ រ ី េ តិ តញច  េចេ វមុិត្តឹ 

បញញ វមុិត្តឹ យថភតូំ បជនតិ យតថស  េត ឧបបនន  

បបក       អកុស        ធមម        អបរេិស        និរុជឈន្តិ     ។ 
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២២៥ 

មតិក 

និងបញញ វមុិត្តិេនះ ែដលជេហតុេធ្វើឲយពួកអកុសលធម៌ដ៏ មកទងំេនះ 

របស់បុគគលេនះ ែដលេកើតេឡើងេហើយ ឲយរលត់េទវញិ មិនមន 

េសសសល់ផង  ក៏មន ១   បុគគលខ្លះ   ្រប្រពឹត្តេលមើស   មិនមនេសចក្ដី 

េក្ត ្រក យ ទងំមិនដឹងចបស់ មពិត នូវេចេ វមុិត្តិ និងបញញ វមុិត្តិ 

េនះ ែដលជេហតុេធ្វើឲយពួកអកុសលធម៌ដ៏ មកទងំេនះ របស់បុគគល 

េនះ ែដលេកើតេឡើងេហើយ ឲយរលត់េទវញិ មិនមនេសសសល់ ក៏ 

មន ១   បុគគលខ្លះ មិន្រប្រពឹត្តេលមើសេទ  មនេសចក្ដីេក្ត ្រក យ  ទងំ 

មិនដឹងចបស់ មពិត នូវេចេ វមុិត្តិនិងបញញ វមុិត្តិេនះ ែដលជេហតុ 

េធ្វើឲយអកុសលធម៌ដ៏ មកទងំេនះ របស់បុគគលេនះ ែដលេកើតេឡើង 

េហើយ ឲយរលត់េទវញិ មិនមនេសសសល់ ក៏មន ១ បុគគលខ្លះ មិន 

្រប្រពឹត្តេលមើស មិនមនេសចក្ដីេក្ត ្រក យេទ មិនដឹងចបស់ មពិត 

នូវេចេ វមុិត្តិនិងបញញ វមុិត្តិេនះ ែដលជេហតុេធ្វើឲយអកុសលធម៌ដ៏ មក 

ទងំេនះ របស់បុគគលេនះ ែដលេកើតេឡើងេហើយឲយរលត់េទវញិ មិន 

មនេសសសល់ ក៏មន ១ បុគគលខ្លះ មិន្រប្រពឹត្តេលមើស មិនមនេសចក្ដី 

េក្ត ្រក យផង ដឹងចបស់ មពិត នូវេចេ វមុិត្តិនិងបញញ វមុិត្តិេនះ 

ែដលជេហតុេធ្វើអកុសលធម៌ដ៏ មកទងំេនះ របស់បុគគលេនះ ែដល 

េកើតេឡើងេហើយ   ឲយរលត់េទវញិ   មិនមនេសសសល់ផង   ក៏មន ១    ។ 
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២២៦ 

អភិធមមបិដេក   បុគគលបបញញត្តិ 

ទ ្វ  អវជនតិ សំ េសន អវជនតិ េធយយមុេខ 

េ តិ េ េ  េ តិ មេនទ  េមមេូ  េ តិ ។ 

បញច  េយធជីវបូម បុគគ  ។ បញច  បិណ្ឌ បតិ- 

ក ។ បញច  ខលុបចឆ ភត្តិក ។ បញច  ឯកស- 

និក ។ បញច  បំសុកលិូក ។ បញច  េតចីវរកិ ។ 

បញច  រញញិក ។ បញច  រុកខមលិូក ។ បញច  

អេពភ កសិក ។ បញច  េនសជជិក ។ បញច  យថ- 

សនថតិក    ។    បញច     េ និក    ។ 

បញច កមតិក   និដ្ឋិ    ។ 

ឆកកមតិក 

 [១២] ឆ បុគគ  ។ អេតថកេចច  បុគគេ  បុេព្វ 

អននុស ុេតសុ ធេមមសុ មំ សចច និ អភិសមពុជឈតិ 

តតថ     ច      សព្វញញុ តំ      បបុ តិ      ពេលសុ      ច      វសីភវ ំ
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២២៦ 

អភិធមមបិដក   បុគគលបបញញត្តិ 

បុគគលឲយេហើយ្រតឡប់េមើលងយវញិ ១  បុគគលេមើលងយេ្រពះករេន 

រួម ១  បុគគលមនមត់ ងំទុកភ្ល ម ១  បុគគលេឡះេ ះ ១  បុគគលទន់អន់ 

លងង់េខ្ល  ១  ។  បុគគល ៥  ពួក  េ្រប បេ យទ ន  ។  បុគគល ៥  ពួក 

ជអនក្រប្រពឹត្តបិណ្ឌ បតិកធុតងគ ។ បុគគល ៥ ពួក ជអនក្រប្រពឹត្តខលុ- 

បចឆ ភត្តិកធុតងគ ។ បុគគល ៥ ពួក ជអនក្រប្រពឹត្តឯកសនិកធុតងគ ។ 

បុគគល ៥  ពួក  ជអនក្រប្រពឹត្តបសុំកូលិកធុតងគ  ។  បុគគល ៥  ពួក  ជ 

អនក្រប្រពឹត្តេតចីវរកិធុតងគ ។ បុគគល៥ ពួក ជអនក្រប្រពឹត្ត រញញិ កធុតងគ ។ 

បុគគល ៥  ពួក ជអនក្រប្រពឹត្តរុកខមូលិកធុតងគ  ។  បុគគល ៥  ពួក  ជ 

អនក្រប្រពឹត្តអេពភ កសិកធុតងគ ។ បុគគល ៥ ពួក ជអនក្រប្រពឹត្តេនសជជិ- 

កធុតងគ ។ បុគគល ៥ ពួក ជអនក្រប្រពឹត្តយថសនថតិកធុតងគ ។ 

បុគគល ៥   ពួក    ជអនក្រប្រពឹត្តេ និកធុតងគ    ។ 

ចប់   បញច កមតិក   ។ 

ឆកកមតិក 

 [១២] បុគគល ៦  ពួក  ។  គឺបុគគលខ្លះ  ្រ ស់ដឹងេ យខ្លួន 

ឯង នូវសចចៈ កនុងធម៌ែដលខ្លួនមិនធ្ល ប់ ្ត ប់កនុងកលមុន ក៏ដល់នូវសព្វ- 

ញញុ តញញ ណកនុងធម៌ទងំេនះផង  ដល់នូវភព ទ ត់កនុងទសពលញញ ណផង 
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២២៧ 

មតិក 

អេតថកេចច  បុគគេ  បុេព្វ អននុស ុេតសុ ធេមម- 
សុ មំ សចច និ អភិសមពុជឈតិ ន ច តតថ 
សព្វញញុ តំ បបុ តិ ន ច ពេលសុ(១) វសីភវ ំ
អេតថកេចច  បុគគេ  បុេព្វ អននុស ុេតសុ ធេមមសុ 

មំ សចច និ អនភិសមពុជឈតិ(២) ទិេដ្ឋវ ធេមម ទុកខ - 
ស ន្តកេ  េ តិ វកបរមិញច  បបុ តិ 
អេតថកេចច  បុគគេ  បុេព្វ អននុស ុេតសុ ធេមមសុ 

មំ សចច និ អនភិសមពុជឈតិ(២) ទិេដ្ឋវ ធេមម ទុកខ - 
ស ន្តកេ  េ តិ ន ច វកបរមឹ បបុ តិ 
អេតថកេចច  បុគគេ  បុេព្វ អននុស ុេតសុ ធេមមសុ 

មំ សចច និ អនភិសមពុជឈតិ(២) ន ច ទិេដ្ឋវ 
ធេមម ទុកខស ន្តកេ  េ តិ អនគមី េ តិ 
អនគន្ត្វ  ឥតថត្តំ អេតថកេចច  បុគគេ  បុេព្វ អន- 
នុស ុេតសុ ធេមមសុ មំ សចច និ អនភិសមពុជឈតិ(២) 
ន ច ទិេដ្ឋវ ធេមម ទុកខស ន្តកេ  េ តិ េ - 
បននសកទគមី     េ តិ     គន្ត្វ      ឥតថត្តំ     ។ 

ឆកកមតិក   និដ្ឋិ    ។ 

     ១   ឱ.   ផេលសូតិ   ទិស តិ   ។   ២   ឱ.   សព្វតថ   អភិសមពុជឈតីតិ   ទិស តិេយវ   ។ 
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២២៧ 

មតិក 

ក៏មន ១ បុគគលខ្លះ ្រ ស់ដឹងេ យខ្លួនឯង នូវសចចៈ កនុងធម៌ែដលខ្លួនមិន 

ធ្ល ប់ ្ត ប់កនុងកលមុន មិនដល់នូវសព្វញញុ តញញ ណ កនុងធម៌ទងំេនះផង 

មិនដល់នូវភព ទ ត់កនុងទសពលញញ ណផងក៏មន ១ បុគគលខ្លះ មិន្រ ស់ 

ដឹងេ យខ្លួនឯង នូវសចចៈ កនុងធម៌ែដលខ្លួនមិនធ្ល ប់ ្ត ប់ កនុងកលមុន 

ក៏េធ្វើនូវទីបផុំតទុកខកនុងបចចុបបននផង ដល់នូវ វកបរមីញណផង ក៏មន ១ 

បុគគលខ្លះ មិន្រ ស់ដឹងេ យខ្លួនឯង នូវសចចៈ កនុងធម៌ែដលខ្លួនមិនធ្ល ប់ 

្ត ប់កនុងកលមុន ក៏េធ្វើនូវទីបផុំតទុកខកនុងបចចុបបនន មិនដល់នូវ វក- 

បរមីញណ ក៏មន ១ បុគគលខ្លះ មិន្រ ស់ដឹងេ យខ្លួនឯង នូវសចចៈ 

កនុងធម៌ែដលខ្លួនមិនធ្ល ប់ ្ត ប់កនុងកលមុន មិនេធ្វើនូវទីបផុំតទុកខកនុងបចចុបបនន 

េទ ជអនគមិបុគគល មិនមកកន់មនុស េ កេនះ ក៏មន ១ បុគគល 

ខ្លះ មិន្រ ស់ដឹងេ យខ្លួនឯង នូវសចចៈ កនុងធម៌ែដលខ្លួនមិនធ្ល ប់ ្ត ប់ 

កនុងកលមុន មិនេធ្វើនូវទីបផុំតទុកខកនុងបចចុបបននេទ ជេ បននបុគគល 

និងសកទគមិបុគគល     មកកន់មនុស េ កេនះេទៀត   ក៏មន ១   ។ 

ចប់   ឆកកមតិក   ។ 
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២២៨ 

អភិធមមបិដេក   បុគគលបបញញត្តិ 

សត្តកមតិក 

 [១៣] សត្ត បុគគ  ។ សត្ត ឧទកបូម 

បុគគ  សកឹ និមុេគគ  និមុេគគ វ េ តិ ឧមមុជជិ ្វ  

និមមុជជតិ ឧមមុជជិ ្វ  ឋិេ  េ តិ ឧមមុជជិ ្វ  វបិស តិ 

វេិ េកតិ ឧមមុជជិ ្វ  បតរតិ ឧមមុជជិ ្វ  បដិគធបប- 

េ ្ត  េ តិ ឧមមុជជិ ្វ  តិេ ្ណ  េ តិ បរគេ  

ថេល តិដ្ឋតិ ្រពហមេ  ។ ឧភេ ភគវមុិេ ្ត  

បញញ វមុិេ ្ត  កយសកខី  ទិដ្ឋិបបេ ្ត  សទធ វមុិេ ្ត  

ធមម នុ រ ី    សទធ នុ រ ី   ។ 

 សត្តកមតិក   និដ្ឋិ    ។ 

អដ្ឋកមតិក 

 [១៤] អដ្ឋ បុគគ  ។ ច ្ត េ  មគគសមងគិ - 

េន     ច ្ត េ      ផលសមងគិ េន     បុគគ      ។ 

អដ្ឋកមតិក   និដ្ឋិ    ។ 
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២២៨    

អភិធមមបិដក   បុគគលបបញញត្តិ 

សត្តកមតិក 

 [១៣] បុគគល ៧  ពួក  ។  គឺបុគគល ៧  ពួក  េ្រប បេ យ 

ទឹក គឺ បុគគលមុជចុះែតម្តងេហើយេចះែតមុជចុះេទេទៀត ១ បុគគលេងើប 

េឡើងេហើយមុជចុះេទវញិ ១ បុគគលេងើបេឡើងេហើយឋិតេន ១ បុគគល 

េងើបេឡើងេហើយ រមិលេមើល ្រកេឡកេមើល ១ បុគគលេងើបេឡើងេហើយ 

ែហលេទ ១ បុគគលេងើបេឡើង ដល់កពំង់ េហើយឋិតេន ១ បុគគល 

េងើបេឡើង ឆ្លងដល់េ្រតើយ ជ្រពហមណ៍ឋិតេនេលើេគក ១ ។ បុគគល 

ជឧភេ ភគវមុិត្ត ១ បុគគលជបញញ វមុិត្ត ១ បុគគលជកយសកខី ១ 

បុគគលជទិដ្ឋិបបត្តៈ ១ បុគគលជសទធ វមុិត្ត ១ បុគគលជធមម នុ រ ី ១ 

បុគគលជសទធ នុ រ ី១    ។ 

ចប់   សត្តកមតិក   ។ 

អដ្ឋកមតិក 

 [១៤] បុគគល ៨ ពួក ។  គឺបុគគល ៤ ពួក ្រពមេ្រព ងេ យ 

មគគ   បុគគល ៤   ពួក   ្រពមេ្រព ងេ យផល   ។ 

ចប់   អដ្ឋកមតិក   ។ 
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២២៩ 

មតិក 

នវកមតិក 

 [១៥] នវ បុគគ  ។ សមម សមពុ េទធ  

បេចចកសមពុ េទធ  ឧភេ ភគវមុិេ ្ត  បញញ វមុិេ ្ត  

កយសកខី  ទិដ្ឋិបបេ ្ត  សទធ វមុិេ ្ត  ធមម នុ រ ី

សទធ នុ រ ី    ។ 

នវកមតិក   និដ្ឋិ    ។ 

ទសកមតិក 

 [១៦] ទស បុគគ  ។ បញចននំ ឥធ 

និ ្ឋ      បញចននំ     ឥធ     វ ិ យ     និ ្ឋ      ។ 

ទសកមតិក   និដ្ឋិ    ។ 

បុគគលបបញញត្តិមតិក   ។ 
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២២៩ 

មតិក 

នវកមតិក 

 [១៥] បុគគល ៩ ពួក ។ គឺបុគគលជ្រពះសមម សមពុទធ ១ បុគគល 

ជ្រពះបេចចកសមពុទធ ១ បុគគលជឧភេ ភគវមុិត្ត ១ បុគគលជបញញ វមុិត្ត ១ 

បុគគលជកយសកខី ១ បុគគលជទិដ្ឋិបបត្តៈ ១ បុគគលជសទធ វមុិត្ត ១ បុគគល 

ជធមម នុ រ ី១    បុគគលជសទធ នុ រ ី១    ។ 

ចប់   នវកមតិក   ។ 

ទសកមតិក 

 [១៦] បុគគល ១០ ពួក ។ គឺបុគគល ៥ ពួក មនករសេ្រមច 

កនុងកមវចរភូមិេនះ បុគគល ៥ ពួក មនករសេ្រមច េ្រពះលះបង់ 

អត្តភពកនុងកមវចរភូមិេនះ   ។ 

ចប់   ទសកមតិក   ។ 

ចប់   បុគគលបបញញត្តិមតិក   ។ 
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២៣០ 

អភិធមមបិដេក   បុគគលបបញញត្តិ 

ឯកកនិេទទេ  

 [១៧] កតេម ច បុគគេ  សមយវមុិេ ្ត  ។ 

ឥេធកេចច  បុគគេ  កេលន កលំ សមេយន 

សមយ ំ អដ្ឋ វេិមេកខ  កេយន ផុសិ ្វ  វហិរតិ 

បញញ យ ចស  ទិ ្វ  ឯកេចច ស  បរកិខី  

េ ន្តិ        អយ ំ       វុចចតិ        បុគគេ         សមយវមុិេ ្ត        ។ 
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២៣០ 

អភិធមមបិដក   បុគគលបបញញត្តិ 

ឯកកនិេទទស 

 [១៧] បុគគលជសមយវមុិត្ត េតើដូចេម្តច ។ បុគគលខ្លះ កនុង 

េ កេនះ បនវេិមកខ ៨(១) េ យនមកយ មកលគួរ(២) ម 

សម័យគួរ សវៈពួកខ្លះ របស់បុគគលេនះ ក៏បនអស់េទ េ្រពះ 

េឃើញេ យបញញ (៣)     េនះេ ថ     បុគគលជសមយវមុិត្ត(៤)     ។ 
     ១ សមបត្តិ ៨ ជរបូវចរនិងអរបូវចរ គឺរបូជឈន ៤ អរបូជឈន ៤ េឈម ះថវេិមកខ 
េ្រពះរចូ្រសឡះចកធម៌ជស្រតូវដល់សមបត្តិទំងេនះ ។ ២ បុគគល្របថន នឹងចូលសម- 
បត្តិមនកល ២ គឺកលគួរ ១ កលមិនគួរ ១ ។ កលែដលកំពុងជ្រមះសររីៈពី្រពលឹមនិងកល 
កំពុងេធ្វើវត្ត េឈម ះថកលមិនគួរ កលែដលជ្រមះសររីៈេហើយ េធ្វើវត្តេហើយ ចូលេទអងគុយ 
កនុងលំេនេហើយ មិនទន់ដល់កលេទបិណ្ឌ បតេនេឡើយ កនុងចេន្ល ះេនះ េឈម ះថកល 
គួរ ។ មួយេទៀត ភិកខុកំណត់កលនឹងេចញេទបិណ្ឌ បត េហើយកំពុងថ្វ យបងគំេចតិយ កល 
ែដលភិកខុមនភិកខុសងឃ េចមេ មកំពុងឈរកនុងេ ងស្រមប់េធ្វើវតិកកៈ កលកំពុងេទបិណ្ឌ បត 
កលកំពុង្រ ច់េទកនុង្រសុក កលកំពុងឆន់បបរ កនុង សន  និងកលកំពុងេធ្វើវត្ត 
ទំងអស់េនះ េឈម ះថកលមិនគួរ កលែដលមនឱកស ង ត់កនុង សន  មិនទន់ 
ដល់េពលភត្តកល (េពលឆន់) េនេឡើយ កនុងចេន្ល ះេនះឯង េឈម ះថកលគួរ មួយេទៀត 
កលកំពុងឆន់ភត្ត កលកំពុងេទកន់វ ិ រ កលកំពុងទុក ក់ប្រតចីវរ េវ ៃថង កល 
កំពុងេធ្វើវត្ត និងកលកំពុងឲយបរបុិចឆ  ទំងអស់េនះ េឈម ះថ កលមិនគួរ ដល់ករចូល 
សមបត្តិេទ ។ ឯពកយថសម័យ ក៏មនន័យដូចគន នឹងកលេនះែដរ ។ ៣ េឃើញចបស់ 
នូវសងខ រេ យវបិស នបញញ  េឃើញចតុស ចចធម៌េ យមគគបបញញ ។ ៤ ជេឈម ះបុគគល ៣ 
ពួក   គឺ   េ បននបុគគល   សកទគមិបុគគល   អនគមិបុគគល   ។   អដ្ឋកថ   ។ 
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២៣១ 

ឯកកនិេទទេ  

 [១៨] កតេម ច បុគគេ  អសមយវមុិេ ្ត  ។ 

ឥេធកេចច  បុគគេ  ន េហវ េខ កេលន កលំ 

សមេយន សមយ ំ អដ្ឋ វេិមេកខ  កេយន ផុសិ ្វ  

វហិរតិ បញញ យ ចស  ទិ ្វ  ស  បរកិខី  

េ ន្តិ អយ ំ វុចចតិ បុគគេ  អសមយវមុិេ ្ត  ។ 

សេព្វបិ អរយិបុគគេ  អរេិយ វេិមេកខ  អសមយ- 

វមុិេ ្ត      ។ 

 [១៩] កតេម ច បុគគេ  កុបបធេមម  ។ ឥេធ- 

កេចច  បុគគេ  ភី េ តិ របូសហគ នំ  

អរបូសហគ នំ  សមបត្តីនំ េ  ច េខ ន 

និកម ភី េ តិ ន អកិចឆ ភី ន អកសិរ- 

ភី ន យតថិចឆកំ យទិចឆកំ យវតិចឆកំ សម- 

បជជតិបិ វុ ្ឋ តិបិ នំ េខ បេនតំ វជិជតិ យ ំ តស  

បុគគលស  បមទមគមម  សមបត្តិេយ កុេបប- 

យយុ ំ     អយ ំ     វុចចតិ      បុគគេ       កុបបធេមម       ។ 
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២៣១ 

ឯកកនិេទទស 

 [១៨] បុគគលជអសមយវមុិត្ត េតើដូចេម្តច ។ បុគគលខ្លះ កនុង 

េ កេនះ មិនបនវេិមកខ ៨ េ យនមកយ មកលគួរ ម 

សម័យគួរេទ(១) សវៈរបស់បុគគលេនះបនអស់េទ េ្រពះេឃើញ 

េ យបញញ  េនះេ ថ បុគគលជអសមយវមុិត្ត ។ សូមបពួីកអរយិ- 

បុគគលទងំអស់ ក៏េឈម ះថ អសមយវមុិត្ត កនុងអរយិវេិមកខ (េ - 

កុត្តរវេិមកខែដរ)     ។ 

 [១៩] បុគគលជកុបបធមមៈ េតើដូចេម្តច ។ បុគគលខ្លះ កនុងេ ក 

េនះ បនសមបត្តិ ្របកបេ យរូបក្ដី ្របកបេ យអរូបក្ដី បុគគល 

េនះឯង មិនបន ម្របថន  មិនបនេ យមិនលបំក មិនបន 

េ យងយ ចូលមិនបនផង េចញមិនបនផង មឱកស ែដល 

្របថន  មសមបត្តិ ែដល្របថន  មកលកណំត់ ែដល្របថន  

េទ ដេំណើ រន៎ុះឯង រែមងមន ្រតង់ែដលសមបត្តិទងំេនះ កេ្រមើក 

េ្រពះ ្រស័យេសចក្ដី្របមថ របស់បុគគលេនះ េនះេ ថ បុគគលជ 

កុបបធមមៈ     ។ 
     ១ បុគគល  មនសទធ មនវបិស នេក្ល វក្ល  កលេបើបុគគលេនះ្របរពធេហើយ ទុក 
ជកំពុងេដើរក្ដី ឈរក្ដី អងគុយក្ដី េដកក្ដី ទំពសីុក្ដី ឆន់ឬេ្របើ្របស់អ្វីក្ដី គង់ែតបន 
សេ្រមចមគគផលែដរ េ្រពះបុគគលែដលរចួ្រសឡះេ យមគគវេិមកខ មិនចំបច់សម័យគួរ 
សម័យមិនគួរេឡើយ   ។   អដ្ឋកថ    ។ 
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២៣២ 

អភិធមមបិដេក   បុគគលបបញញត្តិ 

 [២០] កតេម ច បុគគេ  អកុបបធេមម  ។ 

ឥេធកេចច  បុគគេ  ភី េ តិ របូសហគ នំ 

 អរបូសហគ នំ  សមបត្តីនំ េ  ច េខ 

និកម ភី េ តិ អកិចឆ ភី អកសិរ ភី 

យតថិចឆកំ យទិចឆកំ យវតិចឆកំ សមបជជតិបិ វុ ្ឋ តិបិ 

អ ្ឋ នេមតំ អនវកេ  យ ំ តស  បុគគលស  បម- 

ទមគមម  សមបត្តិេយ កុេបបយយុ ំ អយ ំ វុចចតិ 

បុគគេ  អកុបបធេមម  ។ សេព្វបិ អរយិបុគគ  

អរេិយ     វេិមេកខ      អកុបបធមម      ។ 

 [២១] កតេម ច បុគគេ  បរ ិ នធេមម  ។ 

ឥេធកេចច  បុគគេ  ភី េ តិ របូសហគ នំ 

 អរបូសហគ នំ  សមបត្តីនំ េ  ច េខ 

ន និកម ភី េ តិ ន អកិចឆ ភី ន អក- 

សិរ ភី ន យតថិចឆកំ យទិចឆកំ យវតិចឆកំ ស- 

មបជជតិបិ វុ ្ឋ តិបិ នំ េខ បេនតំ វជិជតិ យ ំ

េ  បុគគេ  បមទមគមម ហិ សមបត្តីហិ 

បរ ិ េយយយ      អយ ំ     វុចចតិ      បុគគេ       បរ ិ នធេមម       ។ 
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២៣២ 

អភិធមមបិដក   បុគគលបបញញត្តិ 

 [២០] បុគគលជអកុបបធមមៈ េតើដូចេម្តច ។ បុគគលខ្លះ កនុង 

េ កេនះ បនសមបត្តិទងំ យ ្របកបេ យរូបក្ដី ្របកបេ យ 

អរូបក្ដី បុគគលេនះឯង បន ម្របថន  បនមិនលបំក បនេ យ 

ងយ ចូលផង េចញផង មឱកសែដល្របថន  មសមបត្តិ 

ែដល្របថន  មកលកណំត់ែដល្របថន  ដេំណើ រន៎ុះ មិនែមនជ 

េហតុ មិនែមនជឱកសេទ ្រតង់ែដលសមបត្តិទងំេនះ កេ្រមើក 

េ្រពះ ្រស័យេសចក្ដី្របមទរបស់បុគគលេនះ េនះេ ថ បុគគលជ 

អកុបបធមមៈ ។ សូមបពួីកអរយិបុគគលទងំអស់ ក៏េឈម ះថ អកុបប- 

ធមមៈ     កនុងអរយិវេិមកខែដរ     ។ 

 [២១] បុគគលជបរ ិ នធមមៈ េតើដូចេម្តច ។ បុគគលខ្លះ កនុង 

េ កេនះ បនសមបត្តិទងំ យ ្របកបេ យរូបក្ដី ្របកបេ យ 

អរូបក្ដី បុគគលេនះឯង មិនបន ម្របថន  មិនបនេ យមិនលបំក 

មិនបនេ យងយ ចូលមិនបនផង េចញមិនបនផង មឱកស 

ែដល្របថន  មសមបត្តិែដល្របថន  មកលកណំត់ែដល្របថន  

េទ ដេំណើ រន៎ុះឯងរែមងមន ្រតង់ែដលបុគគលេនះ បសូនយចក 

សមបត្តិទងំេនះ េ្រពះ ្រស័យេសចក្ដី្របមទ េនះេ ថ បុគគល 

ជបរ ិ នធមមៈ     ។ 
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២៣៣ 

ឯកកនិេទទេ  

 [២២] កតេម ច បុគគេ  អបរ ិ នធេមម  ។ 
ឥេធកេចច  បុគគេ  ភី េ តិ របូសហគ នំ 

 អរបូសហគ នំ  សមបត្តីនំ េ  ច េខ 
និកម ភី េ តិ អកិចឆ ភី អកសិរ ភី 
យតថិចឆកំ យទិចឆកំ យវតិចឆកំ សមបជជតិបិ វុ ្ឋ - 
តិបិ អ ្ឋ នេមតំ អនវកេ  យ ំ េ  បុគគេ  
បមទមគមម ហិ សមបត្តីហិ បរ ិ េយយយ អយ ំ
វុចចតិ បុគគេ  អបរ ិ នធេមម  ។ សេព្វបិ អរយិ- 
បុគគ      អរេិយ     វេិមេកខ      អបរ ិ នធមម      ។ 
 [២៣] កតេម ច បុគគេ  េចតនភេព្វ  ។ 
ឥេធកេចច  បុគគេ  ភី េ តិ របូសហគ នំ 

 អរបូសហគ នំ  សមបត្តីនំ េ  ច េខ 
ន និកម ភី េ តិ ន អកិចឆ ភី អកសិរ- 

ភី ន យតថិចឆកំ យទិចឆកំ យវតិចឆកំ សម- 
បជជតិបិ វុ ្ឋ តិបិ សេច អនុសេញច េតតិ ន បរ ិ - 
យតិ ហិ សមបត្តីហិ សេច ន អនុសេញច េតតិ 
បរ ិ យតិ ហិ សមបត្តីហិ អយ ំ វុចចតិ បុគគេ  
េចតនភេព្វ     ។ 
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២៣៣ 

ឯកកនិេទទស 

 [២២] បុគគលជអបរ ិ នធមមៈ េតើដូចេម្តច ។ បុគគលខ្លះ 

កនុងេ កេនះ បនសមបត្តិទងំ យ ្របកបេ យរូបក្ដី ្របកប 

េ យអរូបក្ដី បុគគលេនះឯង បន ម្របថន  បនេ យមិនលបំក 

បនេ យងយ ចូលផង េចញផង មឱកស ែដល្របថន  ម 

សមបត្តិ ែដល្របថន  មកលកណំត់ ែដល្របថន  ដេំណើ រន៎ុះ 

ឯង មិនែមនជេហតុ មិនែមនជឱកសេទ ្រតង់ែដលបុគគលេនះ 

បសូនយចកសមបត្តិទងំេនះ េ្រពះ ្រស័យេសចក្ដី្របមទ េនះ 

េ ថ បុគគលជអបរ ិ នធមមៈ ។ សូមបពួីក្រពះអរយិបុគគលទងំ 

អស់     ក៏េឈម ះថ     អបរ ិ នធមមៈ     កនុងអរយិវេិមកខែដរ     ។ 

 [២៣] បុគគលជេចតនភព្វៈ េតើដូចេម្តច ។ បុគគលខ្លះ កនុង 

េ កេនះ បនសមបត្តិទងំ យ ្របកបេ យរូបក្ដី ្របកបេ យ 

អរូបក្ដី បុគគលេនះឯង មិនបន ម្របថន  មិនបនេ យមិនលបំក 

មិនបនេ យងយ ចូលមិនបនផង េចញមិនបនផង មឱកស 

ែដល្របថន  មសមបត្តិែដល្របថន  មកលកណំត់ែដល្របថន  

េបើចូល (សមធិ) ក៏មិន បសូនយចកសមបត្តិទងំេនះ េបើមិន 

ចូលេទ ក៏ បសូនយចកសមបត្តិទងំេនះ េនះេ ថ បុគគលជ 

េចតនភព្វៈ     ។ 
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២៣៤ 

អភិធមមបិដេក   បុគគលបបញញត្តិ 

 [២៤] កតេម ច បុគគេ  អនុរកខនភេព្វ  ។ 

ឥេធកេចច  បុគគេ  ភី េ តិ របូសហគ នំ 

 អរបូសហគ នំ  សមបត្តីនំ េ  ច េខ 

ន និកម ភី េ តិ ន អកិចឆ ភី ន អកសិ- 

រ ភី ន យតថិចឆកំ យទិចឆកំ យវតិចឆកំ សមបជជ- 

តិបិ វុ ្ឋ តិបិ សេច អនុរកខតិ ន បរ ិ យតិ ហិ 

សមបត្តីហិ សេច ននុរកខតិ បរ ិ យតិ ហិ 

សមបត្តីហិ អយ ំ វុចចតិ បុគគេ  អនុរកខនភេព្វ  ។ 

 [២៥] កតេម ច បុគគេ  បុថុជជេន ។ យស  

បុគគលស  តីណិ សេញញ ជននិ អបបហីននិ ន ច 

េតសំ ធមម នំ ប នយ បដិបេនន  អយ ំ វុចចតិ 

បុគគេ      បុថុជជេន     ។ 

 [២៦] កតេម ច បុគគេ  េគ្រតភ ូ ។ េយសំ 

ធមម នំ សមនន្ត  អរយិធមមស  អវកកន្តិ េ តិ 

េតហិ ធេមមហិ សមនន គេ  បុគគេ  អយ ំ វុចចត ិ

បុគគេ       េគ្រតភ ូ     ។ 
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២៣៤ 

អភិធមមបិដក   បុគគលបបញញត្តិ 

 [២៤] បុគគលជអនុរកខនភព្វៈ េតើដូចេម្តច ។ បុគគលខ្លះ កនុង 

េ កេនះ បនសមបត្តិទងំ យ ្របកបេ យរូបក្ដី ្របកបេ យ 

អរូបក្ដី បុគគលេនះឯង មិនបន ម្របថន  មិនបនេ យមិនលបំក 

មិនបនេ យងយ ចូលមិនបនផង េចញមិនបនផង មឱកស 

ែដល្របថន  មសមបត្តិែដល្របថន  មកលកណំត់ែដល្របថន  

េបើរក  គឺេសពនូវឧបករធម៌េហើយចូលសមបត្តិ រែមងមិន បសូនយ 

ចកសមបត្តិទងំេនះ េបើមិនរក េទ រែមង បសូនយចកសមបត្តិ 

ទងំេនះ     េនះេ ថ     បុគគលជអនុរកខនភព្វៈ     ។ 

 [២៥] បុគគលជបុថុជជន េតើដូចេម្តច ។ បុគគល  មិន 

ទន់លះបង់សេញញ ជនៈ ៣(១) ទងំមិន្របតិបត្តិេដើមបលីះបង់ធម៌ទងំេនះ 

េនះេ ថ     បុគគលជបុថុជជន      ។ 

 [២៦] បុគគលជេគ្រតភូ េតើដូចេម្តច ។ ករយងចុះគឺករេកើត 

្របកដៃនអរយិធម៌ (េ កុត្តរមគគ) កនុងលំ ប់េសមើ ៃនពួកធម៌  

បុគគល្របកប្រពមេ យធម៌ទងំេនះ  េនះេ ថ  បុគគលជេគ្រតភូ(២) ។   
     ១ ទិដ្ឋិសេញញ ជនៈ ១ សីលព្វតប មសសេញញ ជនៈ ១ វចិិកិចឆ សេញញ ជនៈ ១ ។ 
២ បុគគលែដលកន្លងនូវបុថុជជនសងខៈ បុថុជជនេគ្រត បុថុជជនមណ្ឌ ល បុថុជជនបបញញត្តិទំង 
អស់ េ យញណ មននិព្វ នជ រមមណ៍ េហើយយងចុះកន់អរយិសងខៈ អរយិេគ្រត 
អរយិមណ្ឌ ល    និងអរយិបបញញត្តិ    បនេឈម ះថ    េគ្រតភូបុគគល    ។ 



476 
 

២៣៥ 

ឯកកនិេទទេ  

 [២៧] កតេម ច បុគគេ  ភយបូរេ  ។ 

សត្ត េសកខ  ភយបូរ  េយ ច បុគគ  បុថុជជន 

សីលវេន្ត      ។        អរ      អភយបូរេ      ។ 

 [២៨] កតេម ច បុគគេ  អភព្វ គមេន ។ 

េយ េត បុគគ  កមម វរេណន សមនន គ  

កិេល វរេណន សមនន គ  វបិកវរេណន 

សមនន គ  អស ទធ  អចឆនទិក ទុបបញញ  ជ (១) 

អភព្វ  និយមំ ឱកកមិតុំ កុសេលសុ ធេមមសុ 

សមមត្តំ       ឥេម       វុចចន្តិ       បុគគ        អភព្វ គមន       ។ 

 [២៩] កតេម ច បុគគេ  ភព្វ គមេន ។ 

េយ េត បុគគ  ន កមម វរេណន សមនន គ  ន 

កិេល វរេណន សមនន គ  ន វបិកវរេណន 

សមនន គ  សទធ  ឆនទិក បញញវេន្ត  អេន  

ភព្វ  និយមំ ឱកកមិតុំ កុសេលសុ ធេមមសុ 

សមមត្តំ       ឥេម       វុចចន្តិ       បុគគ        ភព្វ គមន       ។ 
     ១   ម.   ឯ    ។ 
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២៣៥ 

ឯកកនិេទទស 

 [២៧] បុគគល ជភយូបរតៈ េតើដូចេម្តច ។ េសកខបុគគល ៧ 

ពួក និងបុគគលជបុថុជជន ែដលមនសីល េឈម ះថ ភយូបរតបុគគល ។ 

្រពះអរហន្ត     េឈម ះថ     អភយូបរតបុគគល     ។ 

 [២៨] បុគគល ជអភព្វ គមនៈ េតើដូចេម្តច ។ បុគគល  

្របកបេ យេ្រគ ង ងំគឺកមម ្របកបេ យេ្រគ ង ងំគឺកិេលស ្របកប 

េ យេ្រគ ង ងំគឺវបិក ជអនកមិនមនសទធ  មិនមនឆនទៈ មន 

បញញ ប់អន់ លងង់េខ្ល  មិនគួរឈនចុះកន់សមមត្តនិយម កនុងធម៌ជ 

កុសលទងំ យ     េនះេ ថ     បុគគល     ជអភព្វ គមនៈ     ។ 

 [២៩] បុគគល ជភព្វ គមនៈ េតើដូចេម្តច ។ បុគគល  

មិន្របកបេ យេ្រគ ង ងំគឺកមម មិន្របកបេ យេ្រគ ង ងំគឺកិេលស 

មិន្របកបេ យេ្រគ ង ងំគឺវបិក ជអនកមនសទធ  មនឆនទៈ មន 

បញញ  មិនលងង់េខ្ល  គួរឈនចុះកន់សមមត្តនិយម កនុងធម៌ជកុសល 

ទងំ យ     េនះេ ថ     បុគគល     ជភព្វ គមនៈ     ។ 
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២៣៦ 

អភិធមមបិដេក   បុគគលបបញញត្តិ 

 [៣០] កតេម ច បុគគេ  និយេ  ។ 
បញច  បុគគ  នន្តរកិ េយ ច មិចឆ ទិដ្ឋិក 
និយ  អដ្ឋ ច អរយិបុគគ  និយ  ។ អវ- 
េស        បុគគ        អនិយ        ។ 
 [៣១] កតេម ច បុគគេ  បដិបននេក ។ 
ច ្ត េ  មគគសមងគិ េន បុគគ  បដិបននក ។ ច ្ត េ  
ផលសមងគិ េន    បុគគ      ផេលដ្ឋិ      ។ 
 [៣២] កតេម ច បុគគេ  សមសីសី ។ 
យស  បុគគលស  អបុព្វំ អចរមិំ សវបរយិទ- 
នញច  េ តិ ជីវតិបរយិទនញច  អយ ំ វុចចតិ បុគគេ  
សមសីសី     ។ 
 [៣៣] កតេម ច បុគគេ  ឋិតកបប ី ។ 
អយញច  បុគគេ  េ បត្តិផលសចឆិកិរយិយ បដិ- 
បេនន  អស  កបបស  ច ឧឌ្ឌយ្ហនេវ  អស  
េនវ វ កេបប ឧឌ្ឌេយ្ហយយ យ យ ំ បុគគេ  
ន េ បត្តផិលំ សចឆិកេ តិ អយ ំ វុចចតិ បុគគ- 
េ  ឋិតកបប ី ។ សេព្វបិ មគគសមងគិ េន បុគគ- 

     ឋិតកបបេិន     ។ 
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២៣៦ 

អភិធមមបិដក   បុគគលបបញញត្តិ 

 [៣០] បុគគលជនិយតៈ េតើដូចេម្តច ។ បុគគល្របកបេ យ 

អនន្តរយិកមម ៥ ពួក បុគគល្របកបេ យនិយតមិចឆ ទិដ្ឋិ និងអរយិបុគគល 

៨ ពួក េឈម ះថ និយតបុគគល ។ បុគគលេ្រកពីេនះ េឈម ះថ 

អនិយតបុគគល     ។ 

 [៣១] បុគគលជបដិបននកៈ េតើដូចេម្តច ។ បុគគល ៤ ពួក 

ែដល្រពមេ្រព ងេ យមគគ េឈម ះថ បដិបននកបុគគល ។ បុគគល ៤ 

ពួក   ែដល្រពមេ្រព ងេ យផល    េឈម ះថ    ផេលដ្ឋិតបុគគល    ។ 

 [៣២] បុគគលជសមសីសី េតើដូចេម្តច ។ បុគគល  

មនករអស់េទៃន សវៈ និងករអស់េទៃនជីវតិ មិនមុន មិនេ្រកយ 

េនះេ ថ    បុគគលជសមសីសី     ។ 

 [៣៣] បុគគលជឋិតកបប ី េតើដូចេម្តច ។ បុគគលេនះ ជ 

អនក្របតិបត្តិ េដើមបេីធ្វើឲយជក់ចបស់នូវេ បត្តិផល ទុកជេវ េភ្លើង 

េឆះកបបនឹងមន េបើបុគគលេនះ មិនទន់េធ្វើឲយជក់ចបស់ នូវេ - 

បត្តិផល ដ ប  េភ្លើងក៏មិនគបបេីឆះកបប ដ បេនះែដរ េនះ 

េ ថ បុគគលជឋិតកបប ី ។ បុគគលែដល្រពមេ្រព ងេ យមគគទងំ 

អស់     ក៏េឈម ះថ     ឋិតកបបែីដរ     ។ 
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២៣៧ 

ឯកកនិេទទេ  

 [៣៤] កតេម ច បុគគេ  អរេិយ ។ 

អដ្ឋ អរយិបុគគ  អរយិ ។ អវេស  បុគគ  

អនរយិ     ។ 

 [៣៥] កតេម ច បុគគេ  េសេកខ  ។ ច ្ត - 

េ  មគគសមងគិ េន តេយ ផលសមងគិ េន បុគគ  

េសកខ  ។ អរ  អេសេកខ  ។ អវេស  បុគគ- 

     េនវ     េសកខ      នេសកខ      ។ 

 [៣៦] កតេម ច បុគគេ  េតវេិជជ  ។ តីហិ 

វជិជ ហិ     សមនន គេ      បុគគេ      េតវេិជជ      ។ 

 [៣៧] កតេម ច បុគគេ  ឆឡភិេញញ  ។ 

ឆហិ អភិញញ ហិ សមនន គេ  បុគគេ  ឆឡ- 

ភិេញញ      ។ 
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២៣៧ 

 ឯកកនិេទទស 

 [៣៤] បុគគលជអរយិៈ េតើដូចេម្តច ។ អរយិបុគគលទងំ ៨ 

ពួក េឈម ះថ អរយិៈ(១) ។ បុគគលេ្រកពីេនះ េឈម ះថ អនរយិៈ ។ 

 [៣៥] បុគគលជេសកខៈ េតើដូចេម្តច ។ បុគគល ៤ ពួក ្រពម 

េ្រព ងេ យមគគ បុគគល ៣ ពួក ្រពមេ្រព ងេ យផល េឈម ះថ 

េសកខៈ ។ ្រពះអរហន្ត េឈម ះថ អេសកខៈ ។ បុគគលេ្រកពីេនះ 

េឈម ះថ   មិនែមនេសកខៈ   ទងំមិនែមនអេសកខៈ    ។ 

 [៣៦] បុគគលបនវជិជ  ៣ េតើដូចេម្តច ។ បុគគល្របកប 

េ យវជិជ    ៣ យ៉ង   េឈម ះថ   បុគគលបនវជិជ    ៣(២)   ។ 

 [៣៧] បុគគលបនអភិញញ  ៦ េតើដូចេម្តច ។ បុគគល្របកប 

េ យអភិញញ  ៦     េឈម ះថ     បនអភិញញ  ៦(៣)    ។ 
     ១ បុគគលែដលឆង យចកកិេលស ឬបុគគលែដលមនុស និងេទវ គបបីចូលេទរក េឈម ះថ 
អរយិៈ ។ មួយេទៀត បុគគលែដលេឈម ះថ អរយិៈ េ្រពះជអនក ្អ តបរសុិទធ ។ ២ បុគគល 
ែដលបនបុេព្វនិ សញញ ណ និងទិព្វចកខុញញ ណជមុន េទើបបនសេ្រមចអរហត្តជេ្រកយ ឬ 
បនសេ្រមចអរហត្តជមុន េទើបបនបុេព្វនិ សញញ ណ និងទិព្វចកខុញញ ណ ជខងេ្រកយ 
េឈម ះថ បនវជិជ  ៣ ( ប់េ យ្រតង់ គឺ បុេព្វនិ នុស តិវជិជ  ១ ទិព្វចកខុវជិជ  ១ ស- 
វកខយវជិជ  គឺ សេ្រមចអរហត្ត ១) ។ អដ្ឋកថ ។ ៣ អភិញញ  ៦ គឺ ឥទធិវធិៈ (សែម្ដងឫទធិ 
បនេផ ងៗ) ១ ទិព្វេ ត (្រតេចៀកទិព្វ គឺ ្ត ប់សំេឡងជិតឆង យឮបន) ១ េចេ បរយិ- 
ញញ ណ ឬ បរចិត្តវជិជ  (ដឹងចិត្តបុគគលដៃទបន) ១ បុេព្វនិ នុស តិ (រលឹកជតិពីកល 
មុនបន) ១ ទិព្វចកខុ ឬ ចុតូបបតវជិជ  (ដឹងចុតិបដិសនធិរបស់សត្វដៃទ) ១ សវកខយវជិជ  
(ដឹងធម៌ជេ្រគ ងអស់េទៃន សវៈ) ១   ។ 
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២៣៨ 

 អភិធមមបិដេក   បុគគលបបញញត្តិ 

 [៣៨] កតេម ច បុគគេ  សមម សមពុ េទធ  ។ 

ឥេធកេចច  បុគគេ  បុេព្វ អននុស ុេតសុ ធេមមសុ 

មំ សចច និ អភិសមពុជឈតិ តតថ ច សព្វញញុ តំ 

បបុ តិ ពេលសុ(១) ច វសីភវ ំ អយ ំ វុចចតិ 

បុគគេ     សមម សមពុ េទធ     ។ 

 [៣៩] កតេម ច បុគគេ  បេចចកសមពុ េទធ  ។ 

ឥេធកេចច  បុគគេ  បុេព្វ អននុស ុេតសុ ធេមម- 

សុ មំ សចច និ អភិសមពុជឈតិ ន ច តតថ សព្វ- 

ញញុ តំ បបុ តិ ន ច ពេលសុ វសីភវ ំ អយ ំ

វុចចតិ     បុគគេ     បេចចកសមពុ េទធ     ។ 

 [៤០] កតេម ច បុគគេ  ឧភេ ភគវមុិេ ្ត  ។ 

ឥេធកេចច  បុគគេ  អដ្ឋ វេិមេកខ  កេយន ផុសិ- 

្វ  វហិរតិ បញញ យ ចស  ទិ ្វ  ស  បរកិខី - 

 េ ន្តិ អយ ំ វុចចតិ បុគគេ  ឧភេ ភ- 

គវមុិេ ្ត      ។ 
     ១   ឱ.   ផេលសុ   ។ 
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២៣៨ 

អភិធមមបិដក   បុគគលបបញញត្តិ 

 [៣៨] បុគគលជ្រពះសមម សមពុទធ េតើដូចេម្តច ។ បុគគលខ្លះ 

កនុងេ កេនះ ្រ ស់ដឹងចេំពះខ្លួន នូវសចចៈ កនុងធម៌ែដលខ្លួនមិន 

ធ្ល ប់ ្ត ប់កនុងកលមុន ដល់នូវសព្វញញុ តញញ ណ កនុងធម៌េនះផង ដល់ 

នូវភព ទ ត់ កនុងទសពលញញ ណផង េនះេ ថ បុគគលជ្រពះ 

សមម សមពុទធ    ។ 

 [៣៩] បុគគលជ្រពះបេចចកសមពុទធ េតើដូចេម្តច ។ បុគគលពួកខ្លះ 

កនុងេ កេនះ ្រ ស់ដឹងចេំពះខ្លួន នូវសចចៈ កនុងធម៌ែដលខ្លួនមិន 

ធ្ល ប់ ្ត ប់កនុងកលមុន មិនដល់នូវសព្វញញុ តញញ ណ កនុងធម៌េនះផង 

មិនដល់នូវភព ទ ត់ កនុងទសពលញញ ណផង េនះេ ថ បុគគល 

ជ្រពះបេចចកសមពុទធ    ។ 

 [៤០] បុគគលជឧភេ ភគវមុិត្ត េតើដូចេម្តច ។ បុគគលខ្លះ 

កនុងេ កេនះ បនវេិមកខ ៨ េ យនមកយ ទងំ សវៈរបស់ 

បុគគលេនះ ក៏អស់េទ េ្រពះេឃើញេ យបញញ  េនះេ ថ បុគគល 

ជឧភេ ភគវមុិត្ត(១)    ។ 
     ១ ជេឈម ះៃន្រពះអរហន្តែដលបនរចួ្រសឡះចកចំែណកទំង ២ គឺ រចួ្រសឡះចក 
របូកយេ យអរបូសមបត្តិ ១ រចួ្រសឡះចកនមកយេ យមគគ ១ ។ កនុងអដ្ឋកថ មន 
អធិបបយជេ្រចើនន័យេទេទៀត   មលទធិ្រពះេថរៈេនះៗ   ។ 
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២៣៩ 

ឯកកនិេទទេ  

 [៤១] កតេម ច បុគគេ  បញញ វមុិេ ្ត  ។ 
ឥេធកេចច  បុគគេ  ន េហវ េខ អដ្ឋ វេិមេកខ  
កេយន ផុសិ ្វ  វហិរតិ បញញ យ ចស  ទិ ្វ  
ស  បរកិខី  េ ន្តិ អយ ំ វុចចតិ បុគគេ  

បញញ វមុិេ ្ត      ។ 
 [៤២] កតេម ច បុគគេ  កយសកខី  ។ 
ឥេធកេចច  បុគគេ  អដ្ឋ វេិមេកខ  កេយន ផុសិ ្វ  
វហិរតិ បញញ យ ចស  ទិ ្វ  ឯកេចច ស  
បរកិខី  េ ន្តិ អយ ំ វុចចតិ បុគគេ  កយសកខី  ។ 
 [៤៣] កតេម ច បុគគេ  ទិដ្ឋបបេ ្ត  ។ 
ឥេធកេចច  បុគគេ  ឥទំ ទុកខន្តិ យថភតូំ បជ- 
នតិ អយ ំ ទុកខសមុទេយតិ យថភតូំ បជនតិ 
អយ ំ ទុកខនិេ េធតិ យថភតូំ បជនតិ អយ ំ
ទុកខនិេ ធគមិនី បដិបទតិ យថភតូំ បជនតិ 
តថគតបបេវទិ  ចស  ធមម  បញញ យ េ ទិ ្ឋ  
េ ន្តិ េ ចរ ិ  បញញ យ ចស  ទិ ្វ  ឯកេចច 
ស  បរកិខី  េ ន្តិ អយ ំ វុចចតិ បុគគេ  

ទិដ្ឋិបបេ ្ត     ។ 
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២៣៩ 

ឯកកនិេទទស 

 [៤១] បុគគលជបញញ វមុិត្ត េតើដូចេម្តច ។ បុគគលខ្លះ កនុង 
េ កេនះ មិនបនវេិមកខ ៨ េ យនមកយេទ សវៈរបស់ 
បុគគលេនះ ក៏អស់េទ េ្រពះេឃើញេ យបញញ  េនះេ ថ បុគគល 
ជបញញ វមុិត្ត    ។ 
 [៤២] បុគគលជកយសកខី េតើដូចេម្តច ។ បុគគលខ្លះ កនុង 
េ កេនះ បនវេិមកខ ៨ េ យនមកយ ទងំ សវៈពួកខ្លះ របស់ 
បុគគលេនះ ក៏អស់េទ េ្រពះេឃើញេ យបញញ  េនះេ ថ បុគគល 
ជកយសកខី(១)     ។ 
 [៤៣] បុគគលជទិដ្ឋិបបត្តៈ េតើដូចេម្តច ។ បុគគលខ្លះ កនុង 
េ កេនះ ដឹងចបស់ មពិតថ េនះទុកខ ដឹងចបស់ មពិតថ េនះ 
េហតុនឲំយេកើតទុកខ ដឹងចបស់ មពិតថ េនះធម៌រលត់ទុកខ ដឹងចបស់ 

មពិតថ េនះបដិបទជដេំណើ រេទកន់ធម៌រលត់ទុកខ ធម៌ទងំ យ 
ែដល្រពះតថគតសែម្តងេហើយ បុគគលេនះ បនេឃើញេ យល្អ បន 
្រប្រពឹត្តេ យល្អ េ យបញញ ផង សវៈពួកខ្លះរបស់បុគគលេនះ ក៏អស់ 
េទ   េ្រពះេឃើញេ យបញញ ផង   េនះេ ថ   បុគគលជទិដ្ឋិបបត្តៈ(២)  ។ 
     ១ បុគគលែដលបនបឋមជឈនផលជមុន េទើបបនេធ្វើឲយជក់ចបស់នូវនិេ ធនិព្វ នជ 
ខងេ្រកយ េឈម ះថកយសកខី មន ៦ ពួក គឺ ប់អំពីេ បត្តិផលេទដល់អរហត្តមគគ ។ 
អដ្ឋកថ ។ ២ បុគគលែដលបនដឹង បនេឃើញ បនយល់ បនេធ្វើឲយជក់ចបស់ បនប៉ះពល់ 
េ យ្របជញ ថ  សងខ រជទុកខ  និេ ធជសុខ  េឈម ះថ  ទិដ្ឋិបបត្តៈ   មន ៦  ពួក   ដូចកយសកខី ។ 
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២៤០ 

អភិធមមបិដេក   បុគគលបបញញត្តិ 

 [៤៤] កតេម ច បុគគេ  សទធ វមុិេ ្ត  ។ 

ឥេធកេចច  បុគគេ  ឥទំ ទុកខន្តិ យថភតូំ បជ- 

នតិ អយ ំ ទុកខសមុទេយតិ យថភតូំ បជនតិ 

អយ ំ ទុកខនិេ េធតិ យថភតូំ បជនតិ អយ ំ

ទុកខនិេ ធគមិនី បដិបទតិ យថភតូំ បជនតិ 

តថគតបបេវទិ  ចស  ធមម  បញញ យ េ ទិ ្ឋ  

េ ន្តិ េ ចរ ិ  បញញ យ ចស  ទិ ្វ  ឯកេចច 

ស  បរកិខី  េ ន្តិ េន ច េខ យថ 

ទិដ្ឋិបបត្តស  អយ ំ វុចចតិ បុគគេ  សទធ វមុិេ ្ត  ។ 

 [៤៥] កតេម ច បុគគេ  ធមម នុ រ ី ។ 

យស  បុគគលស  េ បត្តិផលសចឆិកិរយិយ 

បដិបននស  បញញិ ្រនទិយ ំ អធិមត្តំ េ តិ បញញ - 

ហឹ បញញ បុព្វងគមំ អរយិមគគំ ភេវតិ អយ ំ វុចចតិ 

បុគគេ  ធមម នុ រ ី ។ េ បត្តិផលសចឆិកិរ-ិ 

យយ បដិបេនន  បុគគេ  ធមម នុ រ ី ។ ផេល- 

ដ្ឋិេ      ទិដ្ឋិបបេ ្ត      ។ 

 [៤៦]      កតេម       ច        បុគគេ         សទធ នុ រ ី       ។ 
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២៤០ 

អភិធមមបិដក   បុគគលបបញញត្តិ 

 [៤៤] បុគគល ជសទធ វមុិត្ត េតើដូចេម្តច ។ បុគគលខ្លះ កនុង 

េ កេនះ ដឹងចបស់ មពិតថ េនះទុកខ ដឹងចបស់ មពិតថ េនះ 

េហតុនឲំយេកើតទុកខ ដឹងចបស់ មពិតថ េនះធម៌រលត់ទុកខ ដឹងចបស់ 

មពិតថ េនះជបដិបទជដេំណើ រេទកន់ធម៌រលត់ទុកខ ធម៌ទងំ យ 

ែដល្រពះតថគតសែម្តងេហើយ បុគគលេនះ បនេឃើញេ យល្អ បន 

្រប្រពឹត្តេ យល្អ េ យបញញ ផង សវៈពួកខ្លះ របស់បុគគលេនះ ក៏ 

អស់េទ េ្រពះេឃើញ េ យបញញ ផង ែតមិនដូចជទិដ្ឋិបបត្តបុគគលេទ 

េនះេ ថ     បុគគល     ជសទធ វមុិត្ត(១)     ។ 

 [៤៥] បុគគល ជធមម នុ រ ី េតើដូចេម្តច ។ បុគគល  

កពុំង្របតិបត្តិ េដើមបេីធ្វើឲយជក់ចបស់ នូវេ បត្តិផល មនឥ្រនទិយគឺ 

បញញ ដ៏ៃ្រកែលង ចេ្រមើនអរយិមគគ មនបញញ ជេ្រគ ងន ំ មនបញញ ជ 

្របធន េនះេ ថ បុគគល ជធមម នុ រ ី(២) ។ បុគគលកពុំង្របតិ- 

បត្តិ េដើមបេីធ្វើឲយជក់ចបស់ នូវេ បត្តិផល េឈម ះថ ធមម នុ រ ី ។ 

ឯបុគគលឋិតេនកនុងផល    េឈម ះថ    ទិដ្ឋិបបត្តៈ    ។ 

 [៤៦] បុគគល      ជសទធ នុ រ ី     េតើដូចេម្តច      ។       បុគគល  
     ១ ែ្របថ រចួ្រសឡះេ យសទធ មន ៦ ពួក ដូចកយសកខី ។ ២ ែ្របថ រលឹក 

មធម៌គឺបញញ    ជេឈម ះៃនបុគគលែដលឋិតេនកនុងេ បត្តិមគគ   ។ 
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២៤១ 

ឯកកនិេទទេ  

យស  បុគគលស  េ បត្តិផលសចឆិកិរយិយ 

បដិបននស  សទធិ្រនទិយ ំ អធិមត្តំ េ តិ សទធ ហឹ 

សទធ បុព្វងគមំ អរយិមគគំ ភេវតិ អយ ំ វុចចតិ បុគគ- 

េ  សទធ នុ រ ី ។ េ បត្តិផលសចឆិកិរយិយ 

បដិបេនន  បុគគេ  សទធ នុ រ ី ។ ផេលដ្ឋិេ  

សទធ វមុិេ ្ត       ។ 

 [៤៧] កតេម ច បុគគេ  សត្តកខត្តុ ំបរេម ។ 

ឥេធកេចច  បុគគេ  តិណ្ណំ  សេញញ ជននំ បរកិខ - 

យ េ បេនន  េ តិ អវនិិបតធេមម  និយេ  

សេមព ធិប យេន េ  សត្តកខត្តុ ំ េទេវ ច ម- 

នុេស ច សនធ វ ិ ្វ  សំសរ ិ ្វ  ទុកខស ន្តំ កេ ត ិ

អយ ំ     វុចចតិ      បុគគេ       សត្តកខត្តុ ំបរេម      ។ 

 [៤៨] កតេម ច បុគគេ  េកលំេកេ  ។ 

ឥេធកេចច  បុគគេ  តិណ្ណំ  សេញញ ជននំ បរកិខយ 

េ បេនន  េ តិ អវនិិបតធេមម  និយេ  ស- 

េមព ធិប យេន       េ        េទ្វ             តីណិ             កុ និ 
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២៤១ 

ឯកកនិេទទស 

្របតិបត្តិ េដើមបេីធ្វើឲយជក់ចបស់ នូវេ បត្តិផល មនឥ្រនទិយគឺសទធ  

ដ៏ៃ្រកែលង ចេ្រមើនអរយិមគគ មនសទធ ជេ្រគ ងន ំ មនសទធ ជ 

្របធន េនះេ ថ បុគគល ជសទធ នុ រ ី(១) ។ បុគគលកពុំង្របតិបត្តិ 

េដើមបេីធ្វើឲយជក់ចបស់ នូវេ បត្តិផល េឈម ះថ សទធ នុ រ ី ។ 

ឯបុគគលឋិតេនកនុងផល    េឈម ះថ    សទធ វមុិត្ត    ។ 

 [៤៧] បុគគល ជសត្តកខត្តុ បំរមៈ េតើដូចេម្តច ។ បុគគលខ្លះ 

កនុងេ កេនះ ដល់នូវេ តៈ េ្រពះអស់េទៃនសេញញ ជនៈ ៣(២) 

មនសភពមិនធ្ល ក់ចុះ កនុងអបយ ជបុគគលេទៀង មនករ្រ ស់ដឹង 

្រប្រពឹត្តេទខងមុខ បុគគលេនះ សទុះេទ អេនទ លេទ កនុងេទវ និង 

មនុស  អស់ រៈ ៧ ដង េហើយេធ្វើនូវទីបផុំតៃនវដ្តទុកខ េនះេ ថ 

បុគគល    ជសត្តកខត្តុ បំរមៈ(៣)   ។ 

 [៤៨] បុគគល ជេកលេំកលៈ េតើដូចេម្តច ។ បុគគលខ្លះ 

កនុងេ កេនះ ដល់នូវេ តៈ េ្រពះអស់េទៃនសេញញ ជនៈ ៣ មន 

សភពមិនធ្ល ក់ចុះកនុងអបយ ជបុគគលេទៀង មនករ្រ ស់ដឹង្រប្រពឹត្ត 

េទខងមុខ   បុគគលេនះ   សទុះេទ    អេនទ លេទ    កន់្រតកូល ២  ឬ ៣ 
     ១ ជេឈម ះៃនបុគគលែដលឋិតេនកនុងេ បត្តិមគគែដរ ។ អដ្ឋកថ ។ ២ សេញញ - 
ជនៈ ៣ គឺ សកក យទិដ្ឋិ ១ វចិិកិចឆ  ១ សីលព្វតប មសៈ ១ ។ ៣ ជេឈម ះៃនេ - 
បននបុគគលទី ១   ។ 
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២៤២ 

អភិធមមបិដេក   បុគគលបបញញត្តិ 

សនធ វ ិ ្វ  សំសរ ិ ្វ  ទុកខស ន្តំ កេ តិ អយ ំ វុចចតិ 

បុគគេ     េកលំេកេ     ។ 

 [៤៩] កតេម ច បុគគេ  ឯកពីជី ។ 

ឥេធកេចច  បុគគេ  តិណ្ណំ  សេញញ ជននំ បរកិខ - 

យ េ បេនន  េ តិ អវនិិបតធេមម  និយេ  

សេមព ធិប យេន  េ  ឯកំេយវ មនុសកំ ភវ ំ

និព្វេត្ត ្វ  ទុកខស ន្តំ កេ តិ អយ ំ វុចចតិ 

បុគគេ     ឯកពីជី    ។ 

 [៥០] កតេម ច បុគគេ  សកទគមី ។ 

ឥេធកេចច  បុគគេ  តិណ្ណំ  សេញញ ជននំ បរកិខយ 

គេទសេម នំ តនុ ្ត  សកទគមី េ តិ 

សកិេទវ ឥមំ េ កំ គន្ត្វ  ទុកខស ន្តំ ក- 

េ តិ       អយ ំ      វុចចតិ       បុគគេ        សកទគមី        ។ 
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២៤២ 

អភិធមមបិដក   បុគគលបបញញត្តិ 

េហើយេធ្វើនូវទីបផុំតៃនវដ្តទុកខ េនះេ ថ បុគគល ជេកលេំកលៈ(១) ។ 
 [៤៩] បុគគល ជឯកពីជី េតើដូចេម្តច ។ បុគគលខ្លះ កនុងេ ក 
េនះ ដល់នូវេ តៈ េ្រពះអស់េទៃនសេញញ ជនៈ ៣ មនសភព 
មិនធ្ល ក់ចុះ កនុងអបយ ជបុគគលេទៀង មនករ្រ ស់ដឹង្រប្រពឹត្តេទ 
ខងមុខ បុគគលេនះ េកើតកនុងភពជរបស់មនុស  ែតម្តងេទៀត េហើយ 
េធ្វើនូវទីបផុំតៃនវដ្តទុកខ     េនះេ ថ     បុគគល     ជឯកពីជី(២)    ។ 
 [៥០] បុគគលជសកទគមី េតើដូចេម្តច ។ បុគគលខ្លះ កនុង 
េ កេនះ ជសកទគមិបុគគល េ្រពះអស់េទៃនសេញញ ជនៈ ៣ េ្រពះ 
្រ លេស្តើងៃន គៈ េទសៈ េមហៈ មកកន់េ កេនះ អស់ រៈម្តង 
េទៀត េហើយេធ្វើនូវទីបផុំតៃនវដ្តទុកខ េនះេ ថ បុគគលជសកទគមី(៣) ។ 
     ១ ជេឈម ះៃនេ បននបុគគលទី ២ បុគគលេនះ ំងពីបនេ បត្តិផលេទ មិនេកើត 
កនុង្រតកូលទបេទ េកើតែតកនុង្រតកូលខពស់ អេនទ លេទដ បដល់អស់ ៦ ជតិ េទើបេធ្វើនូវ 
ទីបំផុតៃនវដ្ដទុកខ ។ អដ្ឋកថ ។ ២ ជេឈម ះៃនេ បននបុគគលទី ៣ ។ ៣ បុគគល 
ែដលមកកន់មនុស េ កេនះ អស់ រៈម្តងេទៀត េ យអំ ចបដិសនធិ េឈម ះថសកទ- 
គមិបុគគល  ៗេនះ មន ៥ ពួក គឺបុគគលខ្លះ ដល់សកទគមិផល កនុងមនុស េ កេនះ េហើយ 
បរនិិព្វ នកនុងមនុស េ កេនះែតម្តង ១ បុគគលខ្លះ ដល់សកទគមិផល កនុងមនុស េ ក 
េនះ េហើយេទបរនិិព្វ នកនុងេទវេ ក ១ បុគគលខ្លះ ដល់សកទគមិផលកនុងេទវេ ក េហើយ 
បរនិិព្វ នកនុងេទវេ កេនះែតម្តង ១ បុគគលខ្លះ ដល់សកទគមិផលកនុងេទវេ ក មកេកើតកនុង 
មនុស េ កេនះ េហើយេទើបបរនិិព្វ ន ១ បុគគលខ្លះ ដល់សកទគមិផលកនុងមនុស េ កេនះ 
េទេកើតេនអស់កំណត់ យុកនុងេទវេ ក េហើយ្រតឡប់មកេកើត កនុងមនុស េ កេនះម្តង 
េទៀត េទើបបរនិិព្វ ន ១ ។ ឯពកយថ សកទគមិបុគគលេនះ សំេ យកែតបុគគលទី ៥ 
ខងចុងបុ៉េ ្ណ ះ ឯបុគគល ៤ ពួកខងេដើម មិន ប់យកកនុងទីេនះេទ ែប្លកអំពីឯកពីជីេ តៈ 
មនបដិសនធិែតម្តងេហើយបរនិិព្វ នេទ  ឯសកទគមិបុគគលមនបដិសនធិ ២  ដងេទើបបរនិិព្វ ន ។ 
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២៤៣ 

ឯកកនិេទទេ  

 [៥១] កតេម ច បុគគេ  អនគមី ។ 

ឥេធកេចច  បុគគេ  បញចននំ ឱរមភ គិយនំ សេញញ - 

ជននំ បរកិខយ ឱបបតិេក េ តិ តតថ បរ-ិ 

និព្វ យី អនវត្តិធេមម  ត ម  េ ក អយ ំ វុចចតិ 

បុគគេ      អនគមី     ។ 

 [៥២] កតេម ច បុគគេ  អន្ត បរនិិព្វ យី ។ 

ឥេធកេចច  បុគគេ  បញចននំ ឱរមភ គិយនំ សេញញ ជ- 

ននំ បរកិខយ ឱបបតិេក េ តិ តតថ បរនិិព្វ យី 

អនវត្តិធេមម  ត ម  េ ក េ  ឧបបននំ  

សមនន្ត  អបបត្តំ  េវមជឈ ំ យុបបមណំ អរ-ិ 

យមគគំ សញជ េនតិ ឧបរដិ្ឋិមនំ សេញញ ជននំ ប - 

នយ អយ ំ វុចចតិ បុគគេ  អន្ត បរនិិព្វ យី ។ 

 [៥៣]     កតេម      ច     បុគគេ      ឧបហចចបរនិិព្វ យី     ។ 



493 
 

២៤៣ 

ឯកកនិេទទស 

 [៥១] បុគគល ជអនគមី េតើដូចេម្តច ។ បុគគលខ្លះ កនុង 

េ កេនះ ជឱបបតិកៈកេំណើ ត េ្រពះអស់េទៃនសេញញ ជនៈជ 

ចែំណកខងេ្រកម ៥(១) េហើយបរនិិព្វ នកនុងសុទធ សេទវេ កេនះ 

មនសភពមិន្រតឡប់ ចកេ កេនះវញិ េនះេ ថ បុគគលជ 

អនគមី    ។ 

 [៥២] បុគគល ជអន្ត បរនិិព្វ យី េតើដូចេម្តច ។ បុគគលខ្លះ 

កនុងេ កេនះ ជឱបបតិកៈកេំណើ ត េ្រពះអស់េទៃនសេញញ ជនៈ 

ជចែំណកខងេ្រកម ៥ ជអនកបរនិិព្វ ន កនុងសុទធ សេទវេ កេនះ 

មនសភពមិន្រតឡប់ចកេ កេនះវញិ បុគគលេនះ ញុងំអរយិមគគ 

ឲយេកើតេឡើង កនុង្របមណៃន យុ ែដលេកើតកនុងលំ ប់ ឬែដលមិន 

ទន់ដល់ពក់ក ្ត ល េដើមបលីះបង់ នូវសេញញ ជនៈខងេលើ(២) េនះ 

េ ថ     បុគគល     ជអន្ត បរនិិព្វ យី     ។ 

 [៥៣] បុគគលជឧបហចចបរនិិព្វ យី     េតើដូចេម្តច     ។     បុគគលខ្លះ 

     ១ គឺសកក យទិដ្ឋិ ១ វចិិកិចឆ  ១ សីលព្វតប មសៈ ១ កមចឆនទៈ ១ ពយបទៈ ១ ។ 

២ គឺរបូ គ ១   អរបូ គ ១   មនះ ១   ឧទធចចៈ ១   អវជិជ  ១   ។   អដ្ឋកថ   ។ 
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២៤៤  

អភិធមមបិដេក   បុគគលបបញញត្តិ 

ឥេធកេចច  បុគគេ  បញចននំ ឱរមភ គិយនំ សេញញ - 
ជននំ បរកិខយ ឱបបតិេក េ តិ តតថ 
បរនិិព្វ យី អនវត្តិធេមម  ត ម  េ ក េ  
អតិកកមិ ្វ  េវមជឈ ំ យុបបមណំ ឧបហចច  
កលកិរយិ ំ អរយិមគគំ សញជ េនតិ ឧបរដិ្ឋិមនំ 
សេញញ ជននំ ប នយ អយ ំ វុចចតិ បុគគេ  
ឧបហចច     បរនិិព្វ យី     ។ 
 [៥៤] កតេម ច បុគគេ  អសងខ របរ-ិ 
និព្វ យី ។ ឥេធកេចច  បុគគេ  បញចននំ ឱរមភ គិ- 
យនំ សេញញ ជននំ បរកិខយ ឱបបតិេក េ តិ 
តតថ បរនិិព្វ យី អនវត្តិធេមម  ត ម  េ ក េ  
អសងខ េរន អរយិមគគំ សញជ េនតិ ឧបរដិ្ឋិមនំ 
សេញញ ជននំ ប នយ អយ ំ វុចចតិ បុគគេ  
អសងខ របរនិិព្វ យី     ។ 
 [៥៥] កតេម ច បុគគេ  សសងខ របរនិិព្វ - 
យី ។ ឥេធកេចច  បុគគេ  បញចននំ ឱរមភ គិយនំ 
សេញញ ជននំ បរកិខយ ឱបបតិេក េ តិ តតថ 
បរនិិព្វ យី         អនវត្តិធេមម           ត ម           េ ក         េ  
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២៤៤ 

អភិធមមបិដក   បុគគលបបញញត្តិ 

កនុងេ កេនះ ជឱបបតិកៈកេំណើ ត េ្រពះអស់េទៃនសេញញ ជនៈជ 

ចែំណកខងេ្រកម ៥ េហើយជអនកបរនិិព្វ ន កនុងសុទធ សេទវេ ក 

េនះ មនសភពមិន្រតឡប់ចកេ កេនះវញិ បុគគលេនះ កន្លង 

ពក់ក ្ត ល យុជ្របមណ ឬទល់នឹងកលកិរយិ េហើយេទើបញុងំ 

អរយិមគគ ឲយេកើតេឡើង េដើមបលីះបង់សេញញ ជនៈខងេលើ េនះេ ថ 

បុគគល     ជឧបហចចបរនិិព្វ យី     ។ 

 [៥៤] បុគគល ជអសងខ របរនិិព្វ យី េតើដូចេម្តច ។ បុគគល 

ខ្លះ កនុងេ កេនះ ជឱបបតិកៈកេំណើ ត េ្រពះអស់េទៃនសេញញ ជនៈ 

ជចែំណកខងេ្រកម ៥ េហើយជអនកបរនិិព្វ នកនុងសុទធ សេទវេ ក 

េនះ មនសភពមិន្រតឡប់ចកេ កេនះវញិ បុគគលេនះញុងំអរ-ិ 

យមគគឲយេកើតេឡើង េ យអសងខ រ គឺេ យពយយមបន្តិចបន្តួច េដើមប ី

លះបង់សេញញ ជនៈខងេលើ េនះេ ថ បុគគល ជអសងខ របរនិិព្វ យី ។ 

 [៥៥] បុគគល ជសសងខ របរនិិព្វ យី េតើដូចេម្តច ។ បុគគល 

ខ្លះ កនុងេ កេនះ ជឱបបតិកៈកេំណើ ត េ្រពះអស់េទៃនសេញញ ជនៈ 

ជចែំណកខងេ្រកម ៥ េហើយជអនកបរនិិព្វ ន កនុងសុទធ សេទវេ ក 

េនះ      មនសភពមិន្រតឡប់       ចកេ កេនះវញិ        បុគគលេនះ 
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២៤៥ 

ឯកកនិេទទេ  

សសងខ េរន អរយិមគគំ សញជ េនតិ ឧបរដិ្ឋិមនំ 

សេញញ ជននំ ប នយ អយ ំ វុចចតិ បុគគេ  

សសងខ របរនិិព្វ យី     ។ 

 [៥៦] កតេម ច បុគគេ  ឧទធំេ េ  

អកនិដ្ឋគមី ។ ឥេធកេចច  បុគគេ  បញចននំ ឱ- 

រមភ គិយនំ សេញញ ជននំ បរកិខយ ឱបបតិេក 

េ តិ តតថ បរនិិព្វ យី អនវត្តិធេមម  ត ម  េ ក 

េ  អវ ិ  ចុេ  អតបប ំ គចឆតិ អតបប ចុេ  

សុទស  ំ គចឆតិ សុទស  ចុេ  សុទស  ឹ គចឆតិ 

សុទស យិ ចុេ  អកនិដ្ឋំ គចឆតិ អកនិេដ្ឋ 

អរយិមគគំ សញជ េនតិ ឧបរដិ្ឋិមនំ សេញញ ជននំ 

ប នយ អយ ំ វុចចតិ បុគគេ  ឧទធំេ េ  

អកនិដ្ឋគមី     ។ 

 [៥៧] កតេម ច បុគគេ  េ បេនន  េ - 

បត្តិផលសចឆិកិរយិយ បដិបេនន  ។ តិណ្ណំ  សេញញ - 

ជននំ ប នយ បដិបេនន  បុគគេ  េ - 

បត្តិផលសចឆិកិរយិយ         បដិបេនន          យស          បុគគលស  
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 ២៤៥ 

ឯកកនិេទទស 

ញុងំអរយិមគគ ឲយេកើតេឡើងេ យសសងខ រ គឺេ យពយយមតឹង េដើមប ី

លះបង់សេញញ ជនៈខងេលើ េនះេ ថ បុគគល ជសសងខ របរនិិព្វ យី ។ 

 [៥៦] បុគគលជឧទធេំ តអកនិដ្ឋគមី េតើដូចេម្តច ។ បុគគល 

ខ្លះ កនុងេ កេនះ ជឱបបតិកៈកេំណើ ត េ្រពះអស់េទៃនសេញញ ជនៈ 

ជចែំណកខងេ្រកម ៥ េហើយជអនកបរនិិព្វ ន កនុងសុទធ សេទវេ ក 

េនះ មនសភពមិន្រតឡប់ ចកេ កេនះវញិ បុគគលេនះ ចយុត 

ចកអវ ិ  េទកន់អតបប ចយុតចកអតបប េទកន់សុទស  ចយុត 

ចកសុទស  េទកន់សុទស  ី ចយុតចកសុទស  ី េទកន់អកនិដ្ឋ 

េហើយញុងំអរយិមគគ ឲយេកើតេឡើងកនុងជន់អកនិដ្ឋ េដើមបលីះបង់ 

សេញញ ជនៈខងេលើ េនះេ ថ បុគគល ជឧទធេំ តអកនិដ្ឋគមី ។ 

 [៥៧] បុគគលជេ បននៈ ្របតិបត្តិេដើមបឲីយជក់ចបស់ 

នូវេ បត្តិផល េតើដូចេម្តច ។ បុគគល្របតិបត្តិេដើមបលីះបង់សេញញ - 

ជនៈ  ៣    ្របតិបត្តិេដើមបេីធ្វើឲយជក់ចបស់   នូវេ បត្តិផល   បនដល់ 
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២៤៦ 

អភិធមមបិដេក   បុគគលបបញញត្តិ 

តីណិ សេញញ ជននិ បហីននិ អយ ំ វុចចតិ បុគគ- 

េ  េ បេនន  ។ កម គពយបទនំ តនុភ- 

យ បដិបេនន  បុគគេ  សកទគមិផលសចឆិកិ- 

រយិយ បដិបេនន  យស  បុគគលស  កម គ- 

ពយបទ តនុភូ  អយ ំ វុចចតិ បុគគេ  សក- 

ទគមី ។ កម គពយបទនំ អនវេសសបប- 

នយ បដិបេនន  បុគគេ  អនគមិផលសចឆិកិ- 

រយិយ បដិបេនន  យស  បុគគលស  កម គពយ- 

បទ អនវេស  បហីន អយ ំ វុចចតិ បុគគេ  

អនគមី ។ របូ គអរបូ គមនឧទធចចអវជិជ យ អន- 

វេសសបប នយ បដិបេនន  បុគគេ  អរហត្តផល- 

សចឆិកិរយិយ បដិបេនន  យស  បុគគលស  របូ- 

េគ អរបូ េគ មេន ឧទធចចំ អវជិជ  អនវេស- 

      បហីន      អយ ំ      វុចចតិ       បុគគេ        អរ       ។ 

ឯកកនិេទទេ    និដ្ឋិេ    ។ 
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២៤៦ 

អភិធមមបិដក   បុគគលបបញញត្តិ 

បុគគលែដលលះបង់សេញញ ជនៈ ៣ េនះេ ថ បុគគល ជេ បននៈ ។ 

បុគគល្របតិបត្តិ េដើមបឲីយ្រ លេស្តើងកម គនិងពយបទ ្របតិបត្តិេដើមប ី

េធ្វើឲយជក់ចបស់នូវសកទគមិផល បនដល់បុគគលែដលមនកម គនិង 

ពយបទ្រ លេស្តើង េនះេ ថ បុគគល ជសកទគមី  ។ បុគគល 

្របតិបត្តិ េដើមបលីះបង់កម គនិងពយបទ មិនឲយេសសសល់ ្របតិបត្តិ 

េដើមបេីធ្វើឲយជក់ចបស់នូវអនគមិផល បនដល់បុគគលែដលលះបង់កម- 

គនិងពយបទ មិនឲយេសសសល់ េនះេ ថ បុគគលជអនគមី ។ 

បុគគល្របតិបត្តិ េដើមបលីះបង់រូប គ អរូប គ មនៈ ឧទធចចៈ និង 

អវជិជ  មិនឲយេសសសល់ ្របតិបត្តិ េដើមបេីធ្វើឲយជក់ចបស់នូវអរហត្តផល 

បនដល់បុគគលែដលលះបង់រូប គ អរូប គ មនៈ ឧទធចចៈ និងអវជិជ  

មិនឲយេសសសល់     េនះេ ថ     បុគគលជអរហន្ត     ។ 

ចប់   ឯកកនិេទទស   ។ 
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២៤៧ 

ទុកនិេទទេ  

 [៥៨] កតេម ច បុគគេ  េកធេន ។ តតថ 

កតេម េកេធ ។ េយ េកេធ កុជឈន 

កុជឈតិត្តំ េទេ  ទសូន ទសិូតត្តំ ពយបត្តិ 

ពយបជជន ពយបជជិតត្តំ វេិ េធ បដិវេិ េធ ចណ្ឌិ កកំ  

អសុេ េប អនត្តមន  ចិត្តស  អយ ំ វុចចតិ 

េកេធ ។ យស  បុគគលស  អយ ំ េកេធ 

អបបហីេន អយ ំ វុចចតិ បុគគេ  េកធេន ។ 

កតេម ច បុគគេ  ឧបនហី ។ តតថ កតេម 

ឧបនេ  ។ បុព្វកលំ េកេធ អបរកលំ ឧប- 

នេ  េយ  ឯវរេូប ឧបនេ  ឧបនហន ឧបន- 

ហិតត្តំ(១) អដ្ឋបន(២) ឋបន សណ្ឋ បន អនុសំសនទ- 

ន អនុបបពនធន ទឡ្ហកីមមំ េកធស  អយ ំ វុចចតិ 

ឧបនេ  ។ យស  បុគគលស  អយ ំ ឧបនេ  

អបបហីេន     អយ ំ    វុចចតិ     បុគគេ      ឧបនហី     ។ 
     ១ ឱ. ម. ឧបនយ្ហន ឧបនយ្ហិតត្តន្តិ ទិស ន្តិ ។ ២ ឱ. ម. ឋបន ។ ៣ ឱ. អនុ- 
បសណ្ឋ បន   ។ 
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២៤៧ 

ទុកនិេទទស 

 [៥៨] បុគគលមនេសចក្ដីេ្រកធ េតើដូចេម្តច ។ ប ្ត ធម៌ 

ទងំេនះ េ្រកធ េតើដូចេម្តច ។ ករេ្រកធ ករេ្រកធ ភពៃន 

េសចក្ដីេ្រកធ ករ្របទូស្ត ករ្របទូស្ត ភពៃនេសចក្ដី្របទូស្ត 

ករពយបទ ករពយបទ ភពៃនេសចក្ដីពយបទ ករខឹង ករ 

ខឹងខ្ល ងំ ភពៃនចិត្តកច ករ្រពេហើន ភពៃនេសចក្ដីតូចចិត្ត  

េនះេ ថ េ្រកធ ។ បុគគលែដលមិនលះបង់េ្រកធេនះ េនះេ  

ថ បុគគលមនេសចក្ដីេ្រកធ ។ បុគគលចងេសចក្ដីេ្រកធទុក េតើ 

ដូចេម្តច ។ ប ្ត ធម៌ទងំេនះ ករចងេសចក្ដីេ្រកធទុក េតើដូច 

េម្តច ។ េសចក្ដីេ្រកធកនុងកលខងេដើម ករចងេសចក្ដីេ្រកធទុកកនុង 

កលខងេ្រកយេទៀត ករចងេសចក្ដីេ្រកធទុក ករចងេសចក្ដី 

េ្រកធទុក ភពៃនករចងេសចក្ដីេ្រកធទុក ករ ងំទុក ករតមកល់ 

ទុក េសចក្ដីតមកល់្រពម ករតមកល់ទុកេរឿយៗ ករចងទុកេរឿយៗ 

អេំពើដ៏មៃំនេសចក្ដីេ្រកធ  ែដលមនសភពដូេចនះ េនះេ ថ 

ករចងេសចក្ដីេ្រកធទុក ។ បុគគលែដលមិនលះបង់ករចងេសចក្ដី 

េ្រកធទុកេនះ     េនះេ ថ     បុគគលចងេសចក្ដីេ្រកធទុក     ។ 
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២៤៨ 

អភិធមមបិដេក   បុគគលបបញញត្តិ 

 [៥៩] កតេម ច បុគគេ  មកខី  ។ តតថ 

កតេម មេកខ  ។ េយ មេកខ  មកខ យន 

មកខ យិតត្តំ និដ្ឋុ រយិ ំ និដ្ឋុ រយិកមមំ(១) អយ ំ វុចចតិ 

មេកខ  ។ យស  បុគគលស  អយ ំ មេកខ  អបប- 

ហីេន អយ ំ វុចចតិ បុគគេ  មកខី  ។ កតេម 

ច បុគគេ  ប សី ។ តតថ កតេម ប េ  ។ 

េយ ប េ  ប យន ប យិតត្តំ 

ប េ  វ ិ ទ ្ឋ នំ យុគគគ េ (២) អបបដ-ិ 

និស េគគ  អយ ំ វុចចតិ ប េ  ។ យស  បុគគ- 

លស  អយ ំ ប េ  អបបហីេន អយ ំ វុចចតិ 

បុគគេ      ប សី     ។ 

 [៦០] កតេម ច បុគគេ  ឥស ុកី ។ តតថ 

កតម ឥស  ។ យ បរ ភសកក រគរុករមន- 

នវនទនបជូនសុ ឥស  ឥស យន ឥស យិតត្តំ 

ឧសយូ ឧសយូន ឧសយិូតត្តំ អយ ំ វុចចតិ 

ឥស       ។      យស      បុគគលស      អយ ំ    ឥស      អបបហីន 
     ១   ឱ.   និទធុនីយំ   និទធុនីយកមមំ   ។   ២   ឱ.   ទុទធគគ េ    ។ 
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២៤៨ 

អភិធមមបិដក   បុគគលបបញញត្តិ 

 [៥៩] បុគគលអនកលុបគុណេគ េតើដូចេម្តច ។ ប ្ត ធម៌ 

ទងំេនះ ករលុបគុណេគ េតើដូចេម្តច ។ ករលុបគុណ ករ 

លុបគុណ ភពៃនេសចក្ដីលុបគុណ ករេវរេឃនើ អេំពើេវរេឃនើ  

េនះេ ថ ករលុបគុណ ។ បុគគលែដលមិនលះបង់ករលុបគុណេនះ 

េនះេ ថ បុគគលអនកលុបគុណេគ ។ បុគគលអនក្រប ងំ សន េតើ 

ដូចេម្តច ។ ប ្ត ធម៌ទងំេនះ ករ្រប ងំ សន េតើដូចេម្តច ។ 

ករ្រប ងំ សន ករ្រប ងំ សន ភពៃនេសចក្ដី្រប ងំ 

សន ករនមំកៃនករ្រប ងំ សន េហតុជទី ងំៃនវ ិ ទ ករ 

កន់យកជគូ ករមិនលះបង់  េនះេ ថ ករ្រប ងំ ស- 

ន ។ បុគគលែដលមិនលះបង់ករ្រប ងំ សនេនះ េនះេ ថ 

បុគគលអនក្រប ងំ សន     ។ 

 [៦០] បុគគលមនេសចក្ដី្រចែណន េតើដូចេម្តច ។ ប ្ត  

ធម៌ទងំេនះ េសចក្ដី្រចែណន េតើដូចេម្តច ។ ករ្រចែណន ករ 

្រចែណន ភពៃនេសចក្ដី្រចែណន ករឈន នីស ករឈន នីស 

ភពៃនេសចក្ដីឈន នីស កនុង ភសកក រៈ េសចក្ដីេគរព ករ ប់ 

ន ករថ្វ យបងគ ំ និងករបូជ របស់បុគគលដៃទ  េនះេ  

ថ    េសចក្ដី្រចែណន    ។    បុគគលែដលមិនលះបង់េសចក្ដី្រចែណនេនះ 
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២៤៩ 

ទុកនិេទទេ  

អយ ំ វុចចតិ បុគគេ  ឥស ុកី ។ កតេម ច បុគគេ  

មចឆរ ី ។ តតថ កតមំ មចឆរយិ ំ ។ បញច  មចឆរយិនិ 

សមចឆរយិ ំ កុលមចឆរយិ ំ ភមចឆរយិ ំ វណ្ណ- 

មចឆរយិ ំ ធមមមចឆរយិ ំ យ ំ ឯវរបូំ មេចឆរ ំ មចឆ យន 

មចឆ យិតត្តំ េវវចិឆំ កទរយិ ំ កដុកញចុ ក  អគគ- 

ហិតត្តំ ចិត្តស  ឥទំ វុចចតិ មចឆរយិ ំ ។ យស  

បុគគលស  ឥទំ មចឆរយិ ំ អបបហីនំ អយ ំ វុចចតិ 

បុគគេ      មចឆរ ី    ។ 

 [៦១] កតេម ច បុគគេ  សេថ ។ តតថ 

កតមំ េថយយ ំ ។ ឥេធកេចច  បុគគេ  សេថ 

េ តិ បរសិេថ យ ំ តតថ សថំ សថ  េថយយ ំ

កកខឡ  កកខឡយិ(ំ១) បរកិខត  បរកិខតិយ ំ ឥទំ 

វុចចតិ េថយយ ំ ។ យស  បុគគលស  ឥទំ - 

េថយយ ំ អបបហីនំ អយ ំ វុចចតិ បុគគេ  សេថ ។ 

កតេម ច បុគគេ  មយវ ី ។ តតថ កតម មយ ។ 

ឥេធកេចច           បុគគេ           កេយន          ទុចចរតិំ          ចរ ិ ្វ  
     ១   ឱ. ម.   កកកឡ  កកកឡិយន្តិ   ទិស ន្តិ   ។   ម.   កកករ    កកករយិន្តិ   ទិស ន្តិ  ។ 



505 
 

២៤៩ 

ទុកនិេទទស 

េនះេ ថ បុគគលមនេសចក្ដី្រចែណន ។ បុគគលមនេសចក្ដីកំ ញ់ 

េតើដូចេម្តច ។ ប ្ត ធម៌ទងំេនះ េសចក្ដីកំ ញ់ េតើដូច 

េម្តច ។ េសចក្ដីកំ ញ់ ៥ យ៉ង គឺ កំ ញ់ ស ១ កំ ញ់ 

្រតកូល ១ កំ ញ់ ភ ១ កំ ញ់េសចក្ដីសរេសើរ ១ កំ ញ់ 

ធម៌ ១ ករកំ ញ់ ករកំ ញ់ ភពៃនេសចក្ដីកំ ញ់ 

េសចក្ដី្របថន ខ្ល ងំ េសចក្ដីកំ ញ់រងឹ េសចក្ដីស្វិត ្វ ញ ចិត្តហួង 

ែហងមិនេរ ើសមុខ  ែដលមនសភពដូេចនះ េនះេ ថ េសចក្ដី 

កំ ញ់ ។ បុគគលែដលមិនលះបង់េសចក្ដីកំ ញ់េនះ េនះេ  

ថ   បុគគលមនេសចក្ដីកំ ញ់    ។ 

 [៦១] បុគគលមនេសចក្ដីអួត ង េតើដូចេម្តច ។ ប ្ត ធម៌ 

ទងំេនះ េសចក្ដីអួត ង េតើដូចេម្តច ។ បុគគលខ្លះ កនុងេ កេនះ 

ជអនកអួត ង ជអនកែឡបឡប មនករអួត ង ករអួត ង 

ភពៃនេសចក្ដីអួត ង េសចក្ដីរងឹរូស េសចក្ដីរងឹត្អឹង ករេបក្របស 

េសចក្ដីេបក្របស  េនះេ ថ េសចក្ដីអួត ង ។ បុគគល 

ែដលមិនលះបង់េសចក្ដីអួត ងេនះ េនះេ ថ បុគគលមនេសចក្ដីអួត 

ង ។ បុគគលមនមយ េតើដូចេម្តច ។ ប ្ត ធម៌ទងំេនះ មយ 

េតើដូចេម្តច    ។    បុគគលខ្លះ    កនុងេ កេនះ    ្រប្រពឹត្តទុចចរតិេ យកយ 
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២៥០ 

អភិធមមបិដេក   បុគគលបបញញត្តិ 

ចយ ទុចចរតិំ ចរ ិ ្វ  មន  ទុចចរតិំ ចរ ិ ្វ  តស  

បដិចឆ ទនេហតុ បបិកំ ឥចឆំ បណិទហតិ ម មំ 

ជញញ តិ ឥចឆតិ ម មំ ជញញ តិ សង កបបតិ ម មំ 

ជញញ តិ ចំ ភសតិ ម មំ ជញញ តិ កេយន 

បរកកមតិ យ ឯវរបូ មយ មយវ ិ  អចច ស- 
(១) វញចន និកតី វកីិរ  បរហិរ  គុហន 

បរគុិហន ឆទន បរចិឆ ទន អនុ ្ត នីកមមំ អន- 

វកិមមំ េ ចឆ ទន បបកិរយិ អយ ំ វុចចតិ មយ ។ 

យស  បុគគលស  អយ ំ មយ អបបហីន អយ ំ

វុចចតិ     បុគគេ      មយវ ី    ។ 

 [៦២] កតេម ច បុគគេ  អហិរេិក ។ តតថ 

កតមំ អហិរកំិ ។ យ ំ ន ហិរយិតិ ហិរយិិតេព្វន 

ន ហិរយិតិ បបកនំ អកុស នំ ធមម ន ំ

សមបត្តិយ ឥទំ វុចចតិ អហិរកំិ ។ ឥមិន 

អហិរេិកន         សមនន គេ          បុគគេ          អហិរេិក        ។ 
     ១   ឱ.   អចឆ ទន   ។ 
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២៥០ 

អភិធមមបិដក   បុគគលបបញញត្តិ 

្រប្រពឹត្តទុចចរតិេ យ ច ្រប្រពឹត្តទុចចរតិេ យចិត្ត តមកល់ទុកនូវេសចក្ដី 

្របថន ដ៏ មក េ្រពះេហតុបិទបងំទុចចរតិេនះ ្របថន ថ កុឲំយេគ 

គ ល់អញ ្រតិះរះិថ កុឲំយេគ គ ល់អញ េពល ចថ កុឲំយេគ 

គ ល់អញ ពយយមេ យកយថ កុឲំយេគ គ ល់អញ មយ ភព- 

មយ ករបិទបងំេទស ករបេញឆ ត ករបភំន់ ករេបះេចលនូវ 

បប កររក ទុកនូវេទស ករ ក់ ករ ក់ភជិត ករបិទបងំនូវបប 

ករបិទបងំភជិត អេំពើមិន ក់ អេំពើមិនេធ្វើឲយ្របកដ ករបិទបងំជិត 

កិរយិដ៏ មក  ែដលមនសភពដូេចនះ េនះេ ថ មយ ។ 

បុគគលែដលមិនលះបង់មយេនះ េនះេ ថ បុគគលមនមយ ។ 

 [៦២] បុគគលមិនខម សបប េតើដូចេម្តច ។ ប ្ត ធម៌ទងំ 

េនះ ករមិនខម សបប េតើដូចេម្តច ។ ធមមជត  ែដលបុគគល 

មិនខម សេ យអេំពើែដលេគ្រតូវខម ស មិនខម សេ យករភប់្របសព្វនឹង 

ធម៌ជអកុសលដ៏ មក េនះេ ថ ករមិនខម សបប ។ បុគគល 

្របកបេ យេសចក្ដីមិនខម សេនះ     េឈម ះថ     បុគគលមិនខម សបប   ។ 
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២៥១ 

ទុកនិេទទេ  

កតេម ច បុគគេ  អេនតបប ី ។ តតថ កតមំ 

អេនតបប ំ ។ យ ំ ន ឱត្តបបតិ ឱតបបតិេព្វន ន 

ឱត្តបបតិ បបកនំ អកុស នំ ធមម នំ សម- 

បត្តិយ ឥទំ វុចចតិ អេនត្តបប ំ ។ ឥមិន អេនត្ត- 

េបបន       សមនន គេ        បុគគេ        អេនត្តបប ី      ។ 

 [៦៣] កតេម ច បុគគេ  ទុព្វេច ។ តតថ 

កតម េទវចស  ។ សហធមមិេក វុចចមេន 

េទវចស យ ំ េទវចស យិ ំ េទវចស  វបិបដិ- 

កលូគគ ហិ  វបិចចនីក ត  អនទរយិ ំ អន- 

ទរ  អគរវ  អបបដិស វ  អយ ំ វុចចតិ េទ- 

វចស   ។ ឥមយ េទវចស យ សមនន គេ  

បុគគេ  ទុព្វេច ។ កតេម ច បុគគេ  បបមិេ ្ត  ។ 

តតថ កតម បបមិត្ត  ។ េយ េត បុគគ  

អស ទធ  ទុស ី  អបបស ុ  មចឆរេិន ទុបបញញ  

យ       េតសំ       េសវន       និេសវន        សំេសវន        ភជន 



509 
 

២៥១ 

ទុកនិេទទស 

បុគគលមិនខ្ល ចបប េតើដូចេម្តច ។ ប ្ត ធម៌ទងំេនះ ករមិនខ្ល ច 

បប េតើដូចេម្តច ។ ធមមជត  ែដលបុគគលមិនខ្ល ចេ យអេំពើ 

ែដលេគ្រតូវខ្ល ច មិនខ្ល ចេ យករភប់្របសព្វ នឹងធម៌ជអកុសល 

ដ៏ មក េនះេ ថ ករមិនខ្ល ចបប ។ បុគគល្របកបេ យករ 

មិនខ្ល ចបបេនះ    េឈម ះថ    បុគគលមិនខ្ល ចបប    ។ 

 [៦៣] បុគគល្របេ ្រក េតើដូចេម្តច ។ ប ្ត ធម៌ទងំេនះ 

ភពៃនបុគគល្របេ ្រក េតើដូចេម្តច ។ ករ្របេ ្រក េសចក្ដី្របេ  

្រក ភពែដលេគ្របេ បនេ យ្រក ភពៃនបុគគលែដល្របកន់យក 

ែតខងខុស ភពៃនបុគគលែដលេ្រតកអរកនុងធម៌ជស្រតូវ ករមិនេអើេពើ 

ភពៃនបុគគលមិនេអើេពើ ភពៃនបុគគលមិនេគរព ភពៃនបុគគលមិន 

ទទួល ្ត ប់បងគ ប់ ចេំពះសហធមមិកែដលស្តី្របេ  េនះេ ថ ភព 

ៃនបុគគល្របេ ្រក ។ បុគគល្របកបេ យេសចក្ដី្របេ ្រកេនះ េឈម ះ 

ថ បុគគល្របេ ្រក ។ បុគគលមនមិត្ត ្រកក់ េតើដូចេម្តច ។ ប ្ត  

ធម៌ទងំេនះ ភពៃនបុគគលមនមិត្ត ្រកក់ េតើដូចេម្តច ។ បុគគល 

 មិនមនសទធ  ្រទុស្តសីល ជអនកេចះដឹងតិច មនេសចក្ដី 

កំ ញ់ មិនមនបញញ  ករេសព ករេសពេ យសនិទធ ន ល 

ករេសពេ យ្រតូវគនិំតគន         ករគប់រកគន        ករគប់រក្រតូវគនិំតគន  
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២៥២ 

អភិធមមបិដេក   បុគគលបបញញត្តិ 

សមភជន ភត្តិ សមភត្តិ សមបវង ក (១) អយ ំ វុចចតិ 

បបមិត្ត  ។ ឥមយ បបមិត្ត យ សមនន គេ  

បុគគេ      បបមិេ ្ត      ។ 

 [៦៤] កតេម ច បុគគេ  ឥ្រនទិេយសុ អគុត្ត- 

ទ្វ េ  ។ តតថ កតម ឥ្រនទិេយសុ អគុត្តទ្វ រ  ។ 

ឥេធកេចច  ចកខុ ន របូំ ទិ ្វ  និមិត្តគគ ហី េ តិ 

អនុពយញជនគគ ហី យ ្វ ធិករណេមនំ ចកខុ ្រនទិយ ំ

អសំវុតំ វហិរន្តំ អភិជឈេទមនស  បបក អ- 

កុស  ធមម  អន្វ ស េវយយុ ំ តស  សំវ យ ន 

បដិបជជតិ ន រកខតិ ចកខុ ្រនទិយ ំ ចកខុ ្រនទិេយ ន 

សំវរ ំ បជជតិ ។ េ េតន សទទំ សុ ្វ  ។ េប ។ 

ឃេនន គនធំ ឃយិ ្វ  ។ េប ។ ជិ ្ហ យ រសំ 

យិ ្វ     ។    េប    ។    កេយន   េផដ្ឋព្វំ   ផុសិ ្វ     ។    េប   ។ 

     ១   ម.   តំសមបវងក    ។ 
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២៥២ 

អភិធមមបិដក   បុគគលបបញញត្តិ 

េសចក្ដី្រស ញ់ ករ្រស ញ់ជិតដិតនឹងគន  ភពៃនបុគគលមូលមិត្តជ 

មួយគន  ចេំពះបុគគលទងំេនះ  េនះេ ថ ភពៃនបុគគលមន 

មិត្ត ្រកក់ ។ បុគគល្របកបេ យភពជអនកមនមិត្ត ្រកក់េនះ េឈម ះ 

ថ     បុគគលមនមិត្ត ្រកក់     ។ 

 [៦៤] បុគគលមនទ្វ រមិនរក  កនុងឥ្រនទិយ េតើដូចេម្តច ។ 

ប ្ត ធម៌ទងំេនះ ភពៃនបុគគលមនទ្វ រមិនរក  កនុងឥ្រនទិយ េតើ 

ដូចេម្តច ។ បុគគលខ្លះ កនុងេ កេនះ េឃើញរូបេ យចកខុ  ជ 

អនកកន់យកនិមិត្ត កន់យកអនុពយញជនៈ អភិជឈនិងេទមនស  ជ 

អកុសលធម៌ដ៏ មក គបប្ីរគបសងកត់បុគគលែដលមិនស្រងួមចកខុ ្រនទិយនុ៎ះ 

េ្រពះេហតុមិនស្រងួមចកខុ ្រនទិយ  មិន្របតិបត្តិ េដើមបសី្រងួមចកខុ ្រនទិយ 

េនះ មិនរក ចកខុ ្រនទិយ មិនដល់នូវករស្រងួម កនុងចកខុ ្រនទិយ ។ ឮ 

សេំឡងេ យ្រតេចៀក  ។ េប ។  ធុកំ្លិនេ យ្រចមុះ  ។ េប ។  លិទធ 

រសេ យអ ្ត ត     ។   េប   ។     ពល់សមផស េ យកយ     ។   េប  ។ 
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២៥៣ 

ទុកនិេទទេ  

មន  ធមមំ វញិញ យ និមិត្តគគ ហី េ តិ អនុពយ- 

ញជនគគ ហី យ ្វ ធិករណេមនំ មនិ្រនទិយ ំ អសំវុតំ 

វហិរន្តំ អភិជឈេទមនស  បបក អកុស  

ធមម  អន្វ ស េវយយុ ំ តស  សំវ យ ន បដិបជជតិ 

ន រកខតិ មនិ្រនទិយ ំ មនិ្រនទិេយ ន សំវរ ំ បជជត ិ

យ ឥេមសំ ឆននំ ឥ្រនទិយនំ អគុត្តិ អេគបន 

អនរេកខ  អសំវេ  អយ ំ វុចចតិ ឥ្រនទិេយសុ អគុត្ត- 

ទ្វ រ  ។ ឥមយ ឥ្រនទិេយសុ អគុត្តទ្វ រ យ 

សមនន គេ  បុគគេ  ឥ្រនទិេយសុ អគុត្តទ្វ េ  ។ 

កតេម ច បុគគេ  េភជេន អមត្តញញូ  ។ តតថ 

កតម េភជេន អមត្តញញុ  ។ ឥេធកេចច  

អបបដិសងខ  អេយនិេ  រ ំ េរតិ ទ យ 

មទយ មណ្ឌ នយ វភិសូនយ យ តតថ អ- 

សន្តុដ្ឋិ  អមត្តញញុ  អបបដិសងខ  េភជេន អយ ំ

វុចចតិ េភជេន អមត្តញញុ  ។ ឥមយ េភជេន 

អមត្តញញុ យ សមនន គេ  បុគគេ  េភជេន 

អមត្តញញូ        ។ 
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២៥៣ 

ទុកនិេទទស 

ដឹងចបស់ធមម រមមណ៍េ យចិត្តេហើយ ជអនកកន់យកនិមិត្ត កន់យក 

អនុពយញជនៈ អភិជឈនិងេទមនស  ជអកុសលធម៌ដ៏ មក គបប្ីរគប 

សងកត់បុគគលែដលមិនស្រងួមមនិ្រនទិយនុ៎ះ េ្រពះេហតុមិនស្រងួមមនិ្រនទិយ 

 មិន្របតិបត្តិេដើមបសី្រងួមមនិ្រនទិយេនះ មិនរក មនិ្រនទិយ មិន 

ដល់នូវករស្រងួមកនុងមនិ្រនទិយេនះ មិនរក មនិ្រនទិយ មិនដល់នូវករ 

ស្រងួមកនុងមនិ្រនទិយ ករមិន្រគប់្រគង ករមិន្រគប់្រគង ករមិនរក  

េសចក្ដីមិនស្រងួម នូវឥ្រនទិយទងំ ៦ េនះ  េនះេ ថ ភព 

ៃនបុគគលមនទ្វ រមិនរក កនុងឥ្រនទិយ ។ បុគគល្របកបេ យភពជអនក 

មនទ្វ រមិនរក កនុងឥ្រនទិយេនះ េឈម ះថ ជអនកមនទ្វ រមិន្រគប់្រគងកនុង 

ឥ្រនទិយ ។ បុគគលមិនដឹង្របមណកនុងេភជន េតើដូចេម្តច ។ ប ្ត  

ធម៌ទងំេនះ ភពៃនបុគគលមិនដឹង្របមណកនុងេភជន េតើដូចេម្តច ។ 

បុគគលខ្លះ កនុងេ កេនះ មិនពិចរ  មិនេធ្វើេ យឧបយ្របជញ  

ក៏បរេិភគ រ េដើមបេីលង េដើមប្ីរសវងឹ េដើមប្ីរប ប់ េដើមប ី

ស្អិត ្អ ង ករមិនសេន្ត ស ករមិនដឹង្របមណ េសចក្ដីមិនពិចរ  

កនុងេភជនេនះ  េនះេ ថ ភពៃនបុគគលមិនដឹង្របមណកនុង 

េភជន ។ បុគគល្របកបេ យភពជអនកមិនដឹង្របមណកនុងេភជន 

េនះ     េឈម ះថ     ជអនកមិនដឹង្របមណកនុងេភជន     ។ 
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២៥៤ 

អភិធមមបិដេក   បុគគលបបញញត្តិ 

 [៦៥] កតេម ច បុគគេ  មុដ្ឋស តិ ។ តតថ 
កតមំ មុដ្ឋស ចចំ ។ យ អស តិ អននុស តិ អបប- 
ដិស តិ អស តិ អសរណ  អធរណ  បិ - 
បន  សមមុសន  ឥទំ វុចចតិ មុដ្ឋស ចចំ ។ ឥមិន 
មុដ្ឋស េចចន សមនន គេ  បុគគេ  មុដ្ឋស តិ ។ 
កតេម ច បុគគេ  អសមបជេន ។ តតថ កតមំ 
អសមបជញញំ  ។ យ ំ អញញ ណំ អទស នំ អនភិសម- 
េយ អននុេពេធ អសេមព េធ អបបដិេវេធ 
អសងគ ហន អបរេិយគហន អសមេបកខន អ- 
បចចេវកខន អបចចកខកមមំ(១) ទុេមមជឈ ំ ពលយ ំ អសមប- 
ជញញំ  េមេ  បេមេ  សេមម េ  អវជិជ  អវេិជជ - 
េឃ អវជិជ េយេគ អវជិជ នុសេយ អវជិជ បរយុិ ្ឋ នំ 
អវជិជ លងគី  េមេ  អកុសលមលំូ ឥទំ វុចចតិ 
អសមបជញញំ  ។ ឥមិន អសមបជេញញន សមនន គេ  
បុគគេ     អសមបជេន    ។ 
 [៦៦] កតេម ច បុគគេ  សីលវបិេនន  ។ 
តតថ       កតម       សីលវបិត្តិ        ។       កយិេក       វតីិកកេម 
     ១   ឱ.   អបចចេវកខកមមំ   ។ 
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២៥៤ 

អភិធមមបិដក   បុគគលបបញញត្តិ 

 [៦៥] បុគគលេភ្លច ម រតី េតើដូចេម្តច ។ ប ្ត ធម៌ទងំេនះ 

ករេភ្លច ម រតី េតើដូចេម្តច ។ ករមិននឹក ករមិននឹកេរឿយ ៗ 

េសចក្ដីមិន្របុង ម រតី ករនឹកមិនេឃើញ ករមិនរលឹក េសចក្ដីមិនចង 

ច ំ កររេវ ើរ យ កនុង រមមណ៍ ករវេង្វងេភ្លច  េនះេ ថ ករ 

េភ្លច ម រតី ។ បុគគល្របកបេ យករេភ្លច ម រតីេនះ េឈម ះថបុគគល 

េភ្លច ម រតី ។ បុគគលមិនដឹងខ្លួន េតើដូចេម្តច ។ ប ្ត ធម៌ទងំ 

េនះ ករមិនដឹងខ្លួន េតើដូចេម្តច ។ ករមិនដឹង ករមិនេឃើញ ករ 

មិន្រ ស់ដឹង ករមិន្រ ស់ដឹងេរឿយៗ ករមិន្រ ស់ដឹង្រពម ករ 

មិនចក់ធ្លុះ ករមិនបនេ ត្រកងទុក ករមិនចុះចិត្តស៊ប់ ករមិន 

រពឹំងេមើល េសចក្ដីមិនពិចរ  អេំពើមិនជក់ចបស់ ករយល់បន 

េ យ្រក ភពៃនចិត្តលងង់ ករមិនដឹងខ្លួន ករវេង្វង ករវេង្វង្រជប់ 

ករេភ្លចភ្ល ងំ អវជិជ  អន្លង់គឺអវជិជ  ករ្របកបគឺអវជិជ  អនុស័យ 

គឺអវជិជ  ករ ក ត់ដេំណើ រគឺអវជិជ  គន្លឹះគឺអវជិជ  ករវេង្វង អកុសល- 

មូល  េនះេ ថ េសចក្ដីមិនដឹងខ្លួន ។ បុគគល្របកបេ យ 

េសចក្ដីមិនដឹងខ្លួនេនះ     េឈម ះថ     បុគគលមិនដឹងខ្លួន     ។ 

 [៦៦] បុគគលវបិត្តិសីល េតើដូចេម្តច ។ ប ្ត ធម៌ទងំេនះ 

វបិត្តិសីល     េតើដូចេម្តច     ។      ករ្រប្រពឹត្តេលមើស      ្របកបេ យកយ 
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២៥៥ 

ទុកនិេទទេ  

ចសិេក វតីិកកេម កយិក ចសិេក វតីិកកេម 
អយ ំ វុចចតិ សីលវបិត្តិ សព្វមប ិ ទុស លីយ ំ សី- 
លវបិត្តិ ។ ឥមយ សីលវបិត្តិយ សមនន គេ  
បុគគេ  សីលវបិេនន  ។ កតេម ច បុគគេ  
ទិដ្ឋិវបិេនន  ។ តតថ កតម ទិដ្ឋិវបិត្តិ ។ នតថិ 
ទិននំ នតថិ យិដ្ឋំ នតថិ ហុតំ នតថិ សុកដទុកក នំ 
កមម នំ ផលវបិេក នតថិ អយ ំ េ េក នតថិ 
បេ  េ េក នតថិ ម  នតថិ បិ  នតថិ ស ្ត  
ឱបបតិក នតថិ េ េក សមណ្រពហម  
សមមគគ  សមម បដិបនន  េយ ឥមញច  េ កំ បរញច  
េ កំ សយ ំ អភិញញ  សចឆិក ្វ  បេវេទន្តីតិ យ 
ឯវរបូ ទិដ្ឋិ ទិដ្ឋិគតំ ទិដ្ឋិគហនំ ទិដ្ឋិកន្ត េ  ទិដ្ឋ ិ
វសិកូយិកំ ទិដ្ឋិវបិផនទិតំ ទិដ្ឋិសេញញ ជនំ គេ  
បដិគគ េ  អភិនិេវេ  ប មេ  កុមមេគគ  
មិចឆ បេថ មិចឆត្តំ តិ ថ យតនំ វបិរេិយសគគ េ  
អយ ំ វុចចតិ ទិដ្ឋិវបិត្តិ សព្វ បិ មិចឆ ទិដ្ឋិ ទិដ្ឋិវបិត្តិ ។ 
ឥមយ ទិដ្ឋិវបិត្តិយ សមនន គេ  បុគគេ  ទិដ្ឋិ- 
វបិេនន      ។ 
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២៥៥ 

ទុកនិេទទស 

ករ្រប្រពឹត្តេលមើស ្របកបេ យ ច ករ្រប្រពឹត្តេលមើស ្របកបេ យ 
កយនិង ច េនះេ ថ វបិត្តិសីល ភពៃនបុគគល្រទុស្តសីលទងំអស់ 
ក៏េឈម ះថវបិត្តិសីលែដរ ។ បុគគល្របកបេ យវបិត្តិសីលេនះ េឈម ះ 
ថ បុគគលវបិត្តិសីល ។ បុគគលវបិត្តិទិដ្ឋិ េតើដូចេម្តច ។ ប ្ត ធម៌ 
ទងំេនះ វបិត្តិទិដ្ឋិ េតើដូចេម្តច ។ (េសចក្ដីយល់) ថ ទន 
ែដលបុគគលឲយេហើយមិនមនផល ករបូជធមំិនមនផល ករបូជតូច 
មិនមនផល ផលវបិករបស់កមម ែដលបុគគលេធ្វើល្អនិងេធ្វើ ្រកក់មិន 
មន េ កេនះមិនមន េ កខងមុខមិនមន ម មិនមនគុណ 
បិ មិនមនគុណ ពួកសត្វជឱបបតិកៈកេំណើ តមិនមន ពួកសមណ- 
្រពហមណ៍កនុងេ ក ្រប្រពឹត្តល្អ ្របតិបត្តិ្រតូវ ែដលេធ្វើឲយជក់ចបស់នូវ 
េ កេនះនិងេ កខងមុខ េ យ្របជញ ដ៏ឧត្តមេ យខ្លួនឯង េហើយ 
សែម្តងបនមិនមន ទិដ្ឋិ ដេំណើ រៃនទិដ្ឋិ ៃ្រពេញ តសបតគឺទិដ្ឋិ ផ្លូ វ 
ឆង យគឺទិដ្ឋិ ច្រមូងគឺទិដ្ឋិ ករយល់េឆ្វងគឺទិដ្ឋិ ករទក់ទិនគឺទិដ្ឋិ ករ 
កន់ ករ្របកន់ ករ្របកន់ខជ ប់ ករ ទ បអែង្អល ផ្លូ វ ្រកក់ ផ្លូ វ 
ខុស ធមមជតែដលខុស លទធិដូចជកពំង់ ករ្របកន់កនុងករែស្វងរក 
ខុស  ែដលមនសភពដូេចនះ េនះេ ថ វបិត្តិទិដ្ឋិ មិចឆ ទិដ្ឋិ 
ទងំអស់ ក៏េឈម ះថ វបិត្តិទិដ្ឋិែដរ ។ បុគគល្របកបេ យវបិត្តិទិដ្ឋិ 
េនះ     េឈម ះថ     បុគគលវបិត្តិទិដ្ឋិ     ។ 
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២៥៦ 

អភិធមមបិដេក   បុគគលបបញញត្តិ 

 [៦៧] កតេម ច បុគគេ  អជឈត្តសេញញ ជ- 

េន ។ យស  បុគគលស  បញច  ឱរមភ គិយនិ 

សេញញ ជននិ អបបហីននិ អយ ំ វុចចតិ បុគគេ  

អជឈត្តសេញញ ជេន ។ កតេម ច បុគគេ  ពហិទធ - 

សេញញ ជេន ។ យស  បុគគលស  បញចុ ទធមភ គិ- 

យនិ សេញញ ជននិ អបបហីននិ អយ ំ វុចចតិ 

បុគគេ      ពហិទធ សេញញ ជេន     ។ 

 [៦៨] កតេម ច បុគគេ  អេកក ធេន ។ 

តតថ កតេម េកេធ ។ េយ េកេធ កុជឈន 

កុជឈតិត្តំ េទេ  ទសូន ទសិូតត្តំ ពយបត្តិ 

ពយបជជន ពយបជជិតត្តំ វេិ េធ បដិវេិ េធ ចណ្ឌិ កកំ  

អសុេ េប អនត្តមន  ចិត្តស  អយ ំ វុចចតិ 

េកេធ ។ យស  បុគគលស  អយ ំ េកេធ 

បហីេន អយ ំ វុចចតិ បុគគេ  អេកក ធេន ។ 

កតេម ច បុគគេ  អនុបនហី ។ តតថ 

កតេម          ឧបនេ           ។           បុព្វកលំ           េកេធ 
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២៥៦ 

អភិធមមបិដក   បុគគលបបញញត្តិ 

 [៦៧] បុគគលមនសេញញ ជនៈខងកនុង េតើដូចេម្តច ។ បុគគល 

ែដលមិនបនលះបង់សេញញ ជនៈ ជចែំណកខងេ្រកម ៥ េនះេ ថ 

បុគគលមនសេញញ ជនៈខងកនុង ។ បុគគលមនសេញញ ជនៈខងេ្រក េតើ 

ដូចេម្តច ។ បុគគលែដលមិនបនលះបង់សេញញ ជនៈ ជចែំណកខង 

េលើ ៥     េនះេ ថ     បុគគលមនសេញញ ជនៈខងេ្រក     ។ 

 [៦៨] បុគគលមិនមនេសចក្ដីេ្រកធ េតើដូចេម្តច ។ ប ្ត  

ធម៌ទងំេនះ េសចក្ដីេ្រកធ េតើដូចេម្តច ។ ករេ្រកធ ករ 

េ្រកធ ភពៃនេសចក្ដីេ្រកធ ករ្របទូស្ត ករ្របទូស្ត ភពៃន 

េសចក្ដី្របទូស្ត ករពយបទ ករពយបទ ភពៃនេសចក្ដីពយបទ 

ករខឹង ករខឹងខ្ល ងំ ភពៃនចិត្តកច ករ្រពេហើន េសចក្ដីតូចចិត្ត 

 េនះេ ថ េសចក្ដីេ្រកធ ។ បុគគលែដលលះបង់េសចក្ដី 

េ្រកធេនះ េនះេ ថ បុគគលមិនមនេសចក្ដីេ្រកធ ។ បុគគលមិន 

ចងេសចក្ដីេ្រកធទុក េតើដូចេម្តច ។ ប ្ត ធម៌ទងំេនះ ករចង 

េសចក្ដីេ្រកធទុក   េតើដូចេម្តច   ។     េសចក្ដីេ្រកធកនុងកលមុន   េសចក្ដី 
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២៥៧ 

ទុកនិេទទេ  

អបរកលំ ឧបនេ  េយ ឯវរេូប ឧបនេ  

ឧបហន ឧបនហិតត្តំ អដ្ឋបន ឋបន សណ្ឋ បន 

អនុសំសនទន អនុបបពនធន ទឡ្ហកីមមំ េកធស  

អយ ំ វុចចតិ ឧបនេ  ។ យស  បុគគលស  

អយ ំ ឧបនេ  បហីេន អយ ំ វុចចតិ បុគគេ  

អនុបនហី     ។ 

 [៦៩] កតេម ច បុគគេ  អមកខី  ។ តតថ 

កតេម មេកខ  ។ េយ មេកខ  មកខ យន 

មកខ យិតត្តំ និដ្ឋុ រយិ ំ និដ្ឋុ រយិកមមំ អយ ំ វុចចតិ 

មេកខ  ។ យស  បុគគលស  អយ ំ មេកខ  បហី- 

េន អយ ំ វុចចតិ បុគគេ  អមកខី  ។ កតេម ច 

បុគគេ  អប សី ។ តតថ កតេម ប េ  ។ 

េយ ប េ  ប យន ប យិតត្តំ 

ប េ  វ ិ ទ ្ឋ នំ យុគគគ េ  អបបដិ- 

និស េគគ  អយ ំ វុចចតិ ប េ  ។ យស  បុគគ- 

លស  អយ ំ ប េ  បហីេន អយ ំ វុចចតិ បុគគេ  

អប សី     ។ 
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២៥៧ 

ទុកនិេទទស 

ចងេ្រកធទុក កនុងកលខងេ្រកយ ករចងេ្រកធទុក ករចង 

េ្រកធទុក ភពៃនេសចក្ដីចងេ្រកធទុក េសចក្ដី ងំទុក ករតមកល់ 

ទុក េសចក្ដីតមកល់្រពម ករតមកល់ទុកេរឿយ ៗ ករចងទុកេរឿយ ៗ 

អេំពើដ៏មៃំនេសចក្ដីេ្រកធ  ែដលមនសភពដូេចនះ េនះេ ថ 

ករចងេសចក្ដីេ្រកធទុក ។ បុគគលែដលលះបង់ករចងេសចក្ដីេ្រកធ 

ទុកេនះ     េនះេ ថ     បុគគលមិនចងេសចក្ដីេ្រកធទុក     ។ 

 [៦៩] បុគគលមិនលុបគុណេគ េតើដូចេម្តច ។ ប ្ត ធម៌ 

ទងំេនះ ករលុបគុណេគ េតើដូចេម្តច ។ ករលុបគុណ ករ 

លុបគុណ ភពៃនេសចក្ដីលុបគុណ ករេវរេឃនើ អេំពើេវរេឃនើ  

េនះេ ថ ករលុបគុណេគ ។ បុគគលែដលលះបង់ករលុបគុណេនះ 

េនះេ ថ បុគគលមិនលុបគុណេគ ។ បុគគលអនកមិន្រប ងំ សន 

េតើដូចេម្តច ។ ប ្ត ធម៌ទងំេនះ ករ្រប ងំ សន េតើដូច 

េម្តច ។ ករ្រប ងំ សន ករ្រប ងំ សន ភពៃន 

េសចក្ដី្រប ងំ សន រៃនករ្រប ងំ សន េហតុជទី 

ងំៃនវ ិ ទ េសចក្ដីកន់យកជគូ ករមិនលះបង់  េនះេ  

ថ ករ្រប ងំ សន ។ បុគគលែដលលះបង់ករ្រប ងំ សន 

េនះ     េនះេ ថ     បុគគលមិន្រប ងំ សន     ។ 
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២៥៨ 

អភិធមមបិដេក   បុគគលបបញញត្តិ 

 [៧០] កតេម ច បុគគេ  អនិស ុកី ។ តតថ 

កតម ឥស  ។ យ បរ ភសកក រគរុករមន- 

នវនទនបជូនសុ ឥស  ឥស យន ឥស យិតត្តំ 

ឧសយូ ឧសយូន ឧសយិូតត្តំ អយ ំ វុចចតិ ឥស  ។ 

យស  បុគគលស  អយ ំ ឥស  បហីន អយ ំ វុចចតិ 

បុគគេ  អនិស ុកី ។ កតេម ច បុគគេ  អមចឆ- 

រ ី ។ តតថ កតមំ មចឆរយិ ំ ។ បញច  មចឆរយិនិ 

សមចឆរយិ ំ កុលមចឆរយិ ំ ភមចឆរយិ ំ វណ្ណមចឆ- 

រយិ ំ ធមមមចឆរយិ ំ យ ំ ឯវរបូំ មេចឆរ ំ មចឆ យន 

មចឆ យិតត្តំ េវវចិឆំ កទរយិ ំ កដុកញចុ ក  អគគ- 

ហិតត្តំ ចិត្តស  ឥទំ វុចចតិ មចឆរយិ ំ ។ យស  

បុគគលស  ឥទំ មចឆរយិ ំ បហីនំ អយ ំ វុចចតិ បុគគ- 

េ      អមចឆរ ី    ។ 

 [៧១] កតេម ច បុគគេ  អសេថ ។ 

តតថ        កតមំ        េថយយ ំ       ។        ឥេធកេចច        បុគគេ  
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២៥៨ 

អភិធមមបិដក   បុគគលបបញញត្តិ 

 [៧០] បុគគលមិនមនេសចក្ដី្រចែណន េតើដូចេម្តច ។ ប ្ត  

ធម៌ទងំេនះ េសចក្ដី្រចែណន េតើដូចេម្តច ។ ករ្រចែណន - 

ករ្រចែណន ភពៃនេសចក្ដី្រចែណន ករឈន នីស ករឈន នីស 

ភពៃនេសចក្ដីឈន នីស កនុង ភ សកក រៈ ករេគរព ករ ប់ ន 

ករថ្វ យបងគ ំ និងករបូជ របស់បុគគលដៃទ  េនះេ ថ េសចក្ដី 

្រចែណន ។ បុគគលែដលលះបង់េសចក្ដី្រចែណនេនះ េនះេ ថ 

បុគគលមិនមនេសចក្ដី្រចែណន ។ បុគគលមិនមនេសចក្ដីកំ ញ់ េតើ 

ដូចេម្តច ។ ប ្ត ធម៌ទងំេនះ េសចក្ដីកំ ញ់ េតើដូចេម្តច ។ 

េសចក្ដីកំ ញ់ ៥ យ៉ង គឺ កំ ញ់ ស ១ កំ ញ់្រតកូល ១ 

កំ ញ់ ភ ១ កំ ញ់េសចក្ដីសរេសើរ ១ កំ ញ់ធម៌ ១ ករ 

កំ ញ់ ករកំ ញ់ ភពៃនេសចក្ដីកំ ញ់ េសចក្ដី្របថន  

ខ្ល ងំ េសចក្ដីកំ ញ់រងឹ េសចក្ដីស្វិត ្វ ញ ចិត្តហួងែហងមិនេរ ើស 

មុខ  ែដលមនសភពដូេចនះ េនះេ ថ េសចក្ដីកំ ញ់ ។ 

បុគគល ែដលលះបង់េសចក្ដីកំ ញ់េនះ េនះេ ថ បុគគលមិនមន 

េសចក្ដីកំ ញ់     ។ 

 [៧១] បុគគលជអនកមិនអួត ង េតើដូចេម្តច ។ ប ្ត ធម៌ 

ទងំេនះ    េសចក្ដីអួត ង    េតើដូចេម្តច   ។   បុគគលខ្លះ   កនុងេ កេនះ 
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២៥៩ 

ទុកនិេទទេ  

សេថ េ តិ បរសិេថ យ ំ តតថ សថំ សថ  - 

េថយយ ំ កកខឡ  កកខឡយិ ំ បរកិខត  បរកិខតិយ ំ

ឥទំ វុចចតិ េថយយ ំ ។ យស  បុគគលស  ឥទំ 

េថយយ ំ បហីនំ អយ ំ វុចចតិ បុគគេ  អសេថ ។ 

កតេម ច បុគគេ  អមយវ ី ។ តតថ កតម 

មយ ។ ឥេធកេចច  បុគគេ  កេយន ទុចចរតិំ 

ចរ ិ ្វ  ចយ ទុចចរតិំ ចរ ិ ្វ  មន  ទុចចរតិំ ចរ ិ ្វ  

តស  បដិចឆ ទនេហតុ បបិកំ ឥចឆំ បណិទហតិ 

ម មំ ជញញ តិ ឥចឆតិ ម មំ ជញញ តិ សង កបបតិ ម 

មំ ជញញ តិ ចំ ភសតិ ម មំ ជញញ តិ កេយន 

បរកកមតិ យ ឯវរបូ មយ មយវ ិ  អចច ស  

វញចន និកតិ វកីិរ  បរហិរ  គុហន បរគុិ- 

ហន ឆទន បរចិឆ ទន អនុ ្ត នីកមមំ អនវកិមមំ 

េ ចឆ ទន បបកិរយិ អយ ំ វុចចតិ មយ ។ 

យស  បុគគលស  អយ ំ មយ បហីន អយ ំ វុចចតិ 

បុគគេ      អមយវ ី    ។ 
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២៥៩ 

ទុកនិេទទស 

ជអនកអួត ង ែអបអប មនករអួត ង ករអួត ង ភពៃនករ 

អួត ង េសចក្ដីរងឹរូស េសចក្ដីរងឹត្អឹង ករេបក្របស េសចក្ដីេបក 

្របស  េនះេ ថ េសចក្ដីអួត ង ។  បុគគលែដលលះបង់ 

េសចក្ដីអួត ងេនះ េនះេ ថ បុគគលជអនកមិនអួត ង ។ បុគគលមិន 

មនមយ េតើដូចេម្តច ។ ប ្ត ធម៌ទងំេនះ មយ េតើដូចេម្តច ។  

បុគគលខ្លះ កនុងេ កេនះ ្រប្រពឹត្តទុចចរតិេ យកយ ្រប្រពឹត្តទុចចរតិ 

េ យ ច ្រប្រពឹត្តទុចចរតិេ យចិត្ត ងំទុកនូវេសចក្ដី្របថន ដ៏ មក 

េ្រពះេហតុបិទបងំទុចចរតិេនះ ្របថន ថ កុឲំយេគ គ ល់អញ ្រតិះរះិថ 

កុឲំយេគ គ ល់អញ េពលពកយថ កុឲំយេគ គ ល់អញ ពយយមេ យ 

កយថ កុឲំយេគ គ ល់អញ មយ ភពៃនបុគគលមនមយ ករបិទ 

បងំេទស ករបេញឆ ត ករបភំន់ ករេបះេចលនូវបប ករ 

រក ទុកនូវេទស ករ ក់ ករ ក់ភជិត ករបិទបងំនូវបប ករ 

បិទបងំភជិត អេំពើមិន ក់ អេំពើមិនេធ្វើឲយ្របកដ ករបិទបងំជិត 

កិរយិដ៏ មក  ែដលមនសភពដូេចនះ េនះេ ថ មយ ។ 

បុគគល    ែដលលះបង់មយេនះ    េនះេ ថ    បុគគលមិនមនមយ ។ 
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២៦០ 

អភិធមមបិដេក   បុគគលបបញញត្តិ 

 [៧២] កតេម ច បុគគេ  ហិរមិ ។ តតថ 

កតម ហិរ ិ ។ យ ំ ហិរយិតិ ហិរយិិតេព្វន ហិរយិតិ 

បបកនំ អកុស នំ ធមម នំ សមបត្តិយ អយ ំ

វុចចតិ ហិរ ិ ។ ឥមយ ហិរយិ សមនន គេ  

បុគគេ  ហិរមិ ។ កតេម ច បុគគេ  ឱត្តបប ី ។ 

តតថ កតមំ ឱត្តបប ំ ។ យ ំ ឱត្តបបតិ ឱត្តបបតិេព្វន 

ឱត្តបបតិ បបកនំ អកុស នំ ធមម នំ សម- 

បត្តិយ ឥទំ វុចចតិ ឱត្តបប ំ ។ ឥមិន ឱត្តេបបន 

សមនន គេ      បុគគេ      ឱត្តបប ី    ។ 

 [៧៣] កតេម ច បុគគេ  សុវេច ។ 

តតថ កតម េ វចស  ។ សហធមមិេក វុចច- 

មេន េ វចស យ ំ េ វចស យិ ំ េ វចស  

អបបដិកលូគគ ហិ  អវបិចចនីក ត  ទរយិ ំ

ទរ          សគរវ          សបបដិស វ          អយ ំ        វុចចតិ 
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២៦០ 

អភិធមមបិដក   បុគគលបបញញត្តិ 

 [៧២] បុគគលមនេសចក្ដីខម សបប េតើដូចេម្តច ។ ប ្ត  

ធម៌ទងំេនះ េសចក្ដីខម សបប េតើដូចេម្តច ។ ធមមជត  ែដល 

បុគគលខម ស េ យអេំពើែដលេគ្រតូវខម ស ខម សេ យករភប់្របសព្វ 

នឹងធម៌ជអកុសលដ៏ មក េនះេ ថ េសចក្ដីខម សបប ។ បុគគល 

្របកបេ យេសចក្ដីខម សបបេនះ េឈម ះថ បុគគលមនេសចក្ដីខម ស 

បប ។ បុគគលមនេសចក្ដីខ្ល ចបប េតើដូចេម្តច ។ ប ្ត ធម៌ទងំ 

េនះ េសចក្ដីខ្ល ចបប េតើដូចេម្តច ។ ធមមជត  ែដលបុគគលខ្ល ច 

េ យអេំពើែដលេគ្រតូវខ្ល ច ខ្ល ចេ យករភប់្របសព្វ នឹងធម៌ជអកុ- 

សលដ៏ មក េនះេ ថ េសចក្ដីខ្ល ចបប ។ បុគគល្របកបេ យ 

េសចក្ដីខ្ល ចបបេនះ     េឈម ះថ     បុគគលមនេសចក្ដីខ្ល ចបប     ។ 

 [៧៣] បុគគល្របេ ងយ េតើដូចេម្តច ។ ប ្ត ធម៌ទងំ 

េនះ ភពៃនបុគគលែដលេគ្របេ ងយ េតើដូចេម្តច ។ ករ្របេ  

ងយ េសចក្ដី្របេ ងយ ភពែដលេគ្របេ បនេ យងយ ភព 

ៃនបុគគលមិន្របកន់យកខងខុស ភពៃនបុគគលេ្រតកអរកនុងធម៌មិនជ 

ស្រតូវ េសចក្ដី្របកបេ យករេអើេពើ ភពៃនបុគគល្របកបេ យករ 

េអើេពើ ភពៃនបុគគល្របកបេ យករេគរព ភពៃនបុគគល្របកបេ យ 

ករទទួល ្ត ប់បងគ ប់     ចេំពះសហធមមិកែដលស្តី្របេ       េនះេ ថ 



528 
 

២៦១ 

ទុកនិេទទេ  

េ វចស  ។ ឥមយ េ វចស យ សមនន - 

គេ  បុគគេ  សុវេច ។ កតេម ច បុគគេ  

កលយណមិេ ្ត  ។ តតថ កតម កលយណមិត្ត  ។ 

េយ េត បុគគ  សទធ  សីលវេន្ត  ពហុស ុ  ចគវេន្ត  

បញញវេន្ត  យ េតសំ េសវន និេសវន សំេស- 

វន ភជន សមភជន ភត្តិ សមភតិ សមបវង ក  អយ ំ

វុចចតិ កលយណមិត្ត  ។ ឥមយ កលយណមិត្ត- 

យ សមនន គេ  បុគគេ  កលយណមិេ ្ត  ។ 

 [៧៤] កតេម ច បុគគេ  ឥ្រនទិេយសុ គុត្ត- 

ទ្វ េ  ។ តតថ កតម ឥ្រនទិេយសុ គុត្តទ្វ រ  ។ 

ឥេធកេចច  ចកខុ ន របូំ ទិ ្វ  ន និមិត្តគគ ហី េ តិ 

ននុពយញជនគគ ហី យ ្វ ធិករណេមនំ ចកខុ ្រនទិយ ំ

អសំវុតំ វហិរន្តំ អភិជឈេទមនស  បបក អ- 

កុស  ធមម  អន្វ ស េវយយុ ំ តស  សំវ យ បដិ- 

បជជតិ រកខតិ ចកខុ ្រនទិយ ំ ចកខុ ្រនទិេយ សំវរ ំ បជជតិ 

េ េតន សទទំ សុ ្វ  ។ េប ។ ឃេនន គនធំ 

ឃយិ ្វ      ។    េប   ។     ជិ ្ហ យ     រសំ     យិ ្វ      ។    េប    ។ 
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២៦១ 

ទុកនិេទទស 

ភពៃនបុគគលែដលេគ្របេ បនេ យងយ ។ បុគគល្របកបេ យភព 
ែដលេគ្របេ បនេ យងយេនះ េឈម ះថ បុគគល្របេ ងយ ។ 
បុគគលមនមិត្តល្អ េតើដូចេម្តច ។ ប ្ត បុគគលទងំេនះ ភពៃន 
បុគគលមនមិត្តល្អ េតើដូចេម្តច ។ បុគគល  មនសទធ  មន 
សីល ជពហុស ូត មនចគៈ មនបញញ  ករេសពគប់ ករ 
េសពេ យសនិទធ ន ល ករេសពេ យ្រតូវគនិំតគន  ករគប់រកគន  ករ 
គប់រក្រតូវគនិំតគន  េសចក្ដី្រស ញ់ េសចក្ដី្រស ញ់ជិតដិតនឹងគន  
ភពៃនបុគគលមូលមិត្តជមួយគន  ចេំពះបុគគលទងំេនះ  េនះ 
េ ថ ភពៃនបុគគលមនមិត្តល្អ ។ បុគគល្របកបេ យភពជអនក 
មនមិត្តល្អេនះ     េឈម ះថ     បុគគលមនមិត្តល្អ     ។ 
 [៧៤] បុគគលមនទ្វ ររក កនុងឥ្រនទិយ េតើដូចេម្តច ។ ប ្ត  
ធម៌ទងំេនះ ភពៃនបុគគលមនទ្វ ររក កនុងឥ្រនទិយ េតើដូចេម្តច ។ 
បុគគលខ្លះ កនុងេ កេនះ េឃើញរូបេ យចកខុ  េហើយជអនកមិនកន់ 
យកនិមិត្ត មិនកន់យកអនុពយញជនៈ អភិជឈនិងេទមនស  ជអកុសល- 
ធម៌ដ៏ មក គបប្ីរគបសងកត់បុគគលែដលមិនស្រងួមចកខុ ្រនទិយនុ៎ះ េ្រពះ 
េហតុមិនស្រងួមចកខុ ្រនទិយ  ក៏្របតិបត្តិេដើមបសី្រងួមចកខុ ្រនទិយេនះ រក  
ចកខុ ្រនទិយ ដល់នូវេសចក្ដីស្រងួមកនុងចកខុ ្រនទិយ ឮសេំឡងេ យ្រតេចៀក 
។  េប ។   ធុកំ្លិនេ យ្រចមុះ  ។  េប  ។  ភ្លក រសេ យអ ្ត ត   ។  េប  ។ 
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២៦២ 

អភិធមមបិដេក   បុគគលបបញញត្តិ 

កេយន េផដ្ឋព្វំ ផុសិ ្វ  ។ េប ។ មន  ធមមំ 
វញិញ យ ន និមិត្តគគ ហី េ តិ ននុពយញជនគគ ហី 
យ ្វ ធិករណេមនំ មនិ្រនទិយ ំ អសំវុតំ វហិរន្តំ អ- 
ភិជឈេទមនស  បបក អកុស  ធមម  អ- 
ន្វ ស េវយយុ ំ តស  សំវ យ បដិបជជតិ រកខតិ មនិ្រនទិ- 
យ ំ មនិ្រនទិេយ សំវរ ំ បជជតិ យ ឥេមសំ ឆននំ 
ឥ្រនទិយនំ គុត្តិ េគបន រេកខ  សំវេ  អយ ំ វុចចតិ 
ឥ្រនទិេយសុ គុត្តទ្វ រ  ។ ឥមយ ឥ្រនទិេយសុ គុត្ត- 
ទ្វ រ យ សមនន គេ  បុគគេ  ឥ្រនទិេយសុ គុត្ត- 
ទ្វ េ  ។ កតេម ច បុគគេ  េភជេន មត្តញញូ  ។ 
តតថ កតម េភជេន មត្តញញុ  ។ ឥេធកេចច  
បដិសងខ  េយនិេ  រ ំ េរតិ េនវ ទ យ 
ន មទយ ន មណ្ឌ នយ ន វភិសូនយ យវ- 
េទវ ឥមស  កយស  ឋិតិយ យបនយ វហឹិ- 
សុបរតិយ  ្រពហមចរយិនុគគ យ ឥតិ បុ ណញច  
េវទនំ បដិហងខ មិ នវញច  េវទនំ ន ឧបបេទស មិ 
យ្រ  ច េម ភវសិ តិ អនវជជ  ច ផសុ- 
វ ិ េ          ចតិ         យ         តតថ         សន្តុដ្ឋិ         មត្តញញុ  
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២៦២ 

អភិធមមបិដក   បុគគលបបញញត្តិ 

ពល់្រតូវសមផស  េ យកយ ។ េប ។ ដឹងចបស់នូវធមម រមមណ៍ 
េ យចិត្ត េហើយជអនកមិនកន់យកនិមិត្ត មិនកន់យកអនុពយញជនៈ 
អភិជឈ និងេទមនស  ជអកុសលធម៌ដ៏ មក គបប្ីរគបសងកត់ 
បុគគលែដលមិនស្រងួមមនិ្រនទិយនុ៎ះ េ្រពះេហតុមិនស្រងួមមនិ្រនទិយ  
ក៏្របតិបត្តិ េដើមបសី្រងួមមនិ្រនទិយេនះ រក មនិ្រនទិយ ដល់នូវករ 
ស្រងួម កនុងមនិ្រនទិយ ករ្រគប់្រគង ករ្រគប់្រគង កររក  ករ 
ស្រងួម នូវឥ្រនទិយទងំ ៦ េនះ  េនះេ ថ ភពៃនបុគគលមន 
ទ្វ ររក កនុងឥ្រនទិយ ។ បុគគល្របកបេ យភពជអនកមនទ្វ ររក កនុង 
ឥ្រនទិយេនះ េឈម ះថ អនកមនទ្វ ររក កនុងឥ្រនទិយ ។ បុគគលដឹង្រប- 
មណកនុងេភជន េតើដូចេម្តច ។ ប ្ត ធម៌ទងំេនះ ភពៃនបុគគលដឹង 
្របមណកនុងេភជន េតើដូចេម្តច ។ បុគគលខ្លះ កនុងេ កេនះ ពិចរ  
េ យឧបយ្របជញ  េហើយបរេិភគ រ េដើមបេីលងក៏េទ េដើមប ី
្រសវងឹក៏េទ េដើមប្ីរប ប់ក៏េទ េដើមបសី្អិត ្អ ង ងកយក៏េទ (បរេិភគ) 
កណំត់ទុក េដើមប ី ងំេនៃនកយេនះ េដើមប្ីរប្រពឹត្តេទៃនកយេនះ 
េដើមបនឹីងបបំត់នូវេសចក្ដីលបំក េដើមបនឹីងអនុេ្រគះដល់្រពហមចរយិៈ ថ 
អញនឹងកមច ត់បង់នូវេវទនចស់ផង នឹងញុងំេវទនថមីមិនឲយេកើតេឡើង 
បនផង ករ្រប្រពឹត្តេទក្ដី េសចក្ដីមិនមនេទសក្ដី ករេនសបបយក្ដី 
នឹងមនដល់អញ      ករសេន្ត ស      ករដឹង្របមណ      ករពិចរ  
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២៦៣ 

ទុកនិេទទេ  

បដិសងខ  េភជេន អយ ំ វុចចតិ េភជេន មត្តញញុ  ។ 

ឥមយ េភជេន មត្តញញុ  សមនន គេ  បុគគេ  

េភជេន     មត្តញញូ      ។ 

 [៧៥] កតេម ច បុគគេ  ឧបដ្ឋិតស តិ ។ 

តតថ កតម សតិ ។ យ សតិ អនុស តិ ប- 

ដិស តិ សរណ  ធរណ  អបិ បន  អ- 

សមមុសន  សតិ្រនទិយ ំ សតិពលំ សមម សតិ អយ ំ

វុចចតិ សតិ ។ ឥមយ សតិយ សមនន គេ  

បុគគេ  ឧបដ្ឋិតស តិ ។ កតេម ច បុគគេ  

សមបជេន ។ តតថ កតមំ សមបជញញំ  ។ យ 

បញញ  បជនន វចិេយ បវចិេយ ធមមវចិេយ 

សល្លកខ  ឧបលកខ  បចចុបលកខ  បណ្ឌិ ចចំ 

េកសល្លំ េនបុញញំ  េវភពយ ចិន្ត  ឧបបរកិខ  ភរូ ី

េមធ បរ ិ យិក វបិស ន សមបជញញំ  បេ េទ 

បញញ  បញញិ ្រនទិយ ំ បញញ ពលំ បញញ សតថំ បញញ ប- 

េទ បញញ េ េក បញញ ឱភេ  បញញ - 

បេជជ េ        បញញ រតនំ      អេមេ       ធមមវចិេយ      សមម ទិដ្ឋិ 
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២៦៣ 

ទុកនិេទទស 

កនុងេភជនេនះ  េនះេ ថ ភពៃនបុគគលដឹង្របមណកនុង 

េភជន ។ បុគគល ្របកបេ យភពជអនកដឹង្របមណ កនុងេភជន 

េនះ     េឈម ះថ     បុគគលដឹង្របមណកនុងេភជន     ។ 

 [៧៥] បុគគលមន ម រតីតមកល់ម ំ េតើដូចេម្តច ។ ប ្ត  

ធម៌ទងំេនះ ម រតី េតើដូចេម្តច ។ ករនឹកេឃើញ ករនឹកេរឿយៗ 

ម រតី កររលឹកេឃើញ ករចទុំក ករមិនរេវ ើរ យកនុង រមមណ៍ ករ 

មិនវេង្វងេភ្លច ឥ្រនទិយគឺករនឹក កម្ល ងំគឺករនឹក ករនឹក្រតូវ  

េនះេ ថ ម រតី ។ បុគគល្របកបេ យ ម រតីេនះ េឈម ះថ បុគគល 

មន ម រតីតមកល់ម ំ ។ បុគគលជអនកដឹងខ្លួន េតើដូចេម្តច ។ ប ្ត  

ធម៌ទងំេនះ េសចក្ដីដឹងខ្លួន េតើដូចេម្តច ។ ករដឹង ករដឹងចបស់ 

ករពិចរ  ករពិចរ សព្វ ករពិចរ ធម៌ ករកណំត់ 

ករកត់សមគ ល់ ករកណំត់ទុក ភពជបណ្ឌិ ត ភពជអនកឈ្ល ស 

ករេពញេ្រព ប ករ ងៃវ ករគិត ករ្រតិះរះិ ធមមជតដូចជែផនដី 

្របជញ  ធមមជតជេ្រគ ងទម្លុះទម្ល យ ករដឹងចបស់ េសចក្ដីដឹង 

្រពម សភពជជន្លួញ បញញ  ឥ្រនទិយគឺបញញ  កម្ល ងំគឺបញញ  កបំិត 

គឺបញញ  ្រប ទគឺបញញ  រសមីគឺបញញ  ពន្លឺគឺបញញ  កររុងេរឿងគឺ 

បញញ   ែកវគឺបញញ   ករមិនវេង្វង  ករពិចរ ធម៌  ករេឃើញ្រតូវ   
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២៦៤ 

អភិធមមបិដេក   បុគគលបបញញត្តិ 

ឥទំ វុចចតិ សមបជញញំ  ។ ឥមិន សមបជេញញន 

សមនន គេ      បុគគេ      សមបជេន     ។ 

 [៧៦] កតេម ច បុគគេ  សីលសមបេនន  ។ 

តតថ កតម សីលសមបទ ។ កយិេក អវតីិកក- 

េម ចសិេក អវតីិកកេម កយិក ចសិេក 

អវតីិកកេម អយ ំ វុចចតិ សីលសមបទ ។ សេព្វ បិ 

សីលសំវេ  សីលសមបទ ។ ឥមយ សីលសមប- 

ទយ សមនន គេ  បុគគេ  សីលសមបេនន  ។ 

កតេម ច បុគគេ  ទិដ្ឋិសមបេនន  ។ តតថ កតម 

ទិដ្ឋិសមបទ ។ អតថិ ទិននំ អតថិ យិដ្ឋំ អតថិ ហុតំ 

អតថិ សុកដទុកក នំ កមម នំ ផលវបិេក អតថិ 

អយ ំ េ េក អតថិ បេ  េ េក អតថិ ម  

អតថិ បិ  អតថិ ស ្ត  ឱបបតិក អតថិ េ េក 

សមណ្រពហម  សមមគគ  សមម បដិបនន  េយ 

ឥមញច  េ កំ បរញច  េ កំ សយ ំ អភិញញ  

សចឆិក ្វ  បេវេទន្តីតិ យ ឯវរបូ បញញ  បជនន 

។    េប     ។    អេមេ     ធមមវចិេយ     សមម ទិដ្ឋិ     អយ ំ    វុចចតិ 
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២៦៤ 

អភិធមមបិដក   បុគគលបបញញត្តិ 

េនះេ ថ េសចក្ដីដឹងខ្លួន ។ បុគគល្របកបេ យេសចក្ដីដឹងខ្លួនេនះ 
េឈម ះថ     បុគគលជអនកដឹងខ្លួន     ។ 
 [៧៦] បុគគលបរបូិណ៌ េ យសីល េតើដូចេម្តច ។ ប ្ត  
ធម៌ទងំេនះ ករបរបូិណ៌ េ យសីល េតើដូចេម្តច ។ ករមិន 
្រប្រពឹត្តេលមើស្របកបេ យកយ ករមិន្រប្រពឹត្តេលមើស្របកបេ យ ច 
ករមិន្រប្រពឹត្តេលមើស្របកបេ យកយនិង ច េនះេ ថ ករបរបូិណ៌ 
េ យសីល ។ ករស្រងួមកនុងសីលទងំអស់ ក៏េឈម ះថ ករបរ-ិ 
បូណ៌េ យសីលែដរ ។ បុគគល្របកបេ យករបរបូិណ៌ េ យសីល 
េនះេឈម ះថ អនកបរបូិណ៌េ យសីល ។ បុគគលបរបូិណ៌ េ យទិដ្ឋិ 
េតើដូចេម្តច ។ ប ្ត ធម៌ទងំេនះ ករបរបូិណ៌េ យទិដ្ឋិ េតើដូចេម្តច ។ 
(ករយល់)ថ ទនែដលបុគគលឲយេហើយ មនផល ករបូជធ ំ មនផល 
ករបូជតូច មនផល ផលវបិក ៃនកមមែដលបុគគលេធ្វើល្អនិង ្រកក់ 
មន េ កេនះ មន េ កខងមុខ មន ម  មនគុណ បិ មន 
គុណ ពួកសត្វជឧបបតិកៈកេំណើ ត មន ពួកសមណ្រពហមណ៍កនុង 
េ ក ជអនក្រប្រពឹត្តល្អ ្របតិបត្តិ្រតូវ ែដលេធ្វើឲយជក់ចបស់នូវេ ក 
េនះនិងេ កខងមុខ េ យបញញ ដ៏ឧត្តម េ យខ្លួនឯង េហើយសែម្តង 
បន មន ករដឹង ករដឹងចបស់ ។ េប ។ ករមិនវេង្វង ករ 
ពិចរ ធម៌   ករេឃើញ្រតូវ     ែលងមនសភពដូេចនះ   េនះេ ថ 
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២៦៥ 

ទុកនិេទទេ  

ទិដ្ឋិសមបទ ។ សព្វ បិ សមម ទិដ្ឋិ ទិដ្ឋិសមបទ ។ 

ឥមយ ទិដ្ឋិសមបទយ សមនន គេ  បុគគេ  

ទិដ្ឋិសមបេនន ។ 

 [៧៧] កតេម េទ្វ បុគគ  ទុល្លភ េ - 

កសមឹ ។ េយ ច បុព្វករ ី េយ ច កតញញូ  

កតេវទី ឥេម េទ្វ បុគគ  ទុល្លភ េ កសមឹ ។ 

 [៧៨] កតេម េទ្វ បុគគ  ទុត្តបបយ ។ 

េយ ច លទធំ លទធំ និកខិ បតិ េយ ច លទធំ លទធំ 

វសិេជជតិ     ឥេម     េទ្វ     បុគគ      ទុត្តបបយ     ។ 

 [៧៩] កតេម េទ្វ បុគគ  សុតបបយ ។ 

េយ ច លទធំ លទធំ ន និកខិ បតិ េយ ច លទធំ លទធំ 

ន វសិេជជតិ ឥេម េទ្វ បុគគ  សុតបបយ ។ 

 [៨០] កតេមសំ ទ្វិននំ បុគគ នំ ស  

វឌ ន្តិ ។ េយ ច ន កុកកុចច យិតព្វំ កុកកុចច យតិ 

េយ ច កុកកុចច យិតព្វំ ន កុកកុចច យតិ ឥេមសំ 

ទ្វិននំ     បុគគ នំ     ស      វឌ ន្តិ     ។ 
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២៦៥ 

ទុកនិេទទស 

ករបរបូិណ៌ េ យទិដ្ឋិ ។ ករេឃើញ្រតូវទងំអស់ ក៏េឈម ះថ 
ករបរបូិណ៌ េ យទិដ្ឋិែដរ ។ បុគគល្របកបេ យករបរបូិណ៌េ យ 
ទិដ្ឋិេនះ     េឈម ះថ     អនកបរបូិណ៌     េ យទិដ្ឋិ     ។ 
 [៧៧] បុគគល ២ ពួក រកបនេ យ្រកកនុងេ ក េតើដូចេម្តច ។ 
បុគគលជបុព្វករ ី ១ បុគគលជកតញញូ កតេវទី ១ បុគគល ២ ពួកេនះ រក 
បនេ យ្រកកនុងេ ក    ។ 
 [៧៨] បុគគល ២ ពួក េគចែម្អតបនេ យ្រក េតើដូចេម្តច ។ 
បុគគលែដលទុកនូវរបស់ែដលខ្លួនរកបនេហើយបនេហើយ ១ បុគគលែដល 
លះបង់នូវរបស់ែដលខ្លួនរកបនេហើយបនេហើយ ១ បុគគល ២ ពួកេនះ 
េគចែម្អតបនេ យ្រក    ។ 
 [៧៩] បុគគល ២ ពួក េគចែម្អតបនេ យងយ េតើដូចេម្តច ។  
បុគគលែដលមិនទុក នូវរបស់ែដលខ្លួនរកបនេហើយបនេហើយ ១ បុគគល 
ែដលមិនលះបង់ នូវរបស់ែដលខ្លួនរកបនេហើយបនេហើយ ១ បុគគល 
២   ពួកេនះ     េគចែម្អតបនេ យងយ     ។ 
  [៨០] សវៈៃនបុគគល ២ ពួក រែមងចេ្រមើន េតើដូចេម្តច ។ 
បុគគលែដលរេងក សសង យ័នូវវតថុ ែដលមិន្រតូវរេងក សសង យ័ ១ បុគគល 
ែដលមិនរេងក សសង យ័នូវវតថុ ែដល្រតូវរេងក សសង យ័ ១ សវៈៃន 
បុគគល ២    ពួកេនះ     រែមងចេ្រមើន     ។ 
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២៦៦ 

អភិធមមបិដេក   បុគគលបបញញត្តិ 

 [៨១] កតេមសំ ទ្វិននំ បុគគ នំ ស  ន 

វឌ ន្តិ ។ េយ ច ន កុកកុចច យិតព្វំ ន កុកកុចច យតិ 

េយ ច កុកកុចច យិតព្វំ កុកកុចច យតិ ឥេមសំ ទ្វិននំ 

បុគគ នំ    ស     ន    វឌ ន្តិ    ។ 

 [៨២] កតេម ច បុគគេ  ហីនធិមុេ ្ត  ។ 

ឥេធកេចច  បុគគេ  ទុស េី  េ តិ បបធេមម  

េ  អញញំ  ទុស លំី បបធមមំ េសវតិ ភជតិ 

បយិរុបសតិ អយ ំ វុចចតិ បុគគេ  ហីនធិមុេ ្ត  ។ 

កតេម ច បុគគេ  បណី ធិមុេ ្ត  ។ ឥេធកេចច  

បុគគេ  សីល  េ តិ កលយណធេមម  េ  

អញញំ  សីលវន្តំ កលយណធមមំ េសវតិ ភជតិ បយិរុប- 

សតិ     អយ ំ    វុចចតិ     បុគគេ      បណី ធិមុេ ្ត      ។ 

 [៨៣] កតេម ច បុគគេ  តិេ ្ត  ។ បេចចក- 

សមពុទធ  េយ ច តថគតស  វក អរហេន្ត  

តិ ្ត        សមម សមពុ េទធ        តិេ ្ត        ច       តេបប        ច       ។ 

ទុកនិេទទេ    និដ្ឋិេ    ។ 
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២៦៦ 

អភិធមមបិដក   បុគគលបបញញត្តិ 

 [៨១] សវៈៃនបុគគល ២ ពួក រែមងមិនចេ្រមើន េតើដូចេម្តច ។ 
បុគគលែដលមិនរេងក សសង យ័ នូវវតថុ ែដលមិន្រតូវរេងក សសង យ័ ១ 
បុគគលែដលរេងក សសង យ័ នូវវតថុ ែដល្រតូវរេងក សសង យ័ ១ សវៈ 
ៃនបុគគល ២  ពួកេនះ     រែមងមិនចេ្រមើន     ។ 
 [៨២] បុគគលមនអធយ្រស័យេថកទប េតើដូចេម្តច ។ បុគគល 
ខ្លះ កនុងេ កេនះ ជអនក្រទុស្តសីល មនធម៌ មក បុគគលេនះ 
ែតងេសពគប់ ចូលេទអងគុយជិតបុគគលដៃទែដល្រទុស្តសីល មនធម៌ 

មកែដរ េនះេ ថ បុគគលមនអធយ្រស័យេថកទប ។ បុគគល 
មនអធយ្រស័យខពង់ខពស់ េតើដូចេម្តច ។ បុគគលខ្លះ កនុងេ កេនះ 
ជអនកមនសីល មនធម៌ល្អ បុគគលេនះ ែតងេសពគប់ ចូលេទ 
អងគុយជិតបុគគលដៃទែដលមនសីល មនធម៌ល្អ េនះេ ថ បុគគល 
មនអធយ្រស័យខពង់ខពស់     ។ 
 [៨៣] បុគគលែឆ្អតេ យខ្លួនឯង េតើដូចេម្តច ។ ្រពះបេចចក- 
សមពុទធ និង្រពះអរហន្ត ជ វក័របស់្រពះតថគត េឈម ះថ ែឆ្អត 
េ យខ្លួនឯង ឯ្រពះសមម សមពុទធ េឈម ះថ ែឆ្អតេ យ្រពះអងគឯងផង 
ញុងំេគឲយែឆ្អតផង     ។ 

ចប់   ទុកនិេទទស   ។ 
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២៦៧ 

តិកនិេទទេ  

 [៨៤] កតេម ច បុគគេ  និ េ  ។ 

ឥេធកេចច  បុគគេ  ទុស េី  េ តិ បបធេមម  

អសុចិសង កស រសមចេ  បដិចឆននកមមេន្ត  អស - 

មេ  សមណបបដិេញញ  អ្រពហមចរ ី ្រពហមចរបី- 

ដិេញញ  អេន្ត បតូិ អវស ុេ  កមពុសកជេ  េ  

សុ តិ ឥតថនន េម កិរ ភិកខុ  ស នំ ខយ 

អនសវ ំ េចេ វមុិត្តឹ បញញ វមុិត្តឹ ទិេដ្ឋវ ធេមម សយ ំ

អភិញញ  សចឆិក ្វ  ឧបសមបជជ វហិរតីតិ តស  ន 

ឯវ ំ េ តិ កុទស ុ នមហមប ិ ស នំ ខយ 

អនសវ ំ េចេ វមុិត្តឹ បញញ វមុិត្តឹ ទិេដ្ឋវ ធេមមវ សយ ំ

អភិញញ  សចឆិក ្វ  ឧបសមបជជ វហិរសិ មីតិ អយ ំ

វុចចតិ បុគគេ  និ េ  ។ កតេម ច បុគគេ  

សំេ  ។ ឥេធកេចច  បុគគេ  សីល  េ តិ 

កលយណធេមម  េ  សុ តិ ឥតថនន េម កិរ 

ភិកខុ      ស នំ     ខយ     អនសវ ំ    េចេ វមុិត្តឹ      បញញ វមុិត្តឹ 
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២៦៧ 

តិកនិេទទស 

 [៨៤] បុគគលមិនមនបណំង េតើដូចេម្តច ។ បុគគលខ្លះ កនុង 

េ កេនះ ជអនក្រទុស្តសីល មនធម៌ មក មនមរយទគឺបុគគល 

គបបរីលឹកេ យេសចក្ដីរេងក សេ យអេំពើមិន ្អ ត បិទបងំអេំពើ មិន 

ែមនសមណៈ េប្តជញ ខ្លួនថជសមណៈ មិនែមន្រពហមចរ ី េប្តជញ ខ្លួន 

ថជ្រពហមចរ ី ជអនកស្អុយកនុង មនចិត្តទទឹកេ យ គៈ េ្រជក្រជក 

េ យកិេលស បុគគលេនះបនឮដណឹំងថ ភិកខុ េឈម ះេនះ បនេធ្វើ 

ឲយជក់ចបស់សេ្រមច េ យ្របជញ ដ៏ឧត្តម េ យខ្លួនឯង កនុងបចចុបបនន 

នូវេចេ វមុិត្តិ បញញ វមុិត្តិ ែដលមិនមន សវៈ េ្រពះអស់េទៃន 

សវៈទងំ យ បុគគលេនះ មិនមនេសចក្ដី្រតិះរះិ យ៉ងេនះថ 

កល ហន៎ ម អញនឹងបនេធ្វើឲយជក់ចបស់សេ្រមច េ យ្របជញ  

ដ៏ឧត្តមេ យខ្លួនឯង កនុងបចចុបបនន នូវេចេ វមុិត្តិ បញញ វមុិត្តិ ែដល 

មិនមន សវៈ េ្រពះអស់េទៃន សវៈទងំ យ េនះេ ថ បុគគល 

មិនមនបណំង ។ បុគគលអនកមនបណំង េតើដូចេម្តច ។ បុគគល 

ខ្លះ កនុងេ កេនះ ជអនកមនសីល មនធម៌ល្អ បុគគលេនះបនឮ 

ដណឹំងថ ភិកខុ េឈម ះេនះ បនេធ្វើឲយជក់ចបស់សេ្រមច េ យ្របជញ  

ដ៏ឧត្តម    េ យខ្លួនឯង    កនុងបចចុបបនន     នូវេចេ វមុិត្តិ     និងបញញ វមុិត្តិ 
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២៦៨ 

អភិធមមបិដេក   បុគគលបបញញត្តិ 

ទិេដ្ឋវ ធេមម សយ ំ អភិញញ  សចឆិក ្វ  ឧប- 

សមបជជ វហិរតីតិ តស  ឯវ ំ េ តិ កុទស ុ 

នមហមប ិ ស នំ ខយ អនសវ ំ េចេ វមុិត្តឹ 

បញញ វមុិត្តឹ ទិេដ្ឋវ ធេមម សយ ំ អភិញញ  សចឆិក ្វ  

ឧបសមបជជ វហិរសិ មីតិ អយ ំ វុចចតិ បុគគេ  

សំេ  ។ កតេម ច បុគគេ  វគិ េ  ។ 

ឥេធកេចច  បុគគេ  ស នំ ខយ អនសវ ំ

េចេ វមុិត្តឹ បញញ វមុិត្តឹ ទិេដ្ឋវ ធេមម សយ ំ អភញិញ  

សចឆិក ្វ  ឧបសមបជជ វហិរតិ េ  សុ តិ 

ឥតថនន េម កិរ ភិកខុ  ស នំ ខយ អនសវ ំ

េចេ វមុិត្តឹ បញញ វមុិត្តឹ ទិេដ្ឋវ ធេមម សយ ំ អភញិញ  

សចឆិក ្វ  ឧបសមបជជ វហិរតីតិ តស  ន ឯវ ំ េ តិ 

កុទស ុ នមហមប ិ ស នំ ខយ អនសវ ំ

េចេ វមុិត្តឹ បញញ វមុិត្តឹ ទិេដ្ឋវ ធេមម សយ ំ អភញិញ  

សចឆិក ្វ  ឧបសមបជជ វហិរសិ មីតិ ។ តំ កិស  

េហតុ ។ យហិស  បុេព្វ អវមុិត្តស  វមុិ ្ត  

     បដិបបស ទធ       អយ ំ     វុចចតិ      បុគគេ       វគិ េ    ។ 
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២៦៨ 

អភិធមមបិដក   បុគគលបបញញត្តិ 

ែដលមិនមន សវៈ េ្រពះអស់េទៃន សវៈទងំ យ បុគគលេនះ 
ែតងមនេសចក្ដី្រតិះរះិយ៉ងេនះថ កល ហន៎ ម អញនឹងបនេធ្វើ 
ឲយជក់ចបស់សេ្រមច េ យ្របជញ ដ៏ឧត្តម េ យខ្លួនឯង កនុងបចចុបបនន 
នូវេចេ វមុិត្តិ បញញ វមុិត្តិ ែដលមិនមន សវៈ េ្រពះអស់េទៃន សវៈ 
ទងំ យ េនះេ ថ បុគគលអនកមនបណំង ។ បុគគលអនក្របសចក 
បណំង េតើដូចេម្តច ។ បុគគលខ្លះ កនុងេ កេនះ បនេធ្វើឲយជក់ចបស់ 
សេ្រមចេ យ្របជញ ដ៏ឧត្តម េ យខ្លួនឯង កនុងបចចុបបនន នូវេចេ វមុិត្តិ 
បញញ វមុិត្តិ ែដលមិនមន សវៈ េ្រពះអស់េទៃន សវៈទងំ យ 
បុគគលេនះ ឮដណឹំងថ ភិកខុ េឈម ះេនះ បនេធ្វើឲយជក់ចបស់សេ្រមច 
េ យ្របជញ ដ៏ឧត្តម េ យខ្លួនឯង កនុងបចចុបបនន នូវេចេ វមុិត្តិ បញញ - 
វមុិត្តិ ែដលមិនមន សវៈ េ្រពះអស់េទៃន សវៈទងំ យ បុគគល 
េនះ មិនមនេសចក្ដី្រតិះរះិ យ៉ងេនះថ កល ហន៎ ម អញនឹង 
បនេធ្វើឲយជក់ចបស់សេ្រមច េ យ្របជញ ដ៏ឧត្តម េ យខ្លួនឯង កនុង 
បចចុបបនន នូវេចេ វមុិត្តិ បញញ វមុិត្តិ ែដលមិនមន សវៈ េ្រពះ 
អស់េទៃន សវៈទងំ យ ។ ដេំណើ រេនះ េតើេ្រពះេហតុអ្វី ។ 
េ្រពះថ បណំងកនុងវមុិត្តិ របស់បុគគលេនះ ែដលមនចិត្តមិនទន់រួច 
្រសឡះចក សវៈកនុងកលមុន បណំងេនះ ក៏សងប់រមង ប់េទ េនះ 
េ ថ    បុគគល្របសចកបណំង    ។ 
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២៦៩ 

តិកនិេទទេ  

 [៨៥] តតថ កតេម តេយ គិ នបូម បុគគ  ។ 

តេយ គិ ន ឥេធកេចច  គិ េន លភេន្ត   

សបបយនិ េភជននិ អលភេន្ត   សបបយនិ 

េភជននិ លភេន្ត   សបបយនិ េភសជជ និ 

អលភេន្ត   សបបយនិ េភសជជ និ លភេន្ត  

 បដិរបូំ ឧប ្ឋ កំ អលភេន្ត   បដិរបូំ ឧ- 

ប ្ឋ កំ េនវ វុ ្ឋ តិ តម្ហ  ពធ ។ ឥធ បេន- 

កេចច  គិ េន លភេន្ត   សបបយនិ េភជ- 

ននិ អលភេន្ត   សបបយនិ េភជននិ លភេន្ត  

 សបបយនិ េភសជជ និ អលភេន្ត   សបប- 

យនិ េភសជជ និ លភេន្ត   បដិរបូំ ឧប ្ឋ កំ 

អលភេន្ត   បដិរបូំ ឧប ្ឋ កំ វុ ្ឋ តិ តម្ហ  

ពធ ។ ឥធ បេនកេចច  គិ េន លភេន្ត  

សបបយនិ េភជននិ េន អលភេន្ត  លភេន្ត  

សបបយនិ េភសជជ និ េន អលភេន្ត  លភេន្ត  

បដិរបូំ ឧប ្ឋ កំ េន អលភេន្ត  វុ ្ឋ តិ តម្ហ  

ពធ        ។        ត្រត         យ្វ យ ំ        គិ េន         លភេន្ត  
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២៦៩ 

តិកនិេទទស 

 [៨៥] ប ្ត បុគគលទងំេនះ បុគគល ៣ ពួក េ្រប បេ យ 

បុគគលឈឺ េតើដូចេម្តច ។ បុគគលឈឺមន ៣ ពួក គឺបុគគលឈឺខ្លះកនុង 

េ កេនះ េទះបននូវេភជន ជទីសបបយក្ដី មិនបននូវេភជន 

ជទីសបបយក្ដី េទះបននូវេភសជជៈជទីសបបយក្ដី មិនបននូវេភសជជៈ 

ជទីសបបយក្ដី េទះបននូវឧប ្ឋ កដ៏សមគួរក្ដី មិនបននូវឧប ្ឋ កដ៏សម 

គួរក្ដី ក៏េនែតមិនសះេសប ើយចក ពធេនះ ១ ។ មួយេទៀត បុគគលឈឺ 

ខ្លះកនុងេ កេនះ េទះបននូវេភជន ជទីសបបយក្ដី មិនបននូវេភជន 

ជទីសបបយក្ដី េទះបននូវេភសជជៈជទីសបបយក្ដី មិនបននូវេភសជជៈ 

ជទីសបបយក្ដី េទះបននូវឧប ្ឋ កដ៏សមគួរក្ដី មិនបននូវឧប ្ឋ ក 

ដ៏សមគួរក្ដី ក៏សះេសប ើយចក ពធេនះបន ១ ។ មួយេទៀត បុគគល 

ឈខឺ្លះ កនុងេ កេនះ លុះែតបននូវេភជន ជទីសបបយ មិន 

ែមនជមិនបនេទ បននូវេភសជជៈ ជទីសបបយ មិនែមនជមិនបនេទ 

បននូវឧប ្ឋ កដ៏សមគួរ មិនែមនជមិនបនេទ េទើបេសះេសប ើយចក 

ពធេនះបន ១   ។   ប ្ត បុគគលឈឺទងំបីពួកេនះ   បុគគលឈឺ  
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២៧០ 

អភិធមមបិដេក   បុគគលបបញញត្តិ 

សបបយនិ េភជននិ េន អលភេន្ត  លភេន្ត  
សបបយនិ េភសជជ និ េន អលភេន្ត  លភេន្ត  
បដិរបូំ ឧប ្ឋ កំ េន អលភេន្ត  វុ ្ឋ តិ តម្ហ  
ពធ ឥមំ គិ នំ បដិចច ភគវេ  គិ នភត្តំ 

អនុញញ តំ គិ នេភសជជំ អនុញញ តំ គិ នុប ្ឋ េក 
អនុញញ េ  ឥមញច  បន គិ នំ បដិចច អេញញបិ 
គិ ន     ឧប ្ឋ តព្វ      ។ 
 [៨៦] ឯវេមវ តេយ គិ នបូម បុគគ  
សេន្ត  សំវជិជមន េ កសមឹ ។ កតេម តេយ ។ 
ឥេធកេចច  បុគគេ  លភេន្ត   តថគតំ ទស - 
នយ អលភេន្ត   តថគតំ ទស នយ ល- 
ភេន្ត   តថគតបបេវទិតំ ធមមវនិយ ំ សវនយ 
អលភេន្ត   តថគតបបេវទិតំ ធមមវនិយ ំ សវនយ 
េនវ ឱកកមតិ និយមំ កុសេលសុ ធេមមសុ សមមត្តំ ។ 
ឥធ បេនកេចច  បុគគេ  លភេន្ត   តថគតំ 
ទស នយ អលភេន្ត   តថគតំ ទស នយ 
លភេន្ត   តថគតបបេវទិតំ ធមមវនិយ ំ សវនយ 
អលភេន្ត               តថគតបបេវទិតំ        ធមមវនិយ ំ       សវនយ 
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២៧០ 

អភិធមមបិដក   បុគគលបបញញត្តិ 

លុះែតបននូវេភជន ជទីសបបយ មិនែមនជមិនបនេទ បននូវ 

េភសជជៈជទីសបបយ មិនែមនជមិនបនេទ បននូវឧប ្ឋ កដ៏សមគួរ 

មិនែមនជមិនបនេទ េទើបសះេសប ើយ ចក ពធេនះបន េ្រពះ 

្រស័យបុគគលឈឺេនះេហើយ បនជ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់អនុញញ ត 

គិ នភត្ត ្រទង់អនុញញ តគិ នេភសជជៈ ្រទង់អនុញញ តគិ នុប ្ឋ ក 

មួយេទៀត េ្រពះ ្រស័យបុគគលឈឺេនះឯង សូមបបុីគគលឈឺ(១)ឯេទៀត 

ក៏បុគគលគួរបេ្រមើែដរ    ។ 

 [៨៦] បុគគល ៣ ពួក េ្រប បេ យបុគគលឈឺ រែមងមន 

កនុងេ ក ក៏យ៉ងេនះែដរ ។ បុគគល ៣ ពួក េតើដូចេម្តច ។ បុគគល 

ខ្លះ កនុងេ កេនះ េទះបនេឃើញ្រពះតថគតក្ដី មិនបនេឃើញ្រពះ 

តថគតក្ដី េទះបន ្ត ប់ធមមវនិ័យ ែដល្រពះតថគតសែម្តងេហើយក្ដី 

មិនបន ្ត ប់ធមមវនិ័យ ែដល្រពះតថគតសែម្តងេហើយក្ដី ក៏េនែតមិន 

បន្រ ច់ចុះកន់សមមត្តនិយម កនុងកុសលធម៌ទងំ យេឡើយ ។ មួយ 

េទៀត បុគគលខ្លះ កនុងេ កេនះ េទះបនេឃើញ្រពះតថគតក្ដី មិន 

បនេឃើញ្រពះតថគតក្ដី េទះបន ្ត ប់ធមមវនិ័យ ែដល្រពះតថគត 

សែម្តងេហើយក្ដី   មិនបន ្ត ប់ធមមវនិ័យ   ែដល្រពះតថគតសែម្តងេហើយក្ដ ី
     ១   សំេ យកបុគគលមនជំងឺ  ២  ពួកខងេដើម  ។ 
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២៧១ 

តិកនិេទទេ  

ឱកកមតិ និយមំ កុសេលសុ ធេមមសុ សមមត្តំ ។ 

ឥធ បេនកេចច  បុគគេ  លភេន្ត  តថគតំ 

ទស នយ េន អលភេន្ត  លភេន្ត  តថគតបប- 

េវទិតំ ធមមវនិយ ំ សវនយ េន អលភេន្ត  ឱកក- 

មតិ និយមំ កុសេលសុ ធេមមសុ សមមត្តំ ។ ត្រត 

យ្វ យ ំ បុគគេ  លភេន្ត  តថគតំ ទស នយ 

េន អលភេន្ត  លភេន្ត  តថគតបបេវទិតំ ធមម- 

វនិយ ំ សវនយ េន អលភេន្ត  ឱកកមតិ និយមំ 

កុសេលសុ ធេមមសុ សមមត្តំ ឥមំ បុគគលំ បដិចច 

ភគវ  ធមមេទសន អនុញញ  ឥមញច  បន បុគគលំ 

បដិចច អេញញសមប ិ ធេមម  េទេសតេព្វ  ។ ឥេម 

តេយ គិ នបូម បុគគ  សេន្ត  សំវជិជមន 

េ កសមឹ     ។ 

 [៨៧] កតេម ច បុគគេ  កយសកខី  ។ 

ឥេធកេចច  បុគគេ  អដ្ឋ វេិមេកខ  កេយន ផុសិ ្វ  

វហិរតិ បញញ យ ចស  ទិ ្វ  ឯកេចច ស  

បរកិខី      េ ន្តិ     អយ ំ    វុចចតិ     បុគគេ      កយសកខី    ។ 
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២៧១ 

តិកនិេទទស 

ក៏គង់្រ ច់ចុះកន់សមមត្តនិយម កនុងកុសលធម៌ទងំ យបន ។ មួយ 

េទៀត បុគគលខ្លះ កនុងេ កេនះ លុះែតបនេឃើញ្រពះតថគត មិនែមន 

ជមិនបនេឃើញេទ បន ្ត ប់ធមមវនិ័យ ែដល្រពះតថគតសែម្តងេហើយ 

មិនែមនជមិនបន ្ត ប់េទ េទើប្រ ច់ចុះកន់សមមត្តនិយមកនុងកុសលធម៌ 

ទងំ យបន ។ ប ្ត បុគគលទងំបីពួកេនះ បុគគល ែដលលុះែត 

បនេឃើញ្រពះតថគត មិនែមនជមិនបនេឃើញេទ បន ្ត ប់ធមមវនិ័យ 

ែដល្រពះតថគតសែម្តងេហើយ មិនែមនជមិនបន ្ត ប់េទ េទើប្រ ច់ 

ចុះកន់សមមត្តនិយម កនុងកុសលធម៌ទងំ យបន េ្រពះែត ្រស័យ 

នូវបុគគលេនះ បនជ្រពះមន្រពះភគ្រទង់អនុញញ តធមមេទសន(១) មិន 

ែតបុ៉េ ្ណ ះេ ត េ្រពះែត ្រស័យបុគគលេនះឯង សូមបបុីគគលឯេទៀត 

ក៏្រពះមន្រពះភគគួរសែម្តងធម៌ែដរ ។ េនះ បុគគល ៣ ពួក េ្រប ប 

េ យបុគគលឈឺ    រែមងមនកនុងេ ក    ។ 

 [៨៧] ចុះបុគគលជកយសកខី (មនកយជបនទ ល់) េតើ 

ដូចេម្តច ។ បុគគលខ្លះ កនុងេ កេនះ បននូវវេិមកខទងំ ៨ 

េ យនមកយ ទងំ សវៈពួកខ្លះ របស់បុគគលេនះ ក៏អស់រលីង 

េ្រពះេឃើញ      េ យ្របជញ       េនះេ ថ      បុគគលជកយសកខី     ។ 
     ១   សំេ យកធមមេទសនែដលអនុញញ តឲយសែម្តងកនុង ១   ែខ ៨   ដង   ។ 
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២៧២ 

អភិធមមបិដេក   បុគគលបបញញត្តិ 

កតេម ច បុគគេ  ទិដ្ឋិបបេ ្ត  ។ ឥេធកេចច  

បុគគេ  ឥទំ ទុកខន្តិ យថភតូំ បជនតិ អយ ំ

ទុកខសមុទេយតិ យថភតូំ បជនតិ អយ ំ ទុកខនិ- 

េ េធតិ យថភតូំ បជនតិ អយ ំ ទុកខនិេ ធគមិនី 

បដិបទតិ យថភតូំ បជនតិ តថគតបបេវទិ  

ចស  ធមម  បញញ យ េ ទិ ្ឋ  េ ន្តិ េ ចរ ិ  

បញញ យ ចស  ទិ ្វ  ឯកេចច ស  បរកិខី  

េ ន្តិ អយ ំ វុចចតិ បុគគេ  ទិដ្ឋិបបេ ្ត  ។ 

កតេម ច បុគគេ  សទធ វមុិេ ្ត  ។ ឥេធកេចច  

បុគគេ  ឥទំ ទុកខន្តិ យថភតូំ បជនតិ ។ េប ។ 

តថគតបបេវទិ  ចស  ធមម  បញញ យ េ ទិ ្ឋ  

េ ន្តិ េ ចរ ិ  បញញ យ ចស  ទិ ្វ  ឯកេចច 

ស  បរកិខី  េ ន្តិ េន ច េខ យថ 

ទិដ្ឋិបបត្តស  អយ ំ វុចចតិ បុគគេ  សទធ វមុិេ ្ត  ។ 

 [៨៨] កតេម ច បុគគេ  គថូភណី ។ 

ឥេធកេចច       បុគគេ       មុ ទី      េ តិ      សភគគេ        
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២៧២ 

អភិធមមបិដក   បុគគលបបញញត្តិ 

បុគគលជទិដ្ឋិបបត្តៈ (សេ្រមចេ យទិដ្ឋិ) េតើដូចេម្តច ។ បុគគលខ្លះ 

កនុងេ កេនះ ដឹងចបស់ មពិតថ េនះទុកខ ដឹងចបស់ មពិតថ េនះ 

េហតុនឲំយេកើតទុកខ ដឹងចបស់ មពិតថ េនះធម៌រលំត់ទុកខ ដឹងចបស់ 

មពិតថ េនះបដិបទជដេំណើ រេទកន់ធម៌រលំត់ទុកខ ឯពួកធម៌ែដល 

្រពះតថគតសែម្តងេហើយ បុគគលេនះ បនេឃើញចបស់េ យ្របៃព 

បន្រប្រពឹត្តេ យ្របៃព េ យ្របជញ  ទងំ សវៈពួកខ្លះ របស់ 

បុគគលេនះក៏អស់រលីង េ្រពះេឃើញេ យ្របជញ  េនះេ ថ បុគគល 

ជទិដ្ឋិបបត្តៈ ។ បុគគលជសទធ វមុិត្ត េតើដូចេម្តច ។ បុគគលខ្លះ កនុង 

េ កេនះ ដឹងចបស់ មពិតថ េនះទុកខ ។ េប ។ ឯពួកធម៌ែដល 

្រពះតថគតសែម្តងេហើយ បុគគលេនះ ក៏បនេឃើញចបស់េ យ្របៃព 

បន្រប្រពឹត្តេ យ្របៃព េ យ្របជញ  ទងំ សវៈពួកខ្លះ របស់ 

បុគគលេនះក៏អស់រលីង េ្រពះេឃើញេ យ្របជញ  ប៉ុែន្ត មិនដូចគន  

នឹងបុគគលជទិដ្ឋិបបត្តៈេទ   េនះេ ថ   បុគគលជសទធ វមុិត្ត(១)   ។ 

 [៨៨] បុគគលមនសម្ដីដូច មក េតើដូចេម្តច ។ បុគគល 

ខ្លះ     កនុងេ កេនះ     ជអនកេពលពកយកុហក     េទះេទកនុងទី្របជុកំ្ដី 
     ១   បុគគលែដលរចួចក សវៈេ យសទធ    ។ 
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២៧៣ 

តិកនិេទទេ  

បរសិគគេ   ញតិមជឈគេ   បគូមជឈគេ   

ជកុលមជឈគេ   អភិនីេ  សកខិ បុេ ្ឋ  ឯហិ េភ 

បុរសិ យ ំ ជនសិ តំ វេទហីតិ េ  អជនំ  

ហ(១) ជនមីតិ ជនំ  ហ ន ជនមីតិ អបស  ំ

 ហ បស មីតិ បស  ំ  ន បស មីតិ ឥតិ 

អត្តេហតុ  បរេហតុ  មិសកិញចិ កខ េហតុ  

សមបជនមុ  ភសិ  េ តិ អយ ំ វុចចតិ បុគគេ  

គថូភណី ។ កតេម ច បុគគេ  បុបផភណី ។ 

ឥេធកេចច  បុគគេ  មុ ទំ ប យ មុ ទ 

បដិវរិេ  េ តិ សភគគេ   បរសិគគេ   

ញតិមជឈគេ   បគូមជឈគេ   ជកុលមជឈ- 

គេ   អភិនីេ  សកខិ បុេ ្ឋ  ឯហិ េភ បុរសិ 

យ ំ ជនសិ តំ វេទហីតិ េ  អជនំ  ហ 

ន ជនមីតិ ជនំ  ហ ជនមីតិ អបស  ំ

 ហ ន បស មីតិ បស  ំ  ហ បស មីតិ 

ឥតិ     អត្តេហតុ          បរេហតុ         មិសកិញចិ កខ េហតុ     
     ១   ឱ. ម.   សព្វតថ   េនសុ   អហន្តិ   ទិស តិ   ។ 
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២៧៣ 

តិកនិេទទស 

េទកនុងបរស័ិទក្ដី េទកនុងក ្ត លៃនញតិក្ដី េទកនុងក ្ត លៃនពួក 

េសនក្ដី េទកនុងក ្ត លៃន ជ្រតកូលក្ដី េបើមនេគនេំទសួរជ ក  ី

ថ ែនបុរសេអើយ ចូរមក យ អនកដឹងនូវេហតុ  ចូរនិយយនូវេហតុ 

េនះចុះ បុគគលេនះ កលមិនដឹងេ ះ និយយថដឹង ឬកលដឹង 

និយយថមិនដឹងវញិ កលមិនេឃើញ និយយថេឃើញ ឬកល 

េឃើញ និយយថមិនេឃើញវញិ បុគគលជអនកេពលពកយកុហក េ យ 

ដឹងខ្លួន េ្រពះេហតុៃនខ្លួនក្ដី េ្រពះេហតុៃនបុគគលដៃទក្ដី េ្រពះេហតុៃន 

មិសៈបន្តិចបន្តួចក្ដី េ យ្របករដូេចនះ េនះេ ថ បុគគលមនសម្ដី 

ដូច មក ។ បុគគលមនសម្ដីដូចផក  េតើដូចេម្តច ។ បុគគលខ្លះ កនុង 

េ កេនះ បនលះបង់មុ ទ េវៀរចកមុ ទ េទះេទកនុងទី្របជុកំ្ដី 

េទកនុងបរស័ិទក្ដី េទកនុងក ្ត លៃនពួកញតិក្ដី េទកនុងក ្ត លៃនពួក 

េសនក្ដី េទកនុងក ្ត លៃន ជ្រតកូលក្ដី េបើមនេគនេំទសួរជ ក  ី

ថ ែនបុរសេអើយ ចូរមក យ អនកដឹងនូវេហតុ  ចូរនិយយនូវេហតុ 

េនះចុះ បុគគលេនះ កលមិនដឹង និយយថមិនដឹង ឬកលដឹង 

និយយថដឹង កលមិនេឃើញ និយយថមិនេឃើញ ឬកលេឃើញ 

និយយថេឃើញ បុគគលមិនេពលមុ ទេ យដឹងខ្លួន េ្រពះេហតុ 

ៃនខ្លួនក្ដី  េ្រពះេហតុៃនបុគគលដៃទក្ដី  េ្រពះេហតុៃន មិសៈបន្តិចបន្តួចក្ដី 
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២៧៤ 

អភិធមមបិដេក   បុគគលបបញញត្តិ 

ន សមបជនមុ  ភសិ  េ តិ អយ ំ វុចចតិ 
បុគគេ  បុបផភណី ។ កតេម ច បុគគេ  
មធុភណី ។ ឥេធកេចច  បុគគេ  យ  ច 
េន  កណ្ណសុខ េបមនីយ ហទយងគម េបរ ី
ពហុជនកន្ត  ពហុជនមនប តថរបូឹ ចំ ភសិ  
េ តិ     អយ ំ    វុចចតិ     បុគគេ      មធុភណី     ។ 
 [៨៩] កតេម ច បុគគេ  អរុកបូមចិេ ្ត  ។ 
ឥេធកេចច  បុគគេ  េកធេន េ តិ ឧបយ- 
សពហុេ  អបបមប ិ វុេ ្ត  សមេន អភិសជជតិ 
កុបបតិ ពយបជជតិ បតិដ្ឋីយតិ េកបញច  េទសញច  
អបបចចយញច  បតុកេ តិ េសយយថបិ នម ទុ ្ឋ - 
រុេក កេដ្ឋន  កឋ យ  ឃដ្តិេ  ភិេយយេ  
ម ្ត យ សវ ំ េទតិ ឯវេមវ ឥេធកេចច  បុគគេ  
េកធេន េ តិ ឧបយសពហុេ  អបបមប ិ វុេ ្ត  
សមេន អភិសជជតិ កុបបតិ ពយបជជតិ បតិដ្ឋីយតិ 
េកបញច  េទសញច  អបបចចយញច  បតុកេ តិ 
អយ ំ វុចចតិ បុគគេ  អរុកបូមចិេ ្ត  ។ កតេម 
ច       បុគគេ         វជិជូបមចិេ ្ត         ។       ឥេធកេចច        បុគគេ  
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២៧៤ 

អភិធមមបិដក   បុគគលបបញញត្តិ 

េ យ្របករដូេចនះ េនះេ ថ បុគគលមនសម្ដីដូចផក  ។ បុគគលមន 

សម្ដីដូចទឹកឃមុ  ំ េតើដូចេម្តច ។ បុគគលខ្លះ កនុងេ កេនះ ជអនក 

េពល ចមិនមនេទស ែដលនមំកនូវេសចក្ដីសុខ ដល់្រតេចៀក គួរ 

ជទី្រស ញ់ េពញហឫទយ័ ជ ចអនក្រកុង ជទីេ្រតកអរៃនជនេ្រចើន 

ជទីេពញចិត្តៃនជនេ្រចើន េនះេ ថ បុគគលមនសម្ដីដូចទឹកឃមុ  ំ ។ 

 [៨៩] បុគគលមនចិត្តេ្រប បេ យដេំប េតើដូចេម្តច ។ បុគគល 

ខ្លះ កនុងេ កេនះ ជអនកមនេសចក្ដីេ្រកធ េ្រចើនេ យករចេង្អ ត 

ចង្អល់ សូមបេីគស្តីថែតបន្តិចបន្តួច ក៏ខនក់ចិត្ត ខឹង ពយបទ តតប េធ្វើ 

េសចក្ដីេ្រកធ ករ្របទូស្ត និងេសចក្ដីមិនេ្រតកអរ ឲយ្របកដ ដេំប 

ចស់ ែដលបុគគលឲយជល់នឹងេឈើ ឬអែំបង ែតងហូរទឹករៃង េ យ 

ៃ្រកែលងជង្របមណ យ៉ង មិញ បុគគលខ្លះ កនុងេ កេនះ ជ 

អនកមនេសចក្ដីេ្រកធ េ្រចើនេ យេសចក្ដីចេង្អ តចង្អល់ សូមបេីគស្តី 

ថែតបន្តិចបន្តួច ក៏ខនក់ចិត្ត ខឹង ពយបទ តតប េធ្វើេសចក្ដីេ្រកធ 

េសចក្ដី្របទូស្ត និងេសចក្ដីមិនេ្រតកអរ ឲយ្របកដ ក៏យ៉ងេនះឯង 

េនះេ ថ បុគគលមនចិត្តេ្រប បេ យដេំប ។ បុគគលមនចិត្ត 

េ្រប បេ យេផ្លកបេនទ រ     េតើដូចេម្តច     ។     បុគគលខ្លះ    កនុងេ កេនះ 
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២៧៥ 

តិកនិេទទេ  

ឥទំ ទុកខន្តិ យថភតូំ បជនតិ អយ ំ ទុកខសមុទេយតិ 
យថភតូំ បជនតិ អយ ំ ទុកខនិេ េធតិ យថភតូំ 
បជនតិ អយ ំ ទុកខនិេ ធគមិនី បដិបទតិ យថភតូំ 
បជនតិ េសយយថបិ នម ចកខុ ម បុរេិ  រត្តនធ- 
ករតិមិ យ វជិជន្តរកិយ របូនិ បេស យយ ឯវេមវ 
ឥេធកេចច  បុគគេ  ឥទំ ទុកខន្តិ យថភតូំ បជ- 
នតិ អយ ំ ទុកខសមុទេយតិ យថភតូំ បជនតិ 
អយ ំ ទុកខនិេ េធតិ យថភតូំ បជនតិ អយ ំ
ទុកខនិេ ធគមិនី បដិបទតិ យថភតូំ បជនតិ អយ ំ
វុចចតិ បុគគេ  វជិជូបមចិេ ្ត  ។ កតេម ច បុគគេ  
វជិរបូមចិេ ្ត  ។ ឥេធកេចច  បុគគេ  ស នំ 
ខយ អនសវ ំ េចេ វមុិត្តឹ បញញ វមុិត្តឹ ទិេដ្ឋវ ធេមម 
សយ ំ អភិញញ  សចឆិក ្វ  ឧបសមបជជ វហិរតិ 
េសយយថបិ នម វជិរស  នតថិ កិញចិ  អេភជជំ នម 
មណិ  ប េ   ឯវេមវ ឥេធកេចច  បុគគ- 
េ  ស នំ ខយ អនសវ ំ េចេ វមុិត្តឹ បញញ - 
វមុិត្តឹ ទិេដ្ឋវ ធេមម សយ ំ អភិញញ  សចឆិក ្វ  ឧប- 
សមបជជ      វហិរតិ     អយ ំ     វុចចតិ     បុគគេ      វជិរបូមចិេ ្ត      ។ 
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២៧៥ 

តិកនិេទទស 

ដឹងចបស់ មពិតថ េនះទុកខ ដឹងចបស់ មពិតថ េនះេហតុនឲំយេកើត 
ទុកខ ដឹងចបស់ មពិតថ េនះធម៌រលំត់ទុកខ ដឹងចបស់ មពិតថ េនះ 
បដិបទជដេំណើ រេទកន់ធម៌រលំត់ទុកខ បុរសមនចកខុ  គបបេីឃើញនូវ 
រូបទងំ យ នចេន្ល ះៃនេផ្លកបេនទ រ កនុង ្រតីងងឹត យ៉ង មិញ 
បុគគលខ្លះ កនុងេ កេនះ ដឹងចបស់ មពិតថ េនះទុកខ ដឹងចបស់ 

មពិតថ េនះេហតុនឲំយេកើតទុកខ ដឹងចបស់ មពិតថ េនះធម៌រលំត់ 
ទុកខ ដឹងចបស់ មពិតថ េនះបដិបទជដេំណើ រេទកន់ធម៌រលំត់ទុកខ 
ក៏យ៉ងេនះឯង េនះេ ថ បុគគលមនចិត្តេ្រប បេ យេផ្លកបេនទ រ ។ 
បុគគលមនចិត្តេ្រប បេ យេព្រជ េតើដូចេម្តច ។ បុគគលខ្លះ កនុង 
េ កេនះ បនេធ្វើឲយជក់ចបស់សេ្រមច េ យ្របជញ ដ៏ឧត្តម េ យ 
ខ្លួនឯង កនុងបចចុបបនន នូវេចេ វមុិត្តិ បញញ វមុិត្តិ ែដលមិនមន សវៈ 
េ្រពះអស់េទៃន សវៈទងំ យ េហើយសេ្រមចស្រមន្តេន ដូចជ 
ែកវមណីក្ដី ថមក្ដី េឈម ះថ មិន ច់បន្តិចបន្តួច េ យេព្រជ មិនមន 
េឡើយ យ៉ង មិញ បុគគលខ្លះ កនុងេ កេនះ បនេធ្វើឲយជក់ 
ចបស់សេ្រមច េ យ្របជញ ដ៏ឧត្តម េ យខ្លួនឯង កនុងបចចុបបនន នូវ 
េចេ វមុិត្តិ បញញ វមុិត្តិ ែដលមិនមន សវៈ េ្រពះអស់េទៃន សវៈ 
ទងំ យ េហើយសេ្រមចស្រមន្តេន ក៏យ៉ងេនះែដរ េនះេ ថ 
បុគគលមនចិត្តេ្រប បេ យេព្រជ    ។ 
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២៧៦ 

អភិធមមបិដេក   បុគគលបបញញត្តិ 

 [៩០] កតេម ច បុគគេ  អេនធ  ។ ឥេធ- 

កចចស  បុគគលស  តថរបូំ ចកខុ  ន េ តិ យថ- 

រេូបន ចកខុ ន អនធិគតំ  េភគំ អធិគេចឆយយ 

អធិគតំ  េភគំ ផតឹ កេរយយ តថរបូមបសិ  

ចកខុ  ន េ តិ យថរេូបន ចកខុ ន កុស កុ- 

សេល ធេមម ជេនយយ វជជ នវេជជ ធេមម ជេនយយ 

ហីនបបណីេត ធេមម ជេនយយ កណ្ហ សុកកសបបដិភ- 

េគ ធេមម ជេនយយ អយ ំ វុចចតិ បុគគេ  អេនធ  ។ 

កតេម ច បុគគេ  ឯកចកខុ  ។ ឥេធកចចស  

បុគគលស  តថរបូំ ចកខុ  េ តិ យថរេូបន ចកខុ ន 

អនធិគតំ  េភគំ អធិគេចឆយយ អធិគតំ  េភគំ 

ផតឹ កេរយយ តថរបូមបសិ  ចកខុ  ន េ តិ 

យថរេូបន ចកខុ ន កុស កុសេល ធេមម 

ជេនយយ វជជ នវេជជ ធេមម ជេនយយ ហីនបប- 

ណីេត ធេមម ជេនយយ កណ្ហ សុកកសបបដិភេគ 

ធេមម      ជេនយយ      អយ ំ     វុចចតិ       បុគគេ        ឯកចកខុ       ។ 
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២៧៦ 

អភិធមមបិដក   បុគគលបបញញត្តិ 

 [៩០] បុគគលខ្វ ក់ េតើដូចេម្តច ។ បុគគលគបបបីននូវេភគៈ 

ែដលខ្លួនមិនទន់បន ឬគបបេីធ្វើនូវេភគៈែដលបនេហើយ ឲយកន់ែត 

ចេ្រមើនេឡើង េ យចកខុគឺបញញ  មនសភពែបប  បុគគលខ្លះ កនុង 

េ កេនះ មិនមនចកខុ  មនសភពែបបេនះផង បុគគលគបបដីឹងនូវ 

ធម៌ជកុសលនិងអកុសល គបបដីឹងនូវធម៌ែដល្របកបេ យេទសនិងមិន 

មនេទស គបបដីឹងនូវធម៌ដ៏េថកទបនិងខពង់ខពស់ គបបដីឹងនូវធម៌មន 

ចែំណកេ្រប បេ យធម៌េខម និងធម៌ស េ យចកខុ  មនសភពែបប  

បុគគលេនះ មិនមនចកខុ  មនសភពែបបេនះផងេឡើយ េនះេ ថ 

បុគគលខ្វ ក់ ។ បុគគលមនែភនកមខ ង េតើដូចេម្តច ។ បុគគលគបបបីន 

នូវេភគៈែដលខ្លួនមិនទន់បន ឬគបបេីធ្វើនូវេភគៈែដលបនេហើយ ឲយ 

កន់ែតចេ្រមើនេឡើង េ យចកខុ  មនសភពែបប  បុគគលខ្លះ កនុង 

េ កេនះ មនែតចកខុមនសភពែបបេនះ បុគគលគបបដីឹងនូវធម៌ជ 

កុសលនិងអកុសល គបបដីឹងនូវធម៌្របកបេ យេទសនិងមិនមនេទស 

គបបដីឹងនូវធម៌ដ៏េថកទបនិងខពង់ខពស់ គបបដីឹងនូវធម៌មនចែំណកេ្រប ប 

េ យធម៌េខម និងធម៌ស េ យចកខុមនសភពែបប  បុគគលេនះ មិន 

មនចកខុមនសភពែបបេនះេឡើយ  េនះេ ថ  បុគគលមនែភនកមខ ង  ។ 
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២៧៧ 

តិកនិេទទេ  

កតេម ច បុគគេ  ទ្វិចកខុ  ។ ឥេធកចចស  
បុគគលស  តថរបូំ ចកខុ  េ តិ យថរេូបន ចកខុ ន 
អនធិគតំ  េភគំ អធិគេចឆយយ អធិគតំ  េភគំ 
ផតឹ កេរយយ តថរបូមបសិ  ចកខុ  េ តិ យថ- 
រេូបន ចកខុ ន កុស កុសេល ធេមម ជេនយយ 

វជជ នវេជជ ធេមម ជេនយយ ហីនបបណីេត ធេមម 
ជេនយយ កណ្ហ សុកកសបបដិភេគ ធេមម ជេនយយ 
អយ ំ    វុចចតិ     បុគគេ      ទ្វិចកខុ      ។ 
 [៩១] កតេម ច បុគគេ  អវកុជជបប- 
េញញ  ។ ឥេធកេចច  បុគគេ  មំ គន្ត្វ  េ តិ 
អភិកខណំ ភិកខូ នំ សន្តិេក ធមមស វនយ តស  
ភិកខូ  ធមមំ េទេសន្តិ ទិកលយណំ មេជឈកលយ- 
ណំ បរេិយ នកលយណំ តថំ សពយញជនំ 
េកវលបរបុិណ្ណំ  បរសុិទធំ ្រពហមចរយិ ំ បកេសន្តិ 
េ  តសមឹ សេន និសិេនន  តស  កថយ 
េនវ ទឹ មនសិកេ តិ ន មជឈ ំ មនសិកេ តិ 
ន បរេិយ នំ មនសិកេ តិ វុដ្ឋិេ បិ តម្ហ  
សន       តស        កថយ       េនវ      ទឹ      មនសិកេ តិ 
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២៧៧ 

តិកនិេទទស 

បុគគលមនែភនកពីរ េតើដូចេម្តច ។ បុគគលគបបបីននូវេភគៈែដល 

ខ្លួនមិនទន់បន ឬថគបបេីធ្វើនូវេភគៈ ែដលបនេហើយ ឲយកន់ែត 

ចេ្រមើនេឡើង េ យចកខុមនសភពែបប  បុគគលខ្លះ កនុងេ កេនះ 

មនចកខុមនសភពែបបេនះផង បុគគលគបបដីឹងនូវធម៌ជកុសល និង 

អកុសល គបបដីឹងនូវធម៌្របកបេ យេទសនិងមិនមនេទស គបបដីឹង 

នូវធម៌ដ៏េថកទបនិងខពង់ខពស់ គបបដីឹងនូវធម៌មនចែំណកេ្រប បេ យ 

ធម៌េខម និងធម៌ស េ យចកខុមនសភពែបប  បុគគលេនះ មនចកខុ  

មនសភពែបបេនះផង   េនះេ ថ   បុគគលមនែភនកពីរ   ។ 

 [៩១] បុគគលមនបញញ ដូចភជន៍ផក ប់ េតើដូចេម្តច ។ បុគគល 

ខ្លះ កនុងេ កេនះ េទកន់ មេដើមប ី ្ត ប់ធម៌ កនុងសមន ក់ៃនភិកខុ  

េរឿយ ៗ ពួកភិកខុសែម្តងធម៌ មនពីេ ះកនុងបទខងេដើម មនពីេ ះកនុង 

បទក ្ត ល មនពីេ ះកនុងបទខងចុង ្របកបេ យអតថ ្របកបេ យ 

ពយញជនៈ ្របកសនូវ្រពហមចរយិៈ ដ៏បរបូិណ៌បរសុិទធសព្វ្រគប់ ចេំពះ 

បុគគលេនះ បុគគលេនះ អងគុយេលើ សនៈេនះ មិនេធ្វើទុកកនុងចិត្ត 

នូវចែំណកជខងេដើម មិនេធ្វើទុកកនុងចិត្ត នូវចែំណកជក ្ត ល មិន 

េធ្វើទុកកនុងចិត្ត នូវចែំណកជខងចុង ៃនកថេនះេទ េបើទុកជេ្រកក 

ចក សនៈេនះេហើយ     ក៏មិនេធ្វើទុកកនុងចិត្ត     នូវចែំណកជខងេដើម 
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២៧៨ 

អភិធមមបិដេក   បុគគលបបញញត្តិ 

ន មជឈ ំ មនសិកេ តិ ន បរេិយ នំ មនសិ- 
កេ តិ េសយយថបិ នម កុេមភ  និកុេជជ  តតថ 
ឧទកំ សិត្តំ វវិត្តតិ េន ស ្ឋ តិ ឯវេមវ ឥេធ- 
កេចច  បុគគេ  មំ គន្ត្វ  េ តិ អភិកខណំ 
ភិកខូ នំ សន្តេិក ធមមស វនយ តស  ភិកខូ  ធមម ំ
េទេសន្តិ ទិកលយណំ មេជឈកលយណំ បរេិយ- 

នកលយណំ តថំ សពយញជនំ េកវលបរបុិណ្ណំ  
បរសុិទធំ ្រពហមចរយិ ំ បកេសន្តិ េ  តសមឹ ស- 
េន និសិេនន  តស  កថយ េនវ ទឹ មនសិ- 
កេ តិ ន មជឈ ំ មនសិកេ តិ ន បរេិយ នំ 
មនសិកេ តិ វុដ្ឋិេ បិ តម្ហ  សន តស  ក- 
ថយ េនវ ទឹ មនសិកេ តិ ន មជឈ ំ មនសិកេ តិ 
ន បរេិយ នំ មនសិកេ តិ អយ ំ វុចចតិ បុគគេ  
អវកុជជបបេញញ  ។ កតេម ច បុគគេ  ឧចឆងគ- 
បបេញញ  ។ ឥេធកេចច  បុគគេ  មំ គន្ត្វ  
េ តិ អភិកខណំ ភិកខូ នំ សន្តិេក ធមមស វនយ 
តស  ភិកខូ  ធមមំ េទេសន្តិ ទិកលយណំ  
មេជឈកលយណំ               បរេិយ នកលយណំ               តថំ 
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២៧៨ 

អភិធមមបិដក   បុគគលបបញញត្តិ 

មិនេធ្វើទុកកនុងចិត្ត នូវចែំណកជក ្ត ល មិនេធ្វើទុកកនុងចិត្ត នូវចែំណក 

ជខងចុង ៃនកថេនះ ដូចជក្អមផក ប់ បុគគលយកទឹកេទចក់ 

ក់កនុងក្អមេនះ ែតងកពំប់ហូរខច យេចញ ដក់េនមិនបន យ៉ង 

មិញ បុគគលខ្លះ កនុងេ កេនះ េទកន់ មេដើមប ី ្ត ប់ធម៌ 

កនុងសមន ក់ៃនពួកភិកខុ េរឿយៗ ពួកភិកខុសែម្តងធម៌ មនពីេ ះកនុងបទខង 

េដើម មនពីេ ះកនុងបទក ្ត ល មនពីេ ះកនុងបទខងចុង ្របកបេ យ 

អតថ ្របកបេ យពយញជនៈ ្របកសនូវ្រពហមចរយិៈ ដ៏បរបូិណ៌បរសុិទធ 

សព្វ្រគប់ ចេំពះបុគគលេនះ បុគគលេនះ អងគុយេលើ សនៈេនះ 

មិនេធ្វើទុកកនុងចិត្ត នូវចែំណកជខងេដើម មិនេធ្វើទុកកនុងចិត្ត នូវចែំណក 

ជក ្ត ល មិនេធ្វើទុកកនុងចិត្ត នូវចែំណកជខងចុង ៃនកថេនះេទ 

េបើទុកជេ្រកកចក សនៈេនះេហើយ ក៏មិនេធ្វើទុកកនុងចិត្ត នូវចែំណក 

ជខងេដើម មិនេធ្វើទុកកនុងចិត្ត នូវចែំណកជក ្ត ល មិនេធ្វើទុកកនុងចិត្ត 

នូវចែំណកជខងចុង ៃនកថេនះ ក៏យ៉ងេនះែដរ េនះេ ថ 

បុគគលមនបញញ ដូចភជន៍ផក ប់ ។ បុគគលមនបញញ ដូចជថនក់េលច េតើ 

ដូចេម្តច ។ បុគគលខ្លះ កនុងេ កេនះ េទកន់ មេដើមប ី ្ត ប់ធម៌ 

កនុងសមន ក់ៃនពួកភិកខុ េរឿយៗ ពួកភិកខុសែម្តងធម៌ មនពីេ ះកនុងបទ 

ខងេដើម  មនពីេ ះកនុងបទក ្ត ល  មនពីេ ះកនុងបទខងចុង  ្របកប 
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២៧៩ 

តិកនិេទទេ  

សពយញជនំ េកវលបរបុិណ្ណំ  បរសុិទធំ ្រពហមចរយិ ំ បក- 

េសន្តិ េ  តសមឹ សេន និសិេនន  តស  ក- 

ថយ ទិមប ិ មនសិកេ តិ មជឈមប ិ មនសិកេ តិ 

បរេិយ នមប ិ មនសិកេ តិ វុដ្ឋិេ  ច េខ តម្ហ  

សន តស  កថយ េនវ ទឹ មនសិកេ តិ 

ន មជឈ ំ មនសិកេ តិ ន បរេិយ នំ មនសិ- 

កេ តិ េសយយថបិ នម បុរសិស  ឧចឆេងគបិ 

ននខជជកនិ កិ ្ណ និ តិ  តណ្ឌុ  េម- 

ទក ពទ  េ  តម្ហ  សន វុដ្ឋហេន្ត  សតិ- 

សេមម  បកិេរយយ ឯវេមវ ឥេធកេចច  បុគគេ  - 

មំ គន្ត្វ  េ តិ អភិកខណំ ភិកខូ នំ សន្តិេក ធមមស - 

វនយ តស  ភិកខូ  ធមមំ េទេសន្តិ ទិកលយណំ 

មេជឈកលយណំ បរេិយ នកលយណំ តថំ 

សពយញជនំ េកវលបរបុិណ្ណំ  បរសុិទធំ ្រពហមចរយិ ំ

បកេសន្តិ េ  តសមឹ សេន និសិេនន  តស  ក- 

ថយ       ទិមប ិ      មនសិកេ តិ       មជឈមប ិ       មនសិកេ តិ 
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២៧៩ 

តិកនិេទទស 

េ យអតថ ្របកបេ យពយញជនៈ ្របកសនូវ្រពហមចរយិៈ ដ៏បរបូិណ៌ 

បរសុិទធសព្វ្រគប់ ចេំពះបុគគលេនះ បុគគលេនះ អងគុយេលើ សនៈេនះ 

បនេធ្វើទុកកនុងចិត្ត នូវចែំណកជខងេដើម េធ្វើទុកកនុងចិត្ត នូវចែំណកជ 

ក ្ត ល េធ្វើទុកកនុងចិត្ត នូវចែំណកជខងចុង ៃនកថេនះ ែតលុះ 

េ្រកកចក សនៈេនះេហើយ មិនេធ្វើទុកកនុងចិត្ត នូវចែំណកជខងេដើម 

មិនេធ្វើទុកកនុងចិត្ត នូវចែំណកជក ្ត ល មិនេធ្វើទុកកនុងចិត្ត នូវចែំណក 

ជខងចុង ៃនកថេនះេឡើយ បុរសយកវតថុ ែដលគួរទពំសីុេផ ងៗ គឺ លង 

អងករ នំអន ម ែផ្លពុ្រទ េទ ក់ចុះកនុងថនក់ កលបុរសេនះេ្រកកចក 

ទីអងគុយេនះ រែមង្រជុះខច ត់ខច យ េ្រពះែតេភ្លច ម រតី យ៉ង មិញ 

បុគគលខ្លះ កនុងេ កេនះ ែតងេទកន់ មេដើមប ី ្ត ប់ធម៌ កនុងសមន ក់ 

ៃនពួកភិកខុ េរឿយ ៗ ែដរ ពួកភិកខុសែម្តងធម៌ មនពីេ ះកនុងបទខងេដើម 

មនពីេ ះកនុងបទក ្ត ល មនពីេ ះកនុងបទខងចុង ្របកបេ យអតថ 

្របកបេ យពយញជនៈ ្របកសនូវ្រពហមចរយិៈ ដ៏បរបូិណ៌បរសុិទធសព្វ 

្រគប់ ចេំពះបុគគលេនះ បុគគលេនះ អងគុយេលើ សនៈេនះ បនេធ្វើ 

ទុកកនុងចិត្ត  នូវចែំណកជខងេដើម  េធ្វើទុកកនុងចិត្ត  នូវចែំណកជក ្ត ល 
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២៨០ 

អភិធមមបិដេក   បុគគលបបញញត្តិ 

បរេិយ នមប ិ មនសិកេ តិ វុដ្ឋិេ  ច េខ 

តម្ហ  សន តស  កថយ េនវ ទឹ មន- 

សិកេ តិ ន មជឈ ំ មនសិកេ តិ ន បរេិយ- 

នំ មនសិកេ តិ អយ ំ វុចចតិ បុគគេ  ឧចឆងគ- 

បបេញញ  ។ កតេម ច បុគគេ  បុថុបបេញញ  ។ 

ឥេធកេចច  បុគគេ  មំ គន្ត្វ  េ តិ អភិកខណំ 

ភិកខូ នំ សន្តិេក ធមមស វនយ តស  ភិកខូ  ធមម ំ

េទេសន្តិ ទិកលយណំ មេជឈកលយណំ បរេិយ- 

នកលយណំ តថំ សពយញជនំ េកវលបរបុិណ្ណំ  

បរសុិទធំ ្រពហមចរយិ ំ បកេសន្តិ េ  តសមឹ - 

សេន និសិេនន  តស  កថយ ទិមប ិ មនសិ- 

កេ តិ មជឈមប ិ មនសិកេ តិ បរេិយ នមប ិ

មនសិកេ តិ វុដ្ឋិេ បិ តម្ហ  សន តស  

កថយ ទិមប ិ មនសិកេ តិ មជឈមប ិ មនសិ- 

កេ តិ បរេិយ នមប ិ មនសិកេ តិ េសយយថបិ 

នម កុេមភ  ឧកកុ េជជ  តតថ ឧទកំ សិត្តំ 

ស ្ឋ តិ      េន       វវិត្តតិ       ឯវេមវ       ឥេធកេចច        បុគគេ  
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២៨០ 

អភិធមមបិដក   បុគគលបបញញត្តិ 

េធ្វើទុកកនុងចិត្ត នូវចែំណកខងចុង ៃនកថេនះ ែតលុះេ្រកកចក - 

សនៈេហើយ មិនេធ្វើទុកកនុងចិត្ត នូវចែំណកខងេដើម មិនេធ្វើទុកកនុងចិត្ត 

នូវចែំណកក ្ត ល មិនេធ្វើទុកកនុងចិត្ត នូវចែំណកខងចុង ៃនកថេនះ 

េឡើយ ក៏យ៉ងេនះែដរ េនះេ ថ បុគគលមនបញញ ដូចជថនក់េលច ។ 

បុគគលមនបញញ ្រកស់ េតើដូចេម្តច ។ បុគគលខ្លះ កនុងេ កេនះ េទ 

កន់ ម េដើមប ី ្ត ប់ធម៌ កនុងសមន ក់ៃនពួកភិកខុ េរឿយៗ ពួកភិកខុ  

សែម្តងធម៌ មនពីេ ះកនុងបទខងេដើម មនពីេ ះកនុងបទក ្ត ល មន 

ពីេ ះកនុងបទខងចុង ្របកបេ យអតថ ្របកបេ យពយញជនៈ ្របកសនូវ 

្រពហមចរយិៈ ដ៏បរបូិណ៌បរសុិទធសព្វ្រគប់ ចេំពះបុគគលេនះ បុគគលេនះ 

អងគុយេលើ សនៈេនះ ក៏ែតងេធ្វើទុកកនុងចិត្ត នូវចែំណកជខងេដើម េធ្វើ 

ទុកកនុងចិត្ត នូវចែំណកជក ្ត ល េធ្វើទុកកនុងចិត្ត នូវចែំណកជខង 

ចុង ៃនកថេនះផង លុះេ្រកកចក សនៈេនះេហើយ ក៏ែតងេធ្វើទុក 

កនុងចិត្ត នូវចែំណកជខងេដើម េធ្វើទុកកនុងចិត្ត នូវចែំណកជក ្ត ល 

េធ្វើទុកកនុងចិត្ត នូវចែំណកជខងចុង ៃនកថេនះផង ក្អមផង រ បុគគល 

យកទឹកេទចក់ ក់កនុងក្អមេនះ (ទឹក) ក៏ដក់េន មិនកពំប់ខច យ 

េចញេឡើយ     យ៉ង មិញ     បុគគលខ្លះ     កនុងេ កេនះ      េទកន់ 
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២៨១ 

តិកនិេទទេ  

មំ គន្ត្វ  េ តិ អភិកខណំ ភិកខូ នំ សន្តិេក 
ធមមស វនយ តស  ភិកខូ  ធមមំ េទេសន្តិ ទិកលយ- 
ណំ មេជឈកលយណំ បរេិយ នកលយណំ តថំ 
សពយញជនំ េកវលបរបុិណ្ណំ  បរសុិទធំ ្រពហមចរយិ ំ ប- 
កេសន្តិ េ  តសមឹ សេន និសិេនន  តស  
កថយ ទិមប ិ មនសិកេ តិ មជឈមប ិ មនសិ- 
កេ តិ បរេិយ នមប ិ មនសិកេ តិ វុដ្ឋិេ តិ 
តម្ហ  សន តស  កថយ ទិមប ិ មនសិ- 
កេ តិ មជឈមប ិ មនសិកេ តិ បរេិយ នមប ិ
មនសិកេ តិ អយ ំ វុចចតិ បុគគេ  បុថុបបេញញ  ។ 
 [៩២]  កតេម ច បុគគេ  កេមសុ ច 
ភេវសុ ច អវតី េគ ។ េ បននសកទគមិេន 
ឥេម វុចចន្តិ បុគគ  កេមសុ ច ភេវសុ ច អ- 
វតី គ ។ កតេម ច បុគគេ  កេមសុ វតី- 
េគ ភេវសុ អវតី េគ ។ អនគមី អយ ំ វុចចតិ 

បុគគេ  កេមសុ វតី េគ ភេវសុ អវតី េគ ។ 
កតេម ច បុគគេ  កេមសុ ច ភេវសុ ច 
វតី េគ          ។           អរ           អយ ំ         វុចចតិ          បុគគេ  
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២៨១ 

តិកនិេទទស 

មេដើមប ី ្ត ប់ធម៌កនុងសមន ក់ៃនពួកភិកខុ េរឿយៗ ពួកភិកខុក៏សែម្តងធម៌ 

មនពីេ ះកនុងបទខងេដើម មនពីេ ះកនុងបទក ្ត ល មនពីេ ះកនុងបទ 

ខងចុង ្របកបេ យអតថ ្របកបេ យពយញជនៈ ្របកសនូវ្រពហមចរយិៈ 

ដ៏បរបូិណ៌បរសុិទធសព្វ្រគប់ ចេំពះបុគគលេនះ បុគគលេនះអងគុយេលើ 

សនៈេនះ ែតងេធ្វើទុកកនុងចិត្ត នូវចែំណកជខងេដើម េធ្វើទុកកនុង 

ចិត្ត នូវចែំណកជក ្ត ល េធ្វើទុកកនុងចិត្ត នូវចែំណកជខងចុង 

ៃនកថេនះផង លុះេ្រកកចក សនៈេហើយ ែតងេធ្វើទុកកនុងចិត្ត នូវ 

ចែំណកជខងេដើម េធ្វើទុកកនុងចិត្ត នូវចែំណកជក ្ត ល េធ្វើ 

ទុកកនុងចិត្ត នូវចែំណកជខងចុង ៃនកថេនះផង ក៏យ៉ងេនះែដរ 

េនះេ ថ     បុគគលមនបញញ ្រកស់     ។ 

 [៩២] បុគគលមិនទន់្របសចកតេ្រមកកនុងកមនិងភព េតើដូច 

េម្តច ។ បុគគលជេ បននៈនិងសកទគមី េនះេ ថ បុគគលមិន 

ទន់្របសចកតេ្រមកកនុងកមនិងភព ។ បុគគលែដល្របសចកតេ្រមក 

កនុងកម ែតមិនទន់្របសចកតេ្រមកកនុងភព េតើដូចេម្តច ។ បុគគល 

ជអនគមី េនះេ ថ បុគគល្របសចកតេ្រមកកនុងកម ែតមិន 

ទន់្របសចកតេ្រមកកនុងភព ។ បុគគល្របសចកតេ្រមកកនុងកមផង 

កនុងភពផង   េតើដូចេម្តច   ។   បុគគលជ្រពះអរហន្ត   េនះេ ថ    បុគគល 
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២៨២ 

អភិធមមបិដេក   បុគគលបបញញត្តិ 

កេមសុ     ច    ភេវសុ    ច    វតី េគ    ។ 

 [៩៣] កតេម ច បុគគេ  ប ណេល- 

ខបូេម ។ ឥេធកេចច  បុគគេ  អភិណ្ហំ  កុជឈតិ 

េ  ច ខ្វស  េកេធ ចិរ ំ ទីឃរត្តំ អនុេសតិ 

េសយយថបិ នម ប េណ េលខ ន ខិបប ំ

លុជជតិ េតន  ឧទេកន  ចិរដ្ឋិតិក េ តិ 

ឯវេមវ ឥេធកេចច  បុគគេ  អភិណ្ហំ  កុជឈតិ េ  

ច ខ្វស  េកេធ ចិរ ំ ទីឃរត្តំ អនុេសតិ អយ ំ

វុចចតិ បុគគេ  ប ណេលខបូេម ។ កតេម ច 

បុគគេ  បឋវេីលខបូេម ។ ឥេធកេចច  បុគគេ  

អភិណ្ហំ  កុជឈតិ េ  ច ខ្វស  េកេធ ន ចិរ ំ ទី- 

ឃរត្តំ អនុេសតិ េសយយថបិ នម បឋវយិ េលខ 

ខិបប ំ លុជជតិ េតន  ឧទេកន  ន ចិរដ្ឋិតិ- 

ក េ តិ ឯវេមវ ឥេធកេចច  បុគគេ  អភិណ្ហំ  

កុជឈតិ េ  ច ខ្វស  េកេធ ន ចិរ ំ ទីឃរត្តំ 

អនុេសតិ អយ ំ វុចចតិ បុគគេ  បឋវេីលខបូេម ។ 

កតេម            ច           បុគគេ            ឧទកេលខបូេម           ។ 
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២៨២ 

អភិធមមបិដក   បុគគលបបញញត្តិ 

្របសចកតេ្រមកកនុងកមផង   កនុងភពផង   ។ 

 [៩៣] បុគគលេ្រប បេ យគនូំសថម េតើដូចេម្តច ។ បុគគលខ្លះ 

កនុងេ កេនះ េ្រកធេរឿយ ៗ ឯេសចក្ដីេ្រកធេនះ របស់បុគគលេនះ 

េ ត ែតងេដក្រ េំន អស់កលយូរអែង្វង គនូំសថម មិនងយ 

រលប់ឆប់ េ យខយល់ឬទឹកេឡើយ ជគនូំសែតងឋិតេនអស់កលជ 

យូរអែង្វង យ៉ង មិញ បុគគលខ្លះ កនុងេ កេនះ េ្រកធេរឿយៗ 

ឯេសចក្ដីេ្រកធេនះ របស់បុគគលេនះេ ត ែតងេដក្រ េំន អស់ 

កលយូរអែង្វង ក៏យ៉ងេនះែដរ េនះេ ថ បុគគលេ្រប បេ យ 

គនូំសថម ។ បុគគលេ្រប បេ យគនូំសដី េតើដូចេម្តច ។ បុគគលខ្លះ 

កនុងេ កេនះ េ្រកធេរឿយៗ ែតេសចក្ដីេ្រកធេនះ របស់បុគគលេនះ 

មិនបនេដក្រ េំន អស់កលយូរអែង្វងេឡើយ គនូំសដី ែតងឆប់ 

រលប់េទ េ យខយល់ឬទឹក ជគនូំសមិនឋិតេន អស់កលជយូរ 

អែង្វង យ៉ង មិញ បុគគលខ្លះ កនុងេ កេនះ េ្រកធេរឿយៗ 

ែតេសចក្ដីេ្រកធេនះ របស់បុគគលេនះ មិនេដក្រ េំន អស់ 

កលយូរអែង្វងេឡើយ ក៏យ៉ងេនះែដរ េនះេ ថ បុគគលេ្រប ប 

េ យគនូំសដី     ។      បុគគលេ្រប បេ យគនូំសទឹក      េតើដូចេម្តច     ។ 
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២៨៣ 

តិកនិេទទេ  

ឥេធកេចច  បុគគេ  អគេឡ្ហនបិ វុចចមេន ផរុេសនបិ 

វុចចមេន អមនេបនបិ វុចចមេន សំសនទតិ េចវ 

សនធីយតិ េចវ សេមម ទតិ េចវ េសយយថបិ នម 

ឧទេក េលខ ខិបប ំ លុជជតិ ន ចិរដ្ឋិតិក េ តិ 

ឯវេមវ ឥេធកេចច  បុគគេ  អគេឡ្ហនបិ វុចចមេន 

ផរុេសនបិ វុចចមេន អមនេបនបិ វុចចមេន សំ- 

សនទតិ េចវ សនធីយតិ េចវ សេមម ទតិ េចវ អយ ំ

វុចចតិ     បុគគេ      ឧទកេលខបូេម     ។ 

 [៩៤] តតថ កតេម តេយ េបតថកបូម 

បុគគ  ។ តេយ េបតថក នេ បិ េបតថេក 

ទុព្វេ ្ណ  េចវ េ តិ ទុកខសមផេស  ច អបបេគឃ 

ច មជឈេិមបិ េបតថេក ទុព្វេ ្ណ  េចវ េ តិ 

ទុកខសមផេស  ច អបបេគឃ ច ជិេ ្ណ បិ េបតថ- 

េក ទុព្វេ ្ណ  េចវ េ តិ ទុកខសមផេស  ច 

អបបេគឃ ច ។ ជិណ្ណមប ិ េបតថកំ ឧកខលិបរមិជជនំ 

     កេ ន្តិ     សងក រកេូដ          នំ     ឆេឌ្ឌន្តិ     ។ 



573 
 

២៨៣ 

តិកនិេទទស 

បុគគលខ្លះ កនុងេ កេនះ ទុកជេគនិយយេ យពកយដ៏រងឹរូសក្ដី ទុក 

ជេគនិយយពកយ ្រកក់ក្ដី ទុកជេគនិយយេ យពកយមិនជទីគប់ 

ចិត្តក្ដី ក៏េនែត្រសស់្រ យផង រកី យផង រួស យផង គនូំសទឹក 

ែតងឆប់រលប់េទ ជគនូំសមិនឋិតេន អស់កលជយូរអែង្វង យ៉ង 

មិញ បុគគលពួកខ្លះ កនុងេ កេនះ ទុកជេគនិយយេ យពកយ 

រងឹរូសក្ដី ទុកជេគនិយយេ យពកយ ្រកក់ក្ដី ទុកជេគនិយយេ យ 

ពកយមិនជទីេពញចិត្តក្ដី ក៏េនែត្រសស់្រ យផង រកី យផង រួស 

យផង ក៏យ៉ងេនះែដរ េនះេ ថ បុគគលេ្រប បេ យគនូំសទឹក ។ 

 [៩៤] ប ្ត បុគគលទងំេនះ បុគគល ៣ ពួក េ្រប បេ យ 

សពំត់សមបកេឈើ េតើដូចេម្តច ។ សពំត់សមបកេឈើមន ៣ យ៉ង 

គឺសពំត់សមបកេឈើេនថមី ជសពំត់មនពណ៌ ្រកក់ផង មនសមផស  

រងឹផង មនតៃម្លតិចផង ១ សពំត់សមបកេឈើជក ្ត ល ជសពំត់ 

មនពណ៌ ្រកក់ផង មនសមផស រងឹផង មនតៃម្លតិចផង ១ សពំត់ 

សមបកេឈើចស់ ជសពំត់មនពណ៌ ្រកក់ផង មនសមផស រងឹផង 

មនតៃម្លតិចផង ១ ។ ពួកជន ែតងយកសពំត់សមបកេឈើ ែដល 

ចស់ េទជូតឆន ងំ ឬយកសពំត់សមបកេឈើចស់េនះ េទេចល 

េលើគនំរសំ ម     ។ 
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២៨៤ 

អភិធមមបិដេក   បុគគលបបញញត្តិ 

 [៩៥] ឯវេមវ តេយេម េបតថកបូម បុគគេ  

សេន្ត  សំវជិជមន ភិកខូ សុ ។ កតេម តេយ ។ 

នេ បិ េច ភិកខុ  េ តិ ទុស េី  បបធេមម  

ឥទមស  ទុព្វណ្ណ យ េសយយថបិ េ  េបតថេក 

ទុព្វេ ្ណ  តថបូេម អយ ំ បុគគេ  េយ េខ 

បនស  េសវន្តិ ភជន្តិ បយិរុបសន្តិ ទិ ្ឋ នុគតឹ 

បជជន្តិ េតសន្តំ េ តិ ទីឃរត្តំ អហិ យ ទុកខ យ 

ឥទមស  ទុកខសមផស យ េសយយថបិ េ  

េបតថេក ទុកខសមផេស  តថបូេម អយ ំ បុគគេ  

េយសំ េខ បន បដិគគ ្ហ តិ ចីវរបិណ្ឌ បតេសន- 

សនគិ នបបចចយេភសជជបរកិខ រ ំ េតសន្តំ ន មហបផលំ 

េ តិ ន ម និសំសំ ឥទមស  អបបគឃ យ 

េសយយថបិ េ  េបតថេក អបបេគឃ តថបូេម 

អយ ំ    បុគគេ      មជឈេិម     េចបិ     ភិកខុ      េ តិ     ។    េប   ។ 
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២៨៤ 

អភិធមមបិដក   បុគគលបបញញត្តិ 

 [៩៥] បុគគល ៣ ពួក េ្រប បេ យសពំត់សមបកេឈើ េនះ 
រែមងមនកនុងពួកភិកខុ  ក៏យ៉ងេនះឯង ។ បុគគល ៣ ពួក េតើដូចេម្តច ។ 
្របសិនេបើភិកខុថមី(១) ជអនក្រទុស្តសីល មនធម៌ដ៏ មក អេំពើេនះ 
េ្រពះភិកខុ េនះមនពណ៌គឺសីល ្រកក់ សពំត់សមបកេឈើេនះ មន 
ពណ៌ ្រកក់ មនឧបមយ៉ង មិញ បុគគលេនះ ក៏មនឧបេមយយ 
យ៉ងេនះែដរ េបើពួកជន មួយ េទេសព គប់ ចូលេទអងគុយជិត 
ែតងដល់នូវករ្រប្រពឹត្ត ម នូវទិដ្ឋិរបស់បុគគលេនះ ករេសពេនះ 
្រប្រពឹត្តេទេដើមបមីិនជ្របេយជន៍ េដើមបេីសចក្ដីទុកខ អស់កលជយូរ 
អែង្វង ដល់ជនទងំេនះ អេំពើេនះ េ្រពះបុគគលេនះមនសមផស ជ 
ទុកខ សពំត់សមបកេឈើេនះ មនសមផស រងឹ មនឧបមយ៉ង  
មិញ បុគគលេនះ ក៏មនឧបេមយយយ៉ងេនះែដរ បុគគលេនះេបើទទួល 
ចីវរ បិណ្ឌ បត េសនសនៈ និងគិ នបបចចយេភសជជបរកិខ រ របស់ជន 
ពួក  ករទទួលេនះ ជអេំពើមិនមនផលេ្រចើន មិនមន និសង  
េ្រចើន ដល់ជនពួកេនះេឡើយ អេំពើេនះ េ្រពះបុគគលេនះមនតៃម្ល 
តិច សពំត់សមបកេឈើមនតៃម្លតិច មនឧបមយ៉ង មិញ បុគគល 
េនះ    មនឧបេមយយយ៉ងេនះែដរ    េបើភិកខុជក ្ត ល(២)    ។    េប    ។ 
     ១ សំេ យកភិកខុែដលឧបសមប័ទមិនទន់ ៥ វស  ទុកជមន យុ ៦០ ឆន ំ ក៏េ យ 
ក៏េឈម ះថភិកខុថមី ។ អដ្ឋកថ ។ ២ ប់ពី ៥ វស េទដល់ ៩ វស  េឈម ះថភិកខុជ 
ក ្ត ល   ។   ពី ១០   វស េឡើងេទ   េឈម ះថភិកខុជេថរៈ   ។   អដ្ឋកថ   ។ 
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២៨៥ 

តិកនិេទទេ  

េថេ  េចបិ ភិកខុ  េ តិ ទុស េី  បបធេមម  

ឥទមស  ទុព្វណ្ណ យ េសយយថបិ េ  េបតថ- 

េក ទុព្វេ ្ណ  តថបូេម អយ ំ បុគគេ  េយ េខ 

បនស  េសវន្តិ ភជន្តិ បយិរុបសន្តិ ទិ ្ឋ នុគតឹ 

បជជន្តិ េតសន្តំ េ តិ ទីឃរត្តំ អហិ យ ទុកខ - 

យ ឥទមស  ទុកខសមផស យ េសយយថបិ 

េ  េបតថេក ទុកខសមផេស  តថបូេម អយ ំ

បុគគេ  េយសំ េខ បន បដិគគ ្ហ តិ ចីវរបិណ្ឌ - 

បតេសនសនគិ នបបចចយេភសជជបរកិខ រ  ំ េតសន្តំ 

ន មហបផលំ េ តិ ន ម និសំសំ ឥទមស  

អបបគឃ យ េសយយថបិ េ  េបតថេក អបបេគឃ 

តថបូេម អយ ំ បុគគេ  ឯវរេូប េច េថេ  ភិកខុ  

សងឃមេជឈ ភណតិ តេមនំ ភិកខូ  ឯវមហំសុ 

កឹ នុ េខ តុយ្ហ ំ ពលស  អពយត្តស  ភណិេតន 

ត្វមប ិ      នម       ភណិតព្វំ        មញញសីតិ        េ         កុបបេិ  
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២៨៥ 

តិកនិេទទស 

េបើភិកខុជេថរៈ ែតជអនក្រទុស្តសីល មនធម៌ដ៏ មក អេំពើេនះ េ្រពះភិកខុ  

េនះមនពណ៌គឺសីល ្រកក់ សពំត់សមបកេឈើមនពណ៌ ្រកក់ មន 

ឧបមយ៉ង មិញ បុគគលេនះ ក៏មនឧបេមយយយ៉ងេនះែដរ េបើ 

ពួកជន មួយ េសព គប់ ចូលេទអងគុយជិត ែតងដល់នូវករ 

្រប្រពឹត្ត មនូវទិដ្ឋិរបស់បុគគលេនះ ករេសពេនះ ្រប្រពឹត្តេទ េដើមប ី

មិនជ្របេយជន៍ េដើមបេីសចក្ដីទុកខ អស់កលជយូរអែង្វង ដល់ជន 

ពួកេនះ អេំពើេនះ េ្រពះបុគគលេនះមនសមផស ជទុកខ សពំត់សបំក 

េឈើ មនសមផស រងឹេនះ មនឧបមយ៉ង មិញ បុគគលេនះ ក៏ 

មនឧបេមយយយ៉ងេនះែដរ បុគគលេនះ េបើទទួលចីវរ បិណ្ឌ បត 

េសនសនៈ គិ នបបចចយេភសជជបរកិខ រ របស់ជនពួក  ករទទួល 

េនះ ែតងមិនមនផលេ្រចើន មិនមន និសង េ្រចើន ដល់ជនពួក 

េនះ អេំពើេនះ េ្រពះបុគគលេនះមនតៃម្លតិច សពំត់សបំកេឈើមន 

តៃម្លតិចេនះ មនឧបមយ៉ង មិញ បុគគលេនះ ក៏មនឧបេមយយ 

យ៉ងេនះែដរ ្របសិនេបើភិកខុជេថរៈ មនសភពយ៉ងេនះ និយយ 

កនុងក ្ត លជនុំំសងឃ ពួកភិកខុនគំន និយយយ៉ងេនះ នឹងភិកខុជេថរៈ 

េនះថ ្របេយជន៍អ្វី េ យពកយែដលេ កជមនុស លងង់មិនឈ្ល ស 

េពលេហើយ  េ កសមគ ល់នូវពកយែដលេគគបបេីពលចុះ  ភិកខុ េនះក៏ខឹង 
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២៨៦ 

អភិធមមបិដេក   បុគគលបបញញត្តិ 

អនត្តមេន តថរបូឹ ចំ និចឆ េរតិ យថរបូយ 
ចយ សេងឃ(១) ឧកខិ បតិ សងក រកេូដវ នំ េបតថ- 

កំ ។ ឥេម តេយ េបតថកបូម បុគគ  សេន្ត  
សំវជិជមន   ភិកខូ សុ    ។ 
 [៩៦] តតថ កតេម តេយ កសិកវតថូបម 
បុគគ  ។ តីណិ កសិកវ ថ និ នវមប ិ កសិ- 
កវតថំ វណ្ណវន្តំ េចវ េ តិ សុខសមផស ញច  ម- 
ហគឃញច  មជឈមិមប ិ កសិកវតថំ វណ្ណវន្តំ េចវ េ តិ 
សុខសមផស ញច  មហគឃញច  ជិណ្ណមប ិ កសិកវតថំ 
វណ្ណវន្តំ េចវ េ តិ សុខសមផស ញច  មហគឃញច  ។ 
ជិណ្ណមប ិ កសិកវតថំ រតនបលិេវឋនំ  កេ ន្តិ 
គនធករណ្ឌ េក          នំ    និកខិ បន្តិ     ។ 
 [៩៧] ឯវេមវ តេយេម កសិកវតថូបម 
បុគគ  សេន្ត  សំវជិជមន ភិកខូ សុ ។ កតេម 
តេយ ។ នេ  េចបិ ភិកខុ  េ តិ សីល  
កលយណធេមម  ឥទមស  សុវណ្ណ យ េសយយ- 
ថបិ            តំ            កសិកវតថំ            វណ្ណវន្តំ             តថបូេម 
     ១   ឱ. ម.   ឯតថន្តេរ   តន្តិ   សេទទ    ទិស តិ   ។ 
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២៨៦ 

អភិធមមបិដក   បុគគលបបញញត្តិ 

អន់ចិត្ត (េបើ) សងឃេលើកេទស េ យ ចមនសភពយ៉ង  ក៏ 

បេញចញនូវ ចមនសភពយ៉ងេនះ ដូចជសពំត់សបំកេឈើ ែដល 

េគេចលេលើគនំរសំ ម ។ េនះបុគគល ៣ ពួក េ្រប បេ យសពំត់ 

សបំកេឈើ   រែមងមនកនុងពួកភិកខុ    ។ 

 [៩៦] ប ្ត បុគគលទងំេនះ បុគគល ៣ ពួក េ្រប បេ យ 

សពំត់កសិកៈ េតើដូចេម្តច ។ សពំត់កសិកៈ មន ៣ យ៉ង គឺ 

សពំត់កសិកៈថមី ជសពំត់មនពណ៌ល្អផង មនសមផស ទន់ផង មន 

តៃម្លេ្រចើនផង ១ សពំត់កសិកៈ ជក ្ត ល ជសពំត់មនពណ៌ 

ល្អផង មនសមផស ទន់ផង មនតៃម្លេ្រចើនផង ១ សពំត់កសិកៈ 

ចស់ ជសពំត់មនពណ៌ល្អផង មនសមផស ទន់ផង មនតៃម្លេ្រចើន 

ផង ១ ពួកជន ែតងយកសពំត់កសិកៈែដលចស់េហើយ េធ្វើជសពំត់ 

ស្រមប់េវចែកវបន ឬ តមកល់ទុកនូវសពំត់េនះ កនុងទូស្រមប់ ក់ 

នូវេ្រគ ង្រកអូប    ។ 

 [៩៧] បុគគល ៣ ពួក េ្រប បេ យសពំត់កសិកៈេនះ រែមង 

មនកនុងពួកភិកខុ  ក៏យ៉ងេនះឯង ។ បុគគល ៣ ពួក េតើដូចេម្តច ។ 

្របសិនេបើភិកខុ បួសថមី ជអនកមនសីល មនកលយណធម៌ អេំពើេនះ 

េ្រពះភិកខុ េនះ   មនពណ៌គឺសីលល្អ   សពំត់កសិកៈេនះ  មនពណ៌ល្អ 
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២៨៧ 

តិកនិេទទេ  

អយ ំ បុគគេ  េយ េខ បនស  េសវន្តិ ភជន្ត ិ

បយិរុបសន្តិ ទិ ្ឋ នុគតឹ បជជន្តិ េតសន្តំ េ តិ 

ទីឃរត្តំ ហិ យ សុខយ ឥទមស  សុខសមផស - 

យ េសយយថបិ តំ កសិកវតថំ សុខសមផស  ំ

តថបូេម អយ ំ បុគគេ  េយសំ េខ បន ប- 

ដិគគ ្ហ តិ ចីវរបិណ្ឌ បតេសនសនគិ នបបចចយេភ- 

សជជបរកិខ រ ំ េតសន្តំ មហបផលំ េ តិ ម និសំសំ 

ឥទមស  មហគឃ យ េសយយថបិ តំ កសិកវតថំ 

មហគឃ ំ តថបូេម អយ ំ បុគគេ  មជឈេិម េចបិ 

ភិកខុ  ។ េប ។ េថេ  េចបិ ភិកខុ  េ តិ សីល  

កលយណធេមម  ឥទមស  សុវណ្ណ យ េសយយ- 

ថបិ តំ កសិកវតថំ វណ្ណវន្តំ តថបូេម អយ ំ

បុគគេ  េយ េខ បនស  េសវន្តិ ភជន្តិ បយិរុ- 

បសន្តិ           ទិ ្ឋ នុគតឹ           បជជន្តិ         េតសន្តំ          េ តិ 
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២៨៧ 

តិកនិេទទស 

មនឧបមយ៉ង  បុគគលេនះ ក៏មនឧបេមយយយ៉ងេនះែដរ េបើពួក 

ជន មួយ េសព គប់ ចូលេទអងគុយជិត ែតងដល់នូវករ្រប្រពឹត្ត 

មនូវទិដ្ឋិរបស់បុគគលេនះ ករេសពគប់ជេដើមេនះ ែតង្រប្រពឹត្តេទ 

េដើមបជី្របេយជន៍ េដើមបេីសចក្ដីសុខ ដល់ជនពួកេនះ អស់កលជ 

យូរអែង្វង អេំពើេនះ េ្រពះបុគគលេនះមនសមផស ជសុខ សពំត់ក- 

សិកៈេនះ មនសមផស ទន់ មនឧបមយ៉ង មិញ បុគគលេនះ ក៏ 

មនឧបេមយយយ៉ងេនះែដរ បុគគលេនះេបើទទួលចីវរ បិណ្ឌ បត េសន- 

សនៈ គិ នបបចចយេភសជជបរកិខ រ របស់ជនពួក  ករទទួលេនះ 

រែមងមនផលេ្រចើន មន និសង េ្រចើន ដល់ជនពួកេនះ អេំពើេនះ 

េ្រពះបុគគលេនះ មនតៃម្លេ្រចើន សពំត់កសិកៈេនះ មនតៃម្លេ្រចើន 

មនឧបមយ៉ង មិញ បុគគលេនះ ក៏មនឧបេមយយយ៉ងេនះែដរ 

េបើភិកខុជក ្ត ល ។ េប ។ េបើភិកខុជេថរៈ មនសីល មនកលយណ- 

ធម៌ អេំពើេនះ េ្រពះភិកខុ េនះមនពណ៌គឺសីលល្អ សពំត់កសិកៈេនះ 

មនពណ៌ល្អ មនឧបមយ៉ង មិញ បុគគលេនះ ក៏មនឧបេមយយ 

យ៉ងេនះែដរ េបើពួកជន មួយ េសព គប់ ចូលេទអងគុយជិត ែតង 

ដល់នូវករ្រប្រពឹត្ត ម   នូវទិដ្ឋិរបស់បុគគលេនះ   ករេសពគប់ជេដើមេនះ 
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២៨៨ 

អភិធមមបិដេក   បុគគលបបញញត្តិ 

ទីឃរត្តំ ហិ យ សុខយ ឥទមស  សុខសមផស យ 

េសយយថបិ តំ កសិកវតថំ សុខសមផស  ំ តថបូេម 

អយ ំ បុគគេ  េយសំ េខ បន បដិគគ ្ហ តិ 

ចី វ រ បិណ្ឌ បត េសនសនគិ នបបចចយ េភសជជ ប រ កិខ រ  ំ

េតសន្តំ មហបផលំ េ តិ ម និសំសំ ឥទមស  

មហគឃ យ េសយយថបិ តំ កសិកវតថំ មហគឃ ំ

តថបូេម អយ ំ បុគគេ  ឯវរេូប េច េថេ  ភិកខុ  

សងឃមេជឈ ភណតិ តេមនំ ភិកខូ  ឯវមហំសុ 

អបបស ទធ  យសមេន្ត  េ ថ េថេ  ភិកខុ  

ធមមញច  វនិយញច  ភណតីតិ តស  តំ វចនំ េធយយ ំ

គចឆតិ គនធករណ្ឌ េកវ នំ កសិកវតថំ ។ ឥេម 

តេយ កសិកវតថូបម បុគគ  សេន្ត  សំវជិជ- 

មន   ភិកខូ សុ    ។ 

 [៩៨]     កតេម      ច      បុគគេ       សុបបេមេយយ       ។ 
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២៨៨ 

អភិធមមបិដក   បុគគលបបញញត្តិ 

ែតង្រប្រពឹត្តេទ េដើមបជី្របេយជន៍ េដើមបេីសចក្ដីសុខ ដល់ជនពួក 

េនះអស់កលជអែង្វង អេំពើេនះ េ្រពះបុគគលេនះ មនសមផស ជសុខ 

សពំត់កសិកៈេនះ មនសមផស ទន់ មនឧបមយ៉ង មិញ បុគគល 

េនះ ក៏មនឧបេមយយយ៉ងេនះែដរ បុគគលេនះ េបើទទួលចីវរ បិណ្ឌ បត 

េសនសនៈ គិ នបបចចយេភសជជបរកិខ រ របស់ជនពួក  ករទទួល 

េនះ រែមងមនផលេ្រចើន មន និសង េ្រចើនដល់ជនពួកេនះ អេំពើ 

េនះ េ្រពះបុគគលេនះ មនតៃម្លេ្រចើន សពំត់កសិកៈេនះ មនតៃម្ល 

េ្រចើន មនឧបមយ៉ង មិញ បុគគលេនះ ក៏មនឧបេមយយយ៉ង 

េនះែដរ េបើភិកខុជេថរៈ មនសភពែបបេនះ និយយកនុងក ្ត លជ-ំ 

នុំសងឃ ពួកភិកខុនគំន និយយយ៉ងេនះ នឹងភិកខុជេថរៈេនះថ បពិ្រត 

េ កមន យុ េ កជអនកមនសទធ តិច ភិកខុជេថរៈេពលនូវធម៌ 

ផង នូវវនិ័យផង ពកយេនះ របស់ភិកខុជេថរៈេនះ គួរយកទុក ក់ 

កនុងចិត្តបន ដូចជសពំត់កសិកៈ គួរយកទុក ក់កនុងទូស្រមប់ ក់នូវ 

វតថុមនក្លិន្រកអូប ។ េនះ បុគគល ៣ ពួក េ្រប បេ យសពំត់កសិកៈ 

រែមងមនកនុងពួកភិកខុ     ។ 

 [៩៨]   បុគគលែដលេគ្របមណបនេ យងយ     េតើដូចេម្តច     ។ 
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២៨៩ 

តិកនិេទទេ  

ឥេធកេចច  បុគគេ  ឧទធេ  េ តិ ឧននេ  

ចបេ  មុខេ  វកិិណ្ណ េច មុដ្ឋស តិ អសមប- 

ជេន អសមហិេ  វពិភន្តចិេ ្ត  បកដិ្រនទិេយ 

អយ ំ វុចចតិ បុគគេ  សុបបេមេយយ ។ កតេម 

ច បុគគេ  ទុបបេមេយយ ។ ឥេធកេចច  បុគគេ  

អនុទធេ  េ តិ អនុននេ  អចបេ  អមុខេ  

អវកិិណ្ណ េច ឧបដ្ឋិតស តិ សមបជេន សមហិ- 

េ  ឯកគគចិេ ្ត  សំវុតិ្រនទិេយ អយ ំ វុចចតិ បុគគ- 

េ  ទុបបេមេយយ ។ កតេម ច បុគគេ  អបប- 

េមេយយ ។ ឥេធកេចច  បុគគេ  ស នំ ខយ 

អនសវ ំ េចេ វមុិត្តឹ បញញ វមុិត្តឹ ទិេដ្ឋវ ធេមម សយ ំ

អភិញញ  សចឆិក ្វ  ឧបសមបជជ វហិរតិ អយ ំ វុចចតិ 

បុគគេ      អបបេមេយយ     ។ 

 [៩៩] កតេម ច បុគគេ  ន េសវតិេព្វ  ន 

ភជិតេព្វ      ន     បយិរុបសិតេព្វ       ។      ឥេធកេចច      បុគគេ  
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២៨៩ 

តិកនិេទទស 

បុគគលខ្លះ កនុងេ កេនះ ជអនក យមយ េលើកកមពស់ មនចិត្ត 

េឃ្លងេឃ្ល ង មនមត់រងឹ មន ច ត់ យ េភ្លច ម រតី មិនដឹងខ្លួន 

មនចិត្តមិនតមកល់ម ំ មនចិត្តភ័ន្ត្រចឡ ំ មនឥ្រនទិយ្របកដ េនះេ ថ 

បុគគលែដលេគ្របមណបនេ យងយ ។ បុគគលែដលេគ្របមណ 

បនេ យ្រក េតើដូចេម្តច ។ បុគគលខ្លះ កនុងេ កេនះ ជអនកមិន 

យមយ មិនេលើកកមពស់ មនចិត្តមិនេឃ្លងេឃ្ល ង មនមត់មិនរងឹ 

មន ចមិន ត់ យ មន ម រតីតមកល់ស៊ប់ មនេសចក្ដីដឹងខ្លួន មនចិត្ត 

តមកល់ម ំមនចិត្តមូលកនុង រមមណ៍ែតមួយ មនឥ្រនទិយស្រងួមេហើយ េនះ 

េ ថ បុគគលែដលេគ្របមណបនេ យ្រក ។ បុគគលែដលេគ្របមណ 

មិនបន េតើដូចេម្តច ។ បុគគលខ្លះ កនុងេ កេនះ បនេធ្វើឲយជក់ចបស់ 

សេ្រមច េ យបញញ ដ៏ឧត្តមេ យខ្លួនឯង កនុងបចចុបបនន នូវេចេ វមុិត្តិ 

បញញ វមុិត្តិ ែដលមិនមន សវៈ េ្រពះអស់េទៃន សវៈទងំ យ 

េហើយសេ្រមចស្រមន្តេន េនះេ ថ បុគគលែដលេគ្របមណមិនបន ។ 

 [៩៩] បុគគលែដលេគមិនគួរេសព មិនគួរគប់ មិនគួរចូល 

េទអងគុយជិត     េតើដូចេម្តច     ។     បុគគលខ្លះ     កនុងេ កេនះ    ជអនក 
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២៩០ 

អភិធមមបិដេក   បុគគលបបញញត្តិ 

ហីេន េ តិ សីេលន សមធិន បញញ យ ឯវរេូប 

បុគគេ  ន េសវតិេព្វ  ន ភជិតេព្វ  ន បយិរុ- 

បសិតេព្វ  អញញ្រត អនុទទយ អញញ្រត អនុកមប ។ 

កតេម ច បុគគេ  េសវតិេព្វ  ភជិតេព្វ  បយិរុ- 

បសិតេព្វ  ។ ឥេធកេចច  បុគគេ  សទិេ  េ តិ 

សីេលន សមធិន បញញ យ ឯវរេូប បុគគេ  េសវ-ិ 

តេព្វ  ភជិតេព្វ  បយិរុបសិតេព្វ  ។ តំ កិស  េហតុ ។ 

សីល មញញគ នំ សតំ សីលកថ ច េន ភវសិ - 

តិ  ច េន ផសុ ភវសិ តិ  ច េន 

បវត្តិនី ភវសិ តិ សមធិ មញញគ នំ សតំ សមធិ- 

កថ ច េន ភវសិ តិ  ច េន ផសុ ភវសិ តិ 

 ច េន បវត្តិនី ភវសិ តិ បញញ មញញគ នំ 

សតំ បញញ កថ ច េន ភវសិ តិ  ច េន 

ផសុ ភវសិ តិ  ច េន បវត្តិនី ភវសិ តីតិ 

ត ម  ឯវរេូប បុគគេ  េសវតិេព្វ  ភជិតេព្វ  

បយិរុបសិតេព្វ  ។ កតេម ច បុគគេ  សកក ្វ  

គរុក ្វ         េសវតិេព្វ         ភជិតេព្វ         បយិរុបសិតេព្វ         ។ 
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២៩០ 

អភិធមមបិដក   បុគគលបបញញត្តិ 

េថកទបជង េ យសីលសមធិនិងបញញ  បុគគលែបបេនះ េគមិនគួរ 
េសព មិនគួរគប់ មិនគួរចូលេទអងគុយជិត េវៀរែលងែតមនេសចក្ដី 

ណិត េវៀរែលងែតមនេសចក្ដីអនុេ្រគះ ។ បុគគលែដលេគគួរេសព 
គួរគប់រក គួរចូលេទអងគុយជិត េតើដូចេម្តច ។ បុគគលខ្លះ កនុងេ ក 
េនះ ជអនកេសមើគន  េ យសីលសមធិនិងបញញ  បុគគលមនសភព 
យ៉ងេនះ េគគួរេសព គួរគប់រក គួរចូលេទអងគុយជិត ។ ដេំណើ រ 
េនះ េតើេ្រពះេហតុអ្វី ។ េ្រពះថ សីលកថ របស់ពួកសបបុរស 
ែដលដល់នូវភពេសមើគន  េ យសីល នឹងជកថេកើតមន ដល់ពួក 
េយើងផង សីលកថេនះ នឹងជទីសបបយៃនពួកេយើងផង សីលកថ 
េនះ នឹង្រប្រពឹត្តេទដល់ពួកេយើងផង សមធិកថ របស់ពួកសបបុរស 
ែដលដល់នូវភពេសមើគន  េ យសមធិ នឹងជកថេកើតមន ដល់ពួក 
េយើងផង សមធិកថេនះ នឹងជទីសបបយៃនពួកេយើងផង សមធិកថ 
េនះ នឹង្រប្រពឹត្តេទដល់ពួកេយើងផង បញញ កថ របស់ពួកសបបុរស 
ែដលដល់នូវភពេសមើគម  េ យបញញ  នឹងជកថេកើតមនដល់ពួកេយើង 
ផង បញញ កថេនះ នឹងជទីសបបយៃនពួកេយើងផង បញញ កថេនះ 
នឹង្រប្រពឹត្តេទដល់ពួកេយើងផង េ្រពះេហតុេនះ បុគគលែបបេនះ េគ 
គួរេសព គួរគប់រក គួរចូលេទអងគុយជិត ។ បុគគលែដលគួរេធ្វើសកក រៈ 
េគរព     េហើយេសព     គប់រក     ចូលេទអងគុយជិត     េតើដូចេម្តច     ។ 
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២៩១ 

តិកនិេទទេ  

ឥេធកេចច  បុគគេ  អធិេក េ តិ សីេលន សម- 
ធិន បញញ យ ឯវរេូប បុគគេ  សកក ្វ  គរុក ្វ  
េសវតិេព្វ  ភជិតេព្វ  បយិរុបសិតេព្វ  ។ តំ កិស  
េហតុ ។ អបរបិរូ ំ  សីលកខនធំ បរបិេូរស មិ បរបិរូ ំ

 សីលកខនធំ តតថ តតថ បញញ យ អនុគគហិស មិ 
អបរបិរូ ំ  សមធិកខនធំ បរបិេូរស មិ បរបិរូ ំ  ស- 
មធិកខនធំ តតថ តតថ បញញ យ អនុគគហិស មិ អបរបិរូ ំ

 បញញ ខនធំ បរបិេូរស មិ បរបិរូ ំ  បញញ ខនធំ 
តតថ តតថ បញញ យ អនុគគហិស មីតិ ត ម  ឯវរេូប 
បុគគេ  សកក ្វ  គរុក ្វ  េសវតិេព្វ  ភជិតេព្វ  
បយិរុបសិតេព្វ     ។ 
 [១០០] កតេម ច បុគគេ  ជិគុចឆិតេព្វ  ន 
េសវតិេព្វ  ន ភជិតេព្វ  ន បយិរុបសិតេព្វ  ។ 
ឥេធកេចច  បុគគេ  ទុស េី  េ តិ បបធេមម  
អសុចិសង កស រសមចេ  បដិចឆននកមមេន្ត  អស - 
មេ  សមណបបដិេញញ  អ្រពហមចរ ី ្រពហមចរបីដ-ិ 
េញញ  អេន្ត បតូិ អវស ុេ  កសមពុកជេ  ឯវរេូប 
បុគគេ        ជិគុចឆិតេព្វ        ន         េសវតិេព្វ         ន       ភជិតេព្វ  
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២៩១ 

តិកនិេទទស 

បុគគលខ្លះ កនុងេ កេនះ ជអនកេ្រចើនេ យសីល សមធិ និងបញញ  
បុគគលែបបេនះ េគគួរេធ្វើសកក រៈ េគរព េហើយេសព គប់រក 
ចូលេទអងគុយជិត ។ ដេំណើ រេនះ េតើេ្រពះេហតុអ្វី ។ េ្រពះថ 
បុគគលែដលគិតថ អញនឹងបេំពញនូវសីលកខនធ ែដលមិនទន់បរបូិណ៌ 
ឬនឹងអនុេ្រគះនូវសីលកខនធ ែដលបរបូិណ៌េហើយ េ យបញញ  កនុងទី 
េនះៗ អញនឹងបេំពញនូវសមធិកខនធ ែដលមិនទន់បរបូិណ៌ ឬនឹង 
អនុេ្រគះនូវសមធិកខនធ ែដលបរបូិណ៌េហើយ េ យបញញ កនុងទីេនះៗ 
អញនឹងបេំពញនូវបញញ ខនធ ែដលមិនទន់បរបូិណ៌ ឬនឹងអនុេ្រគះនូវ 
បញញ ខនធ ែដលបរបូិណ៌េហើយ េ យបញញ កនុងទីេនះៗ េ្រពះេហតុ 
េនះ បុគគលមនសភពែបបេនះ េគគួរេធ្វើសកក រៈ េគរព េហើយ 
េសព     គប់រក     ចូលេទអងគុយជិត     ។ 
 [១០០] បុគគលែដលេគគួរេខពើម មិនគួរេសពគប់ មិនគួរ ប់រក 
មិនគួរចូលេទអងគុយជិត េតើដូចេម្តច ។ បុគគលខ្លះ កនុងេ កេនះ 
ជអនក្រទុស្តសីល មនធម៌ដ៏ មក មនមរយទគឺបុគគលគបបរីលឹក 
េ យេសចក្ដីរេងក សេ យអេំពើមិន ្អ ត បិទបងំអេំពើទុក មិនែមនជ 
សមណៈ េប្តជញ ខ្លួនថជសមណៈ មិនែមនជ្រពហមចរ ី េប្តជញ ខ្លួនថ 
ជ្រពហមចរ ី ជអនកស្អុយកនុង មនចិត្តទទឹកេ យ គៈ េ្រជក្រជក 
េ យកិេលស  បុគគលែបបេនះ  េគគបបេីខពើម  មិនគួរេសព  មិនគួរគប់រក 
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២៩២ 

អភិធមមបិដេក   បុគគលបបញញត្តិ 

ន បយិរុបសិតេព្វ  ។ តំ កិស  េហតុ ។ កិញច បិ 

ឯវរបូស  បុគគលស  ន ទិ ្ឋ នុគតឹ បជជតិ អថ 

េខ នំ បបេក កិត្តិសេទទ  អពភុគគចឆតិ បបមិេ ្ត  

បុរសិបុគគេ  បបស េយ បបសមបវេងក តិ េស- 

យយថបិ នម អហិ គថូគេ  កិញច បិ ន ឌំសតិ 

អថ េខ នំ មេកខតិ ឯវេមវ កិញច បិ ឯវរបូស  

បុគគលស  ន ទិ ្ឋ នុគតឹ បជជតិ អថ េខ នំ 

បបេក កិត្តិសេទទ  អពភុគគចឆតិ បបមិេ ្ត  បុរសិ- 

បុគគេ  បបស េយ បបសមបវេងក តិ ត ម  

ឯវរេូប បុគគេ  ជិគុចឆិតេព្វ  ន េសវតិេព្វ  ន 

ភជិតេព្វ  ន បយិរុបសិតេព្វ  ។ កតេម ច បុគគ- 

េ  អជឈុេបកខិ តេព្វ  ន េសវតិេព្វ  ន ភជិតេព្វ  ន 

បយិរុបសិតេព្វ  ។ ឥេធកេចច  បុគគេ  េកធេន 

េ តិ ឧបយសពហុេ  អបបមបវុិេ ្ត  សមេន 

អភិសជជតិ កុបបតិ ពយបជជតិ បតិដ្ឋីយតិ េកបញច  

េទសញច  អបបចចយញច  បតុកេ តិ េសយយថបិ នម 

ទុ ្ឋ រុេក        កេដ្ឋន                កឋ យ                ឃដ្តិេ  
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២៩២ 

អភិធមមបិដក   បុគគលបបញញត្តិ 

មិនគួរចូលេទអងគុយជិត ។ ដេំណើ រេនះ េតើេ្រពះេហតុអ្វី ។ េ្រពះ 

ថ បុគគលមិនដល់នូវករ្រប្រពឹត្ត ម នូវទិដ្ឋិរបស់បុគគលែបបេនះ ក៏ 

ពិតែមនេហើយ ែតកិត្តិស័ពទដ៏ ្រកក់ ៃនបុគគលេនះ រែមងខចរខច យថ 

បុរសបុគគលេនះ មនមិ្រត ្រកក់ មនសំ ញ់ ្រកក់ ងកេទរក 

បុគគល ្រកក់ ពស់េនកនុងរេ ្ត មក មិនចឹកសីុ ក៏ពិតែមនេហើយ 

ែត មក គង់្រប ក់នូវពស់េនះ យ៉ង មិញ បុគគលមិនដល់នូវ 

ករ្រប្រពឹត្ត ម នូវទិដ្ឋិរបស់បុគគលែបបេនះ ក៏ពិតែមនេហើយ ែតកិត្តិ- 

សពទដ៏ ្រកក់ៃនបុគគលេនះ រែមងខចរខច យថ បុរសបុគគលេនះ មន 

មិ្រត ្រកក់ មនសំ ញ់ ្រកក់ ងកេទរកបុគគល ្រកក់ ក៏យ៉ង 

េនះែដរ េ្រពះេហតុេនះ បុគគលែបបេនះ េគគួរេខពើម មិនគួរេសព 

មិនគួរគប់រក មិនគួរចូលេទអងគុយជិត ។ បុគគលេគគួរសម្លឹងេមើល 

ែតមិនគួរេសព មិនគួរគប់រក មិនគួរចូលេទអងគុយជិត េតើដូចេម្តច ។ 

បុគគលខ្លះ កនុងេ កេនះ ជអនកេ្រកធ េ្រចើនេ យករចេង្អ តចង្អល់ 

សូមបែីតេគស្តីថបន្តិចបន្តួច ក៏ខនក់ចិត្ត ខឹង ពយបទ តតប េធ្វើ 

េសចក្ដីេ្រកធ ្របទូស្ត និងេសចក្ដីមិនេ្រតកអរ ឲយ្របកដ ដេំប 

រកី     ែដលបុគគលឲយជល់      េ យេឈើ      ឬអែំបង      ែតងហូរទឹករៃង 
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២៩៣ 

តិកនិេទទេ  

ភិេយយេ  ម ្ត យ សវ ំ េទតិ ឯវេមវ ឥេធ- 

កេចច  បុគគេ  េកធេន េ តិ ឧបយសពហុ- 

េ  អបបមប ិ វុេ ្ត  សមេន អភិសជជតិ កុបបតិ 

ពយបជជតិ បតិដ្ឋីយតិ េកបញច  េទសញច  អបបចច- 

យញច  បតុកេ តិ េសយយថបិ នម តិនទុក តំ 

កេដ្ឋន  កឋ យ  ឃដ្តិតំ ភិេយយេ  ម ្ត យ 

ចិចចិ យតិ ចិដិចិ យតិ ឯវេមវ ឥេធកេចច  បុគគេ  

េកធេន េ តិ ឧបយសពហុេ  អបបមប ិ វុេ ្ត  

សមេន អភិសជជតិ កុបបតិ ពយបជជតិ បតិដ្ឋីយតិ 

េកបញច  េទសញច  អបបចចយញច  បតុកេ តិ េសយយ- 

ថបិ នម គថូកេូប កេដ្ឋន  កឋ យ  

ឃដ្តិេ  ភិេយយេ  ម ្ត យ ទុគគេនធ  េ តិ 

ឯវេមវ ឥេធកេចច  បុគគេ  េកធេន េ តិ 

ឧបយសពហុេ  អបបមប ិ វុេ ្ត  សមេន អភិ- 

សជជតិ កុបបតិ ពយបជជតិ បតិដ្ឋីយតិ េកបញច  េទ- 

សញច          អបបចចយញច         បតុកេ តិ        ឯវរេូប        បុគគេ  
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២៩៣ 

តិកនិេទទស 

េ យៃ្រកែលងជង្របមណ យ៉ង មិញ បុគគលខ្លះ កនុងេ ក 

េនះ ជអនកេ្រកធ េ្រចើនេ យេសចក្ដីចេង្អ តចង្អល់ សូមបេីគស្តីថបន្តិច 

បន្តួច ក៏ខនក់ចិត្ត ខឹង ពយបទ តតប េធ្វើេសចក្ដីេ្រកធ ្របទូស្ត 

និងេសចក្ដីមិនេ្រតកអរ ឲយ្របកដ ក៏យ៉ងេនះែដរ អងកត់េភ្លើងអុសដេងក  

ែដលេគទងគិច េចយេឈើឬអែំបង រែមងែបក្រពយឮែ្របះៗ េ យៃ្រក 

ែលងជង្របមណ យ៉ង មិញ បុគគលខ្លះ កនុងេ កេនះ ជអនក 

េ្រកធ េ្រចើនេ យេសចក្ដីចេង្អ តចង្អល់ សូមបេីគស្តីថបន្តិចបន្តួច ក៏ 

ខនក់ចិត្ត ខឹង ពយបទ តតប េធ្វើេសចក្ដីេ្រកធ េសចក្ដី្របទូស្ត និង 

េសចក្ដីមិនេ្រតកអរ ឲយ្របកដ ក៏យ៉ងេនះែដរ រេ ្ត មកែដល 

បុគគលកូរវកឹ េ យេឈើ ឬអែំបង រែមងមនក្លិន ្រកក់ េ យៃ្រក 

ែលងជង្របមណ យ៉ង មិញ បុគគលខ្លះ កនុងេ កេនះ ជអនក 

េ្រកធ េ្រចើនេ យេសចក្ដីចេង្អ តចង្អល់ សូមបេីគស្តីថបន្តិចបន្តួច ក៏ 

ខនក់ចិត្ត ខឹង ពយបទ តតប េធ្វើេសចក្ដីេ្រកធ េសចក្ដី្របទូស្ត និង 

េសចក្ដីមិនេ្រតកអរ      ឲយ្របកដ      ក៏យ៉ងេនះែដរ       បុគគលែបបេនះ 
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២៩៤ 

អភិធមមបិដេក   បុគគលបបញញត្តិ 

អជឈុេបកខិ តេព្វ  ន េសវតិេព្វ  ន ភជិតេព្វ  ន 

បយិរុបសិតេព្វ  ។ តំ កិស  េហតុ ។ អេកក - 

េសយយបិ មំ បរភិេសយយបិ មំ អនតថមប ិ េម ក- 

េរយយតិ ត ម  ឯវរេូប បុគគេ  អជឈុេបកខិ តេព្វ  

ន េសវតិេព្វ  ន ភជិតេព្វ  ន បយិរុបសិតេព្វ  ។ 

កតេម ច បុគគេ  េសវតិេព្វ  ភជិតេព្វ  បយិរុ- 

បសិតេព្វ  ។ ឥេធកេចច  បុគគេ  សីល  េ តិ 

កលយណធេមម  ឯវរេូប បុគគេ  េសវតិេព្វ  ភជិ- 

តេព្វ  បយិរុបសិតេព្វ  ។ តំ កិស  េហតុ ។ 

កិញច បិ ឯវរបូស  បុគគលស  ន ទិ ្ឋ នុគតឹ បជជតិ 

អថ េខ នំ កលយេ  កិត្តិសេទទ  អពភុគគចឆតិ 

កលយណមិេ ្ត  បុរសិបុគគេ  កលយណស េយ 

កលយណសមបវេងក តិ ត ម  ឯវរេូប បុគគេ  

េសវតិេព្វ      ភជិតេព្វ      បយិរុបសិតេព្វ      ។ 

 [១០១] កតេម ច បុគគេ  សីេលសុ បរបិរូកីរ ី

សមធិសមឹ        មត្តេ ករ ី       បញញ យ        មត្តេ ករ ី      ។ 
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២៩៤ 

អភិធមមបិដក   បុគគលបបញញត្តិ 

េគគួរសម្លឹងេមើល ែតមិនគួរេសព មិនគួរគប់រក មិនគួរចូលេទអងគុយ 

ជិត ។ ដេំណើ រេនះ េតើេ្រពះេហតុអ្វី ។ េ្រពះថ អនកផងែតងគិត 

ថ អនកេនះ មុខជនឹងេជរអញ នឹងផ្ត អញ ឬនឹងេធ្វើនូវអេំពើមិនជ 

្របេយជន៍ដល់អញពំុខន េ្រពះេហតុេនះ បុគគលែបបេនះ េគគួរសម្លឹង 

េមើល ែតមិនគួរេសព មិនគួរគប់រក មិនគួរចូលេទអងគុយជិត ។ 

បុគគលគួរេគេសព គួរគប់រក គួរចូលេទអងគុយជិត េតើដូចេម្តច ។ 

បុគគលខ្លះ កនុងេ កេនះ ជអនកមនសីល មនធម៌ល្អ បុគគលែបប 

េនះ ែដលគួរេសព គួរគប់រក គួរចូលេទអងគុយជិត ។ ដេំណើ រ 

េនះ េតើេ្រពះេហតុអ្វី ។ បុគគលមិនដល់នូវករ្រប្រពឹត្ត ម នូវទិដ្ឋិ 

របស់បុគគលែបបេនះ ក៏ពិតែមនេហើយ ែតកិត្តិសពទដ៏ល្អៃនបុគគលេនះ 

ែតងខចរខច យលបេីទថ បុរសបុគគលេនះ មនមិ្រតល្អ មនសំ ញ់ 

ល្អ ងកេទរកបុគគលល្អ េ្រពះេហតុេនះ បុគគលែបបេនះ គួរេគ 

េសព     គួរគប់រក     គួរចូលេទអងគុយជិត     ។ 

 [១០១] បុគគលេធ្វើឲយេពញេលញកនុងសីល ែតេធ្វើបន្តិចបន្តួច 

កនុងសមធិ      េធ្វើបន្តិចបន្តួចកនុងបញញ       េតើដូចេម្តច      ។       បុគគលជ 
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២៩៥ 

តិកនិេទទស 

េ បននសកទគមិេន ឥេម វុចចន្តិ បុគគ  
សីេលសុ បរបិរូកីរេិន សមធិសមឹ មត្តេ ករ-ិ 
េន បញញ យ មត្តេ ករេិន ។ កតេម ច 
បុគគេ  សីេលសុ ច បរបិរូកីរ ី សមធិសមិញច  
បរបិរូកីរ ី បញញ យ មត្តេ ករ ី ។ អនគមី 
អយ ំ វុចចតិ បុគគេ  សីេលសុ ច បរបិរូកីរ ី
សមធិសមិញច  បរបិរូកីរ ី បញញ យ មត្តេ ករ ី ។ 
កតេម ច បុគគេ  សីេលសុ ច បរបិរូកីរ ី
សមធិសមិញច  បរបិរូកីរ ី បញញ យ ច បរបិរូកីរ ី ។ 
អរ  អយ ំ វុចចតិ បុគគេ  សីេលសុ ច បរបិរូ-ី 
ករ ី សមធិសមិញច  បរបិរូកីរ ី បញញ យ ច បរបិរូ-ី 
ករ ី     ។ 
 [១០២] តតថ កតេម តេយ ស ថ េ  ។ 
ឥេធកេចច  ស ថ  កមនំ បរញិញំ  បញញ េបតិ(១) 
ន របូនំ បរញិញំ  បញញ េបតិ ន េវទននំ បរញិញំ  
បញញ េបតិ ឥធ បេនកេចច  ស ថ  កមនញច  
បរញិញំ           បញញ េបតិ          របូនញច           បរញិញំ            បញញ េបតិ 
     ១   ម.   សព្វតថ   េនសុ   បញញេបតីតិ   ទិស តិ   ។ 
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២៩៥ 

តិកនិេទទស 

េ បននៈនិងសកទគមី េនះេ ថ បុគគលេធ្វើឲយេពញេលញកនុង 

សីល ែតេធ្វើបន្តិចបន្តួចកនុងសមធិ េធ្វើបន្តិចបន្តួចកនុងបញញ  ។ បុគគល 

េធ្វើេពញេលញកនុងសីលផង េធ្វើេពញេលញកនុងសមធិផង ែតេធ្វើបន្តិច 

បន្តួចកនុងបញញ  េតើដូចេម្តច ។ បុគគលជអនគមី េនះេ ថ បុគគល 

េធ្វើេពញេលញកនុងសីលផង េធ្វើេពញេលញកនុងសមធិផង ែតេធ្វើបន្តិច 

បន្តួចកនុងបញញ  ។ បុគគលេធ្វើេពញេលញកនុងសីលផង េធ្វើេពញេលញ 

កនុងសមធិផង េធ្វើេពញេលញកនុងបញញ ផង េតើដូចេម្តច ។ បុគគល 

ជ្រពះអរហន្ត េនះេ ថ បុគគលេធ្វើេពញេលញកនុងសីលផង េធ្វើ 

េពញេលញកនុងសមធិផង     េធ្វើេពញេលញកនុងបញញ ផង     ។ 

 [១០២] ប ្ត បុគគលទងំេនះ បុគគលជ្រគូ ៣ ពួក េតើ 

ដូចេម្តច ។ ្រគូខ្លះ កនុងេ កេនះ បញញត្តនូវករកណំត់កម មិន 

បញញត្តនូវករកណំត់រូប មិនបញញត្តនូវករកណំត់េវទន ្រគូខ្លះ កនុង 

េ កេនះ     បញញត្តនូវករកណំត់កមផង     បញញត្តនូវករកណំត់រូបផង 
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២៩៦ 

អភិធមមបិដេក   បុគគលបបញញត្តិ 

ន េវទននំ បរញិញំ  បញញ េបតិ ឥធ បេនកេចច  ស ថ  
កមនញច  បរញិញំ  បញញ េបតិ របូនញច  បរញិញំ  បញញ - 
េបតិ េវទននញច  បរញិញំ  បញញ េបតិ ។ តតថ យ្វ យ ំ
ស ថ  កមនំ បរញិញំ  បញញ េបតិ ន របូនំ បរញិញំ  
បញញ េបតិ ន េវទននំ បរញិញំ  បញញ េបតិ របូ- 
វចរសមបត្តិយ ភី ស ថ  េតន ទដ្ឋេព្វ  ។ 
តតថ យ្វ យ ំ ស ថ  កមនញច  បរញិញំ  បញញ េបតិ 
របូនញច  បរញិញំ  បញញ េបតិ ន េវទននំ បរញិញំ  
បញញ េបតិ អរបូវចរសមបត្តិយ ភី ស ថ  េតន 
ទដ្ឋេព្វ  ។ តតថ យ្វ យ ំ ស ថ  កមនញច  
បរញិញំ  បញញ េបតិ របូនញច  បរញិញំ  បញញ េបតិ េវទ- 
ននញច  បរញិញំ  បញញ េបតិ សមម សមពុ េទធ  ស ថ  េតន 
ទដ្ឋេព្វ       ។      ឥេម      តេយ      ស ថ េ       ។ 
 [១០៣] តតថ កតេម អបេរបិ តេយ ស ថ េ  ។ 
ឥេធកេចច  ស ថ  ទិេដ្ឋ េចវ ធេមម អ ្ត នំ សចចេ  
េថតេ  បញញ េបតិ អភិសមប យញច  អ ្ត នំ សចចេ  
េថតេ  បញញ េបតិ ឥធ បេនកេចច  ស ថ  ទិេដ្ឋ 
េចវ        ធេមម        អ ្ត នំ        សចចេ         េថតេ        បញញ េបតិ 
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២៩៦ 

អភិធមមបិដក   បុគគលបបញញត្តិ 

ែតមិនបញញត្តនូវករកណំត់េវទន ្រគូខ្លះ កនុងេ កេនះ បញញត្តនូវករ 

កណំត់កមផង បញញត្តនូវករកណំត់រូបផង បញញត្តនូវករកណំត់េវទន 

ផង ។ ប ្ត ្រគូទងំេនះ ្រគូ  បញញត្តនូវករកណំត់កម ែត 

មិនបញញត្តនូវករកណំត់រូប មិនបញញត្តនូវករកណំត់េវទន បណ្ឌិ តគបប ី

យល់ថ ្រគូ (េនះ) បននូវរូបវចរសមបត្តិ េ យករបញញត្តេនះ ។ 

ប ្ត ្រគូទងំេនះ ្រគូ  ែដលបញញត្តនូវករកណំត់កមផង បញញត្តនូវ 

ករកណំត់រូបផង ែតមិនបញញត្តនូវករកណំត់េវទន បណ្ឌិ តគបបយីល់ថ 

្រគូ (េនះ) បននូវអរូបវចរសមបត្តិ េ យករបញញត្តេនះ ។ 

ប ្ត ្រគូទងំេនះ ្រគូ  បញញត្តនូវករកណំត់កមផង បញញត្ត 

នូវករកណំត់រូបផង បញញត្តនូវករកណំត់េវទនផង បណ្ឌិ តគបបយីល់ 

ថ ្រគូ (េនះ) ជ្រពះសមម សមពុទធ េ យករបញញត្តេនះ ។ េនះ 

បុគគលជ្រគូមនបីពួក    ។ 

 [១០៣] ប ្ត បុគគលទងំេនះ បុគគលជ្រគូ ៣ ពួក េ យ 

ែឡកេទៀត េតើដូចេម្តច ។ ្រគូខ្លះ កនុងេ កេនះ បញញត្តនូវខ្លួន 

កនុងបចចុបបនន ថេទៀង ថមមួំនផង បញញត្តនូវខ្លួនកនុងបរេ ក ថេទៀង 

ថមមួំនផង   ្រគូខ្លះ   កនុងេ កេនះ   បញញត្តនូវខ្លួនកនុងបចចុបបនន   ថេទៀង 
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២៩៧ 

តិកនិេទទេ  

េន ច េខ អភិសមប យ ំ អ ្ត នំ សចចេ  េថតេ  

បញញ េបតិ ឥធ បេនកេចច  ស ថ  ទិេដ្ឋ េចវ ធេមម 

អ ្ត នំ សចចេ  េថតេ  ន បញញ េបតិ អភិសមប- 

យញច  អ ្ត នំ សចចេ  េថតេ  ន បញញ េបតិ ។ 

តតថ យ្វ យ ំ ស ថ  ទិេដ្ឋ េចវ ធេមម អ ្ត នំ សចចេ  

េថតេ  បញញ េបតិ អភិសមប យញច  អ ្ត នំ សចចេ  

េថតេ  បញញ េបតិ សស ត េទ ស ថ  េតន 

ទដ្ឋេព្វ  ។ តតថ យ្វ យ ំ ស ថ  ទិេដ្ឋ េចវ ធេមម 

អ ្ត នំ សចចេ  េថតេ  បញញ េបតិ េន ច េខ 

អភិសមប យ ំ អ ្ត នំ សចចេ  េថតេ  បញញ េបតិ 

ឧេចឆទ េទ ស ថ  េតន ទដ្ឋេព្វ  ។ តតថ យ្វ យ ំ

ស ថ  ទិេដ្ឋ េចវ ធេមម អ ្ត នំ សចចេ  េថត- 

េ  ន បញញ េបតិ អភិសមប យញច  អ ្ត នំ សចចេ  

េថតេ  ន បញញ េបតិ សមម សមពុ េទធ  ស ថ  េតន 

ទដ្ឋេព្វ      ។     ឥេម     អបេរបិ     តេយ     ស ថ េ      ។ 

តិកនិេទទេ    ។ 
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២៩៧ 

តិកនិេទទស 

ថមមួំន ែតមិនបញញត្តនូវខ្លួនកនុងបរេ ក ថេទៀង ថមមួំនេឡើយ 

្រគូខ្លះ កនុងេ កេនះ មិនបញញត្តនូវខ្លួនកនុងបចចុបបនន ថេទៀង ថម ំ

មួនផង មិនបញញត្តនូវខ្លួនកនុងបរេ ក ថេទៀង ថមមួំនផង ។ ប ្ត  

្រគូទងំេនះ ្រគូ  បញញត្តនូវខ្លួនកនុងបចចុបបនន ថេទៀង ថមមួំន 

ផង បញញត្តនូវខ្លួនកនុងបរេ ក ថេទៀង ថមមួំនផង បណ្ឌិ តគបប ី

យល់ថ ្រគូ (េនះ) ជសស ត ទ (អនកេពលថេទៀង) េ យ 

ករបញញត្តេនះ ។ ប ្ត ្រគូទងំេនះ ្រគូ  បញញត្តនូវខ្លួនកនុង 

បចចុបបនន ថេទៀង ថមមួំន ែតមិនបញញត្តនូវខ្លួនកនុងបរេ ក ថ 

េទៀង ថមមួំនេឡើយ បណ្ឌិ តគបបយីល់ថ ្រគូ (េនះ) ជឧេចឆទ- 

ទ  (អនកេពលថសូនយ) េ យករបញញត្តេនះ ។ ប ្ត ្រគូទងំ 

េនះ ្រគូ  មិនបញញត្តនូវខ្លួនកនុងបចចុបបនន ថេទៀង ថមមួំនផង 

មិនបញញត្តនូវខ្លួនកនុងបរេ ក ថេទៀង ថមមួំនផង បណ្ឌិ តគបប ី

យល់ថ ្រគូ (េនះ) ជ្រពះសមម សមពុទធ េ យករបញញត្តេនះ ។ 

េនះ្រគូ ៣   ពួក     េ យែឡកេទៀត     ។ 

ចប់   តិកនិេទទស   ។ 
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២៩៨ 

អភិធមមបិដេក   បុគគលបបញញត្តិ 

ចតុកកនិេទទេ  

 [១០៤] កតេម ច បុគគេ  អសបបុរេិ  ។ 
ឥេធកេចច  បុគគេ  ប តិបតី េ តិ អទិនន - 
ទយី េ តិ កេមសុ មិចឆ ចរ ី េ តិ មុ - 
ទី េ តិ សុ េមរយមជជបបមទ ្ឋ យី េ តិ 

អយ ំ វុចចតិ បុគគេ  អសបបុរេិ  ។ កតេម 
ច បុគគេ  អសបបុរេិសន អសបបុរសិតេ  ។ ឥេធ- 
កេចច  បុគគេ  អត្តន ច ប តិបតី េ តិ 
បរញច  ប តិបេត សមទេបតិ អត្តន ច អ- 
ទិនន ទយី េ តិ បរញច  អទិនន ទេន សមទេបតិ 
អត្តន ច កេមសុ មិចឆ ចរ ី េ តិ បរញច  
កេមសុ មិចឆ ចេរ សមទេបតិ អត្តន ច មុ - 
ទី េ តិ បរញច  មុ េទ សមទេបតិ អត្តន 

ច សុ េមរយមជជបបមទ ្ឋ យី េ តិ បរញច  សុ - 
េមរយមជជបបមទ ្ឋ េន សមទេបតិ អយ ំ វុចចតិ 
បុគគេ  អសបបុរេិសន អសបបុរសិតេ  ។ កតេម 
ច        បុគគេ         សបបុរេិ        ។        ឥេធកេចច        បុគគេ  
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២៩៨ 

អភិធមមបិដក   បុគគលបបញញត្តិ 

ចតុកកនិេទទស 

 [១០៤] បុគគលជអសបបុរសេតើដូចេម្តច ។ បុគគលខ្លះ កនុង 

េ កេនះ ជអនកសម្ល ប់សត្វ លួច្រទពយេគ ្រប្រពឹត្តខុសកនុងកម 

និយយកុហក ងំេនកនុងេសចក្ដី្របមទ គឺផឹកនូវទឹក្រសវងឹ គឺសុ និង 

េមរយ័ េនះេ ថ បុគគលជអសបបុរស ។ បុគគលជអសបបុរសៃ្រក 

ែលងជងអសបបុរស េតើដូចេម្តច ។ បុគគលខ្លះ កនុងេ កេនះ សម្ល ប់ 

សត្វេ យខ្លួនឯងផង បបួលអនកដៃទឲយសម្ល ប់សត្វផង លួច្រទពយេគ 

េ យខ្លួនឯងផង បបួលអនកដៃទឲយលួច្រទពយេគផង ្រប្រពឹត្តខុសកនុងកម 

េ យខ្លួនឯងផង បបួលអនកដៃទឲយ្រប្រពឹត្តខុសកនុងកមផង និយយ 

កុហកេ យខ្លួនឯងផង បបួលអនកដៃទឲយនិយយពកយកុហកផង ងំ 

េនកនុងេសចក្ដី្របមទ គឺផឹកនូវទឹក្រសវងឹ គឺសុ និងេមរយ័ េ យខ្លួន 

ឯងផង បបួលអនកដៃទឲយ ងំេនកនុងេសចក្ដី្របមទ គឺផឹកនូវទឹក្រសវងឹ គឺ 

សុ និងេមរយ័ផង េនះេ ថ បុគគលជអសបបុរសៃ្រកែលងជងអសបបុ- 

រស   ។   បុគគលជសបបុរស   េតើដូចេម្តច    ។    បុគគលខ្លះ   កនុងេ កេនះ 
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២៩៩ 

ចតុកកនិេទទេ  

ប តិប  បដិវរិេ  េ តិ អទិនន ទន បដិ- 

វរិេ  េ តិ កេមសុ មិចឆ ច  បដិវរិេ  

េ តិ មុ ទ បដិវរិេ  េ តិ សុ េមរយ- 

មជជបបមទ ្ឋ ន បដិវរិេ  េ តិ អយ ំ វុចចតិ 

បុគគេ  សបបុរេិ  ។ កតេម ច បុគគេ  

សបបុរេិសន សបបុរសិតេ  ។ ឥេធកេចច  បុគគេ  

អត្តន ច ប តិប  បដិវរិេ  េ តិ បរញច  

ប តិប  េវរមណិយ សមទេបតិ អត្តន 

ច អទិនន ទន បដិវរិេ  េ តិ បរញច  អទិនន - 

ទន េវរមណិយ សមទេបតិ អត្តន ច កេមសុ 

មិចឆ ច  បដិវរិេ  េ តិ បរញច  កេមសុ មិចឆ - 

ច  េវរមណិយ សមទេបតិ អត្តន ច មុ ទ 

បដិវរិេ  េ តិ បរញច  មុ ទ េវរមណិយ 

សមទេបតិ អត្តន ច សុ េមរយមជជបបមទ ្ឋ ន 

បដិវរិេ  េ តិ បរញច  សុ េមរយមជជបបមទ ្ឋ ន 

េវរមណិយ សមទេបតិ អយ ំ វុចចតិ បុគគេ  

សបបុរេិសន     សបបុរសិតេ      ។ 
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២៩៩ 

ចតុកកនិេទទស 

ជអនកេវៀរចកប តិបត េវៀរចកអទិនន ទន េវៀរចកកេមសុមិចឆ - 

ចរ េវៀរចកមុ ទ េវៀរចកសុ េមរយមជជបបមទ ្ឋ ន េនះេ ថ 

បុគគលជសបបុរស ។ បុគគលជសបបុរសៃ្រកែលងជងសបបុរស េតើដូច 

េម្តច ។ បុគគលខ្លះ កនុងេ កេនះ ជអនកេវៀរចកប តិបតេ យ 

ខ្លួនឯងផង បបួលអនកដៃទឲយេវៀរចកប តិបតផង េវៀរចកអទិនន - 

ទនេ យខ្លួនឯងផង បបួលអនកដៃទឲយេវៀរចកអទិនន ទនផង េវៀរចក 

កេមសុមិចឆ ចរេ យខ្លួនឯងផង បបួលអនកដៃទឲយេវៀរចកកេមសុមិចឆ - 

ចរផង េវៀរចកមុ ទេ យខ្លួនឯងផង បបួលអនកដៃទឲយេវៀរចក 

មុ ទផង េវៀរចកសុ េមរយមជជបបមទ ្ឋ នេ យខ្លួនឯងផង បបួល 

អនកដៃទឲយេវៀរចកសុ េមរយមជជបបមទ ្ឋ នផង េនះេ ថ បុគគល 

ជសបបុរសៃ្រកែលងជងសបបុរស     ។ 
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៣០០ 

អភិធមមបិដេក   បុគគលបបញញត្តិ 

 [១០៥] កតេម ច បុគគេ  បេប ។ 

ឥេធកេចច  បុគគេ  ប តិបតី េ តិ អទិនន - 

ទយី េ តិ កេមសុ មិចឆ ចរ ី េ តិ មុ ទី 

េ តិ បិសុណ េច េ តិ ផរុស េច េ តិ 

សមផបប បី េ តិ អភិជឈលុ េ តិ ពយបនន- 

ចិេ ្ត  េ តិ មិចឆ ទិដ្ឋិ(១) េ តិ អយ ំ វុចចតិ បុគគេ  

បេប ។ កតេម ច បុគគេ  បេបន បបតេ  ។ 

ឥេធកេចច  បុគគេ  អត្តន ច ប តិបតី 

េ តិ បរញច  ប តិបេត សមទេបតិ អត្តន 

ច អទិនន ទយី េ តិ បរញច  អទិនន ទេន សម- 

ទេបតិ អត្តន ច កេមសុ មិចឆ ចរ ី េ តិ បរញច  

កេមសុ មិចឆ ចេរ សមទេបតិ អត្តន ច មុ ទី 

េ តិ បរញច  មុ េទ សមទេបតិ អត្តន ច 

បិសុណ េច េ តិ បរញច  បិសុ យ ចយ 

សមទេបតិ            អត្តន           ច           ផរុស េច           េ តិ 
     ១   មិចឆ ទិដ្ឋិេកតិ   បេ    យុត្តតេ    ។ 
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៣០០ 

អភិធមមបិដក   បុគគលបបញញត្តិ 

 [១០៥] បុគគល ្រកក់ េតើដូចេម្តច ។ បុគគលខ្លះ កនុង 

េ កេនះ ជអនកសម្ល ប់សត្វ លួច្រទពយេគ ្រប្រពឹត្តខុសកនុងកម 

និយយកុហក េពលពកយញុះញង់ េពលពកយ ្រកក់ េពលពកយ 

េ យ យ មនចិត្តសម្លឹងរៃំពចេំពះ្រទពយអនកដៃទ មនចិត្តពយបទ 

មនទិដ្ឋិខុស េនះេ ថ បុគគល ្រកក់ ។ បុគគល ្រកក់ៃ្រកែលង 

ជងបុគគល ្រកក់ េតើដូចេម្តច ។ បុគគលខ្លះ កនុងេ កេនះ ជ 

អនកសម្ល ប់សត្វេ យខ្លួនឯងផង បបួលអនកដៃទឲយសម្ល ប់សត្វផង លួច 

្រទពយេគេ យខ្លួនឯងផង បបួលអនកដៃទឲយលួច្រទពយេគផង ្រប្រពឹត្ត 

ខុសកនុងកមេ យខ្លួនឯងផង បបួលអនកដៃទឲយ្រប្រពឹត្តខុសកនុងកមផង 

េពលពកយកុហកេ យខ្លួនឯងផង បបួលអនកដៃទឲយេពលពកយកុហក 

ផង េពលពកយញុះញង់េ យខ្លួនឯងផង បបួលអនកដៃទឲយេពល 

ពកយញុះញង់ផង       េពលពកយ ្រកក់េ យខ្លួនឯងផង     បបួលអនក 
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៣០១ 

ចតុកកនិេទទេ  

បរញច  ផរុ យ ចយ សមទេបតិ អត្តន ច 
សមផបប បី េ តិ បរញច  សមផបប េប សមទេបតិ 
អត្តន ច អភិជឈលុ េ តិ បរញច  អភិជឈយ 
សមទេបតិ អត្តន ច ពយបននចិេ ្ត  េ តិ បរញច  
ពយបេទ សមទេបតិ អត្តន ច មិចឆ ទិដ្ឋិ(១) េ ត ិ
បរញច  មិចឆ ទិដ្ឋិយ សមទេបតិ អយ ំ វុចចតិ 
បុគគេ  បេបន បបតេ  ។ កតេម ច បុគគេ  
កលយេ  ។ ឥេធកេចច  បុគគេ  ប តិ- 
ប  បដិវរិេ  េ តិ អទិនន ទន បដិវរិេ  
េ តិ កេមសុ មិចឆ ច  បដិវរិេ  េ តិ 
មុ ទ បដិវរិេ  េ តិ បិសុ យ ចយ 
បដិវរិេ  េ តិ ផរុ យ ចយ បដិវរិេ  េ តិ 
សមផបប ប បដិវរិេ  េ តិ អនភិជឈលុ េ តិ 
អពយបននចិេ ្ត  េ តិ សមម ទិដ្ឋិ(២) េ តិ អយ ំ
វុចចតិ បុគគេ  កលយេ  ។ កតេម ច បុគគ- 
េ  កលយេណន កលយណតេ  ។ ឥេធកេចច  
បុគគេ       អត្តន      ច     ប តិប       បដិវរិេ       េ តិ 
     ១   មិចឆ ទិដ្ឋិេកតិ   បេ    យុត្តតេ   ។  ២   សមម ទិដ្ឋិេកតិ   បេ    យុត្តតេ   ។ 
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៣០១ 

ចតុកកនិេទទស 

ដៃទឲយេពលពកយ ្រកក់ផង េពលពកយេ យ យេ យខ្លួនឯងផង 

បបួលអនកដៃទឲយេពលពកយេ យ យផង មនចិត្តសម្លឹងរៃំពចេំពះ 

្រទពយអនកដៃទេ យខ្លួនឯងផង បបួលអនកដៃទឲយមនចិត្តសម្លឹងរៃំពច-ំ 

េពះ្រទពយអនកដៃទផង មនចិត្តពយបទេ យខ្លួនឯងផង បបួលអនកដៃទ 

ឲយពយបទផង មនទិដ្ឋិខុសេ យខ្លួនឯងផង បបួលអនកដៃទឲយមន 

ទិដ្ឋិខុសផង េនះេ ថ បុគគល ្រកក់ៃ្រកែលងជងបុគគល ្រកក់ ។ 

បុគគលល្អ េតើដូចេម្តច ។ បុគគលខ្លះ កនុងេ កេនះ ជអនកេវៀរចក 

ប តិបត េវៀរចកអទិនន ទន េវៀរចកកេមសុមិចឆ ចរ េវៀរ 

ចកមុ ទ េវៀរចកបិសុណ ច េវៀរចកផរុស ច េវៀរចក 

សមផបប បៈ ជអនកមិនមនអភិជឈ មិនមនចិត្តពយបទ ជសមម ទិដ្ឋិ 

េនះេ ថ បុគគលល្អ ។ បុគគលល្អៃ្រកែលងជងបុគគលល្អ េតើដូច 

េម្តច     ។     បុគគលខ្លះ     កនុងេ កេនះ      ជអនកេវៀរចកប តិបត 
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៣០២ 

អភិធមមបិដេក   បុគគលបបញញត្តិ 

បរញច  ប តិប  េវរមណិយ សមទេបតិ អត្ត- 
ន ច អទិនន ទន បដិវរិេ  េ តិ បរញច  
អទិនន ទន េវរមណិយ សមទេបតិ អត្តន ច 
កេមសុ មិចឆ ច  បដិវរិេ  េ តិ បរញច  កេម- 
សុ មិចឆ ច  េវរមណិយ សមទេបតិ អត្តន ច 
មុ ទ បដិវរិេ  េ តិ បរញច  មុ ទ 
េវរមណិយ សមទេបតិ អត្តន ច បិសុ យ 
ចយ បដិវរិេ  េ តិ បរញច  បិសុ យ - 

ចយ េវរមណិយ សមទេបតិ អត្តន ច ផរុ យ 
ចយ បដិវរិេ  េ តិ បរញច  ផរុ យ ចយ 

េវរមណិយ សមទេបតិ អត្តន ច សមផបប ប 
បដិវរិេ  េ តិ បរញច  សមផបប ប េវរមណិយ 
សមទេបតិ អត្តន ច អនភិជឈលុ េ តិ បរញច  
អនភិជឈយ សមទេបតិ អត្តន ច អពយបននចិេ ្ត  
េ តិ បរញច  អពយបេទ សមទេបតិ អត្តន ច 
សមម ទិដ្ឋិ(១) េ តិ បរញច  សមម ទិដ្ឋិយ សមទេបតិ 
អយ ំ    វុចចតិ     បុគគេ       កលយេណន      កលយណតេ      ។ 
     ១   សមម ទិដ្ឋិេកតិ   បេ    យុត្តតេ    ។ 
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៣០២ 

អភិធមមបិដក   បុគគលបបញញត្តិ 

េ យខ្លួនឯងផង បបួលអនកដៃទឲយេវៀរចកប តិបតផង េវៀរ 

ចកអទិនន ទនេ យខ្លួនឯងផង បបួលអនកដៃទឲយេវៀរចកអទិនន ទនផង 

េវៀរចកកេមសុមិចឆ ចរេ យខ្លួនឯងផង បបួលអនកដៃទឲយេវៀរចកក- 

េមសុមិចឆ ចរផង េវៀរចកមុ ទេ យខ្លួនឯងផង បបួលអនកដៃទឲយ 

េវៀរចកមុ ទផង េវៀរចកបិសុណ ចេ យខ្លួនឯងផង បបួល 

អនកដៃទឲយេវៀរចកបិសុណ ចផង េវៀរចកផរុស ចេ យខ្លួនឯងផង 

បបួលអនកដៃទឲយេវៀរចកផរុស ចផង េវៀរចកសមផបប បៈេ យខ្លួន 

ឯងផង បបួលអនកដៃទឲយេវៀរចកសមផបប បៈផង មិនមនអភិជឈេ យ 

ខ្លួនឯងផង បបួលអនកដៃទមិនឲយមនអភិជឈផង មិនមនចិត្តពយបទេ យ 

ខ្លួនឯងផង បបួលអនកដៃទមិនឲយមនពយបទផង ជសមម ទិដ្ឋិេ យ 

ខ្លួនឯងផង បបួលអនកដៃទឲយជសមម ទិដ្ឋិផង េនះេ ថ បុគគលល្អ 

ៃ្រកែលងជងបុគគលល្អ     ។ 



612 
 

៣០៣ 

ចតុកកនិេទទេ  

 [១០៦] កតេម ច បុគគេ  បបធេមម  ។ 
ឥេធកេចច  បុគគេ  ប តិបតី េ តិ អទិនន - 
ទយី េ តិ ។ េប ។ មិចឆ ទិដ្ឋិ េ តិ អយ ំ វុចចតិ 
បុគគេ  បបធេមម  ។ កតេម ច បុគគេ  ប- 
បធេមមន បបធមមតេ  ។ ឥេធកេចច  បុគគេ  
អត្តន ច ប តិបតី េ តិ បរញច  ប តិ- 
បេត សមទេបតិ អត្តន ច អទិនន ទយី េ ត ិ
បរញច  អទិនន ទេន សមទេបតិ ។ េប ។ អត្តន ច 
មិចឆ ទិដ្ឋិ េ តិ បរញច  មិចឆ ទិដ្ឋិយ សមទេបតិ 
អយ ំ វុចចតិ បុគគេ  បបធេមមន បបធមមតេ  ។ 
កតេម ច បុគគេ  កលយណធេមម  ។ ឥេធកេចច  
បុគគេ  ប តិប  បដិវរិេ  េ តិ អទិនន - 
ទន បដិវរិេ  េ តិ ។ េប ។ សមម ទិដ្ឋិ េ តិ 
អយ ំ វុចចតិ បុគគេ  កលយណធេមម  ។ កតេម 
ច បុគគេ  កលយណធេមមន កលយណធមមតេ  ។ 
ឥេធកេចច  បុគគេ  អត្តន ច ប តិប  បដិ- 
វរិេ  េ តិ បរញច  ប តិប  េវរមណិយ 
សមទេបតិ      ។    េប    ។      អត្តន      ច      សមម ទិដ្ឋិ      េ តិ 
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៣០៣ 

ចតុកកនិេទទស 

 [១០៦] បុគគលមនធម៌ ្រកក់ េតើដូចេម្តច ។ បុគគលខ្លះ 

កនុងេ កេនះ ជអនកសម្ល ប់សត្វ លួច្រទពយេគ ។ េប ។ មន 

ទិដ្ឋិខុស េនះេ ថ បុគគលមនធម៌ ្រកក់ ។ បុគគលមនធម៌ 

្រកក់ៃ្រកែលងជងបុគគលមនធម៌ ្រកក់ េតើដូចេម្តច ។ បុគគលខ្លះ 

កនុងេ កេនះ ជអនកសម្ល ប់សត្វេ យខ្លួនឯងផង បបួលអនកដៃទឲយ 

សម្ល ប់សត្វផង លួច្រទពយេគេ យខ្លួនឯងផង បបួលអនកដៃទឲយលួច 

្រទពយេគផង ។ េប ។ មនទិដ្ឋិខុសេ យខ្លួនឯងផង បបួលអនកដៃទឲយ 

មនទិដ្ឋិខុសផង េនះេ ថ បុគគលមនធម៌ ្រកក់ៃ្រកែលងជងបុគគល 

មនធម៌ ្រកក់ ។ បុគគលមនធម៌ល្អ េតើដូចេម្តច ។ បុគគលខ្លះ 

កនុងេ កេនះ ជអនកេវៀរចកប តិបត េវៀរចកអទិនន ទន ។ េប ។ 

ជសមម ទិដ្ឋិ េនះេ ថ បុគគលមនធម៌ល្អ ។ បុគគលមនធម៌ល្អ 

ៃ្រកែលងជងបុគគលមនធម៌ល្អ េតើដូចេម្តច ។ បុគគលខ្លះ កនុងេ ក 

េនះ ជអនកេវៀរចកប តិបតេ យខ្លួនឯងផង បបួលអនកដៃទឲយ 

េវៀរចកប តិបតផង     ។    េប    ។     ជសមម ទិដ្ឋិេ យខ្លួនឯងផង 
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៣០៤ 

អភិធមមបិដេក   បុគគលបបញញត្តិ 

បរញច  សមម ទិដ្ឋិយ សមទេបតិ អយ ំ វុចចតិ បុគគ- 

េ       កលយណធេមមន     កលយណធមមតេ      ។ 

 [១០៧] កតេម ច បុគគេ  វេជជ  ។ 

ឥេធកេចច  បុគគេ  វេជជន កយកេមមន សម- 

នន គេ  េ តិ វេជជន វចីកេមមន សមនន គេ  

េ តិ វេជជន មេនកេមមន សមនន គេ  េ តិ 

អយ ំ វុចចតិ បុគគេ  វេជជ  ។ កតេម ច បុគគេ  

វជជពហុេ  ។ ឥេធកេចច  បុគគេ  វេជជន 

ពហុលំ កយកេមមន សមនន គេ  េ តិ អបប ំ

អនវេជជន វេជជន ពហុលំ វចីកេមមន សមនន - 

គេ  េ តិ អបប ំ អនវេជជន វេជជន ពហុលំ 

មេនកេមមន សមនន គេ  េ តិ អបប ំ អនវេជជន 

អយ ំ វុចចតិ បុគគេ  វជជពហុេ  ។ កតេម ច 

បុគគេ  អបប វេជជ  ។ ឥេធកេចច  បុគគេ  

អនវេជជន ពហុលំ កយកេមមន សមនន គេ  

េ តិ អបប ំ វេជជន អនវេជជន ពហុលំ វចី- 

កេមមន          សមនន គេ           េ តិ          អបប ំ         វេជជន 
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៣០៤ 

អភិធមមបិដក   បុគគលបបញញត្តិ 

បបួលអនកដៃទឲយជសមម ទិដ្ឋិផង េនះេ ថ បុគគលមនធម៌ល្អៃ្រកែលង 

ជងបុគគលមនធម៌ល្អ     ។ 

 [១០៧] បុគគល្របកបេ យេទស េតើដូចេម្តច ។ បុគគល 

ខ្លះ កនុងេ កេនះ ជអនក្របកបេ យកយកមមមនេទស ្របកប 

េ យវចីកមមមនេទស ្របកបេ យមេនកមមមនេទស េនះេ ថ 

បុគគល្របកបេ យេទស ។ បុគគលេ្រចើនេ យេទស េតើដូចេម្តច ។ 

បុគគលខ្លះ កនុងេ កេនះ ជអនក្របកបេ្រចើនេ យកយកមមមនេទស 

្របកបតិចេ យកយកមមមិនមនេទស ជអនក្របកបេ្រចើនេ យវចីកមម 

មនេទស ្របកបតិចេ យវចីកមមមិនមនេទស ជអនក្របកបេ្រចើន 

េ យមេនកមមមនេទស ្របកបតិចេ យមេនកមមមិនមនេទស េនះ 

េ ថ បុគគលេ្រចើនេ យេទស ។ បុគគល្របកបេ យេទសតិច 

េតើដូចេម្តច ។ បុគគលខ្លះ កនុងេ កេនះ ជអនក្របកបេ្រចើនេ យ 

កយកមមមិនមនេទស ្របកបតិចេ យកយកមមមនេទស ជអនក 

្របកបេ្រចើនេ យវចីកមមមិនមនេទស   ្របកបតិចេ យវចីកមមមនេទស 
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៣០៥ 

ចតុកកនិេទទេ  

អនវេជជន ពហុលំ មេនកេមមន សមនន គេ  េ តិ 
អបប ំ វេជជន អយ ំ វុចចតិ បុគគេ  អបប វេជជ  ។ 
កតេម ច បុគគេ  អនវេជជ  ។ ឥេធកេចច  
បុគគេ  អនវេជជន កយកេមមន សមនន គេ  
េ តិ អនវេជជន វចីកេមមន សមនន គេ  េ តិ 
អនវេជជន មេនកេមមន សមនន គេ  េ តិ អយ ំ
វុចចតិ     បុគគេ      អនវេជជ      ។ 
 [១០៨] កតេម ច បុគគេ  ឧគឃដិតញញូ  ។ 
យស  បុគគលស  សហ ឧទហដេវ យ ធមម ភិ- 
សមេយ េ តិ អយ ំ វុចចតិ បុគគេ  ឧគឃដិតញញូ  ។ 
កតេម ច បុគគេ  វបិញចិ តញញូ

(១) ។ យស  បុគគ- 
លស  សងខិ េត្តន ភសិតស  វ ិ ថ េរន អេតថ វភិ- 
ជិយមេន ធមម ភិសមេយ េ តិ អយ ំ វុចចតិ បុគគ- 
េ  វបិញចិ តញញូ  ។ កតេម ច បុគគេ  េនេយយ ។ 
យស  បុគគលស  ឧេទទសេ  បរបុិចឆេ  េយនិេ  
មនសិកេ េ  កលយណមិេត្ត េសវេ  ភជេ  
បយិរុបសេ       ឯវ ំ     អនុបុេព្វន      ធមម ភិសមេយ       េ តិ 
     ១   វបិចិតញញូតិ   អដ្ឋកថយំ   ទិស តិ   ។   អយំ   បន   េវវចនេមវ   េ តិ   ។ 
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៣០៥ 

ចតុកកនិេទទស 

ជអនក្របកបេ្រចើនេ យមេនកមមមិនមនេទស ្របកបតិចេ យមេន- 

កមមមនេទស េនះេ ថ បុគគល្របកបេ យេទសតិច ។ បុគគល 

មិនមនេទស េតើដូចេម្តច ។ បុគគលខ្លះ កនុងេ កេនះ ជអនក្របកប 

េ យកយកមមមិនមនេទស ្របកបេ យវចីកមមមិនមនេទស ្របកប 

េ យមេនកមមមិនមនេទស េនះេ ថ បុគគលមិនមនេទស ។ 

 [១០៨] បុគគលជឧគឃដិតញញូ  េតើដូចេម្តច ។ បុគគល  

មនករ្រ ស់ដឹងនូវមគគនិងផល ដំ លគន នឹងេវ ៃនធម៌ែដលធមម- 

កថិកបេង្ហើបសែម្តងេហើយ េនះេ ថ បុគគលជឧគឃដិតញញូ  ។ បុគគល 

ជវបិញចិ តញញូ  េតើដូចេម្តច ។ បុគគល  កលធមមកថិកសែម្តងែចកអតថ 

ៃនភសិតែដលសេងខបឲយពិ ្ត រ េទើបមនករ្រ ស់ដឹង នូវមគគនិងផល 

េនះេ ថ បុគគលជវបិញចិ តញញូ  ។ បុគគលជេនយយៈ េតើដូចេម្តច ។ 

បុគគល  លុះែតេរៀនបលី េរៀនអដ្ឋកថ េធ្វើទុកកនុងចិត្ត េ យ 

ឧបយៃន្របជញ  េសព គប់រក ចូលេទអងគុយជិត នឹងពួកកលយ- 

ណមិត្ត   មលំ ប់យ៉ងេនះ   េទើបមនករ្រ ស់ដឹងនូវមគគនិងផលបន 
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៣០៦ 

អភិធមមបិដេក   បុគគលបបញញត្តិ 

អយ ំ វុចចតិ បុគគេ  េនេយយ ។ កតេម ច 
បុគគេ  បទបរេម ។ យស  បុគគលស  ពហុមប ិ
សុណេ  ពហុមប ិ ភណេ  ពហុមប ិ ធរយេ  
ពហុមប ិ ចយេ  ន យ ជតិយ ធមម ភិស- 
មេយ េ តិ អយ ំ វុចចតិ បុគគេ  បទបរេម ។ 
 [១០៩] កតេម ច បុគគេ  យុត្តបបដិភ- 
េ  េន មុត្តបបដិភេ  ។ ឥេធកេចច  បុគគេ  
បញ្ហំ  បុេ ្ឋ  សមេន យុត្តំ វទតិ េន សីឃ ំ អយ ំ
វុចចតិ បុគគេ  យុត្តបបដិភេ  េន មុត្តបបដិ- 
ភេ  ។ កតេម ច បុគគេ  មុត្តបបដិភេ  
េន យុត្តបបដិភេ  ។ ឥេធកេចច  បុគគេ  បញ្ហំ  
បុេ ្ឋ  សមេន សីឃ ំ វទតិ េន យុត្តំ អយ ំ វុចចតិ 
បុគគេ  មុត្តបបដិភេ  េន យុត្តបបដិភេ  ។ 
កតេម ច បុគគេ  យុត្តបបដិភេ  ច មុត្តបប- 
ដិភេ  ច ។ ឥេធកេចច  បុគគេ  បញ្ហំ  បុេ ្ឋ  
សមេន យុត្តញច  វទតិ សីឃញច  អយ ំ វុចចតិ បុគគ- 
េ  យុត្តបបដិភេ  ច មុត្តបបដិភេ  ច ។ 
កតេម          ច          បុគគេ            េនវ          យុត្តបបដិភេ  
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៣០៦ 

អភិធមមបិដក   បុគគលបបញញត្តិ 

េនះេ ថ បុគគលជេនយយៈ ។ បុគគលជបទបរមៈ េតើដូចេម្តច ។ 

បុគគល  ទុកជ ្ត ប់េ្រចើនក៏េ យ េពលេ្រចើនក៏េ យ ចងច ំ

េ្រចើនក៏េ យ បេ្រង នេ្រចើនក៏េ យ ក៏មិនមនករ្រ ស់ដឹងនូវមគគនិង 

ផលកនុងជតិេនះ     េនះេ ថ     បុគគលជបទបរមៈ     ។ 

 [១០៩] បុគគលមន្របជញ គួរ ែតមន្របជញ មិនរួស ន់ េតើ 

ដូចេម្តច ។ បុគគលខ្លះ កនុងេ កេនះ កលេបើេគសួរ្រប ន  ក៏េពល 

ពកយេ ះ្រ យដ៏គួរ គឺសមេហតុផល ែតមិនរួស ន់ េនះេ ថ 

បុគគលមន្របជញ គួរ ែតមន្របជញ មិនរួស ន់ ។ បុគគលមន្របជញ  

រួស ន់ ែតមន្របជញ មិនគួរ េតើដូចេម្តច ។ បុគគលខ្លះ កនុងេ ក 

េនះ កលេបើេគសួរ្រប ន  ក៏េពលពកយេ ះ្រ យ េ យរួស ន់ 

ែតមិនគួរ គឺមិនសមេហតុផល េនះេ ថ បុគគលមន្របជញ រួស ន់ 

ែតមន្របជញ មិនគួរ ។ បុគគលមន្របជញ គួរ ទងំមន្របជញ រួស 

ន់ េតើដូចេម្តច ។ បុគគលខ្លះ កនុងេ កេនះ កលេបើេគសួរ្រប ន  

ក៏េពលេ ះ្រ យគួរផង រួស ន់ផង េនះេ ថ បុគគលមន 

្របជញ គួរផង      មន្របជញ រួស ន់ផង      ។       បុគគលមន្របជញ មិនគួរ 
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៣០៧ 

ចតុកកនិេទទេ  

េន មុត្តបបដិភេ  ។ ឥេធកេចច  បុគគេ  បញ្ហំ  

បុេ ្ឋ  សមេន េនវ យុត្តំ វទតិ េន សីឃ ំ

អយ ំ វុចចតិ បុគគេ  េនវ យុត្តបបដិភេ  េន 

មុត្តបបដិភេ      ។ 

 [១១០] តតថ កតេម ច ្ត េ  ធមមកថិក 

បុគគ  ។ ឥេធកេចច  ធមមកថិេក អបបញច  ភសតិ 

សហិតញច  បរ ិ  ចស  អកុស  េ តិ សហិ- 

សហិតស  ឯវរេូប ធមមកថិេក ឯវរបូយ 

បរ ិ យ ធមមកថិេកេត្វវ សងខំ គចឆតិ ។ ឥធ 

បេនកេចច  ធមមកថិេក អបបញច  ភសតិ សហិតញច  

បរ ិ  ចស  កុស  េ តិ សហិ សហិតស  

ឯវរេូប ធមមកថិេក ឯវរបូយ បរ ិ យ ធមម- 

កថិេកេត្វវ សងខំ គចឆតិ ។ ឥធ បេនកេចច  

ធមមកថិេក ពហុញច  ភសតិ អសហិតញច  បរ ិ  

ចស  អកុស  េ តិ សហិ សហិតស  ឯវរេូប 

ធមមកថិេក ឯវរបូយ បរ ិ យ ធមមកថិេកេត្វវ 

សងខំ        គចឆតិ        ។         ឥធ         បេនកេចច         ធមមកថិេក 
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៣០៧ 

ចតុកកនិេទទស 

ទងំមន្របជញ មិនរួស ន់ េតើដូចេម្តច ។ បុគគលខ្លះ កនុងេ កេនះ 

កលេបើេគសួរ្រប ន  ក៏េពលពកយេ ះ្រ យមិនគួរផង មិនរួស ន់ 

ផង េនះេ ថ បុគគលមន្របជញ មិនគួរ ទងំមន្របជញ មិនរួស ន់ ។ 

 [១១០] ប ្ត បុគគលទងំេនះ បុគគលជធមមកថិក ៤ ពួក េតើ 

ដូចេម្តច ។ ធមមកថិកខ្លះ កនុងេ កេនះ សែម្តងធម៌តិចេទ ែត 

្របកបេ យ្របេយជន៍ ឯបរស័ិទរបស់ធមមកថិកេនះ ជអនកមិនឈ្ល ស 

ចេំពះធម៌្របកបេ យ្របេយជន៍ទងំមិន្របកបេ យ្របេយជន៍ ធមម- 

កថិកែបបេនះ របស់បរស័ិទែបបេនះ ក៏ដល់នូវករ ប់ថជធមមកថិក 

ែដរ ។ ធមមកថិកខ្លះ កនុងេ កេនះ សែម្តងធម៌តិចេទ ែត្របកប 

េ យ្របេយជន៍ ឯបរស័ិទរបស់ធមមកថិកេនះ ជអនកឈ្ល សចេំពះធម៌ 

្របកបេ យ្របេយជន៍ទងំមិន្របកបេ យ្របេយជន៍ ធមមកថិកែបបេនះ 

របស់បរស័ិទែបបេនះ ក៏ដល់នូវករ ប់ថជធមមកថិកែដរ ។ ធមមកថិក 

ខ្លះ កនុងេ កេនះ សែម្តងធម៌េ្រចើន ែតមិន្របកបេ យ្របេយជន៍ ឯ 

បរស័ិទរបស់ធមមកថិកេនះ ជអនកមិនឈ្ល សចេំពះធម៌្របកបេ យ្រប- 

េយជន៍ទងំមិន្របកបេ យ្របេយជន៍ ធមមកថិកែបបេនះ របស់បរ-ិ 

ស័ទែបបេនះ   ក៏ដល់នូវករ ប់ថជធមមកថិកែដរ   ។   ធមមកថិកខ្លះ   កនុង 
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៣០៨ 

អភិធមមបិដេក   បុគគលបបញញត្តិ 

ពហុញច  ភសតិ សហិតញច  បរ ិ  ចស  កុស  
េ តិ សហិ សហិតស  ឯវរេូប ធមមកថិេក 
ឯវរបូយ បរ ិ យ ធមមកថិេកេត្វវ សងខំ គចឆតិ ។ 
ឥេម     ច ្ត េ      ធមមកថិក     បុគគ      ។  
 [១១១] តតថ កតេម ច ្ត េ  វ ហកបូម 
បុគគ  ។ ច ្ត េ  វ ហក គជជិ  េន វស ិ  
វស ិ  េន គជជិ  គជជិ  ច វស ិ  ច េនវ 
គជជិ        េន       វស ិ        ។ 
 [១១២] ឯវេមវ ច ្ត េ េម វ ហកបូម 
បុគគ  សេន្ត  សំវជិជមន េ កសមឹ ។ កតេម 
ច ្ត េ  ។ គជជិ  េន វស ិ  វស ិ  េន 
គជជិ  គជជិ  ច វស ិ  ច េនវ គជជិ  េន 
វស ិ  ។ កថញច  បុគគេ  គជជិ  េ តិ េន 
វស ិ  ។ ឥេធកេចច  បុគគេ  ភសិ  េ តិ 
េន ក ្ត  ឯវ ំ បុគគេ  គជជិ  េ តិ េន 
វស ិ  េសយយថបិ េ  វ ហេក គជជិ  
េន វស ិ  តថបូេម អយ ំ បុគគេ  ។ កថញច  
បុគគេ           វស ិ            េ តិ          េន          គជជិ           ។ 
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៣០៨ 

អភិធមមបិដក   បុគគលបបញញត្តិ 

េ កេនះ សែម្តងធម៌េ្រចើន ទងំជធម៌្របកបេ យ្របេយជន៍ ឯ 
បរស័ិទ របស់ធមមកថិកេនះ ជអនកឈ្ល ស ចេំពះធម៌ ្របកបេ យ 
្របេយជន៍ ទងំមិន្របកបេ យ្របេយជន៍ ធមមកថិកែបបេនះ របស់ 
បរស័ិទែបបេនះ ក៏ដល់នូវករ ប់ថជធមមកថិកែដរ ។ េនះ បុគគល 
ជធមមកថិក  ៤   ពួក    ។ 
 [១១១] ប ្ត បុគគលទងំេនះ បុគគល ៤ ពួក េ្រប បេ យ 
េមឃ េតើដូចេម្តច ។ េមឃមន ៤ យ៉ង គឺ (េមឃ) ្រគន់ែត 
ផគរែតឥតេភ្ល ង ១ មនេភ្ល ងែតឥតផគរ ១ មនទងំផគរមនទងំេភ្ល ង ១ 
មិនមនទងំផគរមិនមនទងំេភ្ល ង ១    ។ 
 [១១២] បុគគលទងំ ៤ ពួក េ្រប បេ យេមឃេនះ ែតងមនកនុង 
េ ក យ៉ងេនះឯង ។ បុគគល ៤ ពួក េតើដូចេម្តច ។ បុគគលដូចេមឃ 
្រគន់ែតផគរែតឥតេភ្ល ង ១ បុគគលដូចេមឃមនេភ្ល ងែតឥតផគរ ១ បុគគល 
ដូចេមឃមនទងំផគរមនទងំេភ្ល ង ១ បុគគលដូចេមឃមិនមនទងំផគរមិន 
មនទងំេភ្ល ង ១ ។ បុគគល ដូចេមឃ្រគន់ែតផគរែតឥតេភ្ល ង េតើដូច 
េម្តច ។ បុគគលខ្លះ កនុងេ កេនះ ជអនកបនែតខងេពលែតមិនេធ្វើ 
បុគគលដូចេមឃ្រគន់ែតផគរែតឥតេភ្ល ង យ៉ងេនះឯង េមឃេនះ្រគន់ែត 
ផគរែតឥតេភ្ល ង មនឧបមយ៉ង មិញ បុគគលេនះ ក៏មនឧបេមយយ 
យ៉ងេនះែដរ   ។   បុគគលដូចេមឃ   មនេភ្ល ងែតឥតផគរ   េតើដូចេម្តច   ។ 



624 
 

៣០៩ 

ចតុកកនិេទទេ  

ឥេធកេចច  បុគគេ  ក ្ត  េ តិ េន ភសិ  ឯវ ំ
បុគគេ  វស ិ  េ តិ េន គជជិ  េសយយថបិ 
េ  វ ហេក វស ិ  េន គជជិ  តថបូេម 
អយ ំ បុគគេ  ។ កថញច  បុគគេ  គជជិ  ច 
េ តិ វស ិ  ច ។ ឥេធកេចច  បុគគេ  ភសិ  
ច េ តិ ក ្ត  ច ឯវ ំ បុគគេ  គជជិ  ច េ តិ 
វស ិ  ច េសយយថបិ េ  វ ហេក គជជិ  
ច វស ិ  ច តថបូេម អយ ំ បុគគេ  ។ កថញច  
បុគគេ  េនវ គជជិ  េ តិ េន វស ិ  ។ ឥេធ- 
កេចច  បុគគេ  េនវ ភសិ  េ តិ េន ក ្ត  ឯវ ំ
បុគគេ  េនវ គជជិ  េ តិ េន វស ិ  េសយយ- 
ថបិ េ  វ ហេក េនវ គជជិ  េន វស ិ  
តថបូេម អយ ំ បុគគេ  ។ ឥេម ច ្ត េ  វ - 
ហកបូម បុគគ  សេន្ត  សំវជិជមន េ កសមឹ ។ 
 [១១៣] តតថ កតេម ច ្ត េ  មសិូកបូម 
បុគគ  ។ ចតេស  មសិូក គធំ ក ្ត  េន 
វសិ  វសិ  េន គធំ ក ្ត  គធំ ក ្ត  ច 
វសិ       ច      េនវ      គធំ      ក ្ត       េន      វសិ       ។ 
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៣០៩ 

ចតុកកនិេទទស 

បុគគលខ្លះ កនុងេ កេនះ ជអនកេធ្វើ ែតជអនកមិនេពលេឡើយ បុគគល 

ដូចេមឃមនេភ្ល ងែតឥតផគរ យ៉ងេនះឯង េមឃេនះ មនេភ្ល ងែត 

ឥតផគរ មនឧបមយ៉ង មិញ បុគគលេនះ ក៏មនឧបេមយយយ៉ង 

េនះែដរ ។ បុគគលដូចេមឃមនទងំផគរមនទងំេភ្ល ង េតើដូចេម្តច ។ 

បុគគលខ្លះ កនុងេ កេនះ ជអនកេពលផង េធ្វើផង បុគគលដូចេមឃ 

មនទងំផគរមនទងំេភ្ល ង យ៉ងេនះឯង េមឃេនះ មនទងំផគរ 

មនទងំេភ្ល ង មនឧបមយ៉ង មិញ បុគគលេនះ ក៏មនឧបេមយយ 

យ៉ងេនះែដរ ។ បុគគលដូចេមឃមិនមនទងំផគរមិនមនទងំេភ្ល ង 

េតើដូចេម្តច ។ បុគគលខ្លះ កនុងេ កេនះ ជអនកមិនេពលផង មិន 

េធ្វើផង បុគគលដូចេមឃមិនមនទងំផគរមិនមនទងំេភ្ល ង យ៉ងេនះឯង 

េមឃេនះ ែដលមិនមនទងំផគរមិនមនទងំេភ្ល ង មនឧបមយ៉ង 

មិញ បុគគលេនះ ក៏មនឧបេមយយយ៉ងេនះែដរ ។ េនះ បុគគល ៤ 

ពួក    េ្រប បេ យេមឃ     ែតងមនកនុងេ ក     ។ 

 [១១៣] ប ្ត បុគគលទងំេនះ បុគគល ៤ ពួក េ្រប បេ យ 

សត្វកណ្តុ រ េតើដូចេម្តច ។ កណ្តុ រមន ៤ ពួក គឺកណ្តុ រ្រគន់ែតេធ្វើ 

រនធែតមិនេន ១ ្រគន់ែតេនែតមិនេធ្វើរនធ ១ េធ្វើរនធផងេនផង ១ រនធក៏ 

មិនេធ្វើេនក៏មិនេន ១    ។ 
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៣១០ 

អភិធមមបិដេក   បុគគលបបញញត្តិ 

 [១១៤] ឯវេមវ ច ្ត េ េម មសិូកបូម បុគគ  
សេន្ត  សំវជិជមន េ កសមឹ ។ កតេម ច ្ត េ  ។ 
គធំ ក ្ត  េន វសិ  វសិ  េន គធំ ក ្ត  
គធំ ក ្ត  ច វសិ  ច េនវ គធំ ក ្ត  េន 
វសិ  ។ កថញច  បុគគេ  គធំ ក ្ត  េ តិ 
េន វសិ  ។ ឥេធកេចច  បុគគេ  ធមមំ បរយិ- 
បុ តិ សុត្តំ េគយយ ំ េវយយករណំ គថំ ឧទនំ 
ឥតិវុត្តកំ ជតកំ អពភូតធមមំ េវទល្លំ េ  ឥទំ 
ទុកខន្តិ យថភតូំ នបបជនតិ អយ ំ ទុកខសមុទ- 
េយតិ យថភតូំ នបបជនតិ អយ ំ ទុកខនិេ េធតិ 
យថភតូំ នបបជនតិ អយ ំ ទុកខនិេ ធគមិនី 
បដិបទតិ យថភតូំ នបបជនតិ ឯវ ំ បុគគេ  
គធំ ក ្ត  េ តិ េន វសិ  េសយយថបិ  
មសិូក គធំ ក ្ត  េន វសិ  តថបូេម អយ ំ
បុគគេ  ។ កថញច  បុគគេ  វសិ  េ តិ េន 
គធំ ក ្ត  ។ ឥេធកេចច  បុគគេ  ធមមំ ន 
បរយិបុ តិ សុត្តំ េគយយ ំ េវយយករណំ គថំ 
ឧទនំ          ឥតិវុត្តកំ           ជតកំ           អពភូតធមមំ           េវទល្លំ 
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៣១០ 

អភិធមមបិដក   បុគគលបបញញត្តិ 

 [១១៤] បុគគល ៤ ពួក េ្រប បេ យកណ្តុ រេនះ ែតងមន 

កនុងេ ក យ៉ងេនះឯង ។ បុគគល ៤ ពួក េតើដូចេម្តច ។ បុគគល 

ដូចកណ្តុ រ្រគន់ែតេធ្វើរនធ ែតមិនេន ១ បុគគលដូចកណ្តុ រ្រគន់ែតេនែត 

មិនេធ្វើរនធ ១ បុគគលដូចកណ្តុ រេធ្វើរនធផងេនផង ១ បុគគលដូចកណ្តុ ររនធក៏មិន 

េធ្វើេនក៏មិនេន ១ ។ បុគគលដូចកណ្តុ រ្រគន់ែតេធ្វើរនធ ែតមិនេន េតើ 

ដូចេម្តច ។ បុគគលខ្លះ កនុងេ កេនះ បនេរៀនធម៌ គឺ សុត្តៈ េគយយៈ 

េវយយករណៈ គថ ឧទនៈ ឥតិវុត្តកៈ ជតកៈ អពភូតធមមៈ េវទល្លៈ 

ែតបុគគលេនះ មិនដឹងចបស់ មពិតថ េនះទុកខ មិនដឹងចបស់ ម 

ពិតថ េនះេហតុនឲំយេកើតទុកខ មិនដឹងចបស់ មពិតថ េនះធម៌រលំត់ 

ទុកខ មិនដឹងចបស់ មពិតថ េនះបដិបទជដេំណើ រេទកន់ធម៌រលំត់ 

ទុកខ បុគគលដូចកណ្តុ រ្រគន់ែតេធ្វើរនធែតមិនេន យ៉ងេនះឯង កណ្តុ រេនះ 

េធ្វើរនធេហើយែតមិនេន មនឧបមយ៉ង មិញ បុគគលេនះ ក៏មន 

ឧបេមយយយ៉ងេនះែដរ ។ បុគគលដូចកណ្តុ រ្រគន់ែតេនែតមិនេធ្វើរនធ េតើ 

ដូចេម្តច ។ បុគគលខ្លះ កនុងេ កេនះ មិនេរៀនធម៌ គឺ សុត្តៈ េគយយៈ 

េវយយករណៈ  គថ  ឧទនៈ  ឥតិវុត្តកៈ  ជតកៈ   អពភូតធមមៈ  េវទល្លៈេទ 
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៣១១ 

ចតុកកនិេទទេ  

េ  ឥទំ ទុកខន្តិ យថភតូំ បជនតិ អយ ំ ទុកខស- 
មុទេយតិ យថភតូំ បជនតិ អយ ំ ទុកខនិេ េធតិ 
យថភតូំ បជនតិ អយ ំ ទុកខនិេ ធគមិនី បដិ- 
បទតិ យថភតូំ បជនតិ ឯវ ំ បុគគេ  វសិ  
េ តិ េន គធំ ក ្ត  េសយយថបិ  មសិូក 
វសិ  េន គធំ ក ្ត  តថបូេម អយ ំ បុគគេ  ។ 
កថញច  បុគគេ  គធំ ក ្ត  ច េ តិ វសិ  
ច ។ ឥេធកេចច  បុគគេ  ធមមំ បរយិបុ តិ 
សុត្តំ េគយយ ំ េវយយករណំ គថំ ឧទនំ ឥតិវុត្ត- 
កំ ជតកំ អពភូតធមមំ េវទល្លំ េ  ឥទំ ទុកខន្តិ 
យថភតូំ បជនតិ អយ ំ ទុកខសមុទេយតិ យថភតូំ 
បជនតិ អយ ំ ទុកខនិេ េធតិ យថភតូំ បជនតិ 
អយ ំ ទុកខនិេ ធគមិនី បដិបទតិ យថភតូំ បជ- 
នតិ ឯវ ំ បុគគេ  គធំ ក ្ត  ច េ តិ វសិ  
ច េសយយថបិ  មសិូក គធំ ក ្ត  ច 
វសិ  ច តថបូេម អយ ំ បុគគេ  ។ កថញច  
បុគគេ  េនវ គធំ ក ្ត  េ តិ េន វសិ  ។ 
ឥេធកេចច           បុគគេ            ធមមំ          ន          បរយិបុ តិ 
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៣១១ 

ចតុកកនិេទទស 

ែតបុគគលេនះដឹងចបស់ មពិតថ េនះទុកខ ដឹងចបស់ មពិតថ េនះ 

េហតុនឲំយេកើតទុកខ ដឹងចបស់ មពិតថ េនះធម៌រលំត់ទុកខ ដឹងចបស់ 

មពិតថ េនះបដិបទជដេំណើ រេទកន់ធម៌រលំត់ទុកខ បុគគលដូចកណ្តុ រ 

្រគន់ែតេនែតមិនេធ្វើរនធ យ៉ងេនះឯង កណ្តុ រេនះ ្រគន់ែតេនែត 

មិនេធ្វើរនធ មនឧបមយ៉ង មិញ បុគគលេនះ ក៏មនឧបេមយយយ៉ង 

េនះែដរ ។ បុគគលដូចកណ្តុ រេធ្វើរនធផងេនផង េតើដូចេម្តច ។ បុគគល 

ខ្លះ កនុងេ កេនះ េរៀនធម៌ គឺ សុត្តៈ េគយយៈ េវយយករណៈ គថ 

ឧទនៈ ឥតិវុត្តកៈ ជតកៈ អពភូតធមមៈ េវទល្លៈ ែថមទងំបុគគលេនះ 

ដឹងចបស់ មពិតថ េនះទុកខ ដឹងចបស់ មពិតថ េនះេហតុនឲំយេកើត 

ទុកខ ដឹងចបស់ មពិតថ េនះធម៌រលំត់ទុកខ ដឹងចបស់ មពិតថ េនះ 

បដិបទជដេំណើ រេទកន់ធម៌រលំត់ទុកខ បុគគលដូចកណ្តុ រេធ្វើរនធផងេនផង 

យ៉ងេនះឯង កណ្តុ រេនះ េធ្វើរនធផងេនផង មនឧបមយ៉ង មិញ 

បុគគលេនះ ក៏មនឧបេមយយយ៉ងេនះែដរ ។ បុគគលដូចកណ្តុ ររនធក៏មិន 

េធ្វើេនក៏មិនេន   េតើដូចេម្តច   ។   បុគគលខ្លះ   កនុងេ កេនះ  មិនេរៀនធម៌ 
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៣១២ 

អភិធមមបិដេក   បុគគលបបញញត្តិ 

សុត្តំ េគយយ ំ េវយយករណំ គថំ ឧទនំ ឥតិវុត្តកំ 

ជតកំ អពភូតធមមំ េវទល្លំ េ  ឥទំ ទុកខន្តិ យថ- 

ភតូំ នបបជនតិ អយ ំ ទុកខសមុទេយតិ យថភតូំ 

នបបជនតិ អយ ំ ទុកខនិេ េធតិ យថភតូំ នបប- 

ជនតិ អយ ំ ទុកខនិេ ធគមិនី បដិបទតិ យថភតូ ំ

នបបជនតិ ឯវ ំ បុគគេ  េនវ គធំ ក ្ត  េ តិ 

េន វសិ  េសយយថបិ  មសិូក េនវ គធំ 

ក ្ត  េន វសិ  តថបូេម អយ ំ បុគគេ  ។ 

ឥេម ច ្ត េ  មសិូកបូម បុគគ  សេន្ត  សំវជិជ- 

មន     េ កសមឹ     ។ 

 [១១៥] តតថ កតេម ច ្ត េ  អមពូបម បុគគ  ។ 

ច ្ត រ ិ អមព និ មំ បកកវណ្ណី  បកកំ  មវណ្ណី  

មំ     មវណ្ណី      បកកំ      បកកវណ្ណី      ។ 

 [១១៦] ឯវេមវ ច ្ត េ េម អមពូបម បុគគ- 

 សេន្ត  សំវជិជមន េ កសមឹ ។ កតេម 

ច ្ត េ         ។        េម        បកកវណ្ណី         បេកក         មវណ្ណី  
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៣១២ 

អភិធមមបិដក   បុគគលបបញញត្តិ 

គឺ សុត្តៈ េគយយៈ េវយយករណៈ គថ ឧទនៈ ឥតិវុត្តកៈ ជតកៈ 

អពភូតធមមៈ េវទល្លៈ បុគគលេនះទងំមិនដឹងចបស់ មពិតថ េនះទុកខ 

មិនដឹងចបស់ មពិតថ េនះេហតុនឲំយេកើតទុកខ មិនដឹងចបស់ ម 

ពិតថ េនះធម៌រលំត់ទុកខ មិនដឹងចបស់ មពិតថ េនះបដិបទជដេំណើ រ 

េទកន់ធម៌រលំត់ទុកខ បុគគលដូចកណ្តុ ររនធក៏មិនេធ្វើេនក៏មិនេន យ៉ងេនះ 

ឯង កណ្តុ រេនះ រនធក៏មិនេធ្វើេនក៏មិនេន មនឧបមយ៉ង មិញ 

បុគគលេនះ ក៏មនឧបេមយយយ៉ងេនះែដរ ។ េនះ បុគគល ៤ ពួក 

េ្រប បេ យសត្វកណ្តុ រ    ែតងមនកនុងេ ក    ។ 

 [១១៥] ប ្ត បុគគលទងំេនះ បុគគល ៤ ពួក េ្រប បេ យ 

ែផ្ល ្វ យ េតើដូចេម្តច ។ ែផ្ល ្វ យមន ៤ យ៉ង គឺ ្វ យខចីែតមន 

សមបុរទុ ំ ១ ្វ យទុែំតមនសមបុរខចី ១ ្វ យខចីមនសមបុរខចី ១ ្វ យ 

ទុមំនសមបុរទុ ំ១     ។ 

 [១១៦] បុគគល ៤ ពួក េ្រប បេ យែផ្ល ្វ យេនះ ែតងមន 

កនុងេ ក ក៏យ៉ងេនះឯង ។ បុគគល ៤ ពួក េតើដូចេម្តច ។ បុគគល 

ដូច ្វ យខចីែតមនសមបុរទុ ំ ១         បុគគលដូច ្វ យទុែំតមនសមបុរខចី  ១ 
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៣១៣ 

ចតុកកនិេទទេ  

េម មវណ្ណី  បេកក  បកកវណ្ណី  ។ កថញច  បុគគេ  
េម េ តិ បកកវណ្ណី  ។ ឥេធកចចស  បុគគ- 

ល  ប ទិកំ េ តិ អភិកកន្តំ បដិកកន្តំ 
េ កិតំ វេិ កិតំ សមមិញជិ តំ ប រតិំ សងឃ- 

ដិបត្តចីវរធរណំ េ  ឥទំ ទុកខន្តិ យថភតូំ នបប- 
ជនតិ អយ ំ ទុកខសមុទេយតិ យថភតូំ នបប- 
ជនតិ អយ ំ ទុកខនិេ េធតិ យថភតូំ នបបជ- 
នតិ អយ ំ ទុកខនិេ ធគមិនី បដិបទតិ យថភតូំ 
នបបជនតិ ឯវ ំ បុគគេ  េម េ តិ បកកវណ្ណី  
េសយយថបិ តំ អមពំ មំ បកកវណ្ណី  តថបូេម អយ ំ
បុគគេ  ។ កថញច  បុគគេ  បេកក  េ តិ ម- 
វណ្ណី  ។ ឥេធកចចស  បុគគលស  ន ប ទិកំ 
េ តិ អភិកកន្តំ បដិកកន្តំ េ កិតំ វេិ កិតំ 
សមមិញជិ តំ ប រតិំ សងឃដិបត្តចីវរធរណំ េ  
ឥទំ ទុកខន្តិ យថភតូំ បជនតិ អយ ំ ទុកខសមុទ- 
េយតិ យថភតូំ បជនតិ អយ ំ ទុកខនិេ េធតិ 
យថភតូំ បជនតិ អយ ំ ទុកខនិេ ធគមិនី បដិបទតិ 
យថភតូំ       បជនតិ       ឯវ ំ      បុគគេ         បេកក         េ តិ 
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៣១៣ 

ចតុកកនិេទទស 

បុគគលដូច ្វ យខចីមនសមបុរខចី ១ បុគគលដូច ្វ យទុមំនសមបុរទុ ំ ១ ។ 
បុគគលដូច ្វ យខចីែតមនសមបុរទុ ំ េតើដូចេម្តច ។ បុគគលខ្លះ កនុង 
េ កេនះ មនករឈនេទមុខ ករឈនថយេ្រកយ ្រកេឡក 
េមើលច ំ ្រកេឡកេមើលចេំហៀង បត់អវយវៈចូល អវយវៈេចញ 
្រទ្រទង់នូវសងឃដី ប្រត និងចីវរ ្របកបេ យេសចក្ដី្រជះថ្ល  ែត 
បុគគលេនះ មិនដឹងចបស់ មពិតថ េនះទុកខ មិនដឹងចបស់ មពិតថ 
េនះេហតុនឲំយេកើតទុកខ មិនដឹងចបស់ មពិតថ េនះធម៌រលំត់ទុកខ មិន 
ដឹងចបស់ មពិតថ េនះបដិបទជដេំណើ រេទកន់ធម៌រលំត់ទុកខ បុគគល 
ដូច ្វ យខចីែតមនសមបុរទុ ំ យ៉ងេនះឯង ែផ្ល ្វ យេនះខចី ែតមន 
សមបុរទុ ំ មនឧបមយ៉ង មិញ បុគគលេនះ ក៏មនឧបេមយយ 
យ៉ងេនះែដរ ។ បុគគលដូច ្វ យទុែំតមនសមបុរខចី េតើដូចេម្តច ។ 
បុគគលខ្លះ កនុងេ កេនះ មនករឈនេដើរេទមុខ ករឈនថយ 
េ្រកយ ្រកេឡកេមើលច ំ ្រកេឡកេមើលចេំហៀង បត់អវយវៈចូល 

អវយវៈេចញ ្រទ្រទង់នូវសងឃដី ប្រតនិងចីវរ មិន្របកបេ យ 
េសចក្ដី្រជះថ្ល េទ ែតបុគគលេនះដឹងចបស់ មពិតថ េនះទុកខ ដឹង 
ចបស់ មពិតថ េនះេហតុនឲំយេកើតទុកខ ដឹងចបស់ មពិតថ េនះ 
ធម៌រលំត់ទុកខ ដឹងចបស់ មពិតថ េនះបដិបទ ជដេំណើ រេទ 
កន់ធម៌រលំត់ទុកខ    បុគគលដូច ្វ យទុ ំ    ែតមនសមបុរខចី    យ៉ងេនះឯង 
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៣១៤ 

អភិធមមបិដេក   បុគគលបបញញត្តិ 

មវណ្ណី  េសយយថបិ តំ អមពំ បកកំ  មវណ្ណី  តថ-ូ 
បេម អយ ំ បុគគេ  ។ កថញច  បុគគេ  េម 
េ តិ មវណ្ណី  ។ ឥេធកចចស  បុគគលស  ន ប- 

ទិកំ េ តិ អភិកកន្តំ បដិកកន្តំ េ កិតំ វេិ - 
កិតំ សមមិញជិ តំ ប រតិំ សងឃដិបត្តចីវរធរណំ េ  
ឥទំ ទុកខន្តិ យថភតូំ នបបជនតិ ។ េប ។ អយ ំ
ទុកខនិេ ធគមិនី បដិបទតិ យថភតូំ នបបជនតិ 
ឯវ ំ បុគគេ  េម េ តិ មវណ្ណី  េសយយថបិ 
តំ អមពំ មំ មវណ្ណី  តថបូេម អយ ំ បុគគេ  ។ 
កថញច  បុគគេ  បេកក  េ តិ បកកវណ្ណី  ។ ឥេធ- 
កចចស  បុគគលស  ប ទិកំ េ តិ អភិកកន្តំ 
បដិកកន្តំ េ កិតំ វេិ កិតំ សមមិញជិ តំ ប រតិំ 
សងឃដិបត្តចីវរធរណំ េ  ឥទំ ទុកខន្តិ យថភតូំ 
បជនតិ ។ េប ។ អយ ំ ទុកខនិេ ធគមិនី បដិប- 
ទតិ យថភតូំ បជនតិ ឯវ ំ បុគគេ  បេកក  
េ តិ បកកវណ្ណី  េសយយថបិ តំ អមពំ បកកំ  បកក- 
វណ្ណី  តថបូេម អយ ំ បុគគេ  ។ ឥេម ច ្ត េ  
អមពូបម       បុគគ        សេន្ត        សំវជិជមន       េ កសមឹ     ។ 
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៣១៤ 

អភិធមមបិដក   បុគគលបបញញត្តិ 

ែផ្ល ្វ យេនះទុ ំ ែតមនសមបុរដូចខចី មនឧបមយ៉ង មិញ បុគគល 
េនះ ក៏មនឧបេមយយយ៉ងេនះែដរ ។ បុគគលដូច ្វ យខចីមនសមបុរខចី 
េតើដូចេម្តច ។ បុគគលខ្លះ កនុងេ កេនះ មនករឈនេទមុខ ករ 
ឈនថយេ្រកយ ្រកេឡកេមើលច ំ ្រកេឡកេមើលចេំហៀង បត់អវ- 
យវៈចូល អវយវៈេចញ ្រទ្រទង់នូវសងឃដី ប្រត និងចីវរ មិន 
ជទី្រជះថ្ល  ែថមទងំបុគគលេនះ មិនដឹងចបស់ មពិតថ េនះទុកខ 
។ េប ។ មិនដឹងចបស់ មពិតថ េនះបដិបទជដេំណើ រេទកន់ធម៌ 
រលំត់ទុកខ បុគគលដូច ្វ យខចីមនសមបុរខចី យ៉ងេនះឯង ែផ្ល ្វ យេនះខចី 
មនសមបុរខចី មនឧបមយ៉ង មិញ បុគគលេនះ ក៏មនឧបេមយយ 
យ៉ងេនះែដរ ។ បុគគលដូច ្វ យទុមំនសមបុរទុ ំ េតើដូចេម្តច ។ 
បុគគលខ្លះ កនុងេ កេនះ មនករឈនេទមុខ ករឈនថយេ្រកយ 
្រកេឡកេមើលច ំ ្រកេឡកេមើលចេំហៀង បត់អវយវៈចូល អវយវៈ 
េចញ ្រទ្រទង់នូវសងឃដី ប្រត និងចីវរ ្របកបេ យេសចក្ដី្រជះ- 
ថ្ល  ែថមទងំបុគគលេនះ ដឹងចបស់ មពិតថ េនះទុកខ ។ េប ។ ដឹង 
ចបស់ មពិតថ េនះបដិបទជដេំណើ រេទកន់ធម៌រលំត់ទុកខ បុគគលដូច 

្វ យទុមំនសមបុរទុ ំ យ៉ងេនះឯង ែផ្ល ្វ យេនះទុ ំ មនសមបុរទុ ំ
មនឧបមយ៉ង មិញ បុគគលេនះ ក៏មនឧបេមយយយ៉ងេនះែដរ ។ 
េនះ   បុគគល ៤  ពួក   េ្រប បេ យែផ្ល ្វ យ   ែតងមនកនុងេ ក  ។ 
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៣១៥ 

ចតុកកនិេទទេ  

 [១១៧] តតថ កតេម ច ្ត េ  កុមភូបម 

បុគគ  ។ ច ្ត េ  កុមភ  តុេចឆ  បិហិ  បេូ  

វវិេ      តុេចឆ      វវិេ      បេូ      បិហិេ      ។ 

 [១១៨] ឯវេមវ ច ្ត េ េម កុមភូបម បុគគ- 

 សេន្ត  សំវជិជមន េ កសមឹ ។ កតេម 

ច ្ត េ  ។ តុេចឆ  បិហិេ  បេូ  វវិេ  តុេចឆ  វ-ិ 

វេ  បេូ  បិហិេ  ។ កថញច  បុគគេ  តុេចឆ  

េ តិ បិហិេ  ។ ឥេធកចចស  បុគគលស  ប - 

ទិកំ េ តិ អភិកកន្តំ បដិកកន្តំ េ កិតំ វេិ - 

កិតំ សមមិញជិ តំ ប រតិំ សងឃដិបត្តចីវរធរណំ 

េ  ឥទំ ទុកខន្តិ យថភតូំ នបបជនតិ ។ េប ។ 

អយ ំ ទុកខនិេ ធគមិនី បដិបទតិ យថភតូំ នបប- 

ជនតិ ឯវ ំ បុគគេ  តុេចឆ  េ តិ បិហិេ  

េសយយថបិ េ  កុេមភ  តុេចឆ  បិហិេ  តថបូ- 

េម អយ ំ បុគគេ  ។ កថញច  បុគគេ  បេូ  

េ តិ           វវិេ             ។             ឥេធកចចស            បុគគលស  
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៣១៥ 

ចតុកកនិេទទស 

 [១១៧] ប ្ត បុគគលទងំេនះ បុគគល ៤ ពួក េ្រប បេ យ 

ក្អម េតើដូចេម្តច ។ ក្អមមន ៤ យ៉ង គឺ ក្អមទេទែត្រគបជិត ១ 

ក្អមមនទឹកេពញែតេបើកចហំ ១ ក្អមទេទេហើយេបើកចហំ ១ ក្អមមន 

ទឹកេពញេហើយ្រគបជិត ១   ។ 

 [១១៨] បុគគល ៤ ពួក េ្រប បេ យក្អមេនះ ែតងមនកនុងេ ក 

ក៏យ៉ងេនះឯង ។ បុគគល ៤ ពួក េតើដូចេម្តច ។ បុគគលដូចក្អម 

ទេទែត្រគបជិត ១ បុគគលដូចក្អមមនទឹកេពញែតេបើកចហំ ១ បុគគលដូច 

ក្អមទេទេហើយេបើកចហំ ១ បុគគលដូចក្អមមនទឹកេពញេហើយ្រគបជិត ១ ។ 

បុគគលដូចក្អមទេទែត្រគបជិត េតើដូចេម្តច ។ បុគគលខ្លះ កនុងេ កេនះ 

មនករឈនេដើរេទមុខ ករឈនថយេ្រកយ ្រកេឡកេមើលច ំ

្រកេឡកេមើលចេំហៀង បត់អវយវៈចូល អវយវៈេចញ ្រទ្រទង់នូវ 

សងឃដី ប្រត និងចីវរ ្របកបេ យេសចក្ដី្រជះថ្ល  ែតបុគគលេនះ 

មិនដឹងចបស់ មពិតថ េនះទុកខ ។ េប ។ មិនដឹងចបស់ មពិតថ 

េនះបដិបទជដេំណើ រេទកន់ធម៌រលំត់ទុកខ បុគគលដូចក្អមទេទែត្រគបជិត 

យ៉ងេនះឯង ក្អមេនះ ទេទែត្រគបជិត មនឧបមយ៉ង មិញ 

បុគគលេនះ ក៏មនឧបេមយយយ៉ងេនះែដរ ។ បុគគលដូចក្អមមនទឹក 

េពញ     ែតេបើកចហំ      េតើដូចេម្តច      ។      បុគគលខ្លះ     កនុងេ កេនះ 
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៣១៦ 

អភិធមមបិដេក   បុគគលបបញញត្តិ 

ន ប ទិកំ េ តិ អភិកកន្តំ បដិកកន្តំ េ កិតំ 

វេិ កិតំ សមមិញជិ តំ ប រតិំ សងឃដិបត្តចីវរធរណំ 

េ  ឥទំ ទុកខន្តិ យថភតូំ បជនតិ ។ េប ។ អយ ំ

ទុកខនិេ ធគមិនី បដិបទតិ យថភតូំ បជនតិ 

ឯវ ំ បុគគេ  បេូ  េ តិ វវិេ  េសយយថបិ 

េ  កុេមភ  បេូ  វវិេ  តថបូេម អយ ំ បុគគេ  ។ 

កថញច  បុគគេ  តុេចឆ  េ តិ វវិេ  ។ ឥេធ- 

កចចស  បុគគលស  ន ប ទិកំ េ តិ អភិកកន្តំ 

បដិកកន្តំ េ កិតំ វេិ កិតំ សមមិញជិ តំ ប រតិំ 

សងឃដិបត្តចីវរធរណំ េ  ឥទំ ទុកខន្តិ យថ- 

ភតូំ នបបជនតិ ។ េប ។ អយ ំ ទុកខនិេ ធគមិនី 

បដិបទតិ យថភតូំ នបបជនតិ ឯវ ំ បុគគេ  តុេចឆ  

េ តិ វវិេ  េសយយថបិ េ  កុេមភ  តុេចឆ  វ-ិ 

វេ  តថបូេម អយ ំ បុគគេ  ។ កថញច  បុគគេ  

បេូ        េ តិ       បិហិេ        ។       ឥេធកចចស        បុគគលស  
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៣១៦ 

អភិធមមបិដក   បុគគលបបញញត្តិ 

មនករឈនេដើរេទមុខ ករឈនថយេ្រកយ ្រកេឡកេមើលច ំ

្រកេឡកេមើលចេំហៀង បត់អវយវៈចូល អវយវៈេចញ ្រទ្រទង់នូវ 

សងឃដី ប្រត និងចីវរ មិន្របកបេ យេសចក្ដី្រជះថ្ល េឡើយ ែត 

បុគគលេនះ ដឹងចបស់ មពិតថ េនះទុកខ ។ េប ។ ដឹងចបស់ ម 

ពិតថ េនះបដិបទជដេំណើ រេទកន់ធម៌រលំត់ទុកខ បុគគលដូចក្អមមនទឹក 

េពញែតេបើកចហំ យ៉ងេនះឯង ក្អមេនះ មនទឹកេពញែតេបើកចហំ 

មនឧបមយ៉ង មិញ បុគគលេនះ ក៏មនឧបេមយយយ៉ងេនះែដរ ។ 

បុគគលដូចក្អមទេទេហើយេបើកចហំ េតើដូចេម្តច ។ បុគគលខ្លះ កនុង 

េ កេនះ មនករឈនេដើរេទមុខ ករឈនថយេ្រកយ ្រកេឡក 

េមើលច ំ ្រកេឡកេមើលចេំហៀង បត់អវយវៈចូល អវយវៈេចញ 

្រទ្រទង់នូវសងឃដី ប្រត និងចីវរ មិន្របកបេ យេសចក្ដី្រជះថ្ល េទ 

ែថមទងំបុគគលេនះ មិនដឹងចបស់ មពិតថ េនះទុកខ ។ េប ។ មិន 

ដឹងចបស់ មពិតថ េនះបដិបទជដេំណើ រេទកន់ធម៌រលំត់ទុកខ បុគគល 

ដូចក្អមទេទេហើយេបើកចហំ យ៉ងេនះឯង ក្អមេនះ ទេទេហើយេបើកចហំ 

មនឧបមយ៉ង មិញ បុគគលេនះ ក៏មនឧបេមយយយ៉ងេនះែដរ ។ 

បុគគលដូចក្អមមនទឹកេពញេហើយ្រគបជិត     េតើដូចេម្តច    ។    បុគគលខ្លះ 
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៣១៧ 

ចតុកកនិេទទេ  

ប ទិកំ េ តិ អភិកកន្តំ បដិកកន្តំ េ កិតំ 
វេិ កិតំ សមមិញជិ តំ ប រតិំ សងឃដិបត្តចីវរធរ- 
ណំ េ  ឥទំ ទុកខន្តិ យថភតូំ បជនតិ ។ េប ។ 
អយ ំ ទុកខនិេ ធគមិនី បដិបទតិ យថភតូំ បជ- 
នតិ ឯវ ំ បុគគេ  បេូ  េ តិ បិហិេ  េសយយ- 
ថបិ េ  កុេមភ  បេូ  បិហិេ  តថបូេម អយ ំ
បុគគេ  ។ ឥេម ច ្ត េ  កុមភូបម បុគគ  សេន្ត  
សំវជិជមន     េ កសមឹ     ។ 
 [១១៩] តតថ កតេម ច ្ត េ  ឧទករហទ-ូ 
បម បុគគ  ។ ច ្ត េ  ឧទករហទ ឧ ្ត េន 
គមភីេ ភេ  គមភីេ  ឧ ្ត េនភេ  ឧ ្ត េន ឧ- 
្ត េនភេ      គមភីេ      គមភីេ ភេ      ។ 

 [១២០] ឯវេមវ ច ្ត េ េម ឧទករហទបូម 
បុគគ  សេន្ត  សំវជិជមន េ កសមឹ ។ កត- 
េម ច ្ត េ  ។ ឧ ្ត េន គមភីេ ភេ  គមភីេ  
ឧ ្ត េនភេ  ឧ ្ត េន ឧ ្ត េនភេ  គមភីេ  
គមភីេ ភេ  ។ កថញច  បុគគេ  ឧ ្ត េន 
េ តិ        គមភីេ ភេ         ។         ឥេធកចចស          បុគគលស  
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៣១៧ 

ចតុកកនិេទទស 

កនុងេ កេនះ មនករឈនេដើរេទមុខ ករឈនថយេ្រកយ ្រក- 

េឡកេមើលច ំ ្រកេឡកេមើលចេំហៀង បត់អវយវៈចូល អវយវៈេចញ 

្រទ្រទង់នូវសងឃដី ប្រត និងចីវរ ្របកបេ យេសចក្ដី្រជះថ្ល  ែថម 

ទងំបុគគលេនះ ដឹងចបស់ មពិតថ េនះទុកខ ។ េប ។ ដឹងចបស់ 

មពិតថ េនះបដិបទជដេំណើ រេទកន់ធម៌រលំត់ទុកខ បុគគលដូចក្អមមន 

ទឹកេពញេហើយ្រគបជិត យ៉ងេនះឯង ក្អមេនះ មនទឹកេពញេហើយ 

្រគបជិត មនឧបមយ៉ង មិញ បុគគលេនះ ក៏មនឧបេមយយយ៉ង 

េនះែដរ ។ េនះបុគគល ៤ ពួក េ្រប បេ យក្អម ែតងមនកនុងេ ក ។ 

 [១១៩]   ប ្ត បុគគលទងំេនះ   បុគគល   ៤    ពួក     េ្រប បេ យ 

អន្លង់ទឹក េតើដូចេម្ដច ។ អន្លង់ទឹកមន ៤ យ៉ង គឺ អន្លង់ទឹក ក់ែតមន 

រសមីេ្រជ ១ អន្លង់ទឹកេ្រជែតមនរសមី ក់ ១ អន្លង់ទឹក ក់មនរសមី ក់ ១ 

អន្លង់ទឹកេ្រជមនរសមីេ្រជ ១ ។ 

 [១២០] បុគគល ៤ ពួក េ្រប បេ យអន្លង់ទឹកេនះ ែតងមន 

កនុងេ ក ក៏យ៉ងេនះឯង ។ បុគគល ៤ ពួក េតើដូចេម្តច ។ បុគគលដូច 

អន្លង់ទឹក ក់ែតមនរសមីេ្រជ ១ បុគគលដូចអន្លង់ទឹកេ្រជែតមនរសមី ក់ ១ 

បុគគលដូចអន្លង់ទឹក ក់មនរសមី ក់ ១ បុគគលដូចអន្លង់ទឹកេ្រជមនរសមីេ្រជ 

១ ។   បុគគលដូចអន្លង់ទឹក ក់ែតមនរសមីេ្រជ   េតើដូចេម្តច   ។   បុគគលខ្លះ 
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៣១៨ 

អភិធមមបិដេក   បុគគលបបញញត្តិ 

ប ទិកំ េ តិ អភិកកន្តំ បដិកកន្តំ េ កិតំ 

វេិ កិតំ សមមិញជិ តំ ប រតិំ សងឃដិបត្តចីវរធរណំ 

េ  ឥទំ ទុកខន្តិ យថភតូំ នបបជនតិ ។ េប ។ 

អយ ំ ទុកខនិេ ធគមិនី បដិបទតិ យថភតូំ នបប- 

ជនតិ ឯវ ំ បុគគេ  ឧ ្ត េន េ តិ គមភីេ ភេ  

េសយយថបិ េ  ឧទករហេទ ឧ ្ត េន គមភីេ - 

ភេ  តថបូេម អយ ំ បុគគេ  ។ កថញច  បុគគ- 

េ  គមភីេ  េ តិ ឧ ្ត េនភេ  ។ ឥេធ- 

កចចស  បុគគលស  ន ប ទិកំ េ តិ អភិកកន្តំ 

បដិកកន្តំ េ កិតំ វេិ កិតំ សមមិញជិ តំ ប - 

រតិំ សងឃដិបត្តចីវរធរណំ េ  ឥទំ ទុកខន្តិ 

យថភតូំ បជនតិ ។ េប ។ អយ ំ ទុកខនិេ ធគ- 

មិនី បដិបទតិ យថភតូំ បជនតិ ឯវ ំ បុគគេ  

គមភីេ  េ តិ ឧ ្ត េនភេ  េសយយថបិ េ  

ឧទករហេទ គមភីេ  ឧ ្ត េនភេ  តថបូេម 

អយ ំ បុគគេ  ។ កថញច  បុគគេ  ឧ ្ត េន 

េ តិ        ឧ ្ត េនភេ        ។        ឥេធកចចស        បុគគលស  
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៣១៨ 

អភិធមមបិដក   បុគគលបបញញត្តិ 

កនុងេ កេនះ មនករឈនេដើរេទមុខ ករឈនថយេ្រកយ ្រកេឡក 

េមើលច ំ ្រកេឡកេមើលចេំហៀង បត់អវយវៈចូល អវយវៈេចញ 

្រទ្រទង់នូវសងឃដី ប្រត និងចីវរ ្របកបេ យេសចក្ដី្រជះថ្ល  ែត 

បុគគលេនះ មិនដឹងចបស់ មពិតថ េនះទុកខ ។ េប ។ មិនដឹងចបស់ 

មពិតថ េនះបដិបទជដេំណើ រេទកន់ធម៌រលំត់ទុកខ បុគគលដូចអន្លង់ 

ទឹក ក់ែតមនរសមីេ្រជ យ៉ងេនះឯង អន្លង់ទឹកេនះ ក់ែតមនរសមី 

េ្រជ មនឧបមយ៉ង មិញ បុគគលេនះ ក៏មនឧបេមយយយ៉ងេនះ 

ែដរ ។ បុគគលដូចអន្លង់ទឹកេ្រជែតមនរសមី ក់ េតើដូចេម្តច ។ បុគគល 

ខ្លះ កនុងេ កេនះ មនករឈនេដើរេទមុខ ករឈនថយេ្រកយ 

្រកេឡកេមើលច ំ ្រកេឡកេមើលចេំហៀង បត់អវយវៈចូល អវយវៈ 

េចញ ្រទ្រទង់នូវសងឃដី ប្រត និងចីវរ មិន្របកបេ យេសចក្ដី្រជះថ្ល  

េឡើយ ែតបុគគលេនះ ដឹងចបស់ មពិតថ េនះទុកខ ។ េប ។ ដឹងចបស់ មពិតថ េនះ 

បដិបទជដេំណើ រេទកន់ធម៌រលំត់ទុកខ បុគគលដូចអន្លង់ទឹកេ្រជែតមន 

រសមី ក់ យ៉ងេនះឯង អន្លង់ទឹកេនះ េ្រជែតមនរសមី ក់ មនឧបម 

យ៉ង មិញ បុគគលេនះ ក៏មនឧបេមយយយ៉ងេនះែដរ ។ បុគគល 

ដូចអន្លង់ទឹក ក់មនរសមី ក់   េតើដូចេម្តច   ។   បុគគលខ្លះ   កនុងេ កេនះ 
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៣១៩ 

ចតុកកនិេទទេ  

ន ប ទិកំ េ តិ អភិកកន្តំ បដិកកន្តំ េ កិតំ 

វេិ កិតំ សមមិញជិ តំ ប រតិំ សងឃដិបត្តចីវរធរណំ 

េ  ឥទំ ទុកខន្តិ យថភតូំ នបបជនតិ ។ េប ។ 

អយ ំ ទុកខនិេ ធគមិនី បដិបទតិ យថភតូំ នបប- 

ជនតិ ឯវ ំ បុគគេ  ឧ ្ត េន េ តិ ឧ ្ត េន- 

ភេ  េសយយថបិ េ  ឧទករហេទ ឧ ្ត - 

េន ឧ ្ត េនភេ  តថបូេម អយ ំ បុគគេ  ។ 

កថញច  បុគគេ  គមភីេ  េ តិ គមភីេ ភេ  ។ 

ឥេធកចចស  បុគគលស  ប ទិកំ េ តិ អ- 

ភិកកន្តំ បដិកកន្តំ េ កិតំ វេិ កិតំ សមមិញជិ ត ំ

ប រតិំ សងឃដិបត្តចីវរធរណំ េ  ឥទំ ទុកខន្តិ 

យថភតូំ បជនតិ ។ េប ។ អយ ំ ទុកខនិេ ធគមិនី 

បដិបទតិ យថភតូំ បជនតិ ឯវ ំ បុគគេ  គមភី- 

េ  េ តិ គមភីេ ភេ  េសយយថបិ េ  ឧ- 

ទករហេទ គមភីេ  គមភីេ ភេ  តថបូេម អយ ំ

បុគគេ  ។ ឥេម ច ្ត េ  ឧទករហទបូម បុគគ- 

     សេន្ត      សំវជិជមន     េ កសមឹ     ។ 
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៣១៩ 

ចតុកកនិេទទស 

មនករឈនេដើរេទមុខ ករឈនថយេ្រកយ ្រកេឡកេមើលច ំ

្រកេឡកេមើលចេំហៀង បត់អវយវៈចូល អវយវៈេចញ ្រទ្រទង់នូវ 

សងឃដី ប្រត និងចីវរ មិន្របកបេ យេសចក្ដី្រជះថ្ល  ែថមទងំបុគគល 

េនះ មិនដឹងចបស់ មពិតថ េនះទុកខ ។ េប ។ មិនដឹងចបស់ ម 

ពិតថ េនះបដិបទជដេំណើ រេទកន់ធម៌រលំត់ទុកខ បុគគលដូចអន្លង់ទឹក 

ក់មនរសមី ក់ យ៉ងេនះឯង អន្លង់ទឹកេនះ ក់មនរសមី ក់ មន 

ឧបមយ៉ង មិញ បុគគលេនះ ក៏មនឧបេមយយយ៉ងេនះែដរ ។ 

បុគគលដូចអន្លង់ទឹកេ្រជមនរសមីេ្រជ េតើដូចេម្តច ។ បុគគលខ្លះ កនុង 

េ កេនះ មនករឈនេដើរេទមុខ ករឈនថយេ្រកយ ្រកេឡក 

េមើលច ំ ្រកេឡកេមើលចេំហៀង បត់អវយវៈចូល អវយវៈេចញ 

្រទ្រទង់នូវសងឃដី ប្រត និងចីវរ ្របកបេ យេសចក្ដី្រជះថ្ល  ែថម 

ទងំបុគគលេនះ បនដឹងចបស់ មពិតថ េនះទុកខ ។ េប ។ បនដឹង 

ចបស់ មពិតថ េនះបដិបទជដេំណើ រេទកន់ធម៌រលំត់ទុកខ បុគគលដូច 

អន្លង់ទឹកេ្រជមនរសមីក៏េ្រជ យ៉ងេនះឯង អន្លង់ទឹកេនះ េ្រជមន 

រសមីក៏េ្រជ មនឧបមយ៉ង មិញ បុគគលេនះ ក៏មនឧបេមយយយ៉ង 

េនះែដរ ។ េនះ បុគគល ៤ ពួក េ្រប បេ យអន្លង់ទឹក ែតងមន 

កនុងេ ក    ។ 
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៣២០ 

អភិធមមបិដេក   បុគគលបបញញត្តិ 

 [១២១] តតថ កតេម ច ្ត េ  ពលិពទធូបម 

បុគគ  ។ ច ្ត េ  ពលិពទធ  សកគវចេ ្ឌ  េន 

បរគវចេ ្ឌ  បរគវចេ ្ឌ  េន សកគវចេ ្ឌ  

សកគវចេ ្ឌ  ច បរគវចេ ្ឌ  ច េនវ សក- 

គវចេ ្ឌ       េន      បរគវចេ ្ឌ       ។ 

 [១២២] ឯវេមវ ច ្ត េ េម ពលិពទធូបម បុគគ  

សេន្ត  សំវជិជមន េ កសមឹ ។ កតេម ច ្ត េ  ។ 

សកគវចេ ្ឌ  េន បរគវចេ ្ឌ  បរគវចេ ្ឌ  

េន សកគវចេ ្ឌ  សកគវចេ ្ឌ  ច បរគវ- 

ចេ ្ឌ  ច េនវ សកគវចេ ្ឌ  េន បរគវចេ ្ឌ  ។ 

កថញច  បុគគេ  សកគវចេ ្ឌ  េ តិ េន បរគ- 

វចេ ្ឌ  ។ ឥេធកេចច  បុគគេ  សកបរសំិ ឧេព្វជិ- 

 េ តិ េន បរបរសំិ ឯវ ំ បុគគេ  សកគវ- 

ចេ ្ឌ  េ តិ េន បរគវចេ ្ឌ  េសយយថប ិ

េ        ពលិពេទធ        សកគវចេ ្ឌ        េន        បរគវចេ ្ឌ  
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៣២០ 

អភិធមមបិដក   បុគគលបបញញត្តិ 

 [១២១] ប ្ត បុគគលទងំេនះ បុគគល ៤ ពួក េ្រប បេ យ 

េគបេ្រមើ េតើដូចេម្តច ។ េគបេ្រមើមន ៤ ពួក គឺ េគបេ្រមើកច 

កនុងហ្វូងេគរបស់ខ្លួន មិនកចកនុងហ្វូងេគដៃទ ១ កចកនុងហ្វូងេគដៃទ 

មិនកចកនុងហ្វូងេគរបស់ខ្លួន ១ កចកនុងហ្វូងេគរបស់ខ្លួន ទងំកចកនុង 

ហ្វូងេគដៃទ ១ មិនកចកនុងហ្វូងេគរបស់ខ្លួន ទងំមិនកចកនុងហ្វូងេគ 

ដៃទ ១    ។ 

 [១២២] បុគគល ៤ ពួក េ្រប បេ យេគបេ្រមើេនះ ែតងមន 

កនុងេ ក ក៏យ៉ងេនះឯង ។ បុគគល ៤ ពួក េតើដូចេម្តច ។ បុគគល 

ដូចេគកចកនុងហ្វូងេគរបស់ខ្លួន មិនកចកនុងហ្វូងេគដៃទ ១ បុគគលដូច 

េគកចកនុងហ្វូងេគដៃទ មិនកចកនុងហ្វូងេគរបស់ខ្លួន ១ បុគគលដូចេគ 

កចកនុងហ្វូងេគរបស់ខ្លួន ទងំកចកនុងហ្វូងេគដៃទ ១ បុគគលដូចេគមិន 

កចកនុងហ្វូងេគរបស់ខ្លួន ទងំមិនកចកនុងហ្វូងេគដៃទ ១ ។ បុគគលដូច 

េគកចកនុងហ្វូងេគរបស់ខ្លួន មិនកចកនុងហ្វូងេគដៃទ េតើដូចេម្តច ។ 

បុគគលខ្លះ កនុងេ កេនះ ជអនកញុងំបរស័ិទរបស់ខ្លួនឲយតក់ស្លុត មិន 

ញុងំបរស័ិទអនកដៃទ ឲយតក់ស្លុត បុគគលដូចេគកចកនុងហ្វូងេគរបស់ 

ខ្លួន មិនកចកនុងហ្វូងេគដៃទ យ៉ងេនះឯង េគបេ្រមើេនះ កចកនុង 

ហ្វូងេគរបស់ខ្លួន     មិនកចកនុងហ្វូងេគដៃទ     មនឧបមយ៉ង មិញ 
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៣២១ 

ចតុកកនិេទទេ  

តថបូេម អយ ំ បុគគេ  ។ កថញច  បុគគេ  បរគវ- 

ចេ ្ឌ  េ តិ េន សកគវចេ ្ឌ  ។ ឥេធកេចច  

បុគគេ  បរបរសំិ ឧេព្វជិ  េ តិ េន សកប- 

រសំិ ឯវ ំ បុគគេ  បរគវចេ ្ឌ  េ តិ េន សក- 

គវចេ ្ឌ  េសយយថបិ េ  ពលិពេទធ  បរគវចេ ្ឌ  

េន សកគវចេ ្ឌ  តថបូេម អយ ំ បុគគេ  ។ 

កថញច  បុគគេ  សកគវចេ ្ឌ  ច េ តិ បរគ- 

វចេ ្ឌ  ច ។ ឥេធកេចច  បុគគេ  សកបរសិញច  

ឧេព្វជិ  េ តិ បរបរសិញច  ឯវ ំ បុគគេ  សក- 

គវចេ ្ឌ  ច េ តិ បរគវចេ ្ឌ  ច េសយយថបិ 

េ  ពលិពេទធ  សកគវចេ ្ឌ  ច បរគវចេ ្ឌ  

ច តថបូេម អយ ំ បុគគេ  ។ កថញច  បុគគេ  

េនវ សកគវចេ ្ឌ  េ តិ េន បរគវចេ ្ឌ  ។ 

ឥេធកេចច  បុគគេ  េនវ សកបរសំិ ឧេព្វជិ  

េ តិ េន បរបរសំិ ឯវ ំ បុគគេ  េនវ សកគវ- 

ចេ ្ឌ  េ តិ េន បរគវចេ ្ឌ  េសយយថបិ េ  

ពលិពេទធ        េនវ        សកគវចេ ្ឌ         េន        បរគវចេ ្ឌ  
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៣២១ 

ចតុកកនិេទទស 

បុគគលេនះ ក៏មនឧបេមយយយ៉ងេនះែដរ ។ បុគគលដូចេគកចកនុង 
ហ្វូងេគដៃទ មិនកចកនុងហ្វូងេគរបស់ខ្លួន េតើដូចេម្តច ។ បុគគលខ្លះ 
កនុងេ កេនះ ជអនកញុងំបរស័ិទអនកដៃទឲយតក់ស្លុត មិនញុងំបរស័ិទ 
របស់ខ្លួនឲយតក់ស្លុត បុគគលដូចេគកចកនុងហ្វូងេគដៃទ មិនកចកនុងហ្វូង 
េគរបស់ខ្លួន យ៉ងេនះឯង េគបេ្រមើេនះ កចកនុងហ្វូងេគដៃទ មិន 
កចកនុងហ្វូងេគរបស់ខ្លួន មនឧបមយ៉ង មិញ បុគគលេនះ ក៏មន 
ឧបេមយយយ៉ងេនះែដរ ។ បុគគលដូចេគកចកនុងហ្វូងេគរបស់ខ្លួន 
ទងំកចកនុងហ្វូងេគដៃទ េតើដូចេម្តច ។ បុគគលខ្លះ កនុងេ កេនះ ជ 
អនកញុងំបរស័ិទរបស់ខ្លួន ឲយតក់ស្លុតផង ញុងំបរស័ិទអនកដៃទ ឲយតក់ 
ស្លុតផង បុគគលដូចេគកច កនុងហ្វូងេគរបស់ខ្លួនផង កចកនុងហ្វូងេគ 
ដៃទផង យ៉ងេនះឯង េគបេ្រមើេនះ កចកនុងហ្វូងេគរបស់ខ្លួនទងំ 
កចកនុងហ្វូងេគដៃទ មនឧបមយ៉ង មិញ បុគគលេនះ ក៏មន 
ឧបេមយយយ៉ងេនះែដរ ។ បុគគលដូចេគមិនកចកនុងហ្វូងេគរបស់ខ្លួន 
ទងំមិនកចកនុងហ្វូងេគដៃទ េតើដូចេម្តច ។ បុគគលខ្លះ កនុងេ ក 
េនះ ជអនកមិនញុងំបរស័ិទរបស់ខ្លួន ឲយតក់ស្លុត ទងំមិនញុងំបរស័ិទ 
អនកដៃទ ឲយតក់ស្លុត បុគគលដូចេគមិនកចកនុងហ្វូងេគរបស់ខ្លួន ទងំ 
មិនកចកនុងហ្វូងេគដៃទ យ៉ងេនះឯង េគបេ្រមើេនះ មិនកចកនុង 
ហ្វូងេគរបស់ខ្លួន  ទងំមិនកចកនុងហ្វូងេគដៃទ   មនឧបមយ៉ង មិញ 
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៣២២ 

អភិធមមបិដេក   បុគគលបបញញត្តិ 

តថបូេម អយ ំ បុគគេ  ។ ឥេម ច ្ត េ  ពលិពទធូ- 

បម បុគគ  សេន្ត  សំវជិជមន េ កសមឹ ។ 

 [១២៣] តតថ កតេម ច ្ត េ  សីវសិបូម 

បុគគ  ។ ច ្ត េ  សីវ ិ  គតវេិ  េន 

េឃរវេិ  េឃរវេិ  េន គតវេិ  គត- 

វេិ  ច េឃរវេិ  ច េនវ គតវេិ  េន 

េឃរវេិ      ។ 

 [១២៤] ឯវេមវ ច ្ត េ េម សីវសិបូម បុគគ  

សេន្ត  សំវជិជមន េ កសមឹ ។ កតេម ច ្ត េ  ។ 

គតវេិ  េន េឃរវេិ  េឃរវេិ  េន គត- 

វេិ  គតវេិ  ច េឃរវេិ  ច េនវ គត- 

វេិ  េន េឃរវេិ  ។ កថញច  បុគគេ  គតវេិ  

េ តិ េន េឃរវេិ  ។ ឥេធកេចច  បុគគេ  

អភិណ្ហំ  កុជឈតិ េ  ច ខ្វស  េកេធ ន ចិរ ំ

ទីឃរត្តំ អនុេសតិ ឯវ ំ បុគគេ  គតវេិ  េ តិ 

េន េឃរវេិ  េសយយថបិ េ  សីវេិ  គ- 

តវេិ      េន      េឃរវេិ      តថបូេម     អយ ំ    បុគគេ       ។ 
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៣២២ 

អភិធមមបិដក   បុគគលបបញញត្តិ 

បុគគលេនះ ក៏មនឧបេមយយយ៉ងេនះែដរ ។ េនះ បុគគល ៤ ពួក 
េ្រប បេ យេគបេ្រមើ     ែតងមនកនុងេ ក    ។ 
 [១២៣] ប ្ត បុគគលទងំេនះ បុគគល ៤ ពួក េ្រប បេ យ 
សត្វ សីរពិស េតើដូចេម្តច ។ សត្វ សីរពិសមន ៤ ពួក គឺ សី- 
រពិស មនពិសរួស ន់ មនពិសមិនពន្លឹក ១ មនពិសដ៏ពន្លឹក មន 
ពិសមិនរួស ន់ ១ មនពិសរួស ន់ ទងំមនពិសដ៏ពន្លឹក ១ មិនមន 
ពិសរួស ន់     ទងំមិនមនពិសដ៏ពន្លឹក ១    ។ 
 [១២៤] បុគគល ៤ ពួក េ្រប បេ យសត្វ សីរពិសេនះ ែតង 
មនកនុងេ ក ក៏យ៉ងេនះឯង ។ បុគគល ៤ ពួក េតើដូចេម្តច ។ 
បុគគលដូច សីរពិស មនពិសរួស ន់ មិនមនពិសដ៏ពន្លឹក ១ មន 
ពិសដ៏ពន្លឹក មិនមនពិសរួស ន់ ១ មនពិសរួស ន់ ទងំមនពិស 
ដ៏ពន្លឹក ១ មិនមនពិសរួស ន់ទងំមិនមនពិសដ៏ពន្លឹក ១ ។ បុគគល 
ដូច សីរពិស មនពិសរួស ន់ មិនមនពិសដ៏ពន្លឹក េតើដូចេម្តច ។ 
បុគគលខ្លះ កនុងេ កេនះ េ្រកធេរឿយៗ ែតេសចក្ដីេ្រកធេនះ របស់ 
បុគគលេនះ មិនបនេដក្រ េំន អស់កលយូរអែង្វងេទ បុគគលដូច 

សីរពិស មនពិសរួស ន់ មិនមនពិសដ៏ពន្លឹក យ៉ងេនះឯង សត្វ 
សីរពិសេនះ មនពិសរួស ន់ មិនមនពិសដ៏ពន្លឹក មនឧបម 

យ៉ង មិញ       បុគគលេនះ       ក៏មនឧបេមយយយ៉ងេនះែដរ        ។ 
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៣២៣ 

ចតុកកនិេទទេ  

កថញច  បុគគេ  េឃរវេិ  េ តិ េន - 
គតវេិ  ។ ឥេធកេចច  បុគគេ  ន េហវ 
េខ អភិណ្ហំ  កុជឈតិ េ  ច ខ្វស  េកេធ 
ចិរ ំ ទីឃរត្តំ អនុេសតិ ឯវ ំ បុគគេ  េឃរវេិ  
េ តិ េន គតវេិ  េសយយថបិ េ  - 
សីវេិ  េឃរវេិ  េន គតវេិ  តថបូេម 
អយ ំ បុគគេ  ។ កថញច  បុគគេ  គតវេិ  
ច េ តិ េឃរវេិ  ច ។ ឥេធកេចច  បុគគេ  
អភិណ្ហំ  កុជឈតិ េ  ច ខ្វស  េកេធ ចិរ ំ
ទីឃរត្តំ អនុេសតិ ឯវ ំ បុគគេ  គតវេិ  ច 
េ តិ េឃរវេិ  ច េសយយថបិ េ  សីវ-ិ 
េ  គតវេិ  ច េឃរវេិ  ច តថបូេម អយ ំ
បុគគេ  ។ កថញច  បុគគេ  េនវ គតវេិ  
េ តិ េន េឃរវេិ  ។ ឥេធកេចច  បុគគេ  
ន េហវ េខ អភិណ្ហំ  កុជឈតិ េ  ច ខ្វស  
េកេធ ន ចិរ ំ ទីឃរត្តំ អនុេសតិ ឯវ ំ បុគគេ  
េនវ គតវេិ  េន េឃរវេិ  េសយយថបិ 
េ       សីវេិ       េនវ      គតវេិ        េន       េឃរវេិ  
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៣២៣ 

ចតុកកនិេទទស 

បុគគលដូច សីរពិស មនពិសដ៏ពន្លឹក មិនមនពិសរួស ន់ េតើដូច 
េម្តច ។ បុគគលខ្លះ កនុងេ កេនះ មិនសូវេ្រកវេ្រកធេរឿយៗ េទ ែត 
េសចក្ដីេ្រកធេនះ របស់បុគគលេនះ (េកើតេឡើងម្តង ៗ) ែតងេដក្រ  ំ
េន អស់កលយូរអែង្វង បុគគលដូច សីរពិសមនពិសដ៏ពន្លឹក មិន 
មនពិសរួស ន់ យ៉ងេនះឯង សត្វ សីរពិសេនះ មនពិសដ៏ពន្លឹក 
មិនមនពិសរួស ន់ មនឧបមយ៉ង មិញ បុគគលេនះ ក៏មន 
ឧបេមយយយ៉ងេនះែដរ ។ បុគគលដូច សីរពិស មនពិសរួស ន់ 
ទងំមនពិសដ៏ពន្លឹក េតើដូចេម្តច ។ បុគគលខ្លះ កនុងេ កេនះ ែតង 
េ្រកធេរឿយ ៗ ែថមទងំេសចក្ដីេ្រកធេនះ របស់បុគគលេនះ ែតង 
េដក្រ េំន អស់កលយូរអែង្វង បុគគលដូច សីរពិស មនពិសរួស 
ន់ ទងំមនពិសដ៏ពន្លឹក យ៉ងេនះឯង សត្វ សីរពិសេនះ មន 

ពិសរួស ន់ទងំមនពិសដ៏ពន្លឹក មនឧបមយ៉ង មិញ បុគគលេនះ 
ក៏មនឧបេមយយយ៉ងេនះែដរ ។ បុគគលដូច សីរពិស មិនមនពិស 
រួស ន់ ទងំមិនមនពិសដ៏ពន្លឹក េតើដូចេម្តច ។ បុគគលខ្លះ កនុងេ ក 
េនះ មិនេ្រកធេរឿយ ៗ ែថមទងំេសចក្ដីេ្រកធេនះ របស់បុគគលេនះ 
ក៏មិនេដក្រ េំន អស់កលយូរអែង្វង បុគគលដូច សីរពិស មិនមន 
ពិសរួស ន់ទងំមិនមនពិសដ៏ពន្លឹក យ៉ងេនះឯង សត្វ សីរពិសេនះ 
មិនមនពិសរួស ន់  ទងំមិនមនពិសដ៏ពន្លឹក  មនឧបមយ៉ង មិញ 
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៣២៤ 

អភិធមមបិដេក   បុគគលបបញញត្តិ 

តថបូេម អយ ំ បុគគេ  ។ ឥេម ច ្ត េ  សីវ-ិ 

សបូម បុគគ  សេន្ត  សំវជិជមន េ កសមឹ ។ 

 [១២៥] កថញច  បុគគេ  អននុវចិច អបរេិយ- 

គេហ ្វ  អវ ្ណ រហស  វណ្ណំ  ភសិ  េ តិ ។ 

ឥេធកេចច  បុគគេ  ទុបបដិបនន នំ មិចឆ បដិបនន នំ 

តិតថិយនំ តិតថិយស វកនំ វណ្ណំ  ភសតិ សុបបដិ- 

បនន  ឥតិបិ សមម បដិបនន  ឥតិបីតិ ឯវ ំ បុគគេ  

អននុវចិច អបរេិយគេហ ្វ  អវ ្ណ រហស  វណ្ណំ  

ភសិ  េ តិ ។ កថញច  បុគគេ  អននុវចិច 

អបរេិយគេហ ្វ  វ ្ណ រហស  អវណ្ណំ  ភសិ  

េ តិ ។ ឥេធកេចច  បុគគេ  សុបបដិបនន នំ សមម - 

បដិបនន នំ ពុទធ នំ ពុទធស វកនំ អវណ្ណំ  ភសតិ 

ទុបបដិបនន  ឥតិបិ មិចឆ បដិបនន  ឥតិបីតិ ឯវ ំ បុគគ- 

េ  អននុវចិច អបរេិយគេហ ្វ  វ ្ណ រហស  

អវណ្ណំ  ភសិ  េ តិ ។ កថញច  បុគគេ  

អននុវចិច អបរេិយគេហ ្វ  អបប ទនីេយ េន 

ប ទំ       ឧបទំសិ       េ តិ      ។      ឥេធកេចច        បុគគេ  
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៣២៤ 

អភិធមមបិដក   បុគគលបបញញត្តិ 

បុគគលេនះ ក៏មនឧបេមយយយ៉ងេនះែដរ ។ េនះ បុគគល ៤ ពួក 

េ្រប បេ យសត្វ សីរពិស ៤   ែតងមនកនុងេ ក    ។ 

 [១២៥] បុគគលមិនពិចរ  មិនសទង់េមើល េហើយេពល 

សរេសើរបុគគលែដលគួរតិះេដៀល េតើដូចេម្តច ។ បុគគលខ្លះ កនុងេ ក 

េនះ េពលសរេសើរពួកតិរ ថយិ និងពួក វក័របស់តិរ ិ ថយ ែដល្របតិ- 

បត្តិ ្រកក់ ្របតិបត្តិខុស ថជអនក្របតិបត្តិល្អដូេចនះក្ដី ថជអនក្របតិ- 

បត្តិ្រតូវដូេចនះក្ដី បុគគលមិនពិចរ  មិនសទង់េមើល េហើយេពលសរ- 

េសើរបុគគលែដលគួរតិះេដៀល យ៉ងេនះឯង ។ បុគគលមិនពិចរ  

មិនសទង់េមើល េហើយេពលតិះេដៀលបុគគលែដលគួរសរេសើរ េតើដូច 

េម្តច ។ បុគគលខ្លះ កនុងេ កេនះ េពលតិះេដៀល្រពះពុទធនិង វក័ 

របស់្រពះពុទធ ែដល្របតិបត្តិល្អ ្របតិបត្តិ្រតូវ ថជអនក្របតិបត្តិ ្រកក់ 

ដូេចនះក្ដី ថជអនក្របតិបត្តិខុសដូេចនះក្ដី បុគគលមិនពិចរ  មិនសទង់ ់

េមើល េហើយេពលតិះេដៀលបុគគលែដលគួរសរេសើរ យ៉ងេនះឯង ។ 

បុគគលមិនពិចរ  មិនសទង់េមើល េហើយសែម្តងេសចក្ដី្រជះថ្ល  កនុង 

ទីែដលមិនគួរ្រជះថ្ល       េតើដូចេម្តច      ។      បុគគលខ្លះ      កនុងេ កេនះ 
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៣២៥ 

ចតុកកនិេទទេ  

ទុបបដិបទយ មិចឆ បដិបទយ ប ទំ ជេនតិ 
សុបបដិបទ ឥតិបិ សមម បដិបទ ឥតិបីតិ ឯវ ំ បុគគ- 
េ  អននុវចិច អបរេិយគេហ ្វ  អបប ទនីេយ 
េន ប ទំ ឧបទំសិ  េ តិ ។ កថញច  

បុគគេ  អននុវចិច អបរេិយគេហ ្វ  ប ទនីេយ 
េន អបប ទំ ឧបទំសិ  េ តិ ។ ឥេធកេចច  

បុគគេ  សុបបដិបទយ សមម បដិបទយ អបប ទំ 
ជេនតិ ទុបបដិបទ ឥតិបិ មិចឆ បដិបទ ឥតិបីត ិ
ឯវ ំ បុគគេ  អននុវចិច អបរេិយគេហ ្វ  ប ទ- 
នីេយ េន អបប ទំ ឧបទំសិ  េ តិ ។ 
 [១២៦] កថញច  បុគគេ  អនុវចិច បរេិយគ- 
េហ ្វ  អវ ្ណ រហស  អវណ្ណំ  ភសិ  េ តិ ។ 
ឥេធកេចច  បុគគេ  ទុបបដិបនន នំ មិចឆ បដិបនន នំ 
តិតថិយនំ តិតថិយស វកនំ អវណ្ណំ  ភសតិ ទុបប- 
ដិបនន  ឥតិបិ មិចឆ បដិបនន  ឥតិបីតិ ឯវ ំ បុគគេ  
អនុវចិច បរេិយគេហ ្វ  អវ ្ណ រហស  អវណ្ណំ  
ភសិ  េ តិ ។ កថញច  បុគគេ  អនុវចិច បរេិយ- 
គេហ ្វ        វ ្ណ រហស        វណ្ណំ        ភសិ        េ តិ       ។ 
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៣២៥ 

ចតុកកនិេទទស 

ញុងំេសចក្ដី្រជះថ្ល ឲយេកើត កនុងផ្លូ វ្របតិបត្តិ ្រកក់ កនុងផ្លូ វ្របតិបត្តិខុស 

ថជផ្លូវ្របតិបត្តិល្អដូេចនះក្ដី ថជផ្លូវ្របតិបត្តិ្រតូវដូេចនះក្ដី បុគគលមិនពិច- 

រ  មិនសទង់េមើល េហើយសែម្តងេសចក្ដី្រជះថ្ល  កនុងទីែដលមិនគួរ 

្រជះថ្ល  យ៉ងេនះឯង ។ បុគគលមិនពិចរ  មិនសទង់េមើល េហើយ 

សែម្តងេសចក្ដីមិន្រជះថ្ល  កនុងទីែដលគួរ្រជះថ្ល  េតើដូចេម្តច ។ បុគគល 

ខ្លះ កនុងេ កេនះ ញុងំេសចក្ដីមិន្រជះថ្ល ឲយេកើត កនុងផ្លូ វ្របតិបត្តិល្អ 

កនុងផ្លូ វ្របតិបត្តិ្រតូវ ថជផ្លូវ្របតិបត្តិ ្រកក់ដូេចនះក្ដី ថជផ្លូវ្របតិបត្តិខុស 

ដូេចនះក្ដី បុគគលមិនពិចរ  មិនសទង់េមើល េហើយសែម្តងេសចក្ដី 

មិន្រជះថ្ល      កនុងទីែដលគួរ្រជះថ្ល      យ៉ងេនះឯង     ។ 

 [១២៦] បុគគលពិចរ  សទង់េមើល េហើយេពលតិះេដៀល 

បុគគលែដលគួរតិះេដៀល េតើដូចេម្តច ។ បុគគលខ្លះ កនុងេ កេនះ 

េពលតិះេដៀលពួកតិរ ថយិ និងពួក វក័របស់តិរ ិ ថយ ែដល្របតិបត្តិ - 

្រកក់ ្របតិបត្តិខុស ថជអនក្របតិបត្តិ ្រកក់ដូេចនះក្ដី ថជអនក្របតិបត្តិ 

ខុសដូេចនះក្ដី បុគគលពិចរ  សទង់េមើល េហើយេពលតិះេដៀល 

បុគគលែដលគួរតិះេដៀល យ៉ងេនះឯង ។ បុគគលពិចរ  សទង់ 

េមើលេហើយេពលសរេសើរបុគគល      ែដលគួរសរេសើរ      េតើដូចេម្តច     ។ 
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៣២៦ 

អភិធមមបិដេក   បុគគលបបញញត្តិ 

ឥេធកេចច  បុគគេ  សុបបដិបនន នំ សមម បដិបនន នំ 

ពុទធ នំ ពុទធស វកនំ វណ្ណំ  ភសតិ សុបបដិបនន  

ឥតិបិ សមម បដិបនន  ឥតិបីតិ ឯវ ំ បុគគេ  អនុវចិច 

បរេិយគេហ ្វ  វ ្ណ រហស  វណ្ណំ  ភសិ  េ តិ ។ 

កថញច  បុគគេ  អនុវចិច បរេិយគេហ ្វ  អបប- 

ទនីេយ េន អបប ទំ ឧបទំសិ  េ តិ ។ 

ឥេធកេចច  បុគគេ  ទុបបដិបទយ មិចឆ បដិបទយ 

អបប ទំ ជេនតិ ទុបបដិបទ ឥតិបិ មិចឆ បដិបទ 

ឥតិបីតិ ឯវ ំ បុគគេ  អនុវចិច បរេិយគេហ ្វ  

អបប ទនីេយ េន អបប ទំ ឧបទំសិ  

េ តិ ។ កថញច  បុគគេ  អនុវចិច បរេិយគេហ ្វ  

ប ទនីេយ េន ប ទំ ឧបទំសិ  េ តិ ។ 

ឥេធកេចច  បុគគេ  សុបបដិបទយ សមម បដិប- 

ទយ ប ទំ ជេនតិ សុបបដិបទ ឥតិបិ សមម - 

បដិបទ ឥតិបីតិ ឯវ ំ បុគគេ  អនុវចិច បរេិយ- 

គេហ ្វ  ប ទនីេយ េន ប ទំ ឧបទំសិ  

េ តិ    ។ 
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៣២៦ 

អភិធមមបិដក   បុគគលបបញញត្តិ 

បុគគលខ្លះ កនុងេ កេនះ េពលសរេសើរ្រពះពុទធ និងពួក វក័របស់ 

្រពះពុទធែដល្របតិបត្តិល្អ ្របតិបត្តិ្រតូវ ថជអនក្របតិបត្តិល្អដូេចនះក្ដី ថ 

ជអនក្របតិបត្តិ្រតូវដូេចនះក្ដី បុគគលពិចរ  សទង់េមើល េហើយេពល 

សរេសើរបុគគលែដលគួរសរេសើរ យ៉ងេនះឯង ។ បុគគលពិចរ  សទង់ 

េមើល េហើយសែម្តងេសចក្ដីមិន្រជះថ្ល  កនុងទីែដលមិនគួរ្រជះថ្ល  េតើដូច 

េម្តច ។ បុគគលខ្លះ កនុងេ កេនះ ញុងំេសចក្ដីមិន្រជះថ្ល ឲយេកើត កនុង 

ផ្លូ វ្របតិបត្តិ ្រកក់ កនុងផ្លូ វ្របតិបត្តិខុស ថជផ្លូវ្របតិបត្តិ ្រកក់ដូេចនះក្ដី 

ថជផ្លូវ្របតិបត្តិខុសដូេចនះក្ដី បុគគលពិចរ  សទង់េមើល េហើយ 

សែម្តងេសចក្ដីមិន្រជះថ្ល  កនុងទីែដលមិនគួរ្រជះថ្ល  យ៉ងេនះឯង ។ 

បុគគលពិចរ  សទង់េមើល េហើយសែម្តងនូវេសចក្ដី្រជះថ្ល  កនុងទី 

ែដលគួរ្រជះថ្ល  េតើដូចេម្តច ។ បុគគលខ្លះ កនុងេ កេនះ ញុងំ 

េសចក្ដី្រជះថ្ល ឲយេកើត កនុងផ្លូ វ្របតិបត្តិល្អ កនុងផ្លូ វ្របតិបត្តិ្រតូវ ថជផ្លូវ 

្របតិបត្តិល្អដូេចនះក្ដី ថជផ្លូវ្របតិបត្តិ្រតូវដូេចនះក្ដី បុគគលពិចរ  សទង់ 

េមើល េហើយសែម្តងេសចក្ដី្រជះថ្ល  កនុងទីែដលគួរ្រជះថ្ល  យ៉ង 

េនះឯង     ។ 
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៣២៧ 

ចតុកកនិេទទេ  

 [១២៧] កថញច  បុគគេ  អវ ្ណ រហស  អវណ្ណំ  
ភសិ  េ តិ ភតូំ តចឆំ កេលន េន ច េខ 
វ ្ណ រហស  វណ្ណំ  ភសិ  េ តិ ភតូំ តចឆំ ក- 
េលន ។ ឥេធកេចច  បុគគេ  វេ ្ណ បិ សំវជិជតិ អវ- 
េ ្ណ បិ សំវជិជតិ េយ តតថ អវេ ្ណ  តំ ភណតិ ភតូំ 
តចឆំ កេលន េយ តតថ វេ ្ណ  តំ ន ភណតិ ភតូំ 
តចឆំ កេលន ឯវ ំ បុគគេ  អវ ្ណ រហស  អវណ្ណំ  
ភសិ  េ តិ ភតូំ តចឆំ កេលន េន ច េខ 
វ ្ណ រហស  វណ្ណំ  ភសិ  េ តិ ភតូំ តចឆំ 
កេលន ។ កថញច  បុគគេ  វ ្ណ រហស  វណ្ណំ  
ភសិ  េ តិ ភតូំ តចឆំ កេលន េន ច េខ 
អវ ្ណ រហស  អវណ្ណំ  ភសិ  េ តិ ភតូំ តចឆំ 
កេលន ។ ឥេធកេចច  បុគគេ  វេ ្ណ បិ សំវជិជតិ 
អវេ ្ណ បិ សំវជិជតិ េយ តតថ វេ ្ណ  តំ ភណតិ 
ភតូំ តចឆំ កេលន េយ តតថ អវេ ្ណ  តំ ន 
ភណតិ ភតូំ តចឆំ កេលន ឯវ ំ បុគគេ  វ ្ណ - 
រហស  វណ្ណំ  ភសិ  េ តិ ភតូំ តចឆំ កេលន 
េន     ច     េខ     អវ ្ណ រហស      អវណ្ណំ       ភសិ       េ តិ 



661 
 

៣២៧ 

ចតុកកនិេទទស 

 [១២៧] បុគគលេពលតិះេដៀល នូវបុគគល ែដលគួរតិះេដៀល 

ពិត្របកដ មកលគួរ មិនេពលសរេសើរ នូវបុគគលែដលគួរសរ- 

េសើរ ពិត្របកដ មកលគួរ េតើដូចេម្តច ។ គុណគួរសរេសើរក៏ 

មន េទសគួរតិះេដៀលក៏មន បុគគលខ្លះ កនុងេ កេនះ េទសគួរ 

តិះេដៀល  មនកនុងបុគគលេនះ ក៏េពលនូវេទសេនះ ពិត្របកដ 

មកលគួរ គុណគួរសរេសើរ  មនកនុងបុគគលេនះ ក៏មិនេពល 

នូវគុណេនះ ពិត្របកដ មកលគួរេទ បុគគលេពលតិះេដៀល 

នូវបុគគលែដលគួរតិះេដៀល ពិត្របកដ មកលគួរ មិនេពលសរេសើរ 

នូវបុគគលែដលគួរសរេសើរ ពិត្របកដ មកលគួរ យ៉ងេនះឯង ។ 

បុគគលេពលសរេសើរ នូវបុគគលែដលគួរសរេសើរ ពិត្របកដ ម 

កលគួរ មិនេពលតិះេដៀល នូវបុគគលែដលគួរតិះេដៀល ពិត្របកដ 

មកលគួរ េតើដូចេម្តច ។ គុណគួរសរេសើរក៏មន េទសគួរតិះ 

េដៀលក៏មន បុគគលខ្លះ កនុងេ កេនះ គុណគួរសរេសើរ  មន 

កនុងបុគគលេនះ ក៏េពលនូវគុណេនះ ពិត្របកដ មកលគួរ េទស 

គួរតិះេដៀល  មនកនុងបុគគលេនះ មិនេពលនូវេទសេនះ ពិត 

្របកដ មកលគួរេទ បុគគលេពលសរេសើរ នូវបុគគលែដលគួរសរេសើរ 

ពិត្របកដ មកលគួរ  ែតមិនេពលតិះេដៀល នូវបុគគលែដលគួរតិះេដៀល 



662 
 

៣២៨ 

អភិធមមបិដេក   បុគគលបបញញត្តិ 

ភតូំ តចឆំ កេលន ។ កថញច  បុគគេ  អវ ្ណ - 

រហស  ច អវណ្ណំ  ភសិ  េ តិ ភតូំ តចឆំ 

កេលន វ ្ណ រហស  ច វណ្ណំ  ភសិ  េ ត ិ

ភតូំ តចឆំ កេលន ។ ឥេធកេចច  បុគគេ  វេ ្ណ បិ 

សំវជិជតិ អវេ ្ណ បិ សំវជិជតិ េយ តតថ អវេ ្ណ  តំ 

ភណតិ ភតូំ តចឆំ កេលន េយ តតថ វេ ្ណ  

តមប ិ ភណតិ ភតូំ តចឆំ កេលន តតថ កលញញូ  

េ តិ តស  បញ្ហស  េវយយករ យ ឯវ ំ បុគគ- 

េ  អវ ្ណ រហស  ច អវណ្ណំ  ភសិ  េ តិ 

ភតូំ តចឆំ កេលន វ ្ណ រហស  ច វណ្ណំ  ភសិ  

េ តិ ភតូំ តចឆំ កេលន ។ កថញច  បុគគេ  

េនវ អវ ្ណ រហស  អវណ្ណំ  ភសិ  េ តិ ភតូំ 

តចឆំ កេលន េនបិ វ ្ណ រហស  វណ្ណំ  ភសិ  

េ តិ ភតូំ តចឆំ កេលន ។ ឥេធកេចច  បុគគេ  

វេ ្ណ បិ សំវជិជតិ អវេ ្ណ បិ សំវជិជតិ េយ តតថ 

អវេ ្ណ  តំ ន ភណតិ ភតូំ តចឆំ កេលន េយបិ 

តតថ     វេ ្ណ      តមប ិ    ន      ភណតិ      ភតូំ      តចឆំ      កេលន 
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៣២៨ 

អភិធមមបិដក   បុគគលបបញញត្តិ 

ពិត្របកដ មកលគួរ យ៉ងេនះឯង ។ បុគគល េពលតិះេដៀល 

នូវបុគគលែដលគួរតិះេដៀល ពិត្របកដ មកលគួរផង េពលសរេសើរ 

នូវបុគគលែដលគួរសរេសើរ ពិត្របកដ មកលគួរផង េតើដូចេម្តច ។ 

គុណគួរសរេសើរក៏មន េទសគួរតិះេដៀលក៏មន បុគគលខ្លះ កនុង 

េ កេនះ េទសគួរតិះេដៀល  មនកនុងបុគគលេនះ ក៏េពល 

នូវេទសេនះ ពិត្របកដ មកលគួរ គុណគួរសរេសើរ  មន 

កនុងបុគគលេនះ ក៏េពលនូវគុណេនះ ពិត្របកដ មកលគួរ ជ 

អនកដឹង នូវកលគួរ េដើមបពីយករណ៍នូវបញ្ហ េនះ កនុងដេំណើ រេនះ 

បុគគលេពលតិះេដៀល នូវបុគគលែដលគួរតិះេដៀល ពិត្របកដ មកល 

គួរផង េពលសរេសើរ នូវបុគគលែដលគួរសរេសើរ ពិត្របកដ ម 

កលគួរផង យ៉ងេនះឯង ។ បុគគលមិនេពលតិះេដៀល នូវបុគគល 

ែដលគួរតិះេដៀល ពិត្របកដ មកលគួរផង មិនេពលសរេសើរនូវ 

បុគគលែដលគួរសរេសើរ ពិត្របកដ មកលគួរផង េតើដូចេម្តច ។ 

គុណគួរសរេសើរក៏មន េទសគួរតិះេដៀលក៏មន បុគគលខ្លះ កនុង 

េ កេនះ េទសគួរតិះេដៀល  មនកនុងបុគគលេនះ មិនេពលនូវ 

េទសេនះ ពិត្របកដ មកលគួរផង គុណគួរសរេសើរ  មន 

កនុងបុគគលេនះ     មិនេពលនូវគុណេនះ     ពិត្របកដ មកលគួរផង 
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៣២៩ 

ចតុកកនិេទទេ  

ឧេបកខ េក វហិរតិ សេ  សមបជេន ឯវ ំ បុគគ- 

េ  េនវ អវ ្ណ រហស  អវណ្ណំ  ភសិ  េ តិ 

ភតូំ តចឆំ កេលន េនបិ វ ្ណ រហស  វណ្ណំ  

ភសិ       េ តិ      ភតូំ      តចឆំ      កេលន      ។ 

 [១២៨] កតេម ច បុគគេ  ឧ ្ឋ នផល-ូ 

បជីវ ី េន បុញញផលបូជីវ ី ។ យស  បុគគលស  

ឧដ្ឋហេ  ឃដេ  យមេ  ជីេ  អភិនិព្វត្តតិ 

េន បុញញេ  អយ ំ វុចចតិ បុគគេ  ឧ ្ឋ នផលបូជីវ ី

េន បុញញផលបូជីវ ី ។ កតេម ច បុគគេ  បុញញ- 

ផលបូជីវ ី េន ឧ ្ឋ នផលបូជីវ ី ។ បរនិមមិតវសវត្តិ- 

េទេវ ឧបទយ តតថុបរ ិ េទ  បុញញផលបូជីវេិន ន 

ឧ ្ឋ នផលបូជីវេិន ។ កតេម ច បុគគេ  ឧ ្ឋ - 

នផលបូជីវ ី ច បុញញផលបូជីវ ី ច ។ យស  បុគគ- 

លស  ឧដ្ឋហេ  ឃដេ  យមេ  ជីេ  

អភិនិព្វត្តតិ បុញញេ  ច អយ ំ វុចចតិ បុគគេ  ឧ ្ឋ - 

នផលបូជីវ ី ច បុញញផលបូជីវ ី ច ។ កតេម ច 

បុគគេ      េនវ     ឧ ្ឋ នផលបូជីវ ី     េន       បុញញផលបូជីវ ី      ។ 
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៣២៩ 

ចតុកកនិេទទស 

ជបុគគលមនឧេបកខ  មន ម រតីដឹងខ្លួន បុគគលមិនេពលតិះេដៀល នូវ 
បុគគលែដលគួរតិះេដៀល ពិត្របកដ មកលគួរផង មិនេពលសរេសើរ 
នូវបុគគលែដលគួរសរេសើរ ពិត្របកដ មកលគួរផង យ៉ងេនះឯង ។ 
 [១២៨] បុគគលចិញចឹ មជីវតិេ យផលៃនករពយយម មិនចិញចឹ ម 
ជីវតិេ យផលបុណយ េតើដូចេម្តច ។ កលបុគគល  ខសំង្វ ត 
្របឹងែ្របង ពយយម ករចិញចឹ មជីវតិ េទើបេកើតចេ្រមើនេឡើង មិនែមន 
េកើតចេ្រមើនេឡើងេ យផលបុណយេទ េនះេ ថ បុគគល ចិញចឹ មជីវតិ 
េ យផលៃនករពយយម មិនចិញចឹ មជីវតិេ យផលបុណយ ។ បុគគល 
ចិញចឹ មជីវតិេ យផលបុណយ មិនចិញចឹ មជីវតិេ យផលៃនករពយយម 
េតើដូចេម្តច ។ សេំ យកពួកបរនិមមិតវសវត្តីេទវ  និងពួកេទវ ជន់ 
េលើៃនពួកបរនិមមិតវសវត្តីេទវ េនះ េឈម ះថ បុគគលចិញចឹ មជីវតិេ យ 
ផលបុណយ មិនចិញចឹ មជីវតិេ យផលៃនករពយយម ។ បុគគលចិញចឹ ម 
ជីវតិេ យផលៃនករពយយម ទងំចិញចឹ មជីវតិេ យផលបុណយ េតើ 
ដូចេម្តច ។ កលបុគគល  ខសំង្វ ត ្របឹងែ្របង ពយយម ករ 
ចិញចឹ មជីវតិ េទើបេកើតចេ្រមើនេឡើង ទងំេកើតចេ្រមើនេឡើង េ យផលបុណយ 
េនះេ ថ បុគគល ចិញចឹ មជីវតិេ យផលៃនករពយយម ទងំចិញចឹ ម 
ជីវតិេ យផលបុណយ ។ បុគគល មិនចិញចឹ មជីវតិេ យផលៃនករ 
ពយយម       ទងំមិនចិញចឹ មជីវតិេ យផលបុណយ       េតើដូចេម្តច       ។ 
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៣៣០ 

អភិធមមបិដេក   បុគគលបបញញត្តិ 

េនរយិក េនវ ឧ ្ឋ នផលបូជីវេិន េន បុញញផល-ូ 

បជីវេិន      ។ 

 [១២៩] កថញច  បុគគេ  តេម េ តិ 

តមប យេន ។ ឥេធកេចច  បុគគេ  នីេច កុេល 

បចច ជេ  េ តិ ច ្ឌ លកុេល  េន ទ- 

កុេល  េវណកុេល(១)  រថករកុេល  

បុកកុសកុេល  ទលិេទទ អបបននបនេភជេន កសិ- 

រវុត្តិេក យតថ កសិេរន ឃសចឆ េទ លពភតិ េ  

ច េ តិ ទុព្វេ ្ណ  ទុទទសិេក ឱេកដិមេក 

ព ្វ ពេធ កេ   កុណី  ខេញជ   

បកខហេ   ន ភី អននស  បនស  វតថស  

យនស  ម គនធវេិលបនស  េសយយវសថបបទី- 

េបយយស  េ  កេយន ទុចចរតិំ ចរតិ ចយ 

ទុចចរតិំ ចរតិ មន  ទុចចរតិំ ចរតិ េ  កេយន 

ទុចចរតិំ ចរ ិ ្វ  ចយ ទុចចរតិំ ចរ ិ ្វ  មន  

ទុចចរតិំ      ចរ ិ ្វ       កយស        េភទ      បរមមរ        អបយ ំ
     ១   ម.   េវណុកុេលតិ   ទិស តិ   ។   េវនកុេលតិ វលីិវករកុេលតិ   អដ្ឋកថ   ។ 
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៣៣០ 

អភិធមមបិដក   បុគគលបបញញត្តិ 

ពួកសត្វនរក េឈម ះថ បុគគលមិនចិញចឹ មជីវតិេ យផលៃនករពយយម 

ទងំមិនចិញចឹ មជីវតិេ យផលបុណយ     ។ 

 [១២៩] បុគគលងងឹត មនងងឹត្រប្រពឹត្តេទខងមុខ េតើដូច 

េម្តច ។ បុគគលខ្លះ កនុងេ កេនះ េកើតកនុង្រតកូលទប គឺ្រតកូល 

ច ្ឌ លក្ដី ្រតកូលអនកេន ទក្ដី ្រតកូលអនកតបញែផងក្ដី ្រតកូល 

ជងរថក្ដី ្រតកូលអនកចក់សំ មក្ដី ជ្រតកូលខ ត់ មនបយទឹកនិង 

េភជនតិច ្រប្រពឹត្តចិញចឹ មជីវតិបនេ យលបំក ែដលជ្រតកូលរក 

បយនិងសពំត់េស្ល កដណ្ដ ប់បនេ យ្រក បុគគលេនះឯង ជមនុស  

មនសមបុរ ្រកក់ លបំកេមើល ជបុគគលទបេតឿ មន ពធេ្រចើន 

គឺខ្វ ក់ឬែកងង ខចកឬខ្វិន ជអនកមិនបនបយ ទឹក សពំត់ យន ផក  

ក្រមង េ្រគ ង្រកអូប េ្រគ ង ប ទីេដក ទីសមន ក់ ្រស័យ និង 

េ្រគ ង្របទីប បុគគលេនះ ែថមទងំ្រប្រពឹត្តទុចចរតិេ យកយ ្រប្រពឹត្ត 

ទុចចរតិេ យ ច ្រប្រពឹត្តទុចចរតិេ យចិត្ត បុគគលេនះ លុះ្រប្រពឹត្ត 

ទុចចរតិេ យកយ ្រប្រពឹត្តទុចចរតិេ យ ច ្រប្រពឹត្តទុចចរតិេ យចិត្ត 

េហើយ    លុះដល់ែបកធ្ល យ ងកយ ្ល ប់េទ     ែតងេទេកើតកនុងអបយ 
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៣៣១ 

ចតុកកនិេទទេ  

ទុគគតឹ វនិិបតំ និរយ ំ ឧបបជជតិ ឯវ ំ បុគគេ  

តេម េ តិ តមប យេន ។ កថញច  បុគគេ  

តេម េ តិ េជតិប យេន ។ ឥេធកេចច  

បុគគេ  នីេច កុេល បចច ជេ  េ តិ ច ្ឌ - 

លកុេល  េន ទកុេល  េវណកុេល  

រថករកុេល  បុកកុសកុេល  ទលិេទទ អបបនន- 

បនេភជេន កសិរវុត្តិេក យតថ កសិេរន ឃ- 

សចឆ េទ លពភតិ េ  ច េខ េ តិ ទុព្វេ ្ណ  

ទុទទសិេក ឱេកដិមេក ព ្វ ពេធ កេ  

 កុណី  ខេញជ   បកខហេ   ន ភី 

អននស  បនស  វតថស  យនស  ម គនធវេិលប- 

នស  េសយយវសថបបទីេបយយស  េ  កេយន 

សុចរតិំ ចរតិ ចយ សុចរតិំ ចរតិ មន  

សុចរតិំ ចរតិ េ  កេយន សុចរតិំ ចរ ិ ្វ  ចយ 

សុចរតិំ ចរ ិ ្វ  មន  សុចរតិំ ចរ ិ ្វ  កយស  

េភទ បរមមរ  សុគតឹ សគគំ េ កំ ឧបបជជតិ 

ឯវ ំ        បុគគេ         តេម        េ តិ        េជតិប យេន        ។ 
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៣៣១ 

ចតុកកនិេទទស 

ទុគគតិ វនិិបត និងនរក បុគគលងងឹត មនងងឹត្រប្រពឹត្តេទខងមុខ 

យ៉ងេនះឯង ។ បុគគលងងឹត មនពន្លឺ្រប្រពឹត្តេទខងមុខ េតើដូច 

េម្តច ។ បុគគលខ្លះ កនុងេ កេនះ េកើតកនុង្រតកូលទប គឺ្រតកូល 

ច ្ឌ លក្ដី ្រតកូលអនកេន ទក្ដី ្រតកូលអនកតបញែផងក្ដី ្រតកូលជង 

រថក្ដី ្រតកូលអនកចក់សំ មក្ដី ជ្រតកូលខ ត់ មនបយទឹកនិងេភ- 

ជនតិច ្រប្រពឹត្តចិញចឹ មជីវតិបនេ យលបំក ែដលជ្រតកូលរកបយនិង 

សពំត់េស្ល កដណ្ដ ប់បនេ យ្រក បុគគលេនះឯង ជមនុស មនសមបុរ 

្រកក់ លបំកេមើល ជបុគគលទបេតឿ មន ពធេ្រចើន គឺខ្វ ក់ឬ 

ែកងង ខចកឬខ្វិន ជអនកមិនបនបយ ទឹក សពំត់ យន ផក ក្រមង 

េ្រគ ង្រកអូប េ្រគ ង ប ទីេដក ទីសមន ក់ ្រស័យ េ្រគ ង្រប- 

ទីប ែតបុគគលេនះ ្រប្រពឹត្តសុចរតិេ យកយ ្រប្រពឹត្តសុចរតិេ យ 

ច ្រប្រពឹត្តសុចរតិេ យចិត្ត បុគគលេនះ លុះ្រប្រពឹត្តសុចរតិេ យ 

កយ ្រប្រពឹត្តសុចរតិេ យ ច ្រប្រពឹត្តសុចរតិេ យចិត្តេហើយ លុះ 

ដល់ែបកធ្ល យ ងកយ ្ល ប់េទ ែតងេទេកើត កនុងសុគតិសួគ៌េទវ- 

េ ក     បុគគលងងឹត     មនពន្លឺ្រប្រពឹត្តេទខងមុខ    យ៉ងេនះឯង    ។ 
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៣៣២ 

អភិធមមបិដេក   បុគគលបបញញត្តិ 

កថញច  បុគគេ  េជតិ េ តិ តមប យេន ។ 

ឥេធកេចច  បុគគេ  ឧេចច កុេល បចច ជេ  

េ តិ ខត្តិយម លកុេល  ្រពហមណម - 

លកុេល  គហបតិម លកុេល  អេឌ  

មហទធេន ម េភេគ បហតូជតរបូរជេត បហតូ- 

វតិ្តូបករេណ បហតូធនធេញញ េ  ច េ តិ អភ-ិ 

រេូប ទស នីេយ ប ទិេក បរមយ វណ្ណ- 

េបកខ រ យ សមនន គេ  ភី អននស  បនស  

វតថស  យនស  ម គនធវេិលបនស  េសយយ- 

វសថបបទីេបយយស  េ  កេយន ទុចចរតិំ ចរតិ 

ចយ ទុចចរតិំ ចរតិ មន  ទុចចរតិំ ចរតិ េ  

កេយន ទុចចរតិំ ចរ ិ ្វ  ចយ ទុចចរតិំ ចរ ិ ្វ  

មន  ទុចចរតិំ ចរ ិ ្វ  កយស  េភទ បរមមរ- 

 អបយ ំ ទុគគតឹ វនិិបតំ និរយ ំ ឧបបជជតិ 

ឯវ ំ បុគគេ  េជតិ េ តិ តមប យេន ។ 

កថញច        បុគគេ        េជតិ       េ តិ       េជតិប យេន     ។ 
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៣៣២ 

អភិធមមបិដក   បុគគលបបញញត្តិ 

បុគគលភ្លឺ មនងងឹត្រប្រពឹត្តេទខងមុខ េតើដូចេម្តច ។ បុគគលខ្លះកនុង 

េ កេនះ េកើតកនុង្រតកូលខពង់ខពស់ គឺ ្រតកូលខត្តិយម លក្ដី 

្រតកូល្រពហមណម លក្ដី ្រតកូលគហបតិម លក្ដី ជ្រត- 

កូលស្ដុកស្ដមភ មន្រទពយេ្រចើន មនេភគៈេ្រចើន មនមសនិង្របក់ 

េ្រចើន មន្រទពយនិងេ្រគ ងេ្របើ្របស់េ្រចើន មន្រទពយនិង្រសូវេ្រចើន 

បុគគលេនះ មនរូបល្អ គួររមិលេមើល គួរ្រជះថ្ល  ្របកបេ យ 

សមបុរៃនសររីៈល្អៃ្រកែលង ជអនកបនបយ ទឹក សពំត់ យន ផក  

ក្រមង េ្រគ ង្រកអូប េ្រគ ង ប ទីេដក ទីសមន ក់ ្រស័យ 

និងេ្រគ ង្របទីប ែតបុគគលេនះ ្រប្រពឹត្តទុចចរតិេ យកយ ្រប្រពឹត្ត 

ទុចចរតិេ យ ច ្រប្រពឹត្តទុចចរតិេ យចិត្ត បុគគលេនះ លុះ្រប្រពឹត្ត 

ទុចចរតិេ យកយ ្រប្រពឹត្តទុចចរតិេ យ ច ្រប្រពឹត្តទុចចរតិេ យចិត្ត 

េហើយ លុះដល់ែបកធ្ល យ ងកយ ្ល ប់េទ ែតងេទេកើតកនុងអបយ 

ទុគគតិ វនិិបត នរក បុគគលភ្លឺ មនងងឹត្រប្រពឹត្តេទខងមុខ យ៉ង 

េនះឯង     ។     បុគគលភ្លឺ     មនពន្លឺ្រប្រពឹត្តេទខងមុខ    េតើដូចេម្តច   ។ 
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៣៣៣ 

ចតុកកនិេទទេ  

ឥេធកេចច  បុគគេ  ឧេចច កុេល បចច ជេ  េ តិ 
ខត្តិយម លកុេល  ្រពហមណម ល- 
កុេល  គហបតិម លកុេល  អេឌ  
ម ទធេន ម េភេគ បហតូជតរបូរជេត បហតូ- 
វតិ្តូបករេណ បហតូធនធេញញ េ  ច េ តិ អភ-ិ 
រេូប ទស នីេយ ប ទិេក បរមយ វណ្ណ- 
េបកខ រ យ សមនន គេ  ភី អននស  បនស  
វតថស  យនស  ម គនធវេិលបនស  េសយយវ- 
សថបបទីេបយយស  េ  កេយន សុចរតិំ ចរតិ 
ចយ សុចរតិំ ចរតិ មន  សុចរតិំ ចរតិ េ  

កេយន សុចរតិំ ចរ ិ ្វ  ចយ សុចរតិំ ចរ ិ ្វ  
មន  សុចរតិំ ចរ ិ ្វ  កយស  េភទ បរមមរ- 

 សុគតឹ សគគំ េ កំ ឧបបជជតិ ឯវ ំ បុគគេ  
េជតិ     េ តិ     េជតិប យេន     ។ 
 [១៣០] កថញច  បុគគេ  ឱណេ ណេ  
េ តិ ។ េប ។ ឯវ ំ បុគគេ  ឱណេ ណេ  
េ តិ ។ កថញច  បុគគេ  ឱណតុណ្ណេ  េ តិ 
។     េប      ។      ឯវ ំ     បុគគេ       ឱណតុណ្ណេ       េ តិ      ។ 



673 
 

៣៣៣ 

ចតុកកនិេទទស 

បុគគលខ្លះ កនុងេ កេនះ េកើតកនុង្រតកូលខពង់ខពស់ គឺ្រតកូលខត្តិយម - 

លក្ដី ្រតកូល្រពហមណម លក្ដី ្រតកូលគហបតិម លក្ដី 

ជ្រតកូលស្ដុកស្ដមភ មន្រទពយេ្រចើន មនេភគៈេ្រចើន មនមសនិង 

្របក់េ្រចើន មន្រទពយនិងេ្រគ ងេ្របើ្របស់េ្រចើន មន្រទពយនិង្រសូវ 

េ្រចើន បុគគលេនះ មនរូបល្អ គួររមិលេមើល គួរ្រជះថ្ល  ្របកប 

េ យសមបុរៃនសររីៈល្អៃ្រកែលង ជអនកបនបយ ទឹក សពំត់ យន 

ផក ក្រមង េ្រគ ង្រកអូប េ្រគ ង ប ទីេដក ទីសមន ក់ ្រស័យ 

និងេ្រគ ង្របទីប បុគគលេនះ ្រប្រពឹត្តសុចរតិេ យកយ ្រប្រពឹត្ត 

សុចរតិេ យ ច ្រប្រពឹត្តសុចរតិេ យចិត្ត បុគគលេនះ លុះ្រប្រពឹត្ត 

សុចរតិេ យកយ ្រប្រពឹត្តសុចរតិេ យ ច ្រប្រពឹត្តសុចរតិេ យចិត្ត 

េហើយ លុះដល់ែបកធ្ល យ ងកយ ្ល ប់េទ ែតងេទេកើតកនុងសុគតិសួគ៌ 

េទវេ ក    បុគគលភ្លឺ    មនពន្លឺ្រប្រពឹត្តេទខងមុខ    យ៉ងេនះឯង    ។ 

 [១៣០] បុគគលឱនចុះេហើយឱនចុះេទៀត េតើដូចេម្តច ។ េប ។ 

បុគគលឱនចុះេហើយឱនចុះេទៀត យ៉ងេនះឯង ។ បុគគលឱនចុះេហើយេងើប 

េឡើង  េតើដូចេម្តច  ។ េប ។  បុគគលឱនចុះេហើយេងើបេឡើង  យ៉ងេនះឯង  ។ 
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៣៣៤ 

អភិធមមបិដេក   បុគគលបបញញត្តិ 

កថញច  បុគគេ  ឧណ្ណេ ណេ  េ តិ ។ េប ។ 

ឯវ ំ បុគគេ  ឧណ្ណេ ណេ  េ តិ ។ កថញច  

បុគគេ  ឧណ្ណតុណ្ណេ  េ តិ ។ េប ។ ឯវ ំ បុគគេ  

ឧណ្ណតុណ្ណេ     េ តិ    ។ 

 [១៣១] តតថ កតេម ច ្ត េ  រុកខូ បម បុគគ  ។ 

ច ្ត េ  រុកខ  េផគគុ  របរ ិ េ  េ  េផគគុបរ ិ េ  

េផគគុ      េផគគុបរ ិ េ      េ      របរ ិ េ      ។ 

 [១៣២] ឯវេមវ ច ្ត េ េម រុកខូ បម បុគគ  

សេន្ត  សំវជិជមន េ កសមឹ ។ កតេម ច ្ត េ  ។ 

េផគគុ  របរ ិ េ  េ  េផគគុបរ ិ េ  េផគគុ  េផគគុ - 

បរ ិ េ  េ  របរ ិ េ  ។ កថញច  បុគគេ  

េផគគុ  េ តិ របរ ិ េ  ។ ឥេធកេចច  បុគគេ  

ទុស េី  េ តិ បបធេមម  បរ ិ  ច ខ្វស  

េ តិ សីលវតី កលយណធមម  ឯវ ំ បុគគេ  េផគគុ  

េ តិ របរ ិ េ  េសយយថបិ េ  រុេកខ  

េផគគុ         របរ ិ េ         តថបូេម        អយ ំ       បុគគេ          ។ 
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៣៣៤ 

អភិធមមបិដក   បុគគលបបញញត្តិ 

បុគគលេងើបេឡើងេហើយ ឱនចុះេទវញិ េតើដូចេម្តច ។ េប ។ បុគគល 
េងើបេឡើងេហើយ ឱនចុះេទវញិ យ៉ងេនះឯង ។ បុគគលេងើបេឡើង 
េហើយ េងើបេឡើងេទៀត េតើដូចេម្តច ។ េប ។ បុគគលេងើបេឡើង 
េហើយ    េងើបេឡើងេទៀត    យ៉ងេនះឯង    ។ 
 [១៣១] ប ្ត បុគគលទងំេនះ បុគគល ៤ ពួក េ្រប បេ យ 
េដើមេឈើ េតើដូចេម្តច ។ េឈើមន ៤ ពួក គឺេឈើ្រ យមនេឈើ 
ខ្លឹមជបរ ិ រ ១ េឈើខ្លឹមមនេឈើ្រ យជបរ ិ រ ១ េឈើ្រ យមន 
េឈើ្រ យជបរ ិ រ ១    េឈើខ្លឹមមនេឈើខ្លឹមជបរ ិ រ ១    ។ 
 [១៣២] បុគគល ៤ ពួក េ្រប បេ យេដើមេឈើេនះ រែមងមន 
កនុងេ ក យ៉ងេនះឯង ។ បុគគល ៤ ពួក េតើដូចេម្តច ។ គឺ 
បុគគលដូចេឈើ្រ យមនេឈើខ្លឹមជបរ ិ រ ១ បុគគលដូចេឈើខ្លឹមមនេឈើ 
្រ យជបរ ិ រ ១ បុគគលដូចេឈើ្រ យមនេឈើ្រ យជបរ ិ រ ១ 
បុគគលដូចេឈើខ្លឹមមនេឈើខ្លឹមជបរ ិ រ ១ ។ បុគគលដូចេឈើ្រ យមន 
េឈើខ្លឹមជបរ ិ រ េតើដូចេម្តច ។ បុគគលខ្លះ កនុងេ កេនះ ជអនក 
្រទុស្តសីល មនធម៌ ្រកក់ ែតបរស័ិទរបស់បុគគលេនះ មនសីល 
មនធម៌ល្អ បុគគលដូចេឈើ្រ យមនេឈើខ្លឹមជបរ ិ រ យ៉ងេនះឯង 
េឈើេនះ្រ យ មនេឈើខ្លឹមជបរ ិ រ មនឧបមយ៉ង មិញ 
បុគគលេនះ      ក៏មនឧបេមយយយ៉ងេនះែដរ      ។      បុគគលដូចេឈើខ្លឹម 
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៣៣៥ 

ចតុកកនិេទទេ  

កថញច  បុគគេ  េ  េ តិ េផគគុបរ ិ េ  ។ 

ឥេធកេចច  បុគគេ  សីល  េ តិ កលយណ- 

ធេមម  បរ ិ  ច ខ្វស  េ តិ ទុស ី  បប- 

ធមម  ឯវ ំ បុគគេ  េ  េ តិ េផគគុបរ ិ េ  

េសយយថបិ េ  រុេកខ  េ  េផគគុបរ ិ េ  តថ-ូ 

បេម អយ ំ បុគគេ  ។ កថញច  បុគគេ  េផគគុ  

េ តិ េផគគុបរ ិ េ  ។ ឥេធកេចច  បុគគេ  ទុស -ី 

េ  េ តិ បបធេមម  បរ ិ បិស  េ តិ ទុស ី  

បបធមម  ឯវ ំ បុគគេ  េផគគុ  េ តិ េផគគុបរ ិ េ  

េសយយថបិ េ  រុេកខ  េផគគុ  េផគគុបរ ិ េ  តថ-ូ 

បេម អយ ំ បុគគេ  ។ កថញច  បុគគេ  េ  

េ តិ របរ ិ េ  ។ ឥេធកេចច  បុគគេ  សីល  

េ តិ កលយណធេមម  បរ ិ បិស  េ តិ សីល- 

វតី កលយណធមម  ឯវ ំ បុគគេ  េ  េ តិ 

របរ ិ េ  េសយយថបិ េ  រុេកខ  េ  រ- 

បរ ិ េ  តថបូេម អយ ំ បុគគេ  ។ ឥេម ច ្ត េ  

រុកខូ បម      បុគគ       សេន្ត        សំវជិជមន       េ កសមឹ       ។ 
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៣៣៥ 

ចតុកកនិេទទស 

មនេឈើ្រ យជបរ ិ រ េតើដូចេម្តច ។ បុគគលខ្លះ កនុងេ កេនះ 

ជអនកមនសីល មនធម៌ល្អ ែតបរស័ិទរបស់បុគគលេនះ ជអនក្រទុស្ត 

សីល មនធម៌ ្រកក់ បុគគលដូចេឈើខ្លឹម មនេឈើ្រ យជបរ ិ រ 

យ៉ងេនះឯង េឈើេនះខ្លឹម មនេឈើ្រ យជបរ ិ រ មនឧបមយ៉ង 

មិញ បុគគលេនះ ក៏មនឧបេមយយយ៉ងេនះែដរ ។ បុគគលដូច 

េឈើ្រ យមនេឈើ្រ យជបរ ិ រ េតើដូចេម្តច ។ បុគគលខ្លះ កនុង 

េ កេនះ ជអនក្រទុស្តសីល មនធម៌ ្រកក់ ទងំបរស័ិទរបស់ 

បុគគលេនះ ក៏ជអនក្រទុស្តសីល មនធម៌ ្រកក់ែដរ បុគគលដូចេឈើ 

្រ យ មនេឈើ្រ យជបរ ិ រ យ៉ងេនះឯង េឈើេនះ្រ យ 

មនេឈើ្រ យជបរ ិ រ មនឧបមយ៉ង មិញ បុគគលេនះ ក៏ 

មនឧបេមយយយ៉ងេនះែដរ ។ បុគគលដូចេឈើខ្លឹម មនេឈើខ្លឹមជ 

បរ ិ រ េតើដូចេម្តច ។ បុគគលខ្លះ កនុងេ កេនះ ជអនកមនសីល 

មនធម៌ល្អ ទងំបរស័ិទរបស់បុគគលេនះ ក៏ជអនកមនសីល មនធម៌ 

ល្អែដរ បុគគលដូចេឈើខ្លឹមមនេឈើខ្លឹមជបរ ិ រ យ៉ងេនះឯង េឈើ 

េនះខ្លឹម មនេឈើខ្លឹមជបរ ិ រ មនឧបមយ៉ង មិញ បុគគលេនះ 

ក៏មនឧបេមយយយ៉ងេនះែដរ ។ េនះ បុគគល ៤ ពួក េ្រប បេ យ 

េឈើ     ែតងមនកនុងេ ក     ។ 
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៣៣៦ 

អភិធមមបិដេក   បុគគលបបញញត្តិ 

 [១៣៣] កតេម ច បុគគេ  របូបបមេ  

របូបបសេនន  ។ ឥេធកេចច  បុគគេ  េ ហំ  

បស ិ ្វ  បរ ិ ហំ  បស ិ ្វ  ស ្ឋ នំ  បស ិ ្វ  

បរបិរូ ឹ  បស ិ ្វ  តតថ បមណំ គេហ ្វ  ប- 

ទំ ជេនតិ អយ ំ វុចចតិ បុគគេ  របូបបមេ  

របូបបសេនន  ។ កតេម ច បុគគេ  េឃសបប- 

មេ  េឃសបបសេនន  ។ ឥេធកេចច  បុគគេ  

បរវណ្ណនយ បរេថមនយ បរបសំសនយ បរ- 

វណ្ណ រកិយ តតថ បមណំ គេហ ្វ  ប ទំ 

ជេនតិ អយ ំ វុចចតិ បុគគេ  េឃសបបមេ  

េឃសបបសេនន  ។ កតេម ច បុគគេ  លខូបប- 

មេ  លខូបបសេនន  ។ ឥេធកេចច  បុគគេ  

ចីវរលខូំ  បស ិ ្វ  បត្តលខូំ  បស ិ ្វ  េសន- 

សនលខូំ  បស ិ ្វ  វវិធិំ  ទុកករករកំិ បស ិ ្វ  

តតថ បមណំ គេហ ្វ  ប ទំ ជេនតិ អយ ំ

វុចចតិ        បុគគេ          លខូបបមេ          លខូបបសេនន          ។ 
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៣៣៦ 

អភិធមមបិដក   បុគគលបបញញត្តិ 

 [១៣៣] បុគគល ប់ នកនុងរូប ្រជះថ្ល េ្រពះរូប េតើដូចេម្តច ។ 

បុគគលខ្លះ កនុងេ កេនះ េឃើញកមពស់ក្ដី េឃើញទហំំក្ដី េឃើញ្រទង់ 

្រទយក្ដី េឃើញរូបដ៏េពញេលញក្ដី ក៏កន់យកនូវេសចក្ដី ប់ ន កនុង 

ចែំណក មនកមពស់ជេដើមេនះ េហើយញុងំេសចក្ដី្រជះថ្ល  ឲយេកើត 

េនះេ ថ បុគគល ប់ នកនុងរូប ្រជះថ្ល េ្រពះរូប ។ បុគគល ប់ 

នកនុងសេំឡង  ្រជះថ្ល េ្រពះសេំឡង េតើដូចេម្តច ។ បុគគលខ្លះ កនុង 

េ កេនះ កលេបើមនករពណ៌នរបស់បុគគលដៃទ ករេលើកតេមកើង 

របស់បុគគលដៃទ ករសរេសើររបស់បុគគលដៃទ ករនេំទនូវគុណរបស់ 

បុគគលដៃទ ក៏កន់យកនូវេសចក្ដី ប់ ន កនុងចែំណកមនករពណ៌ន 

របស់បុគគលដៃទជេដើមេនះ េហើយញុងំេសចក្ដី្រជះថ្ល  ឲយេកើត េនះ 

េ ថ បុគគល ប់ នកនុងសេំឡង ្រជះថ្ល េ្រពះសេំឡង ។ បុគគល 

ប់ នកនុងវតថុ េ ហមង ្រជះថ្ល េ្រពះវតថុ េ ហមង េតើដូចេម្តច ។ 

បុគគលខ្លះ កនុងេ កេនះ េឃើញចីវរេ ហមងក្ដី េឃើញប្រតេ ហមង 

ក្ដី េឃើញេសនសនៈេ ហមងក្ដី េឃើញអេំពើែដលេគេធ្វើបនេ យក្រម 

មន្របករេផ ង ៗ ក្ដី ក៏កន់យកេសចក្ដី ប់ ន កនុងចែំណកមន 

ចីវរេ ហមងជេដើមេនះ េហើយញុងំេសចក្ដី្រជះថ្ល  ឲយេកើត េនះ 

េ ថ     បុគគល ប់ នកនុងវតថុ េ ហមង     ្រជះថ្ល េ្រពះវតថុ េ ហមង    ។ 
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៣៣៧ 

ចតុកកនិេទទេ  

កតេម ច បុគគេ  ធមមបបមេ  ធមមបបសេនន  ។ 
ឥេធកេចច  បុគគេ  សីលំ  បស ិ ្វ  សមធឹ 

 បស ិ ្វ  បញញំ   បស ិ ្វ  តតថ បមណំ 
គេហ ្វ  ប ទំ ជេនតិ អយ ំ វុចចតិ បុគគេ  
ធមមបបមេ      ធមមបបសេនន      ។ 
 [១៣៤] កថញច  បុគគេ  អត្តហិ យ ប- 
ដិបេនន  េ តិ េន បរហិ យ ។ ឥេធកេចច  
បុគគេ  អត្តន សីលសមបេនន  េ តិ េន បរ ំ
សីលសមបទយ សមទេបតិ អត្តន សមធិសមបេនន  
េ តិ េន បរ ំ សមធិសមបទយ សមទេបតិ 
អត្តន បញញ សមបេនន  េ តិ េន បរ ំ បញញ - 
សមបទយ សមទេបតិ អត្តន វមុិត្តិសមបេនន  
េ តិ េន បរ ំ វមុិត្តិសមបទយ សមទេបតិ អត្ត- 
ន វមុិត្តិញញ ណទស នសមបេនន  េ តិ េន បរ ំ
វមុិត្តិញញ ណទស នសមបទយ សមទេបតិ ឯវ ំ បុគគ- 
េ  អត្តហិ យ បដិបេនន  េ តិ េន បរហិ- 
យ ។ កថញច  បុគគេ  បរហិ យ បដិបេនន  

េ តិ       េន       អត្តហិ យ       ។       ឥេធកេចច         បុគគេ  
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៣៣៧ 

ចតុកកនិេទទស 

បុគគល ប់ នកនុងធម៌ ្រជះថ្ល េ្រពះធម៌ េតើដូចេម្តច ។ បុគគលខ្លះ 

កនុងេ កេនះ េឃើញសីលក្ដី េឃើញសមធិក្ដី េឃើញបញញ ក្ដី ក៏កន់ 

យកេសចក្ដី ប់ ន កនុងគុណមនសីលគុណជេដើមេនះ េហើយញុងំ 

េសចក្ដី្រជះថ្ល  ឲយេកើត េនះេ ថ បុគគល ប់ នកនុងធម៌ ្រជះថ្ល  

េ្រពះធម៌     ។ 

 [១៣៤] បុគគល្របតិបត្តិ េដើមប្ីរបេយជន៍ខ្លួន ែតមិន្របតិ- 

បត្តិ េដើមប្ីរបេយជន៍បុគគលដៃទ េតើដូចេម្តច ។ បុគគលខ្លះ កនុង 

េ កេនះ ជអនកបរបូិណ៌សីលេ យខ្លួនឯង មិនបបួលអនកដៃទឲយ 

បរបូិណ៌សីលផង បរបូិណ៌សមធិេ យខ្លួនឯង មិនបបួសអនកដៃទ 

ឲយបរបូិណ៌សមធិផង បរបូិណ៌បញញ េ យខ្លួនឯង មិនបបួសអនកដៃទ 

ឲយបរបូិណ៌បញញ ផង បរបូិណ៌វមុិត្តិេ យខ្លួនឯង មិនបបួលអនកដៃទ ឲយ 

បរបូិណ៌វមុិត្តិផង បរបូិណ៌វមុិត្តិញញ ណទស នៈេ យខ្លួនឯង មិនបបួល 

អនកដៃទ ឲយបរបូិណ៌វមុិត្តិញញ ណទស នៈផង បុគគល្របតិបត្តិ េដើមប ី

្របេយជន៍ខ្លួនឯង មិន្របតិបត្តិ េដើមប្ីរបេយជន៍បុគគលដៃទ យ៉ងេនះ 

ឯង ។ បុគគល្របតិបត្តិ េដើមប្ីរបេយជន៍បុគគលដៃទ មិន្របតិបត្តិ 

េដើមប្ីរបេយជន៍ខ្លួនឯង     េតើដូចេម្តច    ។     បុគគលខ្លះ     កនុងេ កេនះ 
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៣៣៨ 

អភិធមមបិដេក   បុគគលបបញញត្តិ 

អត្តន ន សីលសមបេនន  េ តិ បរ ំ សីលសមបទយ 

សមទេបតិ អត្តន ន សមធិសមបេនន  េ តិ បរ ំ

សមធិសមបទយ សមទេបតិ អត្តន ន បញញ - 

សមបេនន  េ តិ បរ ំ បញញ សមបទយ សមទេបតិ 

អត្តន ន វមុិត្តិសមបេនន  េ តិ បរ ំ វមុិត្តិសមប- 

ទយ សមទេបតិ អត្តន ន វមុិត្តិញញ ណទស ន- 

សមបេនន  េ តិ បរ ំ វមុិត្តិញញ ណទស នសមបទយ 

សមទេបតិ ឯវ ំ បុគគេ  បរហិ យ បដិបេនន  

េ តិ េន អត្តហិ យ ។ កថញច  បុគគេ  អត្ត- 

ហិ យ េចវ បដិបេនន  េ តិ បរហិ យ ច ។ 

ឥេធកេចច  បុគគេ  អត្តន ច សីលសមបេនន  

េ តិ បរញច  សីលសមបទយ សមទេបតិ អត្តន 

ច សមធិសមបេនន  េ តិ បរញច  សមធិសមប- 

ទយ សមទេបតិ អត្តន ច បញញ សមបេនន  េ តិ 

បរញច  បញញ សមបទយ សមទេបតិ អត្តន ច វមុិត្តិ- 

សមបេនន  េ តិ បរញច  វមុិត្តិសមបទយ សមទ- 

េបតិ       អត្តន       ច       វមុិត្តិញញ ណទស នសមបេនន        េ តិ 
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៣៣៨ 

អភិធមមបិដក   បុគគលបបញញត្តិ 

ជអនកមិនបរបូិណ៌សីលេ យខ្លួនឯង បបួលអនកដៃទ ឲយបរបូិណ៌សីល 

មិនបរបូិណ៌សមធិេ យខ្លួនឯង បបួលអនកដៃទ ឲយបរបូិណ៌សមធិ 

មិនបរបូិណ៌បញញ េ យខ្លួនឯង បបួលអនកដៃទ ឲយបរបូិណ៌បញញ  មិន 

បរបូិណ៌វមុិត្តិេ យខ្លួនឯង បបួលអនកដៃទ ឲយបរបូិណ៌វមុិត្តិ មិនបរ-ិ 

បូណ៌វមុិត្តិញញ ណទស នៈេ យខ្លួនឯង បបួលអនកដៃទ ឲយបរបូិណ៌ 

វមុិត្តិញញ ណទស នៈ បុគគល្របតិបត្តិ េដើមប្ីរបេយជន៍បុគគលដៃទ មិន 

្របតិបត្តិ េដើមប្ីរបេយជន៍ខ្លួនឯង យ៉ងេនះឯង ។ បុគគល្របតិបត្តិ 

េដើមប្ីរបេយជន៍ខ្លួនផង េដើមប្ីរបេយជន៍បុគគលដៃទផង េតើដូចេម្តច ។ 

បុគគលខ្លះ កនុងេ កេនះ ជអនកបរបូិណ៌សីលេ យខ្លួនឯងផង បបួល 

អនកដៃទ ឲយបរបូិណ៌សីលផង បរបូិណ៌សមធិេ យខ្លួនឯងផង បបួល 

អនកដៃទ ឲយបរបូិណ៌សមធិផង បរបូិណ៌បញញ េ យខ្លួនឯងផង បបួល 

អនកដៃទ ឲយបរបូិណ៌បញញ ផង បរបូិណ៌វមុិត្តិេ យខ្លួនឯងផង បបួល 

អនកដៃទឲយបរបូិណ៌វមុិត្តិផង បរបូិណ៌វមុិត្តិញញ ណទស នៈេ យខ្លួនឯងផង 
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៣៣៩ 

ចតុកកនិេទទេ  

បរញច  វមុិត្តិញញ ណទស នសមបទយ សមទេបតិ 

ឯវ ំ បុគគេ  អត្តហិ យ េចវ បដិបេនន  េ តិ 

បរហិ យ ច ។ កថញច  បុគគេ  េនវ អត្តហិ យ 

បដិបេនន  េ តិ េន បរហិ យ ។ ឥេធកេចច  

បុគគេ  អត្តន ន សីលសមបេនន  េ តិ េន 

បរ ំ សីលសមបទយ សមទេបតិ អត្តន ន ស- 

មធិសមបេនន  េ តិ េន បរ ំ សមធិសមបទយ 

សមទេបតិ អត្តន ន បញញ សមបេនន  េ តិ េន 

បរ ំ បញញ សមបទយ សមទេបតិ អត្តន ន វមុិត្តិ- 

សមបេនន  េ តិ េន បរ ំ វមុិត្តិសមបទយ សម- 

ទេបតិ អត្តន ន វមុិត្តិញញ ណទស នសមបេនន  េ តិ 

េន បរ ំ វមុិត្តិញញ ណទស នសមបទយ សមទេបតិ 

ឯវ ំ បុគគេ  េនវ អត្តហិ យ បដិបេនន  េ តិ 

េន     បរហិ យ     ។ 

 [១៣៥] កថញច  បុគគេ  អត្តន្តេប េ តិ 

អត្តបរ ិ បននុេយគមនុយុេ ្ត  ។ ឥេធកេចច  បុគគ- 

េ       អេចលេក       េ តិ       មុ ្ត ចេ        ហ ថ វេលខេន 



685 
 

៣៣៩ 

ចតុកកនិេទទស 

បបួលអនកដៃទឲយបរបូិណ៌វមុិត្តិញញ ណទស នៈផង បុគគល្របតិបត្តិ េដើមប ី

្របេយជន៍ខ្លួនឯងផង ្របតិបត្តិ េដើមប្ីរបេយជន៍បុគគលដៃទផង យ៉ងេនះ 

ឯង ។ បុគគលមិន្របតិបត្តិ េដើមប្ីរបេយជន៍ខ្លួនឯង ទងំមិន្របតិបត្តិ 

េដើមប្ីរបេយជន៍បុគគលដៃទ េតើដូចេម្តច ។ បុគគលខ្លះ កនុងេ ក 

េនះ មិនបរបូិណ៌សីលេ យខ្លួនឯង ទងំមិនបបួលអនកដៃទឲយបរបូិណ៌ 

សីល មិនបរបូិណ៌សមធិេ យខ្លួនឯង ទងំមិនបបួលអនកដៃទ ឲយ 

បរបូិណ៌សមធិ មិនបរបូិណ៌បញញ េ យខ្លួនឯង ទងំមិនបបួលអនកដៃទ 

ឲយបរបូិណ៌បញញ  មិនបរបូិណ៌វមុិត្តិេ យខ្លួនឯង ទងំមិនបបួលអនកដៃទ 

ឲយបរបូិណ៌វមុិត្តិ មិនបរបូិណ៌វមុិត្តិញញ ណទស នៈេ យខ្លួនឯង ទងំមិន 

បបួលអនកដៃទ ឲយបរបូិណ៌វមុិត្តិញញ ណទស នៈ បុគគលមិន្របតិបត្តិ 

េដើមប្ីរបេយជន៍ខ្លួនឯង ទងំមិន្របតិបត្តិ េដើមប្ីរបេយជន៍បុគគលដៃទ 

យ៉ងេនះឯង    ។ 

 [១៣៥] បុគគល ដុតកេម្ដ ខ្លួនឯង ្របកបនូវករពយយមដុត 

កេម្ដ ខ្លួនឯង េតើដូចេម្តច ។ បុគគលខ្លះ កនុងេ កេនះ គម នសពំត់ 

( ្រកត)     លះបង់មរយទល្អ    សីុលិទធៃដ     (ទងំជ្រមះឧចច រៈេ យ 
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៣៤០ 

អភិធមមបិដេក   បុគគលបបញញត្តិ 

ន ឯហិភទន្តិេក ន តិដ្ឋភទន្តិេក នភិហដំ ន 

ឧទិស  កតំ ន និមន្តនំ ទិយតិ េ  ន កុមភិ- 

មុខ បដិគគ ្ហ តិ ន កេ បិមុខ បដិគគ ្ហ តិ 

ន ឯឡកមន្តរ ំ ន ទណ្ឌ មន្តរ ំ ន មសូលមន្តរ ំ ន 

ទ្វិននំ ភុញជមននំ ន គពភិនិយ ន បយមនយ 

ន បុរសិន្តរគ យ ន សង កិ ត្តីសុ ន យតថ  

ឧបដ្ឋិេ  េ តិ ន យតថ មកខិក សណ្ឌ សណ្ឌ - 

ចរនិី ន មចឆំ ន មំសំ ន សុរ ំ ន េមរយ ំ ន 

ថុេ ទកំ បិវតិ េ  ឯកគរេិក  េ តិ 

ឯកេ បិេក ទ្វ គរេិក  េ តិ ទ្វ េ - 

បិេក ។ េប ។ ស ្ត គរេិក  េ តិ ស ្ត - 

េ បិេក ឯកិស បិ ទត្តិយ យេបតិ ទ្វី- 

ហិបិ      ទត្តីហិ      យេបតិ      ។     េប    ។      សត្តហិបិ      ទត្តីហិ 
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៣៤០ 

អភិធមមបិដក   បុគគលបបញញត្តិ 

្រមមៃដ) េបើមនេគេ ថ ចូរចូលមក ក៏មិនមក េបើេគឃត់ថ ចូរ 

ឈប់ ក៏មិនឈប់ មិនេ្រតកអរនឹងភត្តែដលេគនមំកមុន មិនេ្រតកអរនឹង 

ភត្តែដលេគេធ្វើចេំពះខ្លួន មិនេ្រតកអរនឹងកិចចនិមន្តន៍ បុគគលេនះមិនទទួល 

ភត្តអពីំមត់ឆន ងំ មិនទទួលភត្តអពីំមត់កេញជើ  មិនទទួលភត្តែដលេគនមំក 

កន្លងធរណីទ្វ រ មិនទទួលភត្តែដលេគនមំកកន្លងកំ ត់េឈើ មិនទទួល 

ភត្តែដលេគនមំកកន្លងអែ្រង មិនទទួលភត្តរបស់មនុស ពីរនក់កពុំង 

បរេិភគ មិនទទួលភត្តរបស់្រស្តីមនគភ៌ មិនទទួលភត្តរបស់្រស្តីែដល 

កពុំងបេំបកូន មិនទទួលភត្តរបស់្រស្តីែដលកពុំងេនរួមនឹងបុរស មិន 

ទទួលភត្តែដលអេចលក វក័អងគ សមក មិនទទួលភត្តកនុងទីែដលមនែឆក 

ច ំ មិនទទួលភត្តកនុងទីែដលមនរុយេ ម មិនសីុ្រតី មិនសីុ ច់ មិនផឹក 

សុ  មិនផឹកេមរយ័ មិនផឹកទឹកថន ែំដល្រ េំ យ្រសូវទងំពួង បុគគលេនះ 

ទទួលភត្តចេំពះែតកនុងផទះមួយ ញុងំអត្តភពឲយ្រប្រពឹត្តេទេ យដុបំយ 

មួយពំនូតខ្លះ ទទួលភត្តចេំពះែតកនុងផទះពីរ ញុងំអត្តភព ឲយ្រប្រពឹត្តេទ 

េ យដុបំយពីរពំនូតខ្លះ ។ េប ។ ទទួលភត្តចេំពះែតកនុងផទះ ៧ ញុងំ 

អត្តភពឲយ្រប្រពឹត្តេទេ យដុបំយ ៧ ពំនូតខ្លះ ញុងំអត្តភពឲយ្រប្រពឹត្ត 

េទេ យភត្ត ១ ភជន៍តូចខ្លះ ញុងំអត្តភពឲយ្រប្រពឹត្តេទេ យភត្ត ២ 

ភជន៍តូចខ្លះ  ។េប។  ញុងំអត្តភពឲយ្រប្រពឹត្តេទេ យភត្ត៧ ភជន៍តូចខ្លះ 
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៣៤១ 

ចតុកកនិេទទេ  

យេបតិ ឯកហិកមប ិ រ ំ េរតិ ទ្វីហិ- 

កមប ិ រ ំ េរតិ ។ េប ។ ស ្ត ហិកមប ិ

រ ំ េរតិ ឥតិ ឯវរបូំ អឌ មសិកមប ិ

បរយិយភត្តេភជននុេយគមនុយុេ ្ត  វហិរតិ េ  

កភេកខ   េ តិ មកភេកខ   េ តិ 

នី រភេកខ   េ តិ ទទទុលភេកខ   េ តិ 

ហដភេកខ (១)  េ តិ កណភេកខ   េ តិ 

ចមភេកខ   េ តិ បិញញ កភេកខ   េ តិ 

តិណភេកខ   េ តិ េគមយភេកខ   េ តិ 

វនមលូផ េ  យេបតិ បវត្តផលេភជី េ  

និបិ ធេរតិ ម និបិ ធេរតិ ឆវទុ- 

ស និបិ ធេរតិ បំសុកូ និបិ ធេរតិ តិរ ី និបិ 

ធេរតិ អជិនមប ិ ធេរតិ អជិនកខិ បមប ិ ធេរតិ កុស- 

ចីរមប ិ ធេរតិ កចីរមប ិ ធេរតិ ផលកចីរមប ិ ធេរតិ 

េកសកមពលមប ិ          ធេរតិ            លកមពលមប ិ           ធេរតិ 
     ១   ឱ.   ហ ភេកខ    ។ 
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៣៤១ 

ចតុកកនិេទទស 

សីុ ររលំង ១ ៃថងខ្លះ សីុ ររលំង ២ ៃថងខ្លះ ។ េប ។ សីុ 

ររលំង ៧ ៃថងខ្លះ បុគគល្របកបនូវេសចក្ដីពយយម កនុងករផ្ល ស់ 

ប្តូ រនូវករបរេិភគភត្តរលំងកន្លះែខខ្លះ មនសភពយ៉ងេនះ ដូេចនះឯង 

បុគគលេនះ មនបែន្ល្រសស់ជ រខ្លះ មនអងករ្រសែងជ រខ្លះ 

មនសកួយជ រខ្លះ មនកេមទចែសបក (ចេំនៀរែសបក) ជ - 

រខ្លះ មនែស្ល ឬ យជ រខ្លះ មនកនទក់ជ រខ្លះ 

មនបយក្ត ងំជ រខ្លះ មនេម ជ រខ្លះ មនេ ម ជ រ 

ខ្លះ មន ចម៍េគ្រសស់ជ រខ្លះ មនេមើមនិងែផ្លេឈើកនុងៃ្រពជ 

រខ្លះ បរេិភគែតែផ្លេឈើែដល្រជុះឯងខ្លះ បុគគលេនះ ្រទ្រទង់ 

សពំត់សបំកៃធមខ្លះ ្រទ្រទង់សពំត់ែដលេគតបញ យគន ខ្លះ ្រទ្រទង ់

សពំត់ែដលបកេចញអពីំ កសពខ្លះ ្រទ្រទង់សពំត់បង ុ កូលខ្លះ ្រទ- 

្រទង់សពំត់សបំកេឈើខ្លះ ្រទ្រទង់ែសបកខ្ល ខ្លះ ្រទ្រទង់ែសបកខ្ល ទងំ 

្រកចកខ្លះ ្រទ្រទង់សបូវ្រកងខ្លះ ្រទ្រទង់សពំត់តបញេ យសបំក្រកេចខ្លះ 

្រទ្រទង់ចេ្រម កក្ត រជសពំត់ខ្លះ ្រទ្រទង់សពំត់កមពលែដលតបញេ យ 

សក់មនុស ខ្លះ    ្រទ្រទង់សពំត់កមពលែដលតបញ    េ យកនទុយេសះខ្លះ 
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៣៤២ 

អភិធមមបិដេក   បុគគលបបញញត្តិ 

ឧលុកបកខមប ិ ធេរតិ េកសមស ុេ ចេកបិ(១) 

េ តិ េកសមស ុេ ចននុេយគមនុយុេ ្ត  ឧពភដ្ឋ- 

េកបិ េ តិ សនបបដិកខិ េ ្ត  ឧកកុដិេកបិ 

េ តិ ឧកកុដិកបបធនមនុយុេ ្ត  កណ្ដ កបស - 

យិេកបិ េ តិ កណ្ដ កបស េយ េសយយ ំ

កេបបតិ យតំតិយកមប ិ ឧទេកេ ហននុ- 

េយគមនុយុេ ្ត  វហិរតិ ឥត ិ ឯវរបូំ អេនក- 

វហិិតំ កយស  បនបរ ិ បននុេយគមនុ- 

យុេ ្ត  វហិរតិ ឯវ ំ បុគគេ  អត្តន្តេប េ តិ 

អត្តបរ ិ បននុេយគមនុយុេ ្ត  ។ កថញច  បុគគេ  

បរន្តេប េ តិ បរបរ ិ បននុេយគមនុយុេ ្ត  ។ 

ឥេធកេចច  បុគគេ  ឱរពភិេក េ តិ សកូរេិក 

មគវេិក កុណិេក លុេទទ  មចឆឃតេក 

េចេ  េចរឃតេក េគឃតេក ពនធន- 

គរេិក        េយ                បនេញញបិ        េកចិ        កុររូកមមន្ត  
     ១   ម.   េកសមស ុេ ចេនបិ   ។ 
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៣៤២ 

អភិធមមបិដក   បុគគលបបញញត្តិ 

្រទ្រទង់សពំត់ែដលតបញ េ យ ្ល បេមៀមខ្លះ ទុកសក់និងពុកមត់ 

្រប្រពឹត្តកន់វត្តកនុងករពយយមទុកសក់និងពុកមត់ខ្លះ ឈរស្រមឹង ម 

ឃត់នូវ សនៈខ្លះ អងគុយ្រចេ ង ្រប្រពឹត្តកន់វត្តកនុងករពយយម 

អងគុយ្រចេ ងខ្លះ េដកេលើបន្ល  សេ្រមចករេដកេលើបន្ល ខ្លះ ្រប្រពឹត្ត 

កន់វត្តចុះ្រ ទឹំក ១ ៃថង ៣ ដង គឺ្រពឹក ៃថង្រតង់ ង ចខ្លះ បុគគល្របកប 

នូវករពយយមដុតកេម្ដ កយេ្រចើន្របករ មនសភពយ៉ងេនះ ដូេចនះ 

ឯង បុគគល ដុតកេម្ដ ខ្លួនឯង ្របកបនូវករពយយម េដើមបដុីតកេម្ដ  

ខ្លួនឯង យ៉ងេនះឯង ។ បុគគល ដុតកេម្ដ អនកដៃទ ្របកបនូវករ 

ពយយមេដើមបដុីតកេម្ដ អនកដៃទ េតើដូចេម្តច ។ បុគគលខ្លះ កនុងេ ក 

េនះ ជអនកសម្ល ប់េចៀម សម្ល ប់្រជូក សម្ល ប់្រមឹគ សម្ល ប់សត្វ ្ល ប 

ជ្រពន សម្ល ប់្រតី ជេចរ ជអនកសម្ល ប់េចរ សម្ល ប់េគ ជនយ 

គុក      ពំុេនះេ ត      បុគគលដៃទ មួយ      ជអនកេធ្វើករងរ ្រកក់ 
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៣៤៣ 

ចតុកកនិេទទេ  

ឯវ ំ បុគគេ  បរន្តេប េ តិ បរបរ ិ បននុេយគ- 

មនុយុេ ្ត  ។ កថញច  បុគគេ  អត្តន្តេប ច េ តិ 

អត្តបរ ិ បននុេយគមនុយុេ ្ត  បរន្តេប ច បរបរ ិ - 

បននុេយគមនុយុេ ្ត  ។ ឥេធកេចច  បុគគេ  ជ 

 េ តិ ខត្តិេយ មុទធ ភិសិេ ្ត  ្រពហមេ   

ម េ  េ  បុរតថិេមន នគរស  នវ ំ សនថ - 

គរ ំ ក េប ្វ  េកសមស ុ  ំ ឱ េរ ្វ  ខុ ជិនំ 

និ េស ្វ  សបបេិតេលន កយ ំ អពភញជិ ្វ  មិគ- 

វ ិ េណន បិដ្ឋឹ កណ្ឌុ វមេន សនថ គរ(ំ១) បវ-ិ 

សតិ សទធឹ មេហសិយ ្រពហមេណន ច បុេ ហិេតន 

េ  តតថ អនន្តរហិ យ ភមូិយ ហរតុិបលិ ្ត យ 

េសយយ ំ កេបបតិ ឯតិស  គវយិ សរបូវចឆ យ យ ំ

ឯកសមឹ ថេន ខីរ ំ េ តិ េតន ជ យេបតិ 

យ ំ ទុតិយសមឹ ថេន ខីរ ំ េ តិ េតន មេហសី 

យេបតិ យ ំ តតិយសមឹ ថេន ខីរ ំ េ តិ េតន 

្រពហមេ           បុេ ហិេ          យេបតិ         យ ំ        ចតុតថសមឹ 
     ១   ឱ.   យញញ គរ ំ  ។ 
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៣៤៣ 

ចតុកកនិេទទស 

បុគគលដុតកេម្ដ អនកដៃទ ្របកបនូវករពយយម េដើមបដុីតកេម្ដ អនកដៃទ 

យ៉ងេនះឯង ។ បុគគលដុតកេម្ដ ខ្លួនឯង ្របកបនូវករពយយម េដើមប ី

ដុតកេម្ដ ខ្លួនឯង ដុតកេម្ដ អនកដៃទ ្របកបនូវករពយយមេដើមបដុីត 

កេម្ដ អនកដៃទផង េតើដូចេម្តច ។ បុគគលខ្លះ កនុងេ កេនះ ជក ្រត 

្រទង់ ជយ ែដលបនមុទធ ភិេសករួចេហើយក្ដី ជ្រពហមណម លក្ដី 

្រពះ ជ ឬ្រពហមណ៍េនះ ឲយេគ ងេ ងស្រមប់ទទួលេភញ វថមីកនុង 

ទិសខងេកើតៃននគរ េហើយេករសក់ ពុកមត់ និងពុកចងក  េស្ល ក 

ដណ្ដ ប់ែសបកខ្ល ទងំ្រកចក ប្រប ក់កយេ យទឹកេ ះថ្ល  និង 

េ្របង េអះខនងេ យែសនងៃន្រមឹគ េហើយចូលេទកន់េ ងស្រមប់ទទួល 

េភញ វ ្រពមទងំមេហសីនិង្រពហមណ៍ជបុេ ហិត ្រពះ ជ ឬ្រពហមណ៍ 

េនះ ក៏សេ្រមចនូវករេដកេលើែផនដី ្របសចកក្រមល ែដលេគ ប 

ពណ៌េខៀវកនុងទីេនះ ទឹកេ ះ  មនកនុងេ ះទី ១ ៃនេមេគនុ៎ះែដល 

មនកូនខចី ្រពះ ជក៏ចិញចឹ មជីវតិ េ យទឹកេ ះេនះ ទឹកេ ះ  

មនកនុងេ ះទី ២ មេហសីក៏ចិញចឹ មជីវតិ េ យទឹកេ ះេនះ ទឹកេ ះ 

 មនកនុងេ ះទី ៣ ្រពហមណ៍ជបុេ ហិតក៏ចិញចឹ មជីវតិេ យទឹកេ ះ 

េនះ   ទឹកេ ះ    មនកនុងេ ះទី ៤   ក៏បូជេភ្លើងេ យទឹកេ ះេនះ 
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៣៤៤ 

អភិធមមបិដេក   បុគគលបបញញត្តិ 

ថេន ខីរ ំ េ តិ េតន អគគឹ ជុហតិ អវេសេសន 

វចឆេក យេបតិ េ  ឯវមហ ឯត្តក ឧសភ 

ហញញន្តុ  យញញ ថ យ ឯត្តក វចឆត  ហញញន្តុ  

យញញ ថ យ ឯត្តក វចឆតរេិយ ហញញន្តុ  យញញ ថ យ 

ឯត្តក អជ ហញញន្តុ  យញញ ថ យ ឯត្តក ឧរពភ  

ហញញន្តុ  យញញ ថ យ ឯត្តក អស  ហញញន្តុ  

យញញ ថ យ ឯត្តក រុកខ  ឆិជជន្តុ  យញញ ថ យ ឯត្តក 

ទព្វ  លុយន្តុ  បរហឹិស ថ យតិ េយបិស  េត េ ន្តិ 

ទ តិ  េបស តិ  កមមក តិ  េត ទណ្ឌ - 

តជជិ  ភយតជជិ  អស ុមុខ រុទមន បរកិមម និ 

កេ ន្តិ ឯវ ំ បុគគេ  អត្តន្តេប ច េ តិ អត្ត- 

បរ ិ បននុេយគមនុយុេ ្ត  បរន្តេប ច បរបរ ិ ប- 

ននុេយគមនុយុេ ្ត  ។ កថញច  បុគគេ  េនវ 

អត្តន្តេប ច េ តិ ន អត្តបរ ិ បននុេយគមនុ- 

យុេ ្ត  ន បរន្តេប ច ន បរ ិ បននុេយគមនុ- 

យុេ ្ត  េ  អនត្តន្តេប អបរន្តេប ទិេដ្ឋ ធេមម 

និចឆ េ              និព្វុ េ              សីតីភេូ              សុខបបដិសំេវទី 
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៣៤៤ 

អភិធមមបិដក   បុគគលបបញញត្តិ 

ឯកូនេគចិញចឹ មជីវតិ េ យទឹកេ ះដ៏េសសសល់ ្រពះ ជ ឬ 

្រពហមណ៍េនះ មន ចយ៉ងេនះថ េគេឈម លទងំប៉ុេណ្ណះ 

ចូរេគសម្ល ប់េដើមបយ័ីញញចុះ កូនេគេឈម លទងំប៉ុេណ្ណះ ចូរេគសម្ល ប់ 

េដើមបយ័ីញញចុះ កូនេគញីទងំប៉ុេណ្ណះ ចូរេគសម្ល ប់េដើមបយ័ីញញចុះ 

ពែពទងំប៉ុេណ្ណះ ចូរេគសម្ល ប់េដើមបយ័ីញញចុះ េចៀមទងំប៉ុេណ្ណះ ចូរ 

េគសម្ល ប់េដើមបយ័ីញញចុះ េសះទងំប៉ុេណ្ណះ ចូរេគសម្ល ប់េដើមបយ័ីញញចុះ 

េឈើទងំប៉ុេណ្ណះ ចូរេគកប់េដើមបយ័ីញញចុះ ្រទពយទងំប៉ុេណ្ណះ ចូរពុក 

ផុយេទេដើមបលីបំក (ៃនមច ស់្រទពយ) មួយេទៀត ពួកជនទងំ យ  

ែដលជខញុកំ្ដី ជអនកបេ្រមើក្ដី ជកមមករក្ដី របស់្រពះ ជឬ្រពហមណ៍េនះ 

ជនទងំេនះ្រតូវ ជញ គំ ម ្រតូវភ័យគំ ម មនមុខទទឹកេ យទឹក 

ែភនក ទួញយ ំ េធ្វើបរកិមម បុគគលដុតកេម្ដ ខ្លួនឯង ្របកបនូវករពយយម 

េដើមបដុីតកេម្ដ ខ្លួនឯងផង ដុតកេម្ដ អនកដៃទ ្របកបនូវករពយយមេដើមប ី

ដុតកេម្ដ អនកដៃទផង យ៉ងេនះឯង ។ បុគគលមិនដុតកេម្ដ ខ្លួនឯង មិន 

្របកបនូវករពយយម េដើមបដុីតកេម្ដ ខ្លួនឯង ទងំមិនដុតកេម្ដ អនកដៃទ 

មិន្របកបនូវករពយយម េដើមបដុីតកេម្ដ អនកដៃទ បុគគលេនះ មិនដុត 

កេម្ដ ខ្លួនឯង មិនដុតកេម្ដ អនកដៃទ ជអនកមិនមនេសចក្ដីេ្រសកឃ្ល ន 

មនែតេសចក្ដីរលំត់ទុកខ  ្រតជក់្រតជទំទួលេសចក្ដីសុខ  មនខ្លួនដ៏្របេសើរ 
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៣៤៥ 

ចតុកកនិេទទេ  

្រពហមភេូតន អត្តន វហិរតិ ។ ឥធ តថគេ  

េ េក ឧបបជជតិ អរហំ សមម សមពុ េទធ  វជិជ ចរណ- 

សមបេនន  សុគេ  េ កវទិ ូ អនុត្តេ  បុរសិទមម - 

រថិ ស ថ  េទវមនុស នំ ពុេទធ  ភគ  េ  ឥមំ 

េ កំ សេទវកំ សមរកំ ស្រពហមកំ សស ម- 

ណ្រពហមណឹ បជំ សេទវមនុស  ំ សយ ំ អភិញញ  

សចឆិក ្វ  បេវេទតិ េ  ធមមំ េទេសតិ ទិ- 

កលយណំ មេជឈកលយណំ បរេិយ នកលយណំ 

តថំ សពយញជនំ េកវលបរបុិណ្ណំ  បរសុិទធំ ្រពហមច- 

រយិ ំ បកេសតិ ។ តំ ធមមំ សុ តិ គហបតិ  

គហបតិបុេ ្ត   អញញតរសមឹ  កុេល បចច ជេ  ។ 

េ      តំ     ធមមំ     សុ ្វ       តថគេត      សទធំ      បដិលភតិ      ។ 
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៣៤៥ 

ចតុកកនិេទទស 

សេ្រមចស្រមន្តេនកនុងបចចុបបនន េតើដូចេម្តច ។ ្រពះតថគត េកើតេឡើង 

កនុងេ កេនះ ្រពះអងគឆង យចកេសចក្ដីេ ហមង្រគប់យ៉ង ្រពះអងគ្រ ស់ 

ដឹងនូវេញយយធម៌ទងំពួង េ យ្របៃពចេំពះ្រពះអងគ ្រពះអងគបរបូិណ៌ 

េ យវជិជ និងចរណៈ ្រពះអងគមនដេំណើ រល្អេទកន់្រពះនិព្វ ន ្រពះអងគ 

្រទង់្រជបចបស់នូវៃ្រតេ ក ្រពះអងគ្របេសើរេ យសី ទិគុណរកបុគគល 

មួយេសមើគម ន ្រពះអងគជអនកទូនម ននូវបុរសែដលគួរទូនម នបន ដូច 

នយ រថី ្រពះអងគជ្រគូៃនេទវ និងមនុស ទងំ យ ្រពះអងគបន 

្រ ស់ដឹងនូវអរយិសចចធម៌ ្រពះអងគែលងវលិ្រតឡប់មកកន់ភពថមីេទៀត 

្រពះតថគតេនះ ្រទង់បនេធ្វើឲយជក់ចបស់េ យ្របជញ ដ៏ឧត្តមៃន្រពះអងគ 

នូវេ កេនះ ្រពមទងំេទវេ ក មរេ ក ្រពហមេ ក នូវពពួក 

សត្វ ្រពមទងំសមណ្រពហមណ៍ ទងំមនុស ជសមមតិេទពនិងមនុស ដ៏ 

េសស េហើយ្របកសបន ្រពះអងគសែម្តងធម៌ពីេ ះបទេដើម ពីេ ះបទ 

ក ្ត ល និងពីេ ះបទចុង ្រទង់្របកស្រពហមចរយិធម៌ ្រពមទងំអតថ 

ទងំពយញជនៈ េពញបរបូិណ៌បរសុិទធទងំអស់ ។ គហបតីក្ដី កូនគហបតី 

ក្ដី បុគគលេកើតកនុង្រតកូល មួយក្ដី ែតង ្ត ប់ធម៌េនះ ។ លុះបុគគល 

េនះ   ្ត ប់ធម៌េនះេហើយ   ែតងបនចេំពះនូវសទធ កនុង្រពះតថគត   ។ 
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៣៤៦ 

អភិធមមបិដេក   បុគគលបបញញត្តិ 

េ  េតន សទធ បដិ េភន សមនន គេ  ឥតិ 

បដិសញចិ កខតិ សមព េធ ឃ េ  រជបេថ(១) អេពភ - 

កេ  បព្វជជ  ន យិទំ សុករ ំ អគរ ំ អជឈវ- 

ស  ឯកន្តបរបុិណ្ណំ  ឯកន្តបរសុិទធំ សងខលិកខិ ត្តំ 

្រពហមចរយិ ំ ចរតុិំ យននូនហំ េកសមស ុ  ំ ឱ េរ ្វ  

ក យនិ វ ថ និ អចឆ េទ ្វ  អគរ ម  អនគ- 

រយិ ំ បព្វេជជយយន្តិ ។ េ  អបេរន សមេយន 

អបប ំ  េភគកខនធំ ប យ មហន្តំ  េភគកខនធំ 

ប យ អបប ំ  ញតិបរវិដ្តំ ប យ មហន្តំ  

ញតិបរវិដ្តំ ប យ េកសមស ុ  ំ ឱ េរ ្វ  ក - 

យនិ វ ថ និ អចឆ េទ ្វ  អគរ ម  អនគរយិ ំ

បព្វជតិ ។ េ  ឯវ ំ បព្វជិេ  សមេន ភិកខូ នំ 

សិកខ ជីវសមបេនន  ប តិបតំ ប យ 

ប តិប  បដិវរិេ  េ តិ និហិតទេ ្ឌ  

និហិតសេ ថ  លជជី  ទយបេនន  សព្វបណភតូហិ- 

នុកមប ី      វហិរតិ       អទិនន ទនំ       ប យ      អទិនន ទន 
     ១   ឱ. ម.   រជបេថ   ។ 
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៣៤៦ 

អភិធមមបិដក   បុគគលបបញញត្តិ 

បុគគលេនះ្របកបេ យករបនចេំពះ នូវសទធ េនះេហើយ ក៏ពិចរ  

ដូេចនះថ ករេន្រគប់្រគងផទះ ចេង្អ តចង្អល់ ស់ ជផ្លូវហូរមកៃន 

ធូលី គឺកិេលស មនែតបព្វជជ េទើបមនឱកសទូ យ បុគគលខ្លះេន 

្រគប់្រគងផទះ មិនងយនឹង្រប្រពឹត្ត្រពហមចរយិធម៌ ឲយបរបូិណ៌ែតមយង៉ ឲយ 

បរសុិទធែតមយង៉ ឲយដូចជស័ងខែដលេគខត់បនេឡើយ េបើដូេចនះ គួរែត 

ម អញ េករសក់ពុកមត់ និងពុកចងក  េហើយេស្ល កដណ្ដ ប់សពំត់ 

ក យៈ េចញចកផទះចូលេទកន់ផនួស ។ លុះសម័យខងេ្រកយមក 

បុគគលេនះ ក៏លះបង់គនំរេភគៈតិចក្ដី លះបង់គនំរេភគៈេ្រចើនក្ដី លះ 

បង់ញតិវង តិចក្ដី លះបង់ញតិវង េ្រចើនក្ដី េហើយេករសក់ពុកមត់ 

និងពុកចងក  េស្ល កដណ្ដ ប់សពំត់ក យៈ េចញចកផទះចូលេទកន់ 

ផនួស ។ កលេបើបុគគលេនះ បួសយ៉ងេនះេហើយ ក៏សមទននូវសិកខ  

និង ជីវៈ របស់ភិកខុទងំ យ លះបង់នូវប តិបត េវៀរចកប- 

តិបត មន ជញ ក់ចុះេហើយ មនេ្រគ ងស្រ ្ត ក់ចុះេហើយ 

មនេសចក្ដីខម សេអៀន ដល់នូវេសចក្ដី ណិត ជអនកអនុេ្រគះផ្តល់ 

្របេយជន៍ដល់សត្វទងំអស់   លះបង់នូវអទិនន ទន  េវៀរចកអទិនន ទន 
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៣៤៧ 

ចតុកកនិេទទេ  

បដិវរិេ  េ តិ ទិនន ទយី ទិននបដិកងខិ  អេថ- 

េនន សុចិភេូតន អត្តន វហិរតិ អ្រពហមចរយិ ំ

ប យ ្រពហមចរ ី េ តិ ចរ ី បដិវរិេ  

េមថុន គមធមម  មុ ទំ ប យ មុ ទ 

បដិវរិេ  េ តិ សចច ទី សចចសេនធ  េថេ  

បចចយិេក អវសំិ ទេក េ កស  បិសុណំ ចំ 

ប យ បិសុ យ ចយ បដិវរិេ  ឥេ  

សុ ្វ  ន អមុ្រត អកខ  ឥេមសំ េភទយ អមុ្រត 

 សុ ្វ  ន ឥេមសំ អកខ  អមសំូ េភទយ 

ឥតិ ភិនន នំ  សនធ  សមហិ នំ  អនុបបទ  

សមគគ េម សមគគរេ  សមគគននទី សមគគករណឹ 

ចំ ភសិ  េ តិ ផរុសំ ចំ ប យ ផរុ យ 

ចយ បដិវរិេ  េ តិ យ  ច េន  

កណ្ណសុខ េបមនីយ ហទយងគម េបរ ី ពហុជន- 

កន្ត      ពហុជនមនប      តថរបូឹ      ចំ      ភសិ       េ តិ 
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៣៤៧ 

ចតុកកនិេទទស 

កន់យកែតរបស់ែដលេគឲយ ្របថន នូវរបស់ែដលេគឲយ មិនមនចិត្ត 

លមួច មនខ្លួន ្អ ត លះបង់នូវអ្រពហមចរយិៈ ជអនក្រប្រពឹត្តនូវធម៌ 

ដ៏្របេសើរ ្រប្រពឹត្តល្អ េចៀស ង េវៀរចកេមថុន ែដលជធម៌ 

របស់អនក្រសុក លះបង់នូវមុ ទ េវៀរចកមុ ទ ជអនកេពល 

នូវពកយពិត តនូវពកយពិត មនសម្ដីខជ ប់ខជួន េពលនូវពកយគួរ 

អនកផងេជឿបន មិនេពលបភំ្ល ត់សត្វេ កេឡើយ លះបង់បិសុណ ច 

េវៀរចកបិសុណ ច គឺឮពកយពីខងេនះ មិនេទ្របប់ខងេនះ 

េដើមបបីែំបកជនទងំេនះេឡើយ ឬឮអពីំខងេនះ មិន្របប់ដល់ជន 

ទងំ យខងេនះ េដើមបបីែំបកជនខងេនះេឡើយ ជអនកផ ះផ រនូវ 

ពួកជនែដលែបកគន េហើយផង ជអនកជួយផចុងេផ្តើម ចេំពះពួកជនែដល 

បន្របកប េ យ្របេយជន៍េហើយផង ជអនករកី យនឹងេសចក្ដី្រពម 

េ្រព ង េ្រតកអរនឹងេសចក្ដី្រពមេ្រព ង េពញចិត្តនឹងេសចក្ដី្រពមេ្រព ង 

ជអនកេពលែតសម្ដីែដលេធ្វើេសចក្ដី្រពមេ្រព ង ជអនកលះបង់ផរុស ច 

េវៀរចកផរុស ច សម្ដី ជសម្ដីឥតេទស ជសុខដល់្រតេចៀក គួរ 

ជទី្រស ញ់ ងំេនកនុងហឫទយ័ ជសម្ដីអនក្រកុង ជទីរកី យៃនជន 

េ្រចើន     ជទីគប់ចិត្តៃនជនេ្រចើន     ែតងេពលែតសម្ដីមនសភពដូេចនះ 
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៣៤៨ 

អភិធមមបិដេក   បុគគលបបញញត្តិ 

សមផបប បំ ប យ សមផបប ប បដិវរិេ  
េ តិ កល ទី ភតូ ទី អតថ ទី ធមម ទី 
វនិយ ទី និធនវតឹ ចំ ភសិ  កេលន 

បេទសំ បរយិន្តវតឹ អតថសញ្ហិ តំ ។ េ  ពីជ- 
គមភតូគមសមរមភ  បដិវរិេ  េ តិ ឯកភត្តិេក 
េ តិ រត្តូបរេ  វរិេ  វកិលេភជន នចចគីត- 
ទិតវសិកូទស ន បដិវរិេ  េ តិ ម គនធ- 

វេិលបនធរណមណ្ឌ នវភិសូន ្ឋ ន បដិវរិេ  េ តិ 
ឧចច សយនម សយន បដិវរិេ  េ តិ ជតរបូ- 
រជតបដិគគហ  បដិវរិេ  េ តិ មកធញញប- 
ដិគគហ  បដិវរិេ  េ តិ មកមំសបដិគគហ- 

 បដិវរិេ  េ តិ ឥតថីកុមរបីដិគគហ  បដិវរិ- 
េ  េ តិ ទសីទសបដិគគហ  បដិវរិេ  េ ត ិ
អេជឡកបដិគគហ  បដិវរិេ  េ តិ កុកកុ - 
ដសកូរបដិគគហ  បដិវរិេ  េ តិ ហតថិគវស - 
វឡវបដិគគហ  បដិវរិេ  េ តិ េខត្តវតថុបដិគគ- 
ហ  បដិវរិេ  េ តិ ទេូតយយបហីនគមននុេយ- 
គ      បដិវរិេ       េ តិ      កយវកិកយ      បដិវរិេ       េ តិ 
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៣៤៨ 

អភិធមមបិដក   បុគគលបបញញត្តិ 

លះបង់សមផបប បៈ េវៀរចកសមផបប បៈ េពល មកលគួរ 

េពលពកយពិត េពលែតអតថ េពលែតធម៌ េពលែតវនិ័យ េពល 

ែតសម្ដីែដលគួរកប់ទុកកនុងហឫទយ័ ជសម្ដី្របកបេ យេហតុ ្របកប 

េ យេ្រគ ងេ្រប បេធៀបេ យកលគួរ មនេដើមមនចុង ្របកបេ យ 

្របេយជន៍ ។ បុគគលេនះេវៀរចកករផ្ត ច់ផ្តិលនូវពីជគមនិងភូតគម 

ជអនកបរេិភគែតមួយេពល េវៀរចកករបរេិភគកនុង ្រតី េវៀរចក 

ករបរេិភគកនុងកលខុស េវៀរចកករ  ំ េ្រច ង ្របគ ំ និងករេមើល 

ែលបងេផ ង ៗ ែដលជស្រតូវដល់ សន ជអនកេវៀរចកករ្រប ប់ 

ក់ែតង ងកយ េ យផក ក្រមងនិងេ្រគ ង្រកអូប េ្រគ ង បេផ ង ៗ 

េវៀរចកករេដកេលើទីេសនសនៈខពស់ និងទីេសនសនៈដ៏្របេសើរ េវៀរ 

ចកករទទួលមសនិង្របក់ េវៀរចកករទទួលធញញជតិ្រសស់ េវៀរ 

ចកករទទួល ច់្រសស់ េវៀរចកករទទួល្រស្តីនិងនងកុមរ ី េវៀរ 

ចកករទទួលខញុ ្ំរសីនិងខញុ ្ំរបុស េវៀរចកករទទួលពែពនិងេចៀម េវៀរ 

ចកករទទួលមន់និង្រជូក េវៀរចកករទទួលដរំ ី េគ េសះេឈម លនិង 

េសះញី េវៀរចកករទទួលែ្រសនិងចមក រ េវៀរចកកិរយិ្របកបេរឿយ ៗ 

នូវទូតកមមគនឺសំបុំ្រត   ឬពកយប ្ត រំបស់្រគហសថ   េវៀរចកកិរយិលក់ដូរ 
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៣៤៩ 

ចតុកកនិេទទេ  

តុ កដូកំសកដូមនកូ  បដិវរិេ  េ តិ 
ឧេកក ដនវញចននិកតិ វេិយគ បដិវរិេ  េ តិ 
េឆទនវធពនធវបិ េមស េ បសហ ក  បដិ- 
វរិេ  េ តិ ។ េ  សន្តុ េ ្ឋ  េ តិ កយ- 
បរ ិ រេិកន ចីវេរន កុចឆិបរ ិ រេិកន បិណ្ឌ ប- 
េតន េ  េយន េយេនវ បកកមតិ សមទេយវ 
បកកមតិ េសយយថបិ នម បកខី  សកុេ  េយន 
េយេនវ េឌតិ សបត្តភេ វ េឌតិ ឯវេមវ ភិកខុ  
សន្តុ េ ្ឋ  េ តិ កយបរ ិ រេិកន ចីវេរន កុចឆិ- 
បរ ិ រេិកន បិណ្ឌ បេតន េ  េយន េយេនវ 
បកកមតិ សមទេយវ បកកមតិ ។ េ  ឥមិន 
អរេិយន សីលកខ េនធន សមនន គេ  អជឈត្តំ អន- 
វជជសុខំ បដិសំេវេទតិ ។ េ  ចកខុ ន របូំ ទិ ្វ  
ន និមិត្តគគ ហី េ តិ ននុពយញជនគគ ហី យ ្វ ធិ- 
ករណេមនំ ចកខុ ្រនទិយ ំ អសំវុតំ វហិរន្តំ អភិជឈ- 
េទមនស  បបក អកុស  ធមម  អន្វ ស េវយយុ ំ
តស  សំវ យ បដិបជជតិ រកខតិ ចកខុ ្រនទិយ ំ ចកខុ ្រនទិ- 
េយ     សំវរ ំ    បជជតិ     េ េតន     សទទំ     សុ ្វ      ។    េប    ។ 
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៣៤៩ 

ចតុកកនិេទទស 

េវៀរចកករឆេបកេ យជញជី ង ឆេបកេ យភជន៍មស ឆេបក 

េ យរង្វ ស់រង្វ ល់ េវៀរចកកិរយិេសើេរ ើបេញឆ តបន្លំ និងករេកងកច 

េវៀរចកកិរយិកត់ សម្ល ប់ ចប់ចង េធ្វើមនុស ឲយវេង្វងផ្លូ វ ប្លន់កែំហង 

យក្រទពយ ។ បុគគលេនះ ជអនកសេន្ត សេ យចីវរជេ្រគ ងករពរ 

កយ សេន្ត សេ យបិណ្ឌ បតជេ្រគ ងរក ៃផទ បុគគលេនះ េបើេទ 

កនុងទី  ៗ កន់យក្រតឹមែតចីវរនិងបិណ្ឌ បតប៉ុេ ្ណ ះ បក សីកុណជតិ 

េបើេហើរេទកនុងទី  ៗ មនែតទមងន់ ្ល បេទកនុងទីេនះ ៗ យ៉ង  

មិញ ភិកខុជអនកសេន្ត សេ យចីវរជេ្រគ ងរក កយ សេន្ត សេ យ 

បិណ្ឌ បតជេ្រគ ងរក ៃផទ ភិកខុ េនះេទកនុងទី ៗ កន់យក្រតឹមែតចីវរ 

និងបិណ្ឌ បតប៉ុេ ្ណ ះេទយ៉ងេនះែដរ ។ ភិកខុ េនះ្របកបេ យសីល- 

កខនធដ៏្របេសើរេនះ េហើយទទួលែតេសចក្ដីសុខ ែដលមិនមនេទសកនុង 

សន្ត ន ។ ភិកខុ េនះេឃើញរូបេ យែភនក មិនកន់យកនិមិត្ត មិនកន់យក 

អនុពយញជនៈ អភិជឈនិងេទមនស  ជអកុសលធម៌ដ៏ មក គបប្ីរគប 

សងកត់បុគគលនុ៎ះ ែដលមិនស្រងួមចកខុ ្រនទិយ េ្រពះេហតុៃនករមិនស្រងួម 

នូវចកខុ ្រនទិយ  ក៏្របតិបត្តិ េដើមបសី្រងួមចកខុ ្រនទិយេនះ រក ចកខុ ្រនទិយ 

ដល់នូវករស្រងួម    កនុងចកខុ ្រនទិយ    ឮសេំឡងេ យ្រតេចៀក    ។   េប  ។ 
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៣៥០ 

អភិធមមបិដេក   បុគគលបបញញត្តិ 

ឃេនន គនធំ ឃយិ ្វ  ។ េប ។ ជិ ្ហ យ រសំ យិ ្វ  

។ េប ។ កេយន េផដ្ឋព្វំ ផុសិ ្វ  ។ េប ។ មន  

ធមមំ វញិញ យ ន និមិត្តគគ ហី េ តិ ននុពយញជនគគ - 

ហី យ ្វ ធិករណេមនំ មនិ្រនទិយ ំ អសំវុតំ វហិរន្ត ំ

អភិជឈេទមនស  បបក អកុស  ធមម  

អន្វ ស េវយយុ ំ តស  សំវ យ បដិបជជតិ រកខតិ 

មនិ្រនទិយ ំ មនិ្រនទិេយ សំវរ ំ បជជតិ ។ េ  

ឥមិន អរេិយន ឥ្រនទិយសំវេរន សមនន គេ  

អជឈត្តំ អពយេសកសុខំ បដិសំេវេទតិ ។ េ  

អភិកកេន្ត បដិកកេន្ត សមបជនករ ី េ តិ េ - 

កិេត វេិ កិេត សមបជនករ ី េ តិ សមមិញជិ េត 

ប រេិត សមបជនករ ី េ តិ សងឃដិបត្តចីវរ- 

ធរេណ សមបជនករ ី េ តិ អសិេត បីេត ខយិ- 

េត យិេត សមបជនករ ី េ តិ ឧចច របស វ- 

កេមម សមបជនករ ី េ តិ គេត ឋិេត និសិេនន 

សុេត្ត ជគរេិត ភសិេត តុណ្ហី ភេវ សមបជនករ ី

េ តិ      ។      េ        ឥមិន      ច       អរេិយន      សីលកខ េនធន 
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៣៥០ 

អភិធមមបិដក   បុគគលបបញញត្តិ 

ធុកំ្លិនេ យ្រចមុះ ។ េប ។ ភ្លក រសេ យអ ្ត ត ។ េប ។ ពល់ 

្រតូវេផដ្ឋព្វៈេ យកយ ។ េប ។ ដឹងធមម រមមណ៍េ យចិត្ត មិនកន់ 

យកនិមិត្ត មិនកន់យកអនុពយញជនៈ អភិជឈនិងេទមនស  ជអកុសល- 

ធម៌ដ៏ មក គបប្ីរគបសងកត់ភិកខុ នុ៎ះ ែដលមិនស្រងួមមនិ្រនទិយ េ្រពះ 

េហតុៃនករមិនស្រងួម នូវមនិ្រនទិយ  ក៏្របតិបត្តិ េដើមប ី

ស្រងួមនូវមនិ្រនទិយេនះ រក មនិ្រនទិយ ដល់នូវករស្រងួមកនុងមនិ- 

្រនទិយ ។ ភិកខុ េនះ ្របកបេ យករស្រងួម នូវឥ្រនទិយដ៏្របេសើរេនះ 

េហើយ រែមងទទួលនូវេសចក្ដីសុខែដលមិន យឡ ំ េ យកិេលស 

កនុងសន្ត ន ។ ភិកខុ េនះ ជអនកដឹងខ្លួន កនុងករឈនេទមុខនិងករ 

ឈនថយេ្រកយ ជអនកដឹងខ្លួន កនុងករេមើលេទមុខនិងករេមើលេទ 

ទិសេផ ង ៗ ជអនកដឹងខ្លួន កនុងករបត់ៃដេជើង ឬ ៃដេជើង ជអនក 

ដឹងខ្លួន កនុងករ្រទ្រទង់នូវសងឃដី ប្រត និងចីវរ ជអនកដឹងខ្លួន កនុង 

ករសីុ ផឹក ទពំសីុ ភ្លក រស ជអនកដឹងខ្លួន កនុងករបេនទ បង់ 

ឧចច រៈនិងបស វៈ ជអនកដឹងខ្លួន កនុងករេដើរ ឈរ អងគុយ េដកលក់ 

ភញ ក់េឡើង    និយយ    ឬេនេសង ម    ។    ភិកខុ េនះ្របកបេ យសីលកខនធ 
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៣៥១ 

ចតុកកនិេទទេ  

សមនន គេ  ឥមិន ច អរេិយន ឥ្រនទិយសំវ- 

េរន សមនន គេ  ឥមិន ច អរេិយន សតិ- 

សមបជេញញន សមនន គេ  ឥមយ ច អរយិយ 

សន្តុដ្ឋិយ សមនន គេ  វវិតិ្តំ េសនសនំ ភជត ិ

អរញញំ  រុកខមលំូ បព្វតំ កនទរ ំ គិរគុិហំ សុ នំ 

វនបតថំ អេពភ កសំ ប លបុញជំ  ។ េ  បចឆ ភត្តំ 

បិណ្ឌ បតបបដិកកេន្ត  និសីទតិ បល្លង កំ ភុជិ ្វ  

ឧជុំ កយ ំ បណិធយ បរមុិខំ សតឹ ឧបដ្ឋេប ្វ  ។ 

េ  អភិជឈ ំ េ េក ប យ វគិ ភិេជឈន 

េចត  វហិរតិ អភិជឈយ ចិត្តំ បរេិ េធតិ 

ពយបទបេទសំ ប យ អពយបននចិេ ្ត  វហិរតិ 

សព្វបណភតូហិ នុកមប ី ពយបទបេទ  ចិត្ត ំ

បរេិ េធតិ ថីនមិទធំ ប យ វគិតថីនមិេទធ  វហិ- 

រតិ េ កសញញី  សេ  សមបជេន ថីនមិទធ  

ចិត្តំ បរេិ េធតិ ឧទធចចកុកកុចចំ ប យ អនុទធេ  

វហិរតិ         អជឈត្តំ         វបូសន្តចិេ ្ត         ឧទធចចកុកកុចច           ចិត្តំ 
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៣៥១ 

ចតុកកនិេទទស 

ដ៏្របេសើរេនះផង ្របកបេ យករស្រងួម នូវឥ្រនទិយដ៏្របេសើរេនះផង 

្របកបេ យសតិនិងសមបជញញៈ ដ៏្របេសើរេនះផង ្របកបេ យេសចក្ដី 

សេន្ត ស ដ៏្របេសើរេនះផង ែតងគប់រកែតទីេសនសនៈ ង ត់ គឺ ៃ្រព 

គល់េឈើ ញកភន ំ រូងភន ំ ៃ្រពសម ន ៃ្រពធ ំ ទី ល គនំរចេំបើង ។ ភិកខុ  

េនះលុះឆន់បិណ្ឌ បតេហើយ កនុងេវ េ្រកយភត្ត ក៏អងគុយែពនែភនន 

ត្រមង់កយឲយ្រតង់ ផចង់សតិឲយមនមុខេឆព ះេទរកកមម ្ឋ ន ។ ភិកខុ េនះ 

លះបង់អភិជឈ កនុងេ ក មនចិត្ត្របសេចញចកអភិជឈ ជ្រមះចិត្ត 

ឲយ ្អ តចកអភិជឈ លះបង់ពយបទជេ្រគ ង្របទូស្ត មនចិត្តមិន្របកប 

េ យពយបទ មនេសចក្ដីអនុេ្រគះេ យ្របេយជន៍ ដល់សព្វសត្វ 

ជ្រមះចិត្តឲយ ្អ តចកពយបទ ជេ្រគ ង្របទូស្ត លះបង់នូវថីនមិទធៈ 

្របសចកថីនមិទធៈ មនេសចក្ដីសមគ ល់កនុងពន្លឺ មនសតិនិងសមបជញញៈ 

ជ្រមះចិត្តឲយ ្អ តចកថីនមិទធៈ លះបង់ឧទធចចកុកកុចចៈ មិនមនេសចក្ដីរេវ ើ- 

រ យ   មនចិត្តសងប់ ង ត់កនុងសន្ត ន    ជ្រមះចិត្តឲយ ្អ តចកឧទធចចកុកកុចចៈ 
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៣៥២ 

អភិធមមបិដេក   បុគគលបបញញត្តិ 

បរេិ េធតិ វចិិកិចឆំ ប យ តិណ្ណវចិិកិេចឆ  វហិរតិ 

អកថង កថី កុសេលសុ ធេមមសុ វចិិកិចឆ យ ចិត្តំ 

បរេិ េធតិ ។ េ  ឥេម បញច  នីវរេណ ប យ 

េចតេ  ឧបកកិ េលេស បញញ យ ទុព្វលីករេណ 

វវិេិចចវ កេមហិ វវិចិច អកុសេលហិ ធេមមហិ សវតិ- 

កកំ  សវចិរ ំ វេិវកជំ បីតិសុខំ បឋមំ ឈនំ ឧប- 

សមបជជ វហិរតិ វតិកកវចិ នំ វបូសម អជឈត្តំ 

សមប ទនំ េចតេ  ឯេកទិភវ ំ អវតិកកំ  អវចិរ ំ

សមធិជំ បីតិសុខំ ទុតិយ ំ ឈនំ ឧបសមបជជ វហិរតិ 

បីតិយ ច វ ិ គ ឧេបកខ េក ច វហិរតិ សេ  ច 

សមបជេន សុខញច  កេយន បដិសំេវេទតិ យន្តំ 

អរយិ ចិកខន្តិ ឧេបកខ េក សតិម សុខវ ិ រតីិ 

តតិយ ំ  ឈនំ   ឧបសមបជជ     វហិរតិ     សុខស      ច     ប ន 
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៣៥២ 

អភិធមមបិដក   បុគគលបបញញត្តិ 

លះបង់វចិិកិចឆ  មនវចិិកិចឆ កន្លងេហើយ មិនមនេសចក្ដីេងឿងឆងល់ កនុង 

កុសលធម៌ទងំ យ ជ្រមះចិត្តឲយ ្អ តចកវចិិកិចឆ  ។ ភិកខុ េនះ 

លះបង់នីវរណៈទងំ ៥ េនះ ែដលជឧបកកិេលសរបស់ចិត្ត ជធមមជត 

េធ្វើបញញ ឲយមនកម្ល ងំថយបនេហើយ ក៏ ង ត់ចកកមទងំ យ ង ត់ 

ចកអកុសលធម៌ទងំ យ បនដល់នូវបឋមជឈន ្របកបេ យវតិកកៈ 

្របកបេ យវចិរៈ មនែតបីតិនិងសុខែដលេកើតអពីំេសចក្ដី ង ត់ េហើយ 

សេ្រមចស្រមន្តេន េ្រពះរមង ប់នូវវតិកកៈនិងវចិរៈអស់េហើយ ក៏បនដល់ 

នូវទុតិយជឈន ជធមមជតេកើតមនកនុងសន្ត នៃនខ្លួន ្របកបេ យេសចក្ដី 

្រជះថ្ល  មនសភពជចិត្តខពស់ឯក មិនមនវតិកកៈ មិនមនវចិរៈ មន 

ែតបីតិនិងសុខែដលេកើតអពីំសមធិប៉ុេ ្ណ ះ េហើយសេ្រមចស្រមន្តេន 

េ្រពះេនឿយ យចកបីតិផង ជអនក្របកបេ យឧេបកខ ផង ទងំមន 

សតិនិងសមបជញញៈផង ទទួលសុខ េ យនមកយផង ្រពះអរយិៈ 

ទងំ យ ែតងសរេសើរបុគគល ែដលបនតតិយជឈនេនះថ ធមម  

បុគគលែដលបនតតិយជឈនេហើយ រែមង្របកបេ យឧេបកខ  មន ម រតី 

មនធម៌ជេ្រគ ងេនជសុខដូេចនះ េ្រពះេហតុៃនតតិយជឈន  ក៏បន 

ដល់នូវតតិយជឈនេនះ   េហើយសេ្រមចស្រមន្តេន   េ្រពះលះបង់សុខផង 
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៣៥៣ 

ចតុកកនិេទទេ  

ទុកខស  ច ប ន បុេព្វវ េ មនស េទមន- 

ស នំ អតថងគម អទុកខមសុខំ ឧេបកខ សតិប- 

រសុិទធឹ ចតុតថំ ឈនំ ឧបសមបជជ វហិរតិ ។ េ  

ឯវ ំ សមហិេត ចិេត្ត បរសុិេទធ បរេិយទេត 

អនងគេណ វគិតបូកកិ េលេស មុទុភេូត កមមនីេយ 

ឋិេត េនញជបបេត្ត បុេព្វនិ នុស តិញញ យ 

ចិត្តំ អភិនិនន េមតិ ។ េ  អេនកវហិិតំ បុេព្វនិ- 

សំ អនុស រតិ ។ េសយយថីទំ ។ ឯកមប ិ ជតឹ 

េទ្វបិ ជតិេយ តិេស បិ ជតិេយ ចតេស បិ 

ជតិេយ បញចបិ ជតិេយ ទសបិ ជតិេយ វសីមប ិ

ជតិេយ តឹសមប ិ ជតិេយ ច ្ត លីសមប ិ ជតិេយ 

បញញ សមប ិ ជតិេយ ជតិសតមប ិ ជតិសហស មប ិ

ជតិសតសហស មប ិ អេនេកបិ សំវដ្តកេបប អេន- 

េកបិ វវិដ្តកេបប អេនេកបិ សំវដ្តវវិដ្តកេបប អមុ្រ - 

សឹ ឯវនំេម ឯវេំគេ ្ត  ឯវវំេ ្ណ  ឯវម េ  

ឯវសុំខទុកខបបដិសំេវទី ឯវមយុបរយិេន្ត  េ  តេ  

ចុេ          អមុ្រត          ឧទបទឹ          ត្រ បសឹ           ឯវនំេម 
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៣៥៣ 

ចតុកកនិេទទស 

លះបង់ទុកខផង មនេ មនស និងេទមនស អស់េទ កនុងកលមុនផង 

េទើបបនដល់ នូវចតុតថជឈន មន រមមណ៍មិនែមនទុកខ មិនែមន 

សុខ គឺជឧេបកខ  មន ម រតីបរសុិទធេ យឧេបកខ  េហើយសេ្រមច 

ស្រមន្តេន ។ ភិកខុ េនះ កលេបើចិត្ត ងំេនមបំរសុិទធផូរផង់ មិន 

មនទីទួលគឺកិេលស ្របសចកឧបកកិេលស មនសភពជចិត្តទន់ គួរ 

ដល់ភវនកមម ជចិត្តនឹងធឹង មិនញប់ញ័រេទ ម រមមណ៍ យ៉ងេនះ 

េហើយ ក៏បេង្អ នចិត្តេទ េដើមបបុីេព្វនិ នុស តិញញ ណ គឺ្របជញ រលឹក 

េឃើញ នូវខនធែដល ្រស័យេនកនុងកលមុន ។ ភិកខុ េនះ រលឹកេឃើញ 

នូវបុេព្វនិ សជេ្រចើន្របករ ។ រលឹកេឃើញ ដូចេម្តចខ្លះ ។ គឺរលឹក 

េឃើញបន ១ ជតិខ្លះ ២ ជតិខ្លះ ៣ ជតិខ្លះ ៤ ជតិខ្លះ ៥ ជតិ 

ខ្លះ ១០ ជតិខ្លះ ២០ ជតិខ្លះ ៣០ ជតិខ្លះ ៤០ ជតិខ្លះ ៥០ ជតិ 

ខ្លះ ១០០ ជតិខ្លះ ១ ពន់ជតិខ្លះ ១ ែសនជតិខ្លះ អស់អេនកសវំដ្ត- 

កបបខ្លះ អេនកវវិដ្តកបបខ្លះ និងអេនកសវំដ្តវវិដ្តកបបខ្លះ ថ ម អញ 

បនេកើតកនុងទីឯេ ះ មនេឈម ះយ៉ងេនះ មនេគ្រតយ៉ងេនះ មន 

សមបុរយ៉ងេនះ មន រយ៉ងេនះ រងសុខនិងទុកខយ៉ងេនះ មន 

កណំត់ យុប៉ុេ ្ណ ះ លុះ ម អញចយុតចកទីេនះេហើយ បនេទេកើត 

កនុងទីឯេ ះេទៀត   ម អញេទេកើតកនុងទីេនះ   ក៏មនេឈម ះយ៉ងេនះ 
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៣៥៤ 

អភិធមមបិដេក   បុគគលបបញញត្តិ 

ឯវេំគេ ្ត  ឯវវំេ ្ណ  ឯវម េ  ឯវសុំខទុកខបប- 

ដិសំេវទី ឯវមយុបរយិេន្ត  េ  តេ  ចុេ  

ឥធបូបេនន តិ ។ ឥតិ ករ ំ សឧេទទសំ អេនកវ-ិ 

ហិតំ បុេព្វនិ សំ អនុស រតិ ។ េ  ឯវ ំ សម- 

ហិេត ចិេត្ត បរសុិេទធ បរេិយទេត អនងគេណ 

វគិតបូកកិ េលេស មុទុភេូត កមមនីេយ ឋិេត េន- 

ញជបបេត្ត ស ្ត នំ ចុតបូបតញញ យ ចិត្តំ អភិ- 

និនន េមតិ ។ េ  ទិេព្វន ចកខុ ន វសុិេទធន អតិ- 

កកន្តមនុសេកន សេត្ត បស តិ ចវមេន ឧបប- 

ជជមេន ហីេន បណីេត សុវេណ្ណ ទុព្វេណ្ណ សុគេត 

ទុគគេត យថកមមូបេគ សេត្ត បជនតិ ឥេម វត 

េភេន្ត  ស ្ត  កយទុចចរេិតន សមនន គ  វចី- 

ទុចចរេិតន សមនន គ  មេនទុចចរេិតន សមនន គ  

អរយិនំ ឧប ទក មិចឆ ទិដ្ឋិក មិចឆ ទិដ្ឋិកមមស- 

មទន      េត      កយស        េភទ       បរមមរ        អបយ ំ
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៣៥៤ 

អភិធមមបិដក   បុគគលបបញញត្តិ 

មនេគ្រត យ៉ងេនះ មនសមបុរ យ៉ងេនះ មន រ យ៉ងេនះ 

រងសុខនិងទុកខ យ៉ងេនះ មនកណំត់ យុប៉ុេ ្ណ ះ ម អញចយុត 

អពីំទីេនះ ក៏បនមកេកើត កនុងទីេនះ ។ ភិកខុ េនះ រលឹកេឃើញនូវ 

បុេព្វនិ សេ្រចើន្របករ ្រពមទងំ ករៈ គឺរូបនិង រជេដើម 

្រពមទងំឧេទទស គឺេឈម ះនិងេគ្រត េ យ្របករដូេចនះ ។ ភិកខុ  

េនះកលេបើចិត្ត ងំេនម ំ បរសុិទធផូរផង់ ឥតមនទីទួល គឺកិេលស 

្របសចកឧបកកិេលស មនសភពជចិត្តទន់ គួរដល់ភវនកមម ជចិត្ត 

នឹងធឹង មិនញប់ញ័រេទ ម រមមណ៍ យ៉ងេនះេហើយ ក៏បេង្អ នចិត្ត 

េទេដើមបចុីតូបបតញញ ណ គឺ្របជញ ដឹង នូវចុតិនិងបដិសនធិ របស់សត្វ 

ទងំ យ ។ ភិកខុ េនះ មនចកខុ ទិព្វ ដ៏បរសុិទធវេិសស កន្លង 

ចកខុ របស់មនុស ធមម  ែតងេឃើញពួកសត្វ កពុំងចយុត កពុំងេកើត ជ 

សត្វេថកទប ខពង់ខពស់ មនសមបុរល្អ មនសមបុរ ្រកក់ មនគតិ 

ល្អ មនគតិ ្រកក់ ដឹងចបស់នូវពួកសត្វ ែដលអេនទ លេទ មយថ- 

កមមថ េអើហន៎ សត្វទងំេនះ ្របកបេ យកយទុចចរតិ ្របកបេ យ 

វចីទុចចរតិ ្របកបេ យមេនទុចចរតិ តិះេដៀល្រពះអរយិបុគគល មន 

េសចក្ដីយល់ខុស ្របកន់អេំពើែដលខុស លុះសត្វទងំអមបលេនះ 

ែបកធ្ល យ ងកយ ្ល ប់េទ   បនេទេកើតកនុងកេំណើ តៃនតិរចឆ ន   េ្របត 
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៣៥៥ 

ចតុកកនិេទទេ  

ទុគគតឹ វនិិបតំ និរយ ំ ឧបបនន  ឥេម បន(១) េភេន្ត  

ស ្ត  កយសុចរេិតន សមនន គ  វចីសុចរេិតន 

សមនន គ  មេនសុចរេិតន សមនន គ  អរយិនំ 

អនុប ទក សមម ទិដ្ឋិក សមម ទិដ្ឋិកមមសមទន 

េត កយស  េភទ បរមមរ  សុគតឹ សគគំ 

េ កំ ឧបបនន តិ ។ េ  ឥតិ ទិេព្វន ចកខុ ន 

វសុិេទធន អតិកកន្តមនុសេកន សេត្ត បស តិ 

ចវមេន ឧបបជជមេន ហីេន បណីេត សុវេណ្ណ 

ទុព្វេណ្ណ សុគេត ទុគគេត យថកមមូបេគ សេត្ត 

បជនតិ ។ េ  ឯវ ំ សមហិេត ចិេត្ត បរសុិេទធ 

បរេិយទេត អនងគេណ វគិតបូកកិ េលេស មុទុភេូត 

កមមនីេយ ឋិេត េនញជបបេត្ត ស នំ ខយ- 

ញញ យ ចិត្តំ អភិនិនន េមតិ ។ េ  ឥទំ ទុកខន្តិ 

យថភតូំ បជនតិ អយ ំ ទុកខសមុទេយតិ យថភតូំ 

បជនតិ        អយ ំ      ទុកខនិេ េធតិ       យថភតូំ       បជនតិ 
     ១   ឱ.   វតសេទទ    ទិស តិ   ។ 
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៣៥៥ 

ចតុកកនិេទទស 

អសុរកយ និងនរក េអើហ៎ន ចែំណកឯសត្វពួកេនះ ្របកបេ យកយ- 

សុចរតិ ្របកបេ យវចីសុចរតិ ្របកបេ យមេនសុចរតិ ជសត្វ 

មិនតិះេដៀល នូវ្រពះអរយិបុគគល មនេសចក្ដីយល់្រតូវ ្របកន់នូវអេំពើ 

ែដលយល់្រតូវ លុះសត្វទងំអមបលេនះ ែបកធ្ល យ ងកយ ្ល ប់េទ 

ក៏បនេទេកើត កនុងសុគតិសួគ៌េទវេ ក ។ ភិកខុ េនះែដលមនចកខុ  

ទិព្វដ៏បរសុិទធ កន្លងចកខុ របស់មនុស ធមម  ែតងេឃើញនូវពួកសត្វ កពុំង 

ចយុត កពុំងេកើត ជសត្វេថកទប ខពង់ខពស់ មនសមបុរល្អ មន 

សមបុរ ្រកក់ មនគតិល្អ មនគតិ ្រកក់ ដឹងចបស់ នូវពួកសត្វ 

ែដលអេនទ លេទ មយថកមម េ យ្របករដូេចនះឯង ។ ភិកខុ េនះ 

កលេបើចិត្ត ងំម ំ បរសុិទធផូរផង់ មិនមនទីទួល គឺកិេលស ្របស 

ចកឧបកកិេលស មនសភពជចិត្តទន់ គួរដល់ភវនកមម ជចិត្តនឹង 

ធឹង មិនញប់ញ័រេទ ម រមមណ៍ យ៉ងេនះេហើយ ក៏បេង្អ នចិត្តេទ 

េដើមប ី សវកខយញញ ណ គឺ្របជញ ជេ្រគ ងដឹងនូវធម៌ែដលេធ្វើ សវៈឲយ 

អស់េទ ។ ភិកខុ េនះ ដឹងចបស់ មពិតថ េនះទុកខ ដឹងចបស់ មពិត 

ថ   េនះេហតុនឲំយេកើតទុកខ   ដឹងចបស់ មពិតថ   េនះជធម៌រលំត់ទុកខ 
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អភិធមមបិដេក   បុគគលបបញញត្តិ 

អយ ំ ទុកខនិេ ធគមិនី បដិបទតិ យថភតូំ 

បជនតិ ឥេម ស តិ យថភតូំ បជនតិ 

អយ ំ សវសមុទេយតិ យថភតូំ បជនតិ អយ ំ

សវនិេ េធតិ យថភតូំ បជនតិ អយ ំ សវនិេ - 

ធគមិនី បដិបទតិ យថភតូំ បជនតិ ។ តស  

ឯវ ំ ជនេ  ឯវ ំ បស េ  កមស បិ ចិត្ត ំ

វមុិចចតិ ភ ស បិ ចិត្តំ វមុិចចតិ អវជិជ ស បិ ចិត្តំ 

វមុិចចតិ ។ វមុិត្តសមឹ វមុិត្តមិតិ ញណំ េ តិ ។ ខី  

ជតិ វុសិតំ ្រពហមចរយិ ំ កតំ ករណីយ ំ នបរ ំ

ឥតថ ្ត យតិ បជនតិ ។ ឯវ ំ បុគគេ  េនវ អត្ត- 

ន្តេប េ តិ ន អត្តបរ ិ បននុេយគមនុយុេ ្ត  

ន បរន្តេប ន បរបរ ិ បននុេយគមនុយុេ ្ត  េ  

អនត្តន្តេប អបរន្តេប ទិេដ្ឋ ធេមម និចឆ េ  និព្វុ េ  

សីតិភេូ  សុខបបដិសំេវទី ្រពហមភេូតន អត្តន 

វហិរតិ     ។ 
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អភិធមមបិដក   បុគគលបបញញត្តិ 

ដឹងចបស់ មពិតថ េនះផ្លូ វ្របតិបត្តិេទកន់ធម៌រលំត់ទុកខ ដឹងចបស់ 

មពិតថ េនះ សវៈ ដឹងចបស់ មពិតថ េនះេហតុឲយេកើត សវៈ 

ដឹងចបស់ មពិតថ េនះធម៌រលំត់ សវៈ ដឹងចបស់ មពិតថ េនះ 

ផ្លូ វ្របតិបត្តិេទកន់ធម៌រលំត់ សវៈ ។ កលេបើភិកខុ េនះ ដឹងយ៉ងេនះ 

េឃើញយ៉ងេនះេហើយ ចិត្តក៏រួចចកកមសវៈផង ចិត្តក៏រួចចកភ - 

សវៈផង ចិត្តក៏រួចចកអវជិជ សវៈផង ។ កលេបើចិត្តរួចផុត្រសឡះ 

េហើយ ្របជញ ញណ ក៏េកើតមនេឡើងថ ចិត្ត ម អញផុត្រសឡះ 

េហើយ ។ ភិកខុ េនះដឹងចបស់ថ ជតិរបស់ ម អញអស់េហើយ 

្រពហមចរយិធម៌ ម អញបន្រប្រពឹត្តេហើយ េ ឡសកិចច ម  

អញបនេធ្វើេ្រសចេហើយ មគគភវនកិចចដៃទ ្រប្រពឹត្តេទ េដើមប ី

េ ឡសកិចចេនះេទៀត មិនមនេឡើយ ។ បុគគលមិនដុតកេម្ដ ខ្លួនឯង 

មិន្របកបនូវករពយយម េដើមបដុីតកេម្ដ ខ្លួនឯង ទងំមិនដុតកេម្ដ អនក 

ដៃទ មិន្របកបនូវករពយយម េដើមបដុីតកេម្ដ អនកដៃទ បុគគលេនះ 

មិនដុតកេម្ដ ខ្លួនឯង មិនដុតកេម្ដ អនកដៃទ ជអនកមិនមនេសចក្ដីេ្រសក 

ឃ្ល ន មនែតេសចក្ដីរលត់ទុកខ ្រតជក់្រតជ ំ ទទួលេសចក្ដីសុខ មន 

ខ្លួន្របេសើរ     សេ្រមចស្រមន្តេនកនុងបចចុបបនន     យ៉ងេនះឯង    ។ 
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៣៥៧ 

ចតុកកនិេទទេ  

 [១៣៦] កតេម ច បុគគេ  ស េគ ។ 

យស  បុគគលស  េគ អបបហីេន អយ ំ វុចចតិ 

បុគគេ  ស េគ ។ កតេម ច បុគគេ  ស- 

េទេ  ។ យស  បុគគលស  េទេ  អបបហីេន 

អយ ំ វុចចតិ បុគគេ  សេទេ  ។ កតេម ច 

បុគគេ  សេមេ  ។ យស  បុគគលស  េមេ  

អបបហីេន អយ ំ វុចចតិ បុគគេ  សេមេ  ។ 

កតេម ច បុគគេ  សមេន ។ យស  បុគគលស  

មេន អបបហីេន អយ ំ វុចចតិ បុគគេ  សមេន ។ 

 [១៣៧] កថញច  បុគគេ  ភី េ តិ អជឈត្តំ េច- 

េ សមថស  ន ភី អធិបបញញ ធមមវបិស នយ ។ 

ឥេធកេចច  បុគគេ  ភី េ តិ របូសហគ នំ 

 អរបូសហគ នំ  សមបត្តីនំ ន ភី េ - 

កុត្តរមគគស   ផលស   ឯវ ំ បុគគេ  ភី 

េ តិ អជឈត្តំ េចេ សមថស  ន ភី អធិបប- 

ញញ ធមមវបិស នយ ។ កថញច  បុគគេ  ភី 

េ តិ        អធិបបញញ ធមមវបិស នយ        ន        ភី       អជឈត្តំ 
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៣៥៧ 

ចតុកកនិេទទស 

 [១៣៦] បុគគល្របកបេ យ គៈ េតើដូចេម្តច ។ បុគគល 

ែដលមិនទន់លះបង់ គៈេចញបន េនះេ ថ បុគគល្របកបេ យ 

គៈ ។ បុគគល្របកបេ យេទសៈ េតើដូចេម្តច ។ បុគគលែដល 

មិនទន់លះបង់េទសៈេចញបន េនះេ ថ បុគគល្របកបេ យ 

េទសៈ ។ បុគគល្របកបេ យេមហៈ េតើដូចេម្តច ។ បុគគលែដល 

មិនទន់លះបង់េមហៈេចញបន េនះេ ថ បុគគល្របកបេ យ 

េមហៈ ។ បុគគល្របកបេ យមនះ េតើដូចេម្តច ។ បុគគលែដល 

មិនទន់លះបង់មនះេចញបន េនះេ ថ បុគគល្របកបេ យមនះ ។ 

 [១៣៧] បុគគលជអនកបនេចេ សមថៈ កនុងសន្ត ន ែតមិន 

បនអធិបបញញ ធមមវបិស ន េតើដូចេម្តច ។ បុគគលខ្លះ កនុងេ កេនះ 

ជអនកបនសមបត្តិ ្របកបេ យរូបក្ដី ្របកបេ យអរូបក្ដី ែតមនិ 

បនេ កុត្តរមគគ ឬេ កុត្តរផល បុគគលជអនកបនេចេ សមថៈ 

កនុងសន្ត ន ែតមិនបនអធិបបញញ ធមមវបិស ន យ៉ងេនះឯង ។ បុគគល 

ជអនកបនអធិបបញញ ធមមវបិស ន    ែតមិនបនេច សមថៈ   កនុងសន្ត ន 
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អភិធមមបិដេក   បុគគលបបញញត្តិ 

េចេ សមថស  ។ ឥេធកេចច  បុគគេ  ភី 
េ តិ េ កុត្តរមគគស   ផលស   ន ភី 
របូសហគ នំ  អរបូសហគ នំ  សមបត្តីនំ 
ឯវ ំ បុគគេ  ភី េ តិ អធិបបញញ ធមមវបិស នយ 
ន ភី អជឈត្តំ េចេ សមថស  ។ កថញច  
បុគគេ  ភី េចវ េ តិ អជឈត្តំ េចេ សម- 
ថស  ភី ច អធិបបញញ ធមមវបិស នយ ។ ឥេធ- 
កេចច  បុគគេ  ភី េ តិ របូសហគ នំ 

 អរបូសហគ នំ  សមបត្តីនំ ភី េ កុ- 
ត្តរមគគស   ផលស   ឯវ ំ បុគគេ  ភី 
េចវ េ តិ អជឈត្តំ េចេ សមថស  ភី ច 
អធិបបញញ ធមមវបិស នយ ។ កថញច  បុគគេ  េនវ 

ភី េ តិ អជឈត្តំ េចេ សមថស  ន ភ ី
អធិបបញញ ធមមវបិស នយ ។ ឥេធកេចច  បុគគេ  
េនវ ភី េ តិ របូសហគ នំ  អរបូសហគ- 
នំ  សមបត្តីនំ ន ភី េ កុត្តរមគគស   

ផលស   ឯវ ំ បុគគេ  េនវ ភី េ តិ អជឈត្តំ 
េចេ សមថស       ន      ភី      អធិបបញញ ធមមវបិស នយ     ។ 
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អភិធមមបិដក   បុគគលបបញញត្តិ 

េតើដូចេម្តច ។ បុគគលខ្លះ កនុងេ កេនះ ជអនកបនេ កុត្តរមគគ ឬ 

េ កុត្តរផល ែតមិនបនសមបត្តិ ្របកបេ យរូបក្ដី ្របកបេ យ 

អរូបក្ដី បុគគលជអនកបនអធិបបញញ ធមមវបិស ន ែតមិនបនេចេ សមថៈ 

កនុងសន្ត ន យ៉ងេនះឯង ។ បុគគលជអនកបនេចេ សមថៈកនុងសន្ត ន 

ទងំបនអធិបបញញ ធមមវបិស ន េតើដូចេម្តច ។ បុគគលខ្លះ កនុងេ កេនះ 

ជអនកបនសមបត្តិ ្របកបេ យរូបក្ដី ្របកបេ យអរូបក្ដី បនេ - 

កុត្តរមគគឬេ កុត្តរផល បុគគលជអនកបនេចេ សមថៈ កនុងសន្ត នផង 

បនអធិបបញញ ធមមវបិស នផង យ៉ងេនះឯង ។ បុគគលជអនកមិនបនេច- 

េ សមថៈកនុងសន្ត ន ទងំមិនបនអធិបបញញ ធមមវបិស ន េតើដូចេម្តច ។ 

បុគគលខ្លះ កនុងេ កេនះ ជអនកមិនបនសមបត្តិ ្របកបេ យរូបក្ដី 

្របកបេ យអរូបក្ដី ទងំមិនបនេ កុត្តរមគគ ឬេ កុត្តរផល បុគគល 

ជអនកមិនបនេចេ សមថៈ កនុងសន្ត ន ទងំមិនបនអធិបបញញ ធមម- 

វបិស ន     យ៉ងេនះឯង     ។ 
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៣៥៩ 

ចតុកកនិេទទេ  

 [១៣៨] កតេម ច បុគគេ  អនុេ ត- 
គមី ។ ឥេធកេចច  បុគគេ  កេម ច បដិេសវតិ 
បបញច  កមមំ កេ តិ អយ ំ វុចចតិ បុគគេ  អនុ- 
េ តគមី ។ កតេម ច បុគគេ  បដិេ ត- 
គមី ។ ឥេធកេចច  បុគគេ  កេម ច ន បដិេស- 
វតិ បបញច  កមមំ ន កេ តិ េ  ស បិ ទុេកខន 
ស បិ េទមនេស ន អស ុមុេខនបិ រុទមេន 
បរបុិណ្ណំ  បរសុិទធំ ្រពហមចរយិ ំ ចរតិ អយ ំ វុចចតិ 
បុគគេ  បដិេ តគមី ។ កតេម ច បុគគេ  
ឋិតេ ្ត  ។ ឥេធកេចច  បុគគេ  បញចននំ ឱរមភ គិ- 
យនំ សេញញ ជននំ បរកិខយ ឱបបតិេក េ តិ 
តតថ បរនិិព្វ យី អនវត្តិធេមម  ត ម  េ ក អយ ំ
វុចចតិ បុគគេ  ឋិតេ ្ត  ។ កតេម ច បុគគេ  
តិេ ្ណ  បរគេ  ថេល តិដ្ឋតិ ្រពហមេ  ។ 
ឥេធកេចច  បុគគេ  ស នំ ខយ អនសវ ំ
េចេ វមុិត្តឹ បញញ វមុិត្តឹ ទិេដ្ឋវ ធេមម សយ ំ អភញិញ  
សចឆិក ្វ  ឧបសមបជជ វហិរតិ អយ ំ វុចចតិ បុគគេ  
តិេ ្ណ        បរគេ        ថេល       តិដ្ឋតិ       ្រពហមេ        ។ 
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៣៥៩ 

ចតុកកនិេទទស 

 [១៣៨] បុគគលេទបេ ្ត យ មែខ ទឹក េតើដូចេម្តច ។ 

បុគគលខ្លះ កនុងេ កេនះ េសពកមទងំ យផង េធ្វើបបកមមផង 

េនះេ ថ បុគគលេទបេ ្ត យ មែខ ទឹក ។ បុគគលេទ្រចសែខ  

ទឹក េតើដូចេម្តច ។ បុគគលខ្លះ កនុងេ កេនះ មិនេសពកមទងំ- 

យផង មិនេធ្វើបបកមមផង បុគគលេនះ ខ្ំរប្រពឹត្ត្រពហមចរយិធម៌ 

ឲយបរសុិទធេពញេលញ ទងំ្របកបេ យទុកខខ្លះ ទងំ្របកបេ យ 

េទមនស ខ្លះ ទងំមនមុខទទឹកេ យទឹកែភនកទួញយខំ្លះ េនះេ ថ 

បុគគលេទ្រចសែខ ទឹក ។ បុគគលមនខ្លួន ងំេននឹង េតើដូចេម្តច ។ 

បុគគលខ្លះ កនុងេ កេនះ ជឱបបតិកៈកេំណើ ត េ្រពះករអស់េទៃន 

សេញញ ជនៈ ជចែំណកខងេ្រកម ៥ ជអនកបរនិិព្វ នកនុងសុទធ ស- 

្រពហមេ កេនះ មនសភពមិន្រតឡប់ ចកេ កេនះវញិ េនះ 

េ ថ បុគគលមនខ្លួន ងំេននឹង ។ បុគគលឆ្លងេទដល់េ្រតើយ ជ 

្រពហមណ៍ឋិតេនេលើេគក េតើដូចេម្តច ។ បុគគលខ្លះ កនុងេ កេនះ 

េធ្វើឲយជក់ចបស់ សេ្រមច េ យបញញ ដ៏ឧត្តមខ្លួនឯងកនុងបចចុបបនន នូវ 

េចេ វមុិត្តិនិងបញញ វមុិត្តិ ែដលមិនមន សវៈ េ្រពះអស់េទៃន សវៈ 

ទងំ យ េនះេ ថ បុគគលឆ្លងេទដល់េ្រតើយ ជ្រពហមណ៍ឋិត 

េនេលើេគក     ។ 
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៣៦០ 

អភិធមមបិដេក   បុគគលបបញញត្តិ 

 [១៣៩] កថញច  បុគគេ  អបបស ុេ  េ តិ 

សុេតន អនុបបេនន  ។ ឥេធកចចស  បុគគលស  

អបបកំ សុតំ េ តិ សុត្តំ េគយយ ំ េវយយករណំ 

គថំ ឧទនំ ឥតិវុត្តកំ ជតកំ អពភូតធមមំ េវទល្លំ 

េ  តស  អបបកស  សុតស  ន អតថមញញ យ 

ន ធមមមញញ យ ន ធមម នុធមមបបដិបេនន  េ តិ ឯវ ំ

បុគគេ  អបបស ុេ  េ តិ សុេតន អនុបបេនន  ។ 

កថញច  បុគគេ  អបបស ុេ  េ តិ សុេតន ឧ- 

បបេនន  ។ ឥេធកចចស  បុគគលស  អបបកំ សុតំ 

េ តិ សុត្តំ េគយយ ំ េវយយករណំ គថំ ឧទនំ 

ឥតិវុត្តកំ ជតកំ អពភូតធមមំ េវទល្លំ េ  តស  

អបបកស  សុតស  អតថមញញ យ ធមមមញញ យ ធមម - 

នុធមមបបដិបេនន  េ តិ ឯវ ំ បុគគេ  អបបស ុេ  

េ តិ សុេតន ឧបបេនន  ។ កថញច  បុគគេ  

ពហុស ុេ  េ តិ សុេតន អនុបបេនន  ។ ឥេធ- 

កចចស  បុគគលស  ពហុកំ សុតំ េ តិ សុត្តំ 

េគយយ ំ    េវយយករណំ     គថំ      ឧទនំ      ឥតិវុត្តកំ      ជតកំ 
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៣៦០ 

អភិធមមបិដក   បុគគលបបញញត្តិ 

 [១៣៩] បុគគលជអនកេចះដឹងតិច មិន្របតិបត្តិ មេ យករ 

េចះដឹង េតើដូចេម្តច ។ បុគគលខ្លះ កនុងេ កេនះ ជអនកមនពុទធ- 

វចនៈ គឺ សុត្តៈ េគយយៈ េវយយករណៈ គថ ឧទនៈ ឥតិវុត្តកៈ 

ជតកៈ អពភូតធមមៈ េវទល្លៈ មន្របមណតិច បុគគលេនះ មិនដឹង 

នូវអតថៃនពុទធវចនៈែដលមន្របមណតិចេនះ មិនដឹងនូវធម៌ មិន្របតិបត្តិ 

ធម៌ មសមគួរដល់ធម៌ បុគគលជអនកេចះដឹងតិច មិន្របតិបត្តិ មេ យ 

ករេចះដឹង យ៉ងេនះឯង ។ បុគគល ជអនកេចះដឹងតិច ែត្របតិបត្តិ ម 

េ យករេចះដឹង េតើដូចេម្តច ។ បុគគលខ្លះ កនុងេ កេនះ មនពុទធ- 

វចនៈ គឺ សុត្តៈ េគយយៈ េវយយករណៈ គថ ឧទនៈ ឥតិវុត្តកៈ 

ជតកៈ អពភូតធមមៈ េវទល្លៈ មន្របមណតិច ែតបុគគលេនះ ដឹងនូវ 

អតថៃនពុទធវចនៈមន្របមណតិចេនះ ដឹងនូវធម៌ េហើយ្របតិបត្តិធម៌ ម 

សមគួរដល់ធម៌ បុគគល ជអនកេចះដឹងតិច ែត្របតិបត្តិ មេ យករ 

េចះដឹង យ៉ងេនះឯង ។ បុគគល ជអនកេចះដឹងេ្រចើន ែតមិន្របតិបត្តិ 

មេ យករេចះដឹង េតើដូចេម្តច ។ បុគគលខ្លះ កនុងេ កេនះ មន 

ពុទធវចនៈគឺសុត្តៈ  េគយយៈ  េវយយករណៈ  គថ  ឧទនៈ  ឥតិវុត្តកៈ  ជតកៈ 
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៣៦១ 

ចតុកកនិេទទេ  

អពភូតធមមំ េវទល្លំ េ  តស  ពហុកស  សុតស  

ន អតថមញញ យ ន ធមមមញញ យ ន ធមម នុធមមបប- 

ដិបេនន  េ តិ ឯវ ំ បុគគេ  ពហុស ុេ  េ តិ 

សុេតន អនុបបេនន  ។ កថញច  បុគគេ  ពហុស ុេ  

េ តិ សុេតន ឧបបេនន  ។ ឥេធកចចស  បុគគលស  

ពហុកំ សុតំ េ តិ សុត្តំ េគយយ ំ េវយយករណំ 

គថំ ឧទនំ ឥតិវុត្តកំ ជតកំ អពភូតធមមំ េវទល្លំ 

េ  តស  ពហុកស  សុតស  អតថមញញ យ ធមម- 

មញញ យ ធមម នុធមមបបដិបេនន  េ តិ ឯវ ំ បុគគេ  

ពហុស ុេ      េ តិ     សុេតន     ឧបបេនន     ។ 

 [១៤០] កតេម ច បុគគេ  សមណមច- 

េ  ។ ឥេធកេចច  បុគគេ  តិណ្ណំ  សេញញ ជននំ 

បរកិខយ េ បេនន  េ តិ អវនិិបតធេមម  និយ- 

េ  សេមព ធិប យេន អយ ំ វុចចតិ បុគគេ  សមណ- 

មចេ      ។      កតេម     ច     បុគគេ      សមណបទុេម      ។ 
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៣៦១ 

ចតុកកនិេទទស 

អពភូតធមមៈ េវទល្លៈ មន្របមណេ្រចើន ែតបុគគលេនះ មិនដឹងនូវ 

អតថៃនពុទធវចនៈមន្របមណេ្រចើនេនះ មិនដឹងនូវធម៌ មិន្របតិបត្តិធម៌ 

មសមគួរដល់ធម៌ បុគគល ជអនកេចះដឹងេ្រចើន ែតមិន្របតិបត្តិ ម 

េ យករេចះដឹង យ៉ងេនះឯង ។ បុគគលជអនកេចះដឹងេ្រចើន ទងំ 

្របតិបត្តិ មេ យករេចះដឹង េតើដូចេម្តច ។ បុគគលខ្លះ កនុងេ ក 

េនះ មនពុទធវចនៈ គឺ សុត្តៈ េគយយៈ េវយយករណៈ គថ 

ឧទនៈ ឥតិវុត្តកៈ ជតកៈ អពភូតធមមៈ េវទល្លៈ មន្របមណេ្រចើន 

ទងំបុគគលេនះ ដឹងនូវអតថៃនពុទធវចនៈមន្របមណេ្រចើន ដឹងនូវធម៌ 

េហើយ្របតិបត្តិធម៌ មសមគួរដល់ធម៌ បុគគលជអនកេចះដឹងេ្រចើន ទងំ 

្របតិបត្តិ មេ យករេចះដឹង    យ៉ងេនះឯង    ។ 

 [១៤០] បុគគលជសមណៈមិនកេ្រមើក េតើដូចេម្តច ។ បុគគល 

ខ្លះ កនុងេ កេនះ ជអនកដល់នូវេ តៈ មនកិរយិមិនធ្ល ក់ចុះជ 

ធមម  ជបុគគលេទៀងទត់ មនករ្រ ស់ដឹង ្រប្រពឹត្តេទខងមុខ 

េ្រពះករអស់េទៃនសេញញ ជនៈ ៣ េនះេ ថ បុគគលជសមណៈ 

មិនកេ្រមើក    ។   បុគគលជសមណៈដូចផក ឈូក្រកហម   េតើដូចេម្តច     ។ 



730 
 

៣៦២ 

អភិធមមបិដេក   បុគគលបបញញត្តិ 

ឥេធកេចច  បុគគេ  តិណ្ណំ  សេញញ ជននំ បរកិខ - 

យ គេទសេម នំ តនុ ្ត  សកទគមី េ តិ 

សកិេទវ ឥមំ េ កំ គន្ត្វ  ទុកខស ន្តំ 

កេ តិ អយ ំ វុចចតិ បុគគេ  សមណបទុេម ។ 

កតេម ច បុគគេ  សមណបុណ្ឌ រេីក ។ ឥេធ- 

កេចច   បុគគេ    បញចននំ    ឱរមភ គិយនំ       សេញញ - 

ជននំ បរកិខយ ឱបបតិេក េ តិ តតថ 

បរនិិព្វ យី អនវត្តិធេមម  ត ម  េ ក អយ ំ

វុចចតិ បុគគេ  សមណបុណ្ឌ រេីក ។ កតេម ច 

បុគគេ  សមេណសុ សមណសុខុមេ  ។ ឥេធ- 

កេចច  បុគគេ  ស នំ ខយ អនសវ ំ េចេ - 

វមុិត្តឹ បញញ វមុិត្តឹ ទិេដ្ឋវ ធេមម សយ ំ អភិញញ  

សចឆិក ្វ  ឧបសមបជជ វហិរតិ អយ ំ វុចចតិ បុគគេ  

សមេណសុ     សមណសុខុមេ តិ     ។ 

ចតុកកនិេទទេ    និដ្ឋិេ    ។ 
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៣៦២ 

អភិធមមបិដក   បុគគលបបញញត្តិ 

បុគគលខ្លះ កនុងេ កេនះ ជសកទគមី មកកន់េ កេនះអស់ រៈ 

ម្តងេទៀត េទើបេធ្វើនូវទីបផុំតៃនទុកខបន េ្រពះករអស់េទៃនសេញញ ជនៈ 

៣ េ្រពះភព្រ លេស្តើងៃន គៈ េទសៈ និងេមហៈ េនះេ ថ 

បុគគលជសមណៈ ដូចផក ឈូក្រកហម ។ បុគគលជសមណៈ ដូចផក  

ឈូកស េតើដូចេម្តច ។ បុគគលខ្លះ កនុងេ កេនះ ជឱបបតិកៈ 

កេំណើ ត េ្រពះករអស់េទៃនសេញញ ជនៈ ជចែំណកខងេ្រកម ៥ 

ជអនកបរនិិព្វ ន កនុងសុទធ ស្រពហមេ កេនះ មនសភពមិន្រតឡប់ 

ចកេ កេនះវញិ េនះេ ថ បុគគលជសមណៈ ដូចផក ឈូកស ។ 

បុគគលជសមណៈចេ្រមើនេ យសុខ កនុងពួកសមណៈ េតើដូចេម្តច ។ 

បុគគលខ្លះ កនុងេ កេនះ េធ្វើឲយជក់ចបស់សេ្រមច េ យបញញ ដ៏ឧត្តម 

េ យខ្លួនឯង កនុងបចចុបបនន នូវេចេ វមុិត្តិនិងបញញ វមុិត្តិ ែដលមិន 

មន សវៈ េ្រពះករអស់េទៃន សវៈទងំ យ េនះេ ថ បុគគល 

ជសមណៈចេ្រមើនេ យសុខ     កនុងពួកសមណៈ     ។ 

ចប់   ចតុកកនិេទទស   ។ 
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៣៦៣ 

បញច កនិេទទេ  

 [១៤១] ត្រត យ្វ យ ំ បុគគេ  រមភតិ ច 

វបិបដិ រ ី ច េ តិ តញច  េចេ វមុិត្តឹ បញញ វមុិត្តឹ 

យថភតូំ នបបជនតិ យតថស  េត ឧបបនន  

បបក អកុស  ធមម  អបរេិស  និរុជឈន្តិ 

េ  ឯវមស  វចនីេយ យសមេ  េខ រមភ- 

ជ ស  សំវជិជន្តិ វបិបដិ រជ ស  បវឌ ន្តិ  

ធុ វ យ ម  រមភេជ សេវ ប យ វបិប- 

ដិ រេជ សេវ បដិវេិនេទ ្វ  ចិត្តំ បញញញច  

ភេវតុ ឯវមយ ម  អមុន បញច េមន បុគគេលន 

សមសេម ភវសិ តីតិ ។ ត្រត យ្វ យ ំ បុគគេ  

រមភតិ ន វបិបដិ រ ី េ តិ តញច  េចេ វមុិត្តឹ 

បញញ វមុិត្តឹ យថភតូំ នបបជនតិ យតថស  េត 

ឧបបនន  បបក អកុស  ធមម  អបរេិស  

និរុជឈន្តិ         េ           ឯវមស           វចនីេយ          យសមេ  



733 
 

៣៦៣ 

បញច កនិេទទស 

 [១៤១] ប ្ត បុគគលទងំេនះ បុគគល  ្រប្រពឹត្តេលមើសផង 

ជអនកមនេសចក្ដីេក្ត ្រក យផង មិនដឹងចបស់ មពិត នូវេចេ - 

វមុិត្តិនិងបញញ វមុិត្តិេនះ ែដលជេហតុេធ្វើឲយពួកអកុសលធម៌ដ៏ មកទងំ 

េនះ របស់បុគគលេនះ ែដលេកើតេឡើងេហើយ រលត់េទវញិ មិន 

មនេសសសល់ផង បុគគលេនះ គួរឲយេគស្តីបនយ៉ងេនះថ េ ក 

មន យុ មន សវៈទងំ យ ែដលេកើតអពីំករ្រប្រពឹត្តេលមើស 

េកើតមន ទងំមន សវៈទងំ យ ែដលេកើតអពីំេសចក្ដីេក្ត ្រក យ 

ចេ្រមើនដុះ ល (េ្រពះេហតុេនះ) សូមេ កមន យុ លះបង់ 

នូវពួក សវៈ ែដលេកើតអពីំករ្រប្រពឹត្តេលមើស បេនទ បង់នូវពួក សវៈ 

ែដលេកើតអពីំេសចក្ដីេក្ត ្រក យេចលេចញ េហើយចេ្រមើន នូវចិត្តនិង 

បញញ តេទ កលេបើយ៉ងេនះ េ កមន យុ នឹងជអនកេសមើេ យ 

បុគគលទី ៥ ឯេ ះ ។ ប ្ត បុគគលទងំេនះ បុគគល  ្រប្រពឹត្ត 

េលមើស ែតជអនកមិនមនេសចក្ដីេក្តក ្រក យ ទងំមិនដឹង មពិត នូវ 

េចេ វមុិត្តិនិងបញញ វមុិត្តិេនះ ែដលជេហតុេធ្វើឲយពួកអកុសលធម៌ ដ៏ 

មកទងំេនះ របស់បុគគលេនះ ែដលេកើតេឡើងេហើយ រលត់ 

េទវញិ    មិនមនេសសសល់   បុគគលេនះ   គួរឲយេគស្តីបនយ៉ងេនះថ 
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៣៦៤ 

អភិធមមបិដេក   បុគគលបបញញត្តិ 

េខ រមភជ ស  សំវជិជន្តិ វបិបដិ រជ - 

ស  នបបវឌ ន្តិ ធុ វ យ ម  រមភេជ សេវ 

ប យ ចិត្តំ បញញញច  ភេវតុ ឯវមយ ម  អមុន 

បញច េមន បុគគេលន សមសេម ភវសិ តីតិ ។ 

ត្រត យ្វ យ ំ បុគគេ  ន រមភតិ វបិបដិ រ ី

េ តិ តញច  េចេ វមុិត្តឹ បញញ វមុិត្តឹ យថភតូំ 

នបបជនតិ យតថស  េត ឧបបនន  បបក អកុ- 

ស  ធមម  អបរេិស  និរុជឈន្តិ េ  ឯវមស  

វចនីេយ យសមេ  េខ រមភជ ស  ន 

សំវជិជន្តិ វបិបដិ រជ ស  បវឌ ន្តិ ធុ 

វ យ ម  វបិបដិ រេជ សេវ បដិវេិនេទ ្វ  ចិត្តំ 

បញញញច  ភេវតុ ឯវមយ ម  អមុន បញច េមន 

បុគគេលន សមសេម ភវសិ តីតិ ។ ត្រត យ្វ យ ំ

បុគគេ           ន          រមភតិ          ន         វបិបដិ រ ី        េ តិ 
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៣៦៤ 

អភិធមមបិដក   បុគគលបបញញត្តិ 

េ កមន យុ មន សវៈទងំ យ ែដលេកើតអពីំករ្រប្រពឹត្ត 

េលមើសេកើតមន ែតមន សវៈទងំ យ ែដលេកើតអពីំេសចក្ដីេក្ត  

្រក យ មិនចេ្រមើនដុះ លេទ (េ្រពះេហតុេនះ) សូមេ កមន 

យុ លះបង់ពួក សវៈ ែដលេកើតអពីំករ្រប្រពឹត្តេលមើសេចញ េហើយ 

ចេ្រមើននូវចិត្តនិងបញញ តេទ កលេបើយ៉ងេនះ េ កមន យុ នឹង 

ជអនកេសមើេ យបុគគលទី ៥ ឯេ ះ ។ ប ្ត បុគគលទងំេនះ បុគគល 

 មិន្រប្រពឹត្តេលមើសេទ ែតមនេសចក្ដីេក្ត ្រក យ ទងំមិនដឹង 

ចបស់ មពិត នូវេចេ វមុិត្តិនិងបញញ វមុិត្តិេនះ ែដលជេហតុេធ្វើឲយពួក 

អកុសលធម៌ មកទងំេនះ របស់បុគគលេនះ ែដលេកើតេឡើងេហើយ 

រលត់េទវញិ មិនមនេសសសល់ បុគគលេនះ គួរឲយេគស្តីបន 

យ៉ងេនះថ េ កមន យុ មន សវៈទងំ យ ែដលេកើតអពីំ 

ករ្រប្រពឹត្តេលមើស មិនេកើតេឡើងេទ ែតមន សវៈទងំ យ ែដល 

េកើតអពីំេសចក្ដីេក្ត ្រក យ ចេ្រមើនដុះ ល (េ្រពះេហតុេនះ) សូម 

េ កមន យុ បេនទ បង់ពួក សវៈ ែដលេកើតអពីំេសចក្ដីេក្ត ្រក យ 

េចលេចញ េហើយចេ្រមើននូវចិត្តនិងបញញ តេទ កលេបើយ៉ងេនះ េ ក 

មន យុ នឹងជអនកេសមើេ យបុគគលទី ៥ ឯេ ះ ។ ប ្ត បុគគល 

ទងំេនះ    បុគគល   មិន្រប្រពឹត្តេលមើស   មិនមនេសចក្ដីេក្ត ្រក យេទ 
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៣៦៥ 

បញច កនិេទទេ  

តញច  េចេ វមុិត្តឹ បញញ វមុិត្តឹ យថភតូំ នបបជនតិ 

យតថស  េត ឧបបនន  បបក អកុស  ធមម  

អបរេិស  និរុជឈន្តិ េ  ឯវមស  វចនីេយ 

យសមេ  េខ រមភជ ស  ន សំវជិជន្តិ វបិប- 

ដិ រជ ស  នបបវឌ ន្តិ ធុ វ យ ម  

ចិត្តំ បញញញច  ភេវតុ ឯវមយ ម  អមុន បញច - 

េមន បុគគេលន សមសេម ភវសិ តីតិ ។ ឥេម 

ច ្ត េ  បុគគ  អមុន បញច េមន បុគគេលន 

ឯវ ំ ឱវទិយមន ឯវមនុ សិយមន អនុបុេព្វន 

ស នំ      ខយ ំ     បបុណន្តិ      ។ 

 [១៤២] កថញច  បុគគេ  ទ ្វ  អវជនតិ ។ 

ឥេធកេចច  បុគគេ  យស  បុគគលស  េទតិ 

ចី វ រ បិណ្ឌ បត េសនសនគិ នបបចចយ េភសជជ ប រ កិខ រ ំ

តស  ឯវ ំ េ តិ អហំ ទមមិ អយ ំ បន បដិគគ- 

្ហ តីតិ តេមនំ ទ ្វ  អវជនតិ ឯវ ំ បុគគេ  

ទ ្វ        អវជនតិ        ។        កថញច        បុគគេ        សំ េសន 
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៣៦៥ 

បញច កនិេទទស 

ែតមិនដឹងចបស់ មពិត នូវេចេ វមុិត្តិ និងបញញ វមុិត្តិេនះ ែដលជ 

េហតុេធ្វើឲយពួកអកុសលធម៌ដ៏ មកទងំេនះ របស់បុគគលេនះ ែដល 

េកើតេឡើងេហើយ រលត់េទវញិ មិនមនេសសសល់ បុគគលេនះ 

គួរឲយេគស្តីបនយ៉ងេនះថ េ កមន យុ មន សវៈទងំ យ 

ែដលេកើតអពីំករ្រប្រពឹត្តេលមើសមិនេកើតមន ទងំមន សវៈទងំ យ 

ែដលេកើតអពីំេសចក្ដីេក្ត ្រក យ ក៏មិនចេ្រមើនដុះ លេឡើយ (េ្រពះ 

េហតុេនះ) សូមេ កមន យុ ចេ្រមើននូវចិត្តនិងបញញ តេទ កលេបើ 

យ៉ងេនះ េ កមន យុ នឹងជអនកេសមើេ យបុគគលទី ៥ ឯេ ះ ។ 

េនះ បុគគល ៤ ពួក ែដលបុគគលជទី ៥ ឯេ ះ កលទូនម នយ៉ង 

េនះ េ្រប ន្របេ យ៉ងេនះេហើយ រែមងដល់នូវករអស់េទៃន សវៈ 

ទងំ យ   មលំ ប់   ។ 

 [១៤២] បុគគលឲយេហើយ្រតឡប់េមើលងយវញិ េតើដូចេម្តច ។ 

បុគគលខ្លះ កនុងេ កេនះ ឲយនូវចីវរ បិណ្ឌ បត េសនសនៈ និង 

គិ នបបចចយេភសជជបរកិខ រ ដល់បុគគល  បុគគលអនកឲយេនះ មន 

េសចក្ដី្រតិះរះិយ៉ងេនះថ ម អញឲយ ឯបុគគលេនះទទួលយក លុះ 

ឲយេហើយ ្រតឡប់េមើលងយបុគគលេនះវញិ បុគគលឲយេហើយ ្រតឡប់ 

េមើលងយវញិ    យ៉ងេនះឯង   ។   បុគគលេមើលងយ    េ្រពះករេនរួម 
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៣៦៦ 

អភិធមមបិដេក   បុគគលបបញញត្តិ 

អវជនតិ ។ ឥេធកេចច  បុគគេ  េយន បុគគ- 

េលន សទធឹ សំវសតិ េទ្វ  តីណិ  វស និ 

តេមនំ សំ េសន អវជនតិ ឯវ ំ បុគគេ  សំ - 

េសន អវជនតិ ។ កថញច  បុគគេ  េធយយ- 

មុេខ េ តិ ។ ឥេធកេចច  បុគគេ  បរស  

វេណ្ណ  អវេណ្ណ  ភសិយមេន ខិបបេញញវ អធិ- 

មុចចិ  េ តិ ឯវ ំ បុគគេ  េធយយមុេខ េ តិ ។ 

កថញច  បុគគេ  េ េ  េ តិ ។ ឥេធកេចច  

បុគគេ  ឥត្តរស េទធ  េ តិ ឥត្តរភត្តិ ឥត្តរេបបេម 

ឥត្តរបប េទ ឯវ ំ បុគគេ  េ េ  េ តិ ។ 

កថញច  បុគគេ  មេនទ  េមមេូ  េ តិ ។ ឥេធ- 

កេចច  បុគគេ  កុស កុសេល ធេមម ន ជនតិ 

វជជ នវេជជ ធេមម ន ជនតិ ហីនបបណីេត ធេមម 

ន ជនតិ កណ្ហ សុកកសបបដិភេគ ធេមម ន ជនតិ 

ឯវ ំ    បុគគេ      មេនទ      េមមេូ      េ តិ     ។ 

 [១៤៣] តតថ កតេម បញច  េយធជីវបូម 

បុគគ        ។      បញច     េយធជី       ឥេធកេចច       េយធជីេ  
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៣៦៦ 

អភិធមមបិដក   បុគគលបបញញត្តិ 

េតើដូចេម្តច ។ បុគគលខ្លះ កនុងេ កេនះ េនរួមជមួយនឹងបុគគល  

អស់ ២ ឆន កំ្ដី អស់ ៣ ឆន កំ្ដី ក៏េមើលងយបុគគលេនះ េ្រពះករេន 

រួម បុគគលេមើលងយ េ្រពះករេនរួមយ៉ងេនះឯង ។ បុគគលមន 

មុខេជឿងយ េតើដូចេម្តច ។ បុគគលខ្លះ កនុងេ កេនះ កលេបើ 

មនេគេពលគុណក្ដី េទសក្ដី របស់បុគគលដៃទ ក៏ចុះចិត្តេជឿភ្ល មមួយ 

រេំពច បុគគលមនមុខេជឿងយយ៉ងេនះឯង ។ បុគគលែស៊ះពែភ្លះ េតើ 

ដូចេម្តច ។ បុគគលខ្លះ កនុងេ កេនះ មនជេំនឿេផ្តសផ្ត ស មន 

ករេសពគប់េផ្តសផ្ត ស មនេសចក្ដី្រស ញ់េផ្តសផ្ត ស មនេសចក្ដី 

្រជះថ្ល េផ្តសផ្ត ស បុគគលែស៊ះពែភ្លះ យ៉ងេនះឯង ។ បុគគលលងង់ 

េខ្ល  េតើដូចេម្តច ។ បុគគលខ្លះ កនុងេ កេនះ មិនដឹងនូវធម៌ជ 

កុសលនិងអកុសល មិនដឹងនូវធម៌មនេទសនិងធម៌មិនមនេទស មិន 

ដឹងនូវធម៌េថកទប និងធម៌ខពង់ខពស់ មិនដឹងនូវធម៌មនចែំណកេ្រប ប 

េ យវតថុមនពណ៌េខម និងពណ៌ស បុគគលលងង់េខ្ល  យ៉ងេនះឯង ។ 

 [១៤៣] ប ្ត បុគគលទងំេនះ បុគគល ៥ ពួក េ្រប បេ យ 

ទ ន   េតើដូចេម្តច   ។   ទ នមន ៥   ពួកគឺ   ទ នខ្លះ   កនុងេ ក 



740 
 

៣៦៧ 

បញច កនិេទទេ  

រជគគេញញវ ទិ ្វ  សំសីទតិ វសីិទតិ ន សនថមភតិ 

ន សេកក តិ សងគ មំ ឱតរតុិំ ឯវរេូបបិ ឥេធ- 

កេចច  េយធជីេ  េ តិ អយ ំ បឋេម េយ- 

ធជីេ  សេន្ត  សំវជិជមេន េ កសមឹ ។ បុន 

ចបរ ំ ឥេធកេចច  េយធជីេ  សហតិ រជគគំ 

អបិច េខ ធជគគេញញវ ទិ ្វ  សំសីទតិ វសីិទតិ ន 

សនថមភតិ ន សេកក តិ សងគ មំ ឱតរតុិំ ឯវរេូបបិ 

ឥេធកេចច  េយធជីេ  េ តិ អយ ំ ទុតិេយ 

េយធជីេ  សេន្ត  សំវជិជមេន េ កសមឹ ។ បុន 

ចបរ ំ ឥេធកេចច  េយធជីេ  សហតិ រជគគំ សហតិ 

ធជគគំ អបិច េខ ឧស ទនេញញវ សុ ្វ  សំសីទតិ 

វសីិទតិ ន សនថមភតិ ន សេកក តិ សងគ មំ ឱតរតុិំ 

ឯវរេូបបិ ឥេធកេចច  េយធជីេ  េ តិ អយ ំ

តតិេយ េយធជីេ  សេន្ត  សំវជិជមេន េ ក- 

សមឹ ។ បុន ចបរ ំ ឥេធកេចច  េយធជីេ  សហតិ 

រជគគំ សហតិ ធជគគំ សហតិ ឧស ទនំ អបិច 

េខ           សមប េរ          ហញញតិ          ពយបជជតិ         ឯវរេូបបិ 
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៣៦៧ 

បញច កនិេទទស 

េនះ ្រគន់ែតេឃើញនូវចុងៃនធូលី (ែដលហុយេឡើង) ក៏រួញ ថយ 

េ្រកយ មិន ៊ នតទល់ មិន ចចូលកន់ស្រងគ ម ទ នខ្លះ កនុង 

េ កេនះ មនសភពយ៉ងេនះឯង េនះ ទ នទី ១ រែមងមន 

កនុងេ កេនះ ។ មួយេទៀត ទ នខ្លះ កនុងេ កេនះ អត់្រទនូំវ 

ចុងៃនធូលីបន ែតដល់េឃើញចុងទង់ជ័យ (ៃនបចច មិត្ត) ក៏រួញ ថយ 

េ្រកយ មិន ៊ នតទល់ មិន ចចូលកន់ស្រងគ ម ទ នខ្លះ កនុង 

េ កេនះ មនសភពយ៉ងេនះឯង េនះទ នទី ២ រែមងមនកនុង 

េ ក ។ មួយេទៀត ទ នខ្លះ កនុងេ កេនះ អត់្រទនូំវចុងៃន 

ធូលី អត់្រទនូំវចុងៃនទង់ជ័យ (ៃនបចច មិត្ត) បនែដរ ែតលុះឮសេំឡង 

េ ៊  ក៏រួញ  ថយេ្រកយ មិន ៊ នតទល់ មិន ចចូលកន់ស្រងគ ម 

ទ នខ្លះ កនុងេ កេនះ មនសភពយ៉ងេនះឯង េនះទ នទី ៣ 

រែមងមនកនុងេ ក ។ មួយេទៀត ទ នខ្លះ កនុងេ កេនះ អត់ 

្រទនូំវចុងៃនធូលី អត់្រទនូំវចុងៃនទង់ជ័យ អត់្រទនូំវសេំឡងេ ៊ បន 

ែដរ  ែត្រតូវេគេបៀតេបៀន  ក៏វនិស ្ល ប់ខ្លួន  េ្រពះករ្រប របន្តិចបន្តួច 
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៣៦៨ 

អភិធមមបិដេក   បុគគលបបញញត្តិ 

ឥេធកេចច  េយធជីេ  េ តិ អយ ំ ចតុេ ថ  េយ- 

ធជីេ  សេន្ត  សំវជិជមេន េ កសមឹ ។ បុន ចបរ ំ

ឥេធកេចច  េយធជីេ  សហតិ រជគគំ សហតិ ធជគគំ 

សហតិ ឧស ទនំ សហតិ សមប រ ំ េ  តំ 

សងគ មំ អភិវជិិនិ ្វ  វជិិតសងគ េម តេមវ សងគ ម- 

សីសំ អជឈវសតិ ឯវរេូបបិ ឥេធកេចច  េយធ- 

ជីេ  េ តិ អយ ំ បញច េម េយធជីេ  សេន្ត  

សំវជិជមេន េ កសមឹ ។ ឥេម បញច  េយធជី  

សេន្ត     សំវជិជមន    េ កសមឹ    ។ 

 [១៤៤] ឯវេមវ បញចិ េម េយធជីវបូម បុគគ  

សេន្ត  សំវជិជមន ភិកខូ សុ ។ កតេម បញច  ។ 

ឥេធកេចច  ភិកខុ  រជគគេញញវ ទិ ្វ  សំសីទតិ 

វសីិទតិ ន សនថមភតិ ន សេកក តិ ្រពហមចរយិ ំ

សន្ត េនតុំ(១) សិកខ ទុព្វលយ ំ វកិ ្វ  សិកខំ  

បចចកខ យ ហីនយវត្តតិ ។ កិមស  រជគគសមឹ ។  

ឥធ       ភិកខុ        សុ តិ       អមុកសមឹ       នម       គេម        
     ១   ម.   សនធ េរតំុ   ។ 
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៣៦៨ 

អភិធមមបិដក   បុគគលបបញញត្តិ 

ទ នខ្លះ កនុងេ កេនះ មនសភពយ៉ងេនះឯង េនះទ នទី ៤ 

រែមងមនកនុងេ ក ។ មួយេទៀត ទ នខ្លះ កនុងេ កេនះ អត់ 

្រទនូំវចុងៃនធូលី អត់្រទនូំវចុងៃនទង់ជ័យ អត់្រទនូំវសេំឡងេ ៊  អត់ 

្រទនូំវករ្រប របន ទ នេនះ ឈនះស្រងគ មេនះ មនស្រងគ ម 

ឈនះ្រសឡះេហើយ ក៏េន្រគប់្រគងកបលស្រងគ ម(១)េនះឯង ទ ន 

ខ្លះ កនុងេ កេនះ មនសភពយ៉ងេនះឯង េនះទ នទី ៥ រែមង 

មនកនុងេ ក    ។    េនះ    ទ ន ៥    ពួក    រែមងមនកនុងេ ក    ។ 

 [១៤៤] បុគគល ៥ ពួក េ្រប បេ យទ នេនះ រែមងមន 

កនុងពួកភិកខុ  ក៏យ៉ងេនះឯង ។ ភិកខុ  ៥ ពួក េតើដូចេម្តច ។ ភិកខុខ្លះ 

កនុង សនេនះ ្រគន់ែតេឃើញចុងៃនធូលី ក៏រួញ  ថយេ្រកយ មិនត 

ទល់ មិន ចបន្តនូវ្រពហមចរយិធម៌ េធ្វើឲយ្របកដនូវភពថយកម្ល ងំកនុង 

សិកខ  លះបង់នូវសិកខ  វលិ្រតឡប់មកកន់េភទេថកទបវញិ ។ ចុះអ្វីជ 

ចុងៃនធូលីរបស់ភិកខុ េនះ   ។   ភិកខុកនុង សនេនះ   បនឮថ   កនុង្រសុកក្ដី 

     ១   េ ថ   រណសិរ    ក៏បន   ។ 
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៣៦៩ 

បញច កនិេទទេ  

និគេម  ឥតថី  កុមរ ី  អភិរបូ ទស នីយ 

ប ទិក បរមយ វណ្ណេបកខ រ យ សមនន គ តិ 

េ  តំ សុ ្វ  សំសីទតិ វសីិទតិ ន សនថមភតិ ន ស- 

េកក តិ ្រពហមចរយិ ំ សន្ត េនតុំ សិកខ ទុព្វលយ ំ វកិ ្វ  

សិកខំ  បចចកខ យ ហីនយវត្តតិ ឥទមស  រជគគសមឹ ។ 

េសយយថបិ េ  េយធជីេ  រជគគេញញវ ទិ ្វ  

សំសីទតិ វសីិទតិ ន សនថមភតិ ន សេកក តិ សងគ មំ 

ឱតរតុិំ តថបូេម អយ ំ បុគគេ  ។ ឯវរេូបបិ 

ឯេធកេចច  បុគគេ  េ តិ ។ អយ ំ បឋេម 

េយធជីវបូេម បុគគេ  សេន្ត  សំវជិជមេន ភិកខូ - 

សុ(១) ។ បុន ចបរ ំ ឥេធកេចច  ភិកខុ  សហតិ 

រជគគំ អបិច េខ ធជគគេញញវ ទិ ្វ  សំសីទតិ 

វសីិទតិ ន សនថមភតិ ន សេកក តិ ្រពហមចរយិ ំ

សន្ត េនតុំ សិកខ ទុព្វលយ ំ វកិ ្វ  សិកខំ  បចចកខ យ 

ហីនយវត្តតិ ។ កិមស  ធជគគសមឹ ។ ឥធ ភកិខុ  

ន      េហវ      េខ      សុ តិ      អមុកសមឹ      ន      គេម        
     ១   ឱ.   េ កសមឹ   ។ 
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៣៦៩ 

បញច កនិេទទស 

កនុងនិគមក្ដី ឯេ ះ មន្រសី ឬកុមរមីនរូបល្អ គួររមិលេមើល 

គួរ្រជះថ្ល  ្របកបេ យពណ៌ៃនសររីៈ ដ៏ល្អៃ្រកែលង ភិកខុ េនះ លុះ 

បនឮដណឹំងេនះេហើយ ក៏រួញ  ថយេ្រកយ មិនតទល់ មិន ច 

បន្តនូវ្រពហមចរយិធម៌ េធ្វើឲយ្របកដនូវភពថយកម្ល ងំ កនុងសិកខ  លះ 

បង់នូវសិកខ  វលិ្រតឡប់មកកន់េភទេថកទបវញិ េនះ េឈម ះថ 

ចុងៃនធូលី របស់ភិកខុ េនះ ។ ទ នេនះ េឃើញនូវចុងៃនធូលី 

េហើយ ក៏រួញ  ថយេ្រកយ មិន ៊ នតទល់ មិន ចចូលកន់ស្រងគ ម 

មនឧបមយ៉ង មិញ បុគគលេនះ ក៏មនឧបេមយយយ៉ងេនះែដរ ។ 

បុគគលខ្លះ កនុងេ កេនះ មនសភពយ៉ងេនះឯង ។ េនះបុគគលទី ១ 

េ្រប បេ យទ ន រែមងមនកនុងពួកភិកខុ  ។ មួយេទៀត ភិកខុខ្លះ 

កនុង សនេនះ អត់្រទនូំវចុងៃនធូលីបន ែតលុះេឃើញនូវចុងៃន 

ទង់ជ័យេហើយ ក៏រួញ  ថយេ្រកយ មិន ៊ នតទល់ មិន ច 

បន្តនូវ្រពហមចរយិធម៌ េធ្វើឲយ្របកដនូវភពថយកម្ល ងំ កនុងសិកខ  លះ 

បង់នូវសិកខ  វលិ្រតឡប់មកកន់េភទេថកទបវញិ ។ ចុះអ្វីជចុងៃនទង់ 

ជ័យរបស់ភិកខុ េនះ   ។   ភិកខុកនុង សនេនះ   មិនបនឮថ    កនុង្រសុកក្ដី 
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៣៧០ 

អភិធមមបិដេក   បុគគលបបញញត្តិ 

និគេម  ឥតថី  កុមរ ី  អភិរបូ ទស នីយ 

ប ទិក បរមយ វណ្ណេបកខ រ យ សមនន - 

គ តិ អបិច េខ មំ បស តិ ឥតថឹ  កុមរ ី

 អភិរបូំ ទស នីយ ំ ប ទិកំ បរមយ វណ្ណ- 

េបកខ រ យ សមនន គតំ េ  តំ ទិ ្វ  សំសីទតិ 

វសីិទតិ ន សនថមភតិ ន សេកក តិ ្រពហមចរយិ ំ

សន្ត េនតុំ សិកខ ទុព្វលយ ំ វកិ ្វ  សិកខំ  បចចកខ យ 

ហីនយវត្តតិ ឥទមស  ធជគគសមឹ ។ េសយយថបិ 

េ  េយធជីេ  សហតិ រជគគំ អបិច េខ 

ធជគគេញញវ ទិ ្វ  សំសីទតិ វសីិទតិ ន សនថមភតិ 

ន សេកក តិ សងគ មំ ឱតរតុិំ តថបូេម អយ ំ បុគគ- 

េ  ។ ឯវរេូបបិ ឥេធកេចច  បុគគេ  េ តិ ។ 

អយ ំ ទុតិេយ េយធជីវបូេម បុគគេ  សេន្ត  

សំវជិជមេន ភិកខូ សុ ។ បុន ចបរ ំ ឥេធកេចច  

ភិកខុ  សហតិ រជគគំ សហតិ ធជគគំ អបិច េខ 

ឧស ទនេញញវ      សុ ្វ      សំសីទតិ       វសីិទតិ      ន      សនថមភតិ 
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៣៧០ 

អភិធមមបិដក   បុគគលបបញញត្តិ 

កនុងនិគមក្ដី ឯេ ះ មន្រសី ឬកុមរមីនរូបល្អ គួររមិលេមើល 

គួរ្រជះថ្ល  ្របកបេ យពណ៌ៃនសររីៈដ៏ល្អៃ្រកែលង ដូេចនះេទ ែតបន 

េឃើញេ យខ្លួនឯង នូវ្រសីឬកុមរ ី ែដលមនរូបល្អ គួររមិលេមើល 

គួរ្រជះថ្ល  ្របកបេ យពណ៌ៃនសររីៈដ៏ល្អៃ្រកែលង ភិកខុ េនះ លុះបន 

េឃើញនូវ្រសី ឬកុមរេីនះេហើយ ក៏រួញ  ថយេ្រកយ មិន ៊ នតទល់ 

មិន ចបន្តនូវ្រពហមចរយិធម៌ េធ្វើឲយ្របកដ នូវភពជអនកថយកម្ល ងំ 

កនុងសិកខ  លះបង់នូវសិកខ  វលិ្រតឡប់មកកន់េភទេថកទបវញិ េនះ 

េឈម ះថ ចុងៃនទង់ជ័យ របស់ភិកខុ េនះ ។ ទ នេនះ អត់ 

្រទនូំវចុងៃនធូលីបនែដរ ែតលុះបនេឃើញនូវចុងៃនទង់ជ័យ ក៏រួញ  

ថយេ្រកយ មិន ៊ នតទល់ មិន ចចូលកន់ស្រងគ ម មនឧបម 

យ៉ង មិញ បុគគលេនះ ក៏មនឧបេមយយយ៉ងេនះែដរ ។ បុគគលខ្លះ 

កនុង សនេនះ មនសភពយ៉ងេនះឯង ។ េនះបុគគលទី ២ េ្រប ប 

េ យទ ន រែមងមនកនុងពួកភិកខុ  ។ មួយេទៀត ភិកខុខ្លះ កនុង - 

សនេនះ អត់្រទនូំវចុងៃនធូលី អត់្រទនូំវចុងៃនទង់ជ័យបនែដរ ែតលុះ 

បនឮសេំឡងេ ៊   (ៃនបចច មិត្ត)  ក៏រួញ    ថយេ្រកយ   មិន ៊ នតទល់ 
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៣៧១ 

បញច កនិេទទេ  

ន សេកក តិ ្រពហមចរយិ ំ សន្ត េនតុំ សិកខ ទុព្វលយ ំ

វកិ ្វ  សិកខំ  បចចកខ យ ហីនយវត្តតិ ។ 

កិមស  ឧស ទនយ ។ ឥធ ភិកខុ ំ  អរញញគតំ  

រុកខមលូគតំ  សុញញ គរគតំ  មតុគគ េម ឧ- 

បសង កមិ ្វ  ឩហសតិ ឧល្លបតិ ឧជជគឃតិ ឧបផ- 

េណ្ឌ តិ េ  មតុគគ េមន ឩហសិយមេន ឧល្ល- 

បិយមេន ឧជជគឃយមេន ឧបផណ្ឌិ យមេន សំ- 

សីទតិ វសីិទតិ ន សនថមភតិ ន សេកក តិ ្រពហម- 

ចរយិ ំ សន្ត េនតុំ សិកខ ទុព្វលយ ំ វកិ ្វ  សិកខំ  

បចចកខ យ ហីនយវត្តតិ ឥទមស  ឧស ទនយ ។ 

េសយយថបិ េ  េយធជីេ  សហតិ រជគគំ 

សហតិ ធជគគំ អបិច េខ ឧស ទនេញញវ សុ ្វ  

សំសីទតិ វសីិទតិ ន សនថមភតិ ន សេកក តិ សងគ មំ 

ឱតរតុិំ តថបូេម អយ ំ បុគគេ  ។ ឯវរេូបបិ ឥេធ- 

កេចច  បុគគេ  េ តិ ។ អយ ំ តតិេយ េយធជី- 

វបូេម បុគគេ  សេន្ត  សំវជិជមេន ភិកខូ សុ ។ 

បុន         ចបរ ំ        ឥេធកេចច           ភិកខុ           សហតិ          រជគគំ 
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៣៧១ 

បញច កនិេទទស 

មិន ចបន្តនូវ្រពហមចរយិធម៌ េធ្វើឲយ្របកដ នូវភពជអនកថយកម្ល ងំ 

កនុងសិកខ  លះបង់នូវសិកខ  វលិ្រតឡប់មកកន់េភទេថកទបវញិ ។ ចុះ 

អ្វី ជសេំឡងេ ៊  របស់ភិកខុ េនះ ។ មតុ្រគមចូលេទរកភិកខុកនុង 

សនេនះ ែដលេនកនុងៃ្រពក្ដី េនេទៀបគល់េឈើក្ដី េនកនុងផទះ ង ត់ 

ក្ដី េហើយេសើចលបួង និយយែចចង់ េសើចខ្ល ងំ ចអំកចអំន់ ភិកខុ េនះ 

កលេបើ្រតូវមតុ្រគម េសើចលបួង និយយែចចង់ េសើចខ្ល ងំ ចអំក 

ចអំន់ ក៏រួញ  ថយេ្រកយ មិនទប់ទល់ មិន ចបន្តនូវ្រពហមចរយិ- 

ធម៌ េធ្វើឲយ្របកដនូវភពជអនកថយកម្ល ងំ កនុងសិកខ  លះបង់នូវសិកខ  

វលិ្រតឡប់មកកន់េភទេថកទបវញិ េនះេឈម ះថ សេំឡងេ ៊ របស់ 

ភិកខុ េនះ ។ ទ នេនះ អត់្រទនូំវចុងៃនធូលី អត់្រទនូំវចុងៃនទង់- 

ជ័យបនែដរ ែតលុះបនឮសេំឡងេ ៊  ក៏រួញ  ថយេ្រកយ មិន ៊ ន 

តទល់ មិន ចចូលកន់ស្រងគ ម មនឧបមយ៉ង មិញ បុគគលេនះ 

ក៏មនឧបេមយយយ៉ងេនះែដរ ។ បុគគលខ្លះ កនុង សនេនះ មនសភព 

យ៉ងេនះឯង ។ េនះបុគគលទី ៣ េ្រប បេ យទ ន រែមងមនកនុង 

ពួកភិកខុ    ។   មួយេទៀត   ភិកខុខ្លះ   កនុង សនេនះ   អត់្រទនូំវចុងៃនធូលី 
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៣៧២ 

អភិធមមបិដេក   បុគគលបបញញត្តិ 

សហតិ ធជគគំ សហតិ ឧស ទនំ អបិច េខ 

សមប េរ ហញញតិ ពយបជជតិ ។ កិមស  សមប- 

រសមឹ ។ ឥធ ភិកខុ ំ  អរញញគតំ  រុកខមលូគតំ  

សុញញ គរគតំ  មតុគគ េម ឧបសង កមិ ្វ  អភិនិសី- 

ទតិ អភិនិបជជតិ អេជឈតថរតិ េ  មតុគគ េមន អភិ- 

និសីទិយមេន អភិនិបជជិយមេន អេជឈតថរយិម- 

េន សិកខំ  អបចចកខ យ ទុព្វលយ ំ អនវកិ ្វ  េមថុនំ 

ធមមំ បដិេសវតិ ឥទមស  សមប រសមឹ ។ េសយយ- 

ថបិ េ  េយធជីេ  សហតិ រជគគំ សហតិ 

ធជគគំ សហតិ ឧស ទនំ អបិច េខ សមប េរ 

ហញញតិ ពយបជជតិ តថបូេម អយ ំ បុគគេ  ។ 

ឯវរេូបបិ ឥេធកេចច  បុគគេ  េ តិ ។ អយ ំ

ចតុេ ថ  េយធជីវបូេម បុគគេ  សេន្ត  សំវជិជ- 

មេន ភិកខូ សុ ។ បុន ចបរ ំ ឥេធកេចច  ភិកខុ  

សហតិ រជគគំ សហតិ ធជគគំ សហតិ ឧស ទនំ 

សហតិ សមប រ ំ េ  តំ សងគ មំ អភិវជិិនិ ្វ  

វជិិតសងគ េម        តេមវ       សងគ មសីសំ         អជឈវសតិ         ។ 
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៣៧២ 

អភិធមមបិដក   បុគគលបបញញត្តិ 

អត់្រទនូំវចុងៃនទង់ជ័យ អត់្រទនូំវសេំឡងេ ៊ បនែដរ ែត្រតូវេគ 

េបៀតេបៀន ក៏វនិស ្ល ប់ខ្លួន េ្រពះករ្រប រ (របស់បចច មិត្ត) ។ 

ចុះអ្វី ជករ្រប រ របស់ភិកខុ េនះ ។ មតុ្រគម ចូលេទរកភិកខុ  

កនុង សនេនះ ែដលេនកនុងៃ្រពក្ដី េនេទៀបគល់េឈើក្ដី េនកនុង 

ផទះ ង ត់ក្ដី េហើយអងគុយេកៀកេកើយ េដកជិត ឱបរតឹ ភិកខុ េនះ 

កលេបើ្រតូវមតុ្រគម អងគុយេកៀកេកើយ េដកជិត ឱបរតឹេហើយ ក៏ 

មិនបនលះបង់នូវសិកខ  មិនបនេធ្វើឲយ្របកដនូវភពជអនកថយកម្ល ងំ 

េទ េហើយេសពនូវេមថុនធមម (នឹងមតុ្រគមេនះ) េនះជករ្រប រ 

របស់ភិកខុ េនះ ។ ទ នេនះ អត់្រទនូំវចុងៃនធូលី អត់្រទនូំវចុង 

ៃនទង់ជ័យ អត់្រទនូំវសេំឡងេ ៊  (ៃនបចច មិត្ត) បនែដរ ែត្រតូវ 

េគេបៀតេបៀន ក៏វនិស ្ល ប់ខ្លួនកនុងស្រងគ ម មនឧបមយ៉ង មិញ 

បុគគលេនះ ក៏មនឧបេមយយយ៉ងេនះែដរ ។ បុគគលខ្លះ កនុង ស- 

នេនះ មនសភពយ៉ងេនះឯង ។ េនះ បុគគលទី ៤ េ្រប បេ យ 

ទ ន រែមងមនកនុងពួកភិកខុ  ។ មួយេទៀត ភិកខុខ្លះ កនុង សន 

េនះ អត់្រទនូំវចុងៃនធូលី អត់្រទនូំវចុងៃនទង់ជ័យ អត់្រទនូំវសេំឡង 

េ ៊  អត់្រទនូំវករ្រប របន ភិកខុ េនះ ឈនះនូវស្រងគ មេនះ មន 

ស្រងគ មឈនះ្រសឡះេហើយ   ក៏េន្រគប់្រគងកបលស្រងគ មជ័យេនះឯង ។ 
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៣៧៣ 

បញច កនិេទទេ  

កិមស  សងគ មវជិយសមឹ ។ ឥធ ភិកខុ ំ  អរញញគតំ 

 រុកខមលូគតំ  សុញញ គរគតំ  មតុគគ េម 

ឧបសង កមិ ្វ  អភិនិសីទតិ អភិនិបជជតិ អេជឈតថរតិ ។ 

េ  មតុគគ េមន អភិនិសីទិយមេន អភិនិបជជិយ- 

មេន អេជឈតថរយិមេន វនិិេវេឋ ្វ  វនិិេមេច ្វ  

េយន កមំ បកកមតិ ។ េ  វវិតិ្តំ េសនសនំ 

ភជតិ អរញញំ  រុកខមលំូ បព្វតំ កនទរ ំ គិរគុិហំ 

សុ នំ វនបតថំ អេពភ កសំ ប លបុញជំ  ។ េ  

អរញញគេ   រុកខមលូគេ   សុញញ គរគេ  

 និសីទតិ បល្លង កំ ភុជិ ្វ  ឧជុំ កយ ំ បណិ- 

ធយ បរមុិខំ សតឹ ឧបដ្ឋេប ្វ  ។ េ  អភិជឈ ំ

េ េក ប យ វគិ ភិេជឈន េចត  វហិរតិ អភិ- 

ជឈយ ចិត្តំ បរេិ េធតិ ពយបទបបេទសំ ប យ 

អពយបននចិេ ្ត              វហិរតិ            សព្វបបណភតូហិ នុកមប ី
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៣៧៣ 

បញច កនិេទទស 

ចុះអ្វី ជករឈនះស្រងគ ម របស់ភិកខុ េនះ ។ មតុ្រគមចូលេទរកភិកខុ  

កនុង សនេនះ ែដលេនកនុងៃ្រពក្ដី េនេទៀបគល់េឈើក្ដី េនកនុង 

ផទះ ង ត់ក្ដី េហើយអងគុយេកៀកេកើយ េដកជិត ឱបរតឹ ។ ភិកខុ េនះ 

កលេបើ្រតូវមតុ្រគម អងគុយេកៀកេកើយ េដកជិត ឱបរតឹេហើយ ក៏ 

្រចនេចញេ ះខ្លួន េចៀសេចញេទ ម្របថន  ។ ភិកខុ េនះគប់រក 

នូវទីេសនសនៈ ង ត់ គឺៃ្រព គល់េឈើ ភន ំ ញកភន ំ រូងភន ំ ៃ្រពសម- 

ន ៃ្រពធ ំ ទី ល គនំរចេំបើង ។ ភិកខុ េនះ េនកនុងៃ្រពក្ដី 

េនេទៀបគល់េឈើក្ដី េនកនុងផទះ ង ត់ក្ដី ែតងអងគុយែពនែភនន ត្រមង់ 

កយឲយ្រតង់ ផចង់ ម រតី ឲយមនមុខេឆព ះេទរកកមម ្ឋ ន ។ ភិកខុ េនះ 

លះបង់នូវអភិជឈ កនុងេ ក មនចិត្ត្របសចកអភិជឈ ជ្រមះចិត្តឲយ 

្អ តចកអភិជឈ លះបង់ពយបទជេ្រគ ង្របទូស្ត មនចិត្តមិន្របកប 

េ យពយបទ     មនេសចក្ដីអនុេ្រគះេ យ្របេយជន៍    ដល់សព្វសត្វ 
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៣៧៤ 

អភិធមមបិដេក   បុគគលបបញញត្តិ 

ពយបទបបេទ  ចិត្តំ បរេិ េធតិ ថីនមិទធ ំ
ប យ វគិតថីនមិេទធ  វហិរតិ េ កសញញី  
សេ  សមបជេន ថីនមិទធ  ចិត្តំ បរេិ េធតិ 
ឧទធចចកុកកុចចំ ប យ អនុទធេ  វហិរតិ អជឈត្ត ំ
វបូសន្តចិេ ្ត  ឧទធចចកុកកុចច  ចិត្តំ បរេិ េធតិ វចិិ- 
កិចឆំ ប យ តិណ្ណវកិិេចឆ  វហិរតិ អកថង កថី 
កុសេលសុ ធេមមសុ វចិិកិចឆ យ ចិត្តំ បរេិ េធតិ ។ 
េ  ឥេម បញច  នីវរេណ ប យ េចតេ  
ឧបកកិ េលេស បញញ យ ទុព្វលីករេណ វវិេិចចវ ក- 
េមហិ វវិចិច អកុសេលហិ ធេមមហិ សវតិកកំ  សវចិរ ំ
វេិវកជំ បីតិសុខំ បឋមំ ឈនំ ឧបសមបជជ វហិរតិ 
វតិកកវចិ នំ វបូសមយ ទុតិយ ំ ឈនំ តតិយ ំ
ឈនំ ចតុតថំ ឈនំ ឧបសមបជជ វហិរតិ ។ េ  
ឯវ ំ សមហិេត ចិេត្ត បរសុិេទធ បរេិយទេត 
អនងគេណ វគិតបូកកិ េលេស មុទុភេូត កមមនីេយ 
ឋិេត េនញជបបេត្ត ស នំ ខយញញ យ ចិត្តំ 
អភិនិនន េមតិ ។ េ  ឥទំ ទុកខន្តិ យថភតូំ បជ- 
នតិ       អយ ំ       ទុកខសមុទេយតិ        យថភតូំ         បជនតិ 
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៣៧៤ 

អភិធមមបិដក   បុគគលបបញញត្តិ 

ជ្រមះចិត្តឲយ ្អ តចកពយបទជេ្រគ ង្របទូស្ត លះបង់ថីនមិទធៈ ្របស 

ចកថីនមិទធៈ មនេសចក្ដីសមគ ល់នូវពន្លឺ មនសតិ និងសមបជញញៈ 

ជ្រមះចិត្តឲយ ្អ តចកថីនមិទធៈ លះបង់ឧទធចចកុកកុចចៈ មនចិត្តមិនរេវ ើរ យ 

មនចិត្តសងប់ ង ត់កនុងសន្ត ន ជ្រមះចិត្តឲយ ្អ ត ចកឧទធចចកុកកុចចៈ លះ 

បង់វចិិកិចឆ  មនវចិិកិចឆ កន្លងបង់េហើយ មិនមនេសចក្ដីេងឿងឆងល់កនុង 

កុសលធម៌ទងំ យ ជ្រមះចិត្តឲយ ្អ តចកវចិិកិចឆ  ។ ភិកខុ េនះ លះ 

បង់នីវរណៈទងំ ៥ េនះ ែដលជឧបកកិេលសរបស់ចិត្ត ជធមមជតេធ្វើ 

បញញ ឲយមនកម្ល ងំថយបនេហើយ ក៏ ង ត់ចកកមទងំ យ ង ត់ 

ចកអកុសលធម៌ បនដល់នូវបឋមជឈន ្របកបេ យវតិកកៈនិងវចិរៈ 

មនែតបីតិនិងសុខ ែដលេកើតអពីំេសចក្ដី ង ត់ េហើយសេ្រមចស្រមន្ត 

េន លុះរមង ប់នូវវតិកកៈនិងវចិរៈអស់េហើយ ក៏បនដល់នូវទុតិយជឈន 

នូវតតិយជឈន នូវចតុតថជឈន េហើយសេ្រមចស្រមន្តេន ។ ភិកខុ េនះ 

កលេបើចិត្ត ងំេនម ំ បរសុិទធផូរផង់ មិនមនទីទួលគឺកិេលស ្របស 

ចកឧបកកិេលស មនសភពជចិត្តទន់ គួរដល់ភវនកមម ជចិត្តនឹងធឹង 

មិនញប់ញ័រេទ ម រមមណ៍ េ យ្របករដូេចនះេហើយ ក៏បេង្អ នចិត្ត 

េទេដើមបញីណជទីអស់េទ ៃន សវៈទងំ យ ។ ភិកខុ េនះ ដឹង 

ចបស់ មពិតថ  េនះទុកខ  ដឹងចបស់ មពិតថ   េនះេហតុនឲំយេកើតទុកខ 
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៣៧៥ 

បញច កនិេទទេ  

អយ ំ ទុកខនិេ េធតិ យថភតូំ បជនតិ អយ ំ

ទុកខនិេ ធគមិនី បដិបទតិ យថភតូំ បជនតិ 

ឥេម ស តិ យថភតូំ បជនតិ អយ ំ សវ- 

សមុទេយតិ យថភតូំ បជនតិ អយ ំ សវនិ- 

េ េធតិ យថភតូំ បជនតិ អយ ំ សវនិេ ធ- 

គមិនី បដិបទតិ យថភតូំ បជនតិ ។ តស  

ឯវ ំ ជនេ  ឯវ ំ បស េ  កមស បិ ចិត្ត ំ

វមុិចចតិ ភ ស បិ ចិត្តំ វមុិចចតិ អវជិជ ស បិ ចិត្តំ 

វមុិចចតិ ។ វមុិត្តសមឹ វមុិត្តមិតិ ញណំ េ តិ ខី  

ជតិ វុសិតំ ្រពហមចរយិ ំ កតំ ករណីយ ំ នបរ ំ

ឥតថ ្ត យតិ បជនតិ ។ ឥទមស  សងគ មវជិ- 

យសមឹ ។ េសយយថបិ េ  េយធជីេ  សហតិ 

រជគគំ សហតិ ធជគគំ សហតិ ឧស ទនំ សហតិ 

សមប រ ំ េ  តំ សងគ មំ អភិវជិិនិ ្វ  វជិិតសងគ - 

េម តេមវ សងគ មសីសំ អជឈវសតិ តថបូេម អយ ំ

បុគគេ       ។     ឯវរេូបបិ     ឥេធកេចច      បុគគេ      េ តិ     ។ 



757 
 

៣៧៥ 

បញច កនិេទទស 

ដឹងចបស់ មពិតថ េនះធម៌រលំត់ទុកខ ដឹងចបស់ មពិតថ េនះផ្លូ វ 

្របតិបត្តិេទកន់ធម៌រលំត់ទុកខ ដឹងចបស់ មពិតថ េនះ សវៈ ដឹង 

ចបស់ មពិតថ េនះេហតុនឲំយេកើត សវៈ ដឹងចបស់ មពិតថ 

េនះធម៌រលំត់ សវៈ ដឹងចបស់ មពិតថ េនះផ្លូ វ្របតិបត្តិេទកន់ធម៌ 

រលំត់ សវៈ ។ កលេបើភិកខុ េនះ ដឹងយ៉ងេនះ េឃើញយ៉ងេនះ 

េហើយ ចិត្តក៏រួចចកកមសវៈផង ចិត្តក៏រួចចកភ សវៈផង ចិត្តក៏ 

រួចចកអវជិជ សវៈផង ។ កលេបើចិត្តរួចផុត្រសឡះេហើយ េសចក្ដដីឹង 

ថ ចិត្តរួចផុត្រសឡះេហើយ ក៏េកើតមន្របកដ ភិកខុ េនះ ដឹងចបស់ 

ថ ជតិ (របស់ ម អញ) អស់េហើយ មគគ្រពហមចរយិធម៌ ម អញ 

្រប្រពឹត្តេហើយ េ ឡសកិចច ម អញបនេធ្វើរួចេហើយ មគគភវន- 

កិចចដៃទ ្រប្រពឹត្តេទេដើមបេី ឡសកិចចេនះេទៀត មិនមនេឡើយ ។ េនះ 

េឈម ះថ ករឈនះស្រងគ មរបស់ភិកខុ េនះ ។ ទ នេនះ អត់្រទនូំវ 

ចុងៃនធូលី អត់្រទនូំវចុងៃនទង់ជ័យ អត់្រទនូំវសេំឡងេ ៊  អត់្រទនូំវ 

ករ្រប រ (របស់បចច មិត្ត) បន ទ នេនះ បនឈនះនូវស្រងគ ម 

េនះ មនស្រងគ មឈនះ្រសឡះេហើយ ក៏េន្រគប់្រគងកបលស្រងគ ម 

េនះឯង មនឧបមយ៉ង មិញ បុគគលេនះ ក៏មនឧបេមយយ 

យ៉ងេនះែដរ   ។   បុគគលកនុង សនេនះ   មនសភពយ៉ងេនះឯង  ។ 
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៣៧៦ 

អភិធមមបិដេក   បុគគលបបញញត្តិ 

អយ ំ បញច េម េយធជីវបូេម បុគគេ  សេន្ត  

សំវជិជមេន ភិកខូ សុ ។ ឥេម បញច  េយធជីវបូម 

បុគគ      សេន្ត      សំវជិជមន     ភិកខូ សុ     ។ 

 [១៤៥] តតថ កតេម បញច  បិណ្ឌ បតិក ។ 

មនទ ្ត  េមមហូ ្ត  បិណ្ឌ បតិេក េ តិ បបិេចឆ  

ឥចឆ បកេ  បិណ្ឌ បតិេក េ តិ ឧមម ទ ចិត្ត- 

វេិកខប បិណ្ឌ បតិេក េ តិ វណ្ណិ តំ ពុេទធហិ 

ពុទធ វេកហីតិ បិណ្ឌ បតិេក េ តិ អបិច 

អបបចិឆំេយវ(១) និស យ សន្តុដ្ឋឹេយវ និស យ សេល្ល- 

ខំេយវ និស យ ឥទមតថិតំេយវ និស យ បិណ្ឌ - 

បតិេក េ តិ ។ ត្រត យ្វ យ ំ បិណ្ឌ បតិេក 

អបបចិឆំេយវ និស យ សន្តុដ្ឋឹេយវ និស យ សេល្លខំ- 

េយវ និស យ ឥទមតថិតំេយវ និស យ បិណ្ឌ - 

បតិេក អយ ំ ឥេមសំ បញចននំ បិណ្ឌ បតិកនំ 

អេគគ  ច េសេ ្ឋ  ច បេមេកខ  ច ឧត្តេម ច 

បវេ        ច      ។      េសយយថបិ       នម       គ       ខីរ ំ     ខីរម្ហ  
     ១   ម.   អបបិចឆតេញញ តិ   ទិស តិ   ។ 
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៣៧៦ 

អភិធមមបិដក   បុគគលបបញញត្តិ 

េនះបុគគលទី ៥ េ្រប បេ យទ ន រែមងមនកនុងពួកភិកខុ  ។ េនះ 

បុគគល ៥    ពួក    េ្រប បេ យទ ន    រែមងមនកនុងពួកភិកខុ     ។ 

 [១៤៥] ប ្ត បុគគលទងំេនះ បុគគល ៥ ពួក ជអនក្រប្រពឹត្តបិណ្ឌ បតិក- 

ធុតងគ េតើដូចេម្តច ។ ភិកខុជអនក្រប្រពឹត្តបិណ្ឌ បតិកធុតងគ េ្រពះភពៃនខ្លួន 

ជបុគគលលងង់ ជបុគគលវេង្វង ១ ភិកខុមនេសចក្ដី្របថន មក ្រតូវេសចក្ដី 

្របថន ្រគបសងកត់េហើយ ជអនក្រប្រពឹត្តបិណ្ឌ បតិកធុងគ ១ ភិកខុ ្រប្រពឹត្ត 

បិណ្ឌ បតិកធុតងគ េ្រពះករឆកួតនិងកររេវ ើរ យចិត្ត ១ ភិកខុ ្រប្រពឹត្តបិណ្ឌ ប- 

តិកធុតងគ េ យគិតថ បិណ្ឌ បតិកវត្ត ជកិចចែដល្រពះពុទធនិងពុទធ វក័ 

ទងំ យ សរេសើរេហើយ ១ មួយវញិេទៀត ភិកខុ ្រស័យេសចក្ដី្របថន  

តិច ្រស័យេសចក្ដីសេន្ត ស ្រស័យករដុសខត់ចិត្ត ្រស័យេសចក្ដី 

្របតិបត្តិជ្របេយជន៍ េហើយជអនក្រប្រពឹត្តបិណ្ឌ បតិកធុតងគ ១ ។ ប ្ត  

ភិកខុទងំេនះ បិណ្ឌ បតិកភិកខុ  ្រស័យេសចក្ដី្របថន តិច ្រស័យ 

េសចក្ដីសេន្ត ស ្រស័យករដុសខត់ចិត្ត ្រស័យេសចក្ដី្របតិបត្តិជ 

្របេយជន៍ េហើយជអនក្រប្រពឹត្តបិណ្ឌ បតិកធុតងគ ប ្ត បិណ្ឌ បតិកភិកខុ  

ទងំ ៥ ពួកេនះ ភិកខុ េនះ េលើសលុបផង វេិសសវ ិ លផង ជ្របធន 

ផង   ឧដុងគឧត្តមផង   ្របេសើរជងេគផង   ។   ទឹកេ ះ្រសស់   េកើតអពីំេមេគ 
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៣៧៧ 

បញច កនិេទទេ  

ទធិ ទធិម្ហ  នវនីតំ នវនីតម្ហ  សបប ិ សបបមិ្ហ  

សបបមិេ ្ឌ  សបបមិណ្ឌំ  តតថ អគគមកខ យតិ ឯវ- 

េមវ យ្វ យ ំ បិណ្ឌ បតិេក អបបចិឆំេយវ និស យ 

សន្តុដ្ឋឹេយវ និស យ សេល្លខំេយវ និស យ 

ឥទមតថិតំេយវ និស យ បិណ្ឌ បតិេក េ តិ 

អយ ំ ឥេមសំ បញចននំ បិណ្ឌ បតិកនំ អេគគ  ច 

េសេ ្ឋ  ច បេមេកខ  ច ឧត្តេម ច បវេ  ច ។ 

ឥេម    បញច     បិណ្ឌ បតិក    ។ 

 [១៤៦] តតថ កតេម បញច  ខលុបចឆ ភត្តិក 

បញច  ឯកសនិក បញច  បំសុកលិូក បញច  

េតចីវរកិ បញច  រញញិក បញច  រុកខមលិូក 

បញច  អេពភ កសិក បញច  េនសជជិក បញច  យថ- 

សនថតិក      ។      តតថ      កតេម      បញច       េ និក      ។ 
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៣៧៧ 

បញច កនិេទទស 

ទឹកេ ះជូរ េកើតអពីំទឹកេ ះ្រសស់ ទឹកេ ះខប់ េកើតអពីំទឹកេ ះជូរ  

ទឹកេ ះ វ េកើតអពីំទឹកេ ះខប់ ទឹកេ ះថ្ល  េកើតអពីំទឹកេ ះ វ 

ប ្ត ទឹកេ ះទងំេនះ ទឹកេ ះថ្ល  ្របកដជ្របេសើរជង យ៉ង 

មិញ បិណ្ឌ បតិកភិកខុ  ែដល ្រស័យេសចក្ដី្របថន តិច - 

្រស័យេសចក្ដីសេន្ត ស ្រស័យករដុសខត់ចិត្ត ្រស័យករ្របតិបត្តិ 

ជ្របេយជន៍ េហើយជអនក្រប្រពឹត្តបិណ្ឌ បតិកធុតងគ ប ្ត បិណ្ឌ បតិ- 

កភិកខុទងំ ៥ ពួកេនះ ភិកខុ េនះ េលើសលុបផង វេិសសវ ិ លផង 

ជ្របធនផង ឧដុងគឧត្តមផង ្របេសើរជងេគផង ក៏យ៉ងេនះែដរ ។ 

េនះ    បុគគល ៥    ពួក    ជអនក្រប្រពឹត្តបិណ្ឌ បតិកធុតងគ     ។ 

 [១៤៦] ប ្ត បុគគលទងំេនះ បុគគល ៥ ពួក ជអនក្រប្រពឹត្ត 

ខលុបចឆ ភត្តិកធុតងគ បុគគល ៥ ពួក ជអនក្រប្រពឹត្តឯកសនិកធុតងគ បុគគល 

៥ ពួក ជអនក្រប្រពឹត្តបសុំកូលិកធុតងគ បុគគល ៥ ពួក ជអនក្រប្រពឹត្ត 

េតចីវរកិធុតងគ បុគគល ៥ ពួក ជអនក្រប្រពឹត្ត រញញិ កធុតងគ បុគគល ៥ 

ពួក ជអនក្រប្រពឹត្តរុកខមូលិកធុតងគ បុគគល ៥ ពួក ជអនក្រប្រពឹត្តអេពភ - 

កសិកធុតងគ បុគគល ៥ ពួក ជអនក្រប្រពឹត្តេនសជជិកធុតងគ បុគគល ៥ 

ពួក ជអនក្រប្រពឹត្តយថសនថតិកធុតងគ េតើដូចេម្តច ។ ប ្ត បុគគល 

ទងំេនះ    បុគគល ៥ ពួក ជអនក្រប្រពឹត្តេ និកធុតងគ   េតើដូចេម្តច  ។ 
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៣៧៨ 

អភិធមមបិដេក   បុគគលបបញញត្តិ 

មនទ ្ត  េមមហូ ្ត  េ និេក េ តិ ប- 

បិេចឆ  ឥចឆ បកេ  េ និេក េ តិ ឧមម ទ 

ចិត្តវេិកខប េ និេក េ តិ វណ្ណិ តំ ពុេទធហិ 

ពុទធ វេកហីតិ េ និេក េ តិ អបិច 

អបបចិឆំេយវ និស យ សន្តុដ្ឋឹេយវ និស យ សេល្លខំ- 

េយវ និស យ ឥទមតថិតំេយវ និស យ េ - 

និេក េ តិ ។ ត្រត យ្វ យ ំ េ និេក 

អបបចិឆំេយវ និស យ សន្តុដ្ឋឹេយវ និស យ សេល្លខំ- 

េយវ និស យ ឥទមតថិតំេយវ និស យ េ - 

និេក អយ ំ ឥេមសំ បញចននំ េ និកនំ អេគគ  

ច េសេ ្ឋ  ច បេមេកខ  ច ឧត្តេម ច បវេ  

ច ។ េសយយថបិ នម គ  ខីរ ំ ខីរម្ហ  ទធ ិ

ទធិម្ហ  នវនីតំ នវនីតម្ហ  សបប ិ សបបមិ្ហ  សបប-ិ 

មេ ្ឌ  សបបមិណ្ឌំ  តតថ អគគមកខ យតិ ឯវេមវ 

យ្វ យ ំ            េ និេក              អបបចិឆំេយវ            និស យ 
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៣៧៨ 

អភិធមមបិដក   បុគគលបបញញត្តិ 

ភិកខុ ្រប្រពឹត្តេ និកធុតងគ េ្រពះភពៃនខ្លួនជបុគគលលងង់ ជបុគគល 

វេង្វង ១ ភិកខុមនេសចក្ដី្របថន មក ្រតូវេសចក្ដី្របថន ្រគបសងកត់ 

េហើយ ជអនក្រប្រពឹត្តេ និកធុតងគ ១ ភិកខុ ្រប្រពឹត្តេ និកធុតងគ 

េ្រពះករឆកួតចិត្ត និងកររេវ ើរ យចិត្ត ១ ភិកខុ ្រប្រពឹត្តេ និកធុតងគ 

េ យគិតថ េ និកធុតងគេនះ ជកិចចែដល្រពះពុទធនិងពុទធ វក័ 

ទងំ យសរេសើរេហើយ ១ មួយវញិេទៀត ភិកខុ ្រស័យេសចក្ដី្របថន  

តិច ្រស័យេសចក្ដីសេន្ត ស ្រស័យករដុសខត់ចិត្ត ្រស័យ 

េសចក្ដី្របតិបត្តិជ្របេយជន៍ េហើយជអនក្រប្រពឹត្តេ និកធុតងគ ១ ។ 

ប ្ត ភិកខុទងំេនះ េ និកភិកខុ  ្រស័យេសចក្ដី្របថន តិច 

្រស័យេសចក្ដីសេន្ត ស ្រស័យករដុសខត់ចិត្ត ្រស័យេសចក្ដី 

្របតិបត្តិជ្របេយជន៍ េហើយជអនក្រប្រពឹត្តេ និកធុតងគ ប ្ត េ - 

និកភិកខុទងំ ៥ ពួកេនះ ភិកខុ េនះ េលើសលុបផង វេិសសវ ិ ល 

ផង ជ្របធនផង ឧដុងគឧត្តមផង ្របេសើរជងេគផង ។ ទឹកេ ះ 

្រសស់ េកើតអពីំេមេគ ទឹកេ ះជូរ េកើតអពីំទឹកេ ះ្រសស់ ទឹកេ ះ 

ខប់ េកើតអពីំទឹកេ ះជូរ ទឹកេ ះ វ េកើតអពីំទឹកេ ះខប់ ទឹកេ ះថ្ល  

េកើតអពីំទឹកេ ះ វ ប ្ត ទឹកេ ះទងំេនះ ទឹកេ ះថ្ល  ្របកដជ្របេសើរ 

ជង    យ៉ង មិញ  េ និកភិកខុ    ្រស័យេសចក្ដី្របថន តិច 
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៣៧៩ 

ឆកកនិេទទេ  

សន្តុដ្ឋឹេយវ និស យ សេល្លខំេយវ និស យ 

ឥទមតថិតំេយវ និស យ េ និេក េ តិ អយ ំ

ឥេមសំ បញចននំ េ និកនំ អេគគ  ច េសេ ្ឋ  

ច បេមេកខ  ច ឧត្តេម ច បវេ  ច ។ ឥេម 

បញច     េ និកតិ   ។ 

បញច កនិេទទេ    និដ្ឋិេ    ។ 

 

ឆកកនិេទទេ  

 [១៤៧] ត្រត យ្វ យ ំ បុគគេ  បុេព្វ អន- 

នុស ុេតសុ ធេមមសុ មំ សចច និ អភិសមពុជឈតិ 

តតថ ច សព្វញញុ តំ បបុ តិ ពេលសុ ច វសីភវ ំ

សមម សមពុ េទធ  េតន ទដ្ឋេព្វ  ។ ត្រត យ្វ យ ំ បុគគេ  

បុេព្វ អននុស ុេតសុ ធេមមសុ មំ សចច និ អភិ- 

សមពុជឈតិ ន ច តតថ សព្វញញុ តំ បបុ តិ ន 

ពេលសុ      ច     វសីភវ ំ    បេចចកសមពុ េទធ      េតន     ទដ្ឋេព្វ      ។ 
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៣៧៩ 

ឆកកនិេទទស 

្រស័យេសចក្ដីសេន្ត ស ្រស័យករដុសខត់ចិត្ត ្រស័យេសចក្ដី 

្របតិបត្តិជ្របេយជន៍ េហើយជអនក្រប្រពឹត្តេ និកធុតងគ ប ្ត  

េ និកភិកខុទងំ ៥ ពួកេនះ ភិកខុ េនះ េលើសលុបផង វេិសសវ ិ ល 

ផង ជ្របធនផង ឧដុងគឧត្តមផង ្របេសើរជងេគផង ក៏យ៉ងេនះ 

ែដរ    ។    េនះ    បុគគល ៥   ពួក     ជអនក្រប្រពឹត្តេ និកធុតងគ    ។ 

ចប់   បញច កនិេទទស   ។ 

ឆកកនិេទទស 

 [១៤៧] ប ្ត បុគគលទងំេនះ បុគគល  ្រ ស់ដឹងេ យ 

ខ្លួនឯង នូវសចចៈ កនុងធម៌ទងំ យ ែដលខ្លួនមិនធ្ល ប់ឮ កនុងកល 

មុន ក៏ដល់នូវសព្វញញុ តញញ ណ កនុងធម៌ទងំេនះផង ដល់នូវភព ទ ត់ 

កនុងទសពលញញ ណផង បណ្ឌិ តគបប្ីរជបថ បុគគលេនះ គឺ្រពះសមម - 

សមពុទធ េ យេហតុេនះ ។ ប ្ត បុគគលទងំេនះ បុគគល  

្រ ស់ដឹងេ យខ្លួនឯង នូវសចចៈ កនុងធម៌ទងំ យ ែដលខ្លួនមិន 

ធ្ល ប់ឮ កនុងកលមុន ែតមិនដល់នូវសព្វញញុ តញញ ណ កនុងធម៌ទងំេនះ 

ផង មិនដល់នូវភព ទ ត់ កនុងទសពលញញ ណផង បណ្ឌិ តគបប្ីរជប 

ថ   បុគគលេនះ   គឺ្រពះបេចចកសមពុទធ   េ យេហតុេនះ  ។  ប ្ត បុគគល 
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៣៨០ 

អភិធមមបិដេក   បុគគលបបញញត្តិ 

ត្រត យ្វ យ ំ បុគគេ  បុេព្វ អននុស ុេតសុ ធេមម- 

សុ មំ សចច និ អនភិសមពុជឈតិ ទិេដ្ឋវ ធេមម 

ទុកខស ន្តកេ  េ តិ វកបរមិញច  បបុ តិ 

របុីត្តេមគគ ្ល ន េតន ទដ្ឋព្វ  ។ ត្រត យ្វ យ ំ

បុគគេ  បុេព្វ អននុស ុេតសុ ធេមមសុ មំ 

សចច និ អនភិសមពុជឈតិ ទិេដ្ឋវ ធេមម ទុកខស ន្ត- 

កេ  េ តិ ន ច វកបរមឹ បបុ តិ អវ- 

េស  អរហេន្ត  េតន ទដ្ឋព្វ  ។ ត្រត យ្វ យ ំ

បុគគេ  បុេព្វ អននុស ុេតសុ ធេមមសុ មំ សចច និ 

អនភិសមពុជឈតិ ន ច ទិេដ្ឋវ ធេមម ទុកខស ន្តកេ  

េ តិ អនគមី េ តិ អនគន្ត្វ  ឥតថត្តំ អន- 

គមី េតន ទដ្ឋេព្វ  ។ ត្រត យ្វ យ ំ បុគគេ  

បុេព្វ អននុស ុេតសុ ធេមមសុ មំ សចច និ អន- 

ភិសមពុជឈតិ     ន     ច     ទិេដ្ឋវ     ធេមម     ទុកខស ន្តកេ      េ តិ 
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៣៨០ 

អភិធមមបិដក   បុគគលបបញញត្តិ 

ទងំេនះ បុគគល  មិន្រ ស់ដឹងេ យខ្លួនឯង នូវសចចៈ កនុងធម៌ 

ទងំ យ ែដលខ្លួនមិនធ្ល ប់ឮកនុងកលមុន ែតជអនកេធ្វើនូវទីបផុំតៃន 

កងទុកខ កនុងបចចុបបននផង ដល់នូវ វកបរមីញណផង បណ្ឌិ តគបប ី

្រជបថ បុគគលេនះ គឺ្រពះ របុីត្តនិង្រពះេមគគ ្ល ន េ យេហតុ 

េនះ ។ ប ្ត បុគគលទងំេនះ បុគគល  មិន្រ ស់ដឹង េ យ 

ខ្លួនឯង នូវសចចៈ កនុងធម៌ទងំ យ ែដលខ្លួនមិនធ្ល ប់ឮកនុងកលមុន 

ជអនកេធ្វើនូវទីបផុំតៃនកងទុកខ កនុងបចចុបបននបន ែតមិនដល់នូវ វកប- 

រមីញណេឡើយ បណ្ឌិ តគបប្ីរជបថ បុគគលេនះ គឺពួក្រពះអរហន្ត 

ដ៏េសស េ យេហតុេនះ ។ ប ្ត បុគគលទងំេនះ បុគគល  

មិន្រ ស់ដឹង េ យខ្លួនឯងនូវសចចៈ កនុងធម៌ទងំ យ ែដលខ្លួន 

មិនធ្ល ប់ឮកនុងកលមុនផង ជអនកមិនទន់េធ្វើនូវទីបផុំតៃនកងទុកខ កនុង 

បចចុបបននផង ជអនគមិបុគគល េ្រពះមិនមកកន់មនុស េ កេនះ 

េទៀតផង បណ្ឌិ តគបប្ីរជបថ បុគគលេនះ គឺអនគមិបុគគល េ យ 

េហតុេនះ ។ ប ្ត បុគគលទងំេនះ បុគគល  មិន្រ ស់ដឹង 

េ យខ្លួនឯង នូវសចចៈ កនុងធម៌ទងំ យ ែដលខ្លួនមិនធ្ល ប់ឮកនុងកល 

មុនផង   ជអនកមិនទន់េធ្វើនូវទីបផុំតៃនកងទុកខ   កនុងបចចុបបនន   េនវលិមក 
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៣៨១ 

សត្តកនិេទទេ  

គន្ត្វ  ឥតថត្តំ េ បននសកទគមិេន េតន 
ទដ្ឋព្វ      ។ 

ឆកកនិេទទេ    និដ្ឋិេ    ។ 

 

សត្តកនិេទទេ  

 [១៤៨] កថញច  បុគគេ  សកឹ និមមុ េគគ  
និមមុ េគគ វ េ តិ ។ ឥេធកេចច  បុគគេ  សមនន - 
គេ  េ តិ ឯកន្តកឡេកហិ អកុសេលហិ 
ធេមមហិ ឯវ ំ បុគគេ  សកឹ និមមុ េគគ  និមមុ េគគ វ 
េ តិ ។ កថញច  បុគគេ  ឧមមុជជិ ្វ  និមមុជជតិ ។ 
ឥេធកេចច  បុគគេ  ឧមមុជជតិ ហុស ទធ កុស- 
េលសុ ធេមមសុ ឧមមុជជតិ ហុហិរកុិសេលសុ 
ធេមមសុ ឧមមុជជតិ ហុឱត្តបបកុសេលសុ ធេមមសុ 
ឧមមុជជតិ ហុវរីយិកុសេលសុ ធេមមសុ ឧមមុជជតិ 

ហុបបញញ កុសេលសុ ធេមមសតូិ តស   សទធ  
េនវ តិដ្ឋតិ េន វឌ តិ យតិេយវ តស   
ហិរ ិ        េនវ         តិដ្ឋតិ           េន          វឌ តិ          យតិេយវ 
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៣៨១ 

សត្តកនិេទទស 

កន់មនុស េ កេនះេទៀតផង បណ្ឌិ តគបប្ីរជបថ បុគគលេនះ គឺ 

្រពះេ បននបុគគលនិង្រពះសកទគមិបុគគល   េ យេហតុេនះ   ។ 
ចប់   ឆកកនិេទទស   ។ 

 

សត្តកនិេទទស 

 [១៤៨] បុគគលមុជចុះែតម្តង េហើយេចះែតមុជចុះេទេទៀត 

េតើដូចេម្តច ។ បុគគលខ្លះ កនុងេ កេនះ ្របកបេ យអកុសលធម៌ 

េខម ែតមយង៉ បុគគលមុជចុះែតម្តង េហើយេចះែតមុជចុះេទេទៀត យ៉ង 

េនះឯង ។ បុគគលេងើបេឡើងេហើយមុជចុះេទវញិ េតើដូចេម្តច ។ 

បុគគលខ្លះ កនុងេ កេនះ េងើបេឡើងកនុងធម៌ជកុសល ្របកបេ យ 

សទធ ដ៏្របៃព េងើបេឡើងកនុងធម៌ជកុសល ្របកបេ យហិរដិ៏្របៃព 

េងើបេឡើងកនុងធម៌ជកុសល ្របកបេ យឱត្តបបៈដ៏្របៃព េងើបេឡើងកនុង 

ធម៌ជកុសល ្របកបេ យវរីយិៈដ៏្របៃព េងើបេឡើងកនុងធម៌ជកុសល 

្របកបេ យបញញ ដ៏្របៃព ែតសទធ េនះ របស់បុគគលេនះ មិន 

េននឹង មិនចេ្រមើនេឡើង ែតង បសូនយេទវញិ ហិរេិនះ របស់ 

បុគគលេនះ     មិនេននឹង      មិនចេ្រមើនេឡើង      ែតង បសូនយេទវញិ 
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៣៨២ 

អភិធមមបិដេក   បុគគលបបញញត្តិ 

តស  តំ ឱត្តបប ំ េនវ តិដ្ឋតិ េន វឌ តិ យតិេយវ 

តស  តំ វរីយិ ំ េនវ តិដ្ឋតិ េន វឌ តិ យតិ- 

េយវ តស   បញញ  េនវ តិដ្ឋតិ េន វឌ តិ 

យតិេយវ ឯវ ំ បុគគេ  ឧមមុជជិ ្វ  និមមុជជតិ ។ 

កថញច  បុគគេ  ឧមមុជជិ ្វ  ឋិេ  េ តិ ។ 

ឥេធកេចច  បុគគេ  ឧមមុជជតិ ហុស ទធ កុស- 

េលសុ ធេមមសុ ... ហុហិរកុិសេលហិ ធេមមសុ 

ហុឱត្តបបកុសេលសុ ធេមមសុ ហុវរីយិកុស- 

េលសុ ធេមមសុ ហុបបញញ កុសេលសុ ធេមមសតូិ 

តស   សទធ  េនវ យតិ េន វឌ តិ 

ឋិេ  េ តិ តស   ហិរ ិ េនវ យតិ េន 

វឌ តិ ឋិេ  េ តិ តស  តំ ឱត្តបប ំ េនវ - 

យតិ េន វឌ តិ ឋិតំ េ តិ តស  តំ វរីយិ ំ

េនវ យតិ េន វឌ តិ ឋិតំ េ តិ តស   

បញញ  េនវ យតិ េន វឌ តិ ឋិ  េ តិ ឯវ ំ

បុគគេ  ឧមមុជជិ ្វ  ឋិេ  េ តិ ។ កថញច  បុគគេ  

ឧមមុជជិ ្វ      វបិស តិ     វេិ េកតិ      ។      ឥេធកេចច       បុគគេ  
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៣៨២ 

អភិធមមបិដក   បុគគលបបញញត្តិ 

ឱត្តបបៈេនះ របស់បុគគលេនះ មិនេននឹង មិនចេ្រមើនេឡើង ែតង ប- 

សូនយេទវញិ វរីយិៈេនះ របស់បុគគលេនះ មិនេននឹង មិនចេ្រមើនេឡើង 

ែតង បសូនយេទវញិ បញញ េនះ របស់បុគគលេនះ មិនេននឹង មិន 

ចេ្រមើនេឡើង ែតង បសូនយេទវញិ បុគគលេងើបេឡើងេហើយមុជចុះេទ 

វញិ យ៉ងេនះឯង ។ បុគគលេងើបេឡើងេហើយឋិតេន េតើដូចេម្តច ។ 

បុគគលខ្លះ កនុងេ កេនះ េងើបេឡើងកនុងធម៌ជកុសល ្របកបេ យសទធ  

ដ៏្របៃព ... កនុងធម៌ជកុសល ្របកបេ យហិរដិ៏្របៃព កនុងធម៌ជកុសល 

្របកបេ យឱត្តបបៈដ៏្របៃព កនុងធម៌ជកុសល ្របកបេ យវរីយិៈដ៏្របៃព 

កនុងធម៌ជកុសល ្របកបេ យបញញ ដ៏្របៃព សទធ េនះ របស់បុគគល 

េនះ មិន បសូនយេទ មិនចេ្រមើនេឡើង ឋិតេននឹងដែដល ហិរ ិ

េនះ របស់បុគគលេនះ មិន បសូនយ មិនចេ្រមើនេឡើង ឋិតេននឹង 

ដែដល ឱត្តបបៈេនះ របស់បុគគលេនះ មិន បសូនយ មិនចេ្រមើន 

េឡើង ឋិតេននឹងដែដល វរីយិៈេនះ របស់បុគគលេនះ មិន ប- 

សូនយ មិនចេ្រមើនេឡើង ឋិតេននឹងដែដល បញញ េនះ របស់បុគគល 

េនះ មិន បសូនយ មិនចេ្រមើនេឡើង ឋិតេននឹងដែដល បុគគល 

េងើបេឡើងេហើយឋិតេន យ៉ងេនះឯង ។ បុគគលេងើបេឡើងេហើយ 

រមិលេមើល    ្រកេឡកេមើល    េតើដូចេម្តច   ។   បុគគលខ្លះ    កនុងេ កេនះ 
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៣៨៣ 

សត្តកនិេទទេ  

ឧមមុជជតិ ហុស ទធ កុសេលសុ ធេមមសុ ... ហុ- 

ហិរកុិសេលសុ ធេមមសុ ហុឱត្តបបកុសេលសុ 

ធេមមសុ ហុវរីយិកុសេលសុ ធេមមសុ ហុបបញញ - 

កុសេលសុ ធេមមសតូិ េ  តិណ្ណំ  សេញញ ជននំ 

បរកិខយ េ បេនន  េ តិ អវនិិបតធេមម  

និយេ  សេមព ធិប យេន ឯវ ំ បុគគេ  ឧមមុជជិ ្វ  

វបិស តិ វេិ េកតិ ។ កថញច  បុគគេ  ឧមមុជជិ ្វ  

បតរតិ ។ ឥេធកេចច  បុគគេ  ឧមមុជជតិ - 

ហុស ទធ កុសេលសុ ធេមមសុ ... ហុហិរកុិស- 

េលសុ ធេមមសុ ហុឱត្តបបកុសេលសុ ធេមមសុ 

ហុវរីយិកុសេលសុ ធេមមសុ ហុបបញញ កុស- 

េលសុ ធេមមសតូិ េ  តិណ្ណំ  សេញញ ជននំ 

បរកិខយ គេទសេម នំ តនុ ្ត  សកទគមី 

េ តិ សកិេទវ ឥមំ េ កំ គន្ត្វ  ទុកខស ន្ត- 

កេ  េ តិ ឯវ ំ បុគគេ  ឧមមុជជិ ្វ  បតរតិ ។ 

កថញច       បុគគេ       ឧមមុជជិ ្វ       បដិគធបបេ ្ត       េ តិ      ។ 
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៣៨៣ 

សត្តកនិេទទស 

េងើបេឡើង កនុងធម៌ជកុសល ្របកបេ យសទធ ដ៏្របៃព ... កនុងធម៌ 

ជកុសល ្របកបេ យហិរដិ៏្របៃព កនុងធម៌ជកុសល ្របកបេ យ 

ឱត្តបបៈដ៏្របៃព កនុងធម៌ជកុសល ្របកបេ យវរីយិៈដ៏្របៃព កនុងធម៌ 

ជកុសល ្របកបេ យបញញ ដ៏្របៃព បុគគលេនះ ជេ បននៈ 

េ្រពះអស់េទៃនសេញញ ជនៈ ទងំ ៣ មនសភពមិនធ្ល ក់ចុះកនុងអបយ 

ជបុគគលេទៀង មនករ្រ ស់ដឹង្រប្រពឹត្តេទខងមុខ បុគគលេងើបេឡើង 

េហើយរមិលេមើល ្រកេឡកេមើល យ៉ងេនះឯង ។ បុគគលេងើប 

េឡើងេហើយែហលេទ េតើដូចេម្តច ។ បុគគលខ្លះ កនុងេ កេនះ 

េងើបេឡើង កនុងធម៌ជកុសល ្របកបេ យសទធ ដ៏្របៃព ... កនុងធម៌ជ 

កុសល ្របកបេ យហិរដិ៏្របៃព កនុងធម៌ជកុសល ្របកបេ យ 

ឱត្តបបៈដ៏្របៃព កនុងធម៌ជកុសល ្របកបេ យវរីយិៈដ៏្របៃព កនុង 

ធម៌ជកុសល ្របកបេ យបញញ ដ៏្របៃព បុគគលេនះ ជសកទ- 

គមី េ្រពះអស់េទៃនសេញញ ជនៈទងំ ៣ េ្រពះ្រ លេស្តើងៃន គៈ 

េទសៈ និងេមហៈ េនវលិមកកន់េ កេនះ អស់ រៈម្តងេទៀត 

េទើបេធ្វើនូវទីបផុំតៃនកងទុកខ បុគគលេងើបេឡើងេហើយែហលេទ យ៉ង 

េនះឯង    ។    បុគគលេងើបេឡើងដល់កពំង់េហើយឋិតេន    េតើដូចេម្តច    ។ 
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៣៨៤ 

អភិធមមបិដេក   បុគគលបបញញត្តិ 

ឥេធកេចច  បុគគេ  ឧមមុជជតិ ហុស ទធ កុសេលសុ 
ធេមមសុ ... ហុហិរកុិសេលសុ ធេមមសុ ហុ- 
ឱត្តបបកុសេលសុ ធេមមសុ ហុវរីយិកុសេលសុ 
ធេមមសុ ហុបបញញ កុសេលសុ ធេមមសតូិ េ  
បញចននំ ឱរមភ គិយនំ សេញញ ជននំ បរកិខយ ឱបប- 
តិេក េ តិ តតថ បរនិិព្វ យី អនវត្តិធេមម  ត ម  
េ ក ឯវ ំ បុគគេ  ឧមមុជជិ ្វ  បដិគធបបេ ្ត  
េ តិ ។ កថញច  បុគគេ  ឧមមុជជិ ្វ  តិេ ្ណ  េ តិ 
បរគេ  ថេល តិដ្ឋតិ ្រពហមេ  ។ ឥេធកេចច  
បុគគេ  ឧមមុជជតិ ហុស ទធ កុសេលសុ ធេមមសុ 
ឧមមុជជតិ ហុហិរកុិសេលសុ ធេមមសុ ឧមមុជជតិ - 
ហុឱត្តបបកុសេលសុ ធេមមសុ ឧមមុជជតិ ហុវរីយិកុ- 
សេលសុ ធេមមសុ ឧមមុជជតិ ហុបបញញ កុសេលសុ 
ធេមមសតូិ េ  ស នំ ខយ អនសវ ំ េចេ - 
វមុិត្តឹ បញញ វមុិត្តឹ ទិេដ្ឋវ ធេមម សយ ំ អភិញញ  សចឆិ- 
ក ្វ  ឧបសមបជជ វហិរតិ ឯវ ំ បុគគេ  ឧមមុជជិ ្វ  
តិេ ្ណ  េ តិ បរគេ  ថេល តិដ្ឋតិ ្រពហម- 
េ      ។ 
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៣៨៤ 

អភិធមមបិដក   បុគគលបបញញត្តិ 

បុគគលខ្លះ កនុងេ កេនះ េងើបេឡើង កនុងធម៌ជកុសល ្របកបេ យ 
សទធ ដ៏្របៃព ... កនុងធម៌ជកុសល ្របកបេ យហិរដិ៏្របៃព កនុង 
ធម៌ជកុសល ្របកបេ យឱត្តបបៈដ៏្របៃព កនុងធម៌ជកុសល ្របកប 
េ យវរីយិៈដ៏្របៃព កនុងធម៌ជកុសល ្របកបេ យបញញ ដ៏្របៃព 
បុគគលេនះ ជឱបបតិកៈកេំណើ ត េ្រពះអស់េទៃនសេញញ ជនៈ ជ 
ចែំណកខងេ្រកម ៥ បរនិិព្វ នកនុងសុទធ ស្រពហមេ កេនះ មន 
សភពមិនវលិ្រតឡប់ចក្រពហមេ កេនះវញិ បុគគលេងើបេឡើង ដល់ 
កពំង់េហើយឋិតេន យ៉ងេនះឯង ។ បុគគលេងើបេឡើង ឆ្លងដល់ 
េ្រតើយ      ជ្រពហមណ៍ឋិតេនេលើេគក      េតើដូចេម្តច    ។     បុគគលខ្លះ 

កនុងេ កេនះ េងើបេឡើងកនុងធម៌ជកុសល ្របកបេ យសទធ ដ៏្របៃព 
េងើបេឡើងកនុងធម៌ជកុសល ្របកបេ យហិរដិ៏្របៃព េងើបេឡើងកនុង 
ធម៌ជកុសល ្របកបេ យឱត្តបបៈដ៏្របៃព េងើបេឡើងកនុងធម៌ជកុសល 
្របកបេ យវរីយិៈដ៏្របៃព េងើបេឡើងកនុងធម៌ជកុសល ្របកបេ យ 
បញញ ដ៏្របៃព បុគគលេនះ េធ្វើឲយជក់ចបស់ សេ្រមច េ យបញញ  
ដ៏ឧត្តមេ យខ្លួនឯង កនុងបចចុបបនន នូវេចេ វមុិត្តិនិងបញញ វមុិត្តិ ែដល 
មិនមន សវៈ េ្រពះអស់េទៃន សវៈទងំ យ េហើយសេ្រមច 
ស្រមន្តេន បុគគលេងើបេឡើងឆ្លងដល់េ្រតើយ ជ្រពហមណ៍ឋិតេន 
េលើេគក    យ៉ងេនះឯង    ។ 
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៣៨៥ 

សត្តកនិេទទេ  

 [១៤៩] កតេម ច បុគគេ  ឧភេ ភគ- 

វមុិេ ្ត  ។ ឥេធកេចច  បុគគេ  អដ្ឋ វេិមេកខ  

កេយន ផុសិ ្វ  វហិរតិ បញញ យ ចស  ទិ ្វ  

ស  បរកិខី  េ ន្តិ អយ ំ វុចចតិ បុគគេ  

ឧភេ ភគវមុិេ ្ត  ។ កតេម ច បុគគេ  បញញ - 

វមុិេ ្ត  កយសកខី  ទិដ្ឋិបបេ ្ត  សទធ វមុិេ ្ត  ធមម នុ- 

រ ី ។ កតេម ច បុគគេ  សទធ នុ រ ី ។ យស  

បុគគលស  េ បត្តិផលសចឆិកិរយិយ បដិបននស  

សទធិ្រនទិយ ំ អធិមត្តំ េ តិ សទធ ហឹ សទធ បុព្វងគមំ 

អរយិមគគំ ភេវតិ អយ ំ វុចចតិ បុគគេ  សទធ នុ- 

រ ី ។ េ បត្តិផលសចឆិកិរយិយ បដិបេនន  

បុគគេ  សទធ នុ រ ី ។ ផេល ឋិេ  សទធ - 

វមុិេ ្ត តិ    ។ 

សត្តកនិេទទេ    និដ្ឋិេ    ។ 
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៣៨៥ 

សត្តកនិេទទស 

 [១៤៩] បុគគលជឧភេ ភគវមុិត្ត េតើដូចេម្តច ។ បុគគល 

ខ្លះ កនុងេ កេនះ បននូវវេិមកខ ៨ េ យនមកយ ទងំ សវៈ 

របស់បុគគលេនះ ក៏អស់រលីង េ្រពះបនេឃើញេ យបញញ  េនះ 

េ ថ បុគគលជឧភេ ភគវមុិត្ត ។ បុគគលជបញញ វមុិត្ត ជកយ- 

សកខី ជទិដ្ឋិបបត្តៈ ជសទធ វមុិត្ត ជធមម នុ រ ី េតើដូចេម្តច ។ 

បុគគលជសទធ នុ រ ី េតើដូចេម្តច ។ បុគគល  ្របតិបត្តិ េដើមបេីធ្វើ 

ឲយជក់ចបស់ នូវេ បត្តិផល មនសទធិ្រនទិយដ៏េលើសលុប បុគគល 

េនះ ចេ្រមើននូវអរយិមគគ មនសទធ ជេ្រគ ងនេំទ មនសទធ ជ 

្របធន េនះេ ថ បុគគលជសទធ នុ រ ី ។ បុគគលែដល្របតិបត្តិ 

េដើមបេីធ្វើឲយជក់ចបស់ នូវេ បត្តិផល េ ថ សទធ នុ រ ី ។ 

បុគគលែដល ងំេនកនុងផល    េ ថ    សទធ វមុិត្ត     ។ 

ចប់សត្តកនិេទទស   ។ 
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៣៨៦ 

អភិធមមបិដេក   បុគគលបបញញត្តិ 

អដ្ឋកនិេទទេ  

 [១៥០] កតេម ច ្ត េ  មគគសមងគិ េន ច ្ត េ  

ផលសមងគិ េន បុគគ  ។ េ បេនន  េ - 

បត្តិផលសចឆិកិរយិយ បដិបេនន  សកទគមី 

សកទគមិផលសចឆិកិរយិយ បដិបេនន  អនគមី 

អនគមិផលសចឆិកិរយិយ បដិបេនន  អរ  អរ- 

ហ ្ត យ បដិបេនន  ។ ឥេម ច ្ត េ  មគគស- 

មងគិ េន       ឥេម       ច ្ត េ        ផលសមងគិ េន       បុគគ         ។ 

អដ្ឋកនិេទទេ    និដ្ឋិេ    ។ 

 

នវកនិេទទេ  

 [១៥១] កតេម ច បុគគេ  សមម សមពុ េទធ  ។ 

ឥេធកេចច  បុគគេ  បុេព្វ អននុស ុេតសុ ធេមមសុ 

មំ សចច និ អភិសមពុជឈតិ តតថ ច សព្វញញុ តំ 

បបុ តិ        ពេលសុ         ច         វសីភវ ំ        អយ ំ        វុចចតិ 
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៣៨៦ 

អភិធមមបិដក   បុគគលបបញញត្តិ 

អដ្ឋកនិេទទស 

 [១៥០] បុគគល ៤ ពួក ្រពមេ្រព ងេ យមគគ បុគគល ៤ ពួក 

្រពមេ្រព ងេ យផល េតើដូចេម្តច ។ េ បននបុគគល ១ បុគគល 

្របតិបត្តិ េដើមបេីធ្វើឲយជក់ចបស់នូវេ បត្តិផល ១ សកទគមិបុគគល ១ 

បុគគល្របតិបត្តិ េដើមបេីធ្វើឲយជក់ចបស់ នូវសកទគមិផល ១ អនគមិ- 

បុគគល ១ បុគគល្របតិបត្តិ េដើមបេីធ្វើឲយជក់ចបស់ នូវអនគមិផល ១ 

្រពះអរហន្ត ១ បុគគល្របតិបត្តិ េដើមបភីពជ្រពះអរហន្ត ១ ។ េនះ 

បុគគល ៤ ពួក ្រពមេ្រព ងេ យមគគ េនះ បុគគល ៤ ពួក ្រពមេ្រព ង 

េ យផល     ។ 
ចប់   អដ្ឋកនិេទទស   ។ 

 

នវកនិេទទស 
 [១៥១] បុគគលជ្រពះសមម សមពុទធ េតើដូចេម្តច ។ បុគគល 

ខ្លះ កនុងេ កេនះ ្រ ស់ដឹងេ យខ្លួនឯង នូវសចចៈ កនុងធម៌ទងំ- 

យ ែដលខ្លួនមិនធ្ល ប់ឮកនុងកលមុន ទងំដល់នូវសព្វញញុ តញញ ណកនុង 

ធម៌ទងំេនះផង   ដល់នូវភព ទ ត់កនុងទសពលញញ ណផង   េនះេ ថ 
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៣៨៧ 

នវកនិេទទេ  

បុគគេ  សមម សមពុ េទធ  ។ កតេម ច បុគគេ  បេចច- 

កសមពុ េទធ  ។ ឥេធកេចច  បុគគេ  បុេព្វ អននុស ុ- 

េតសុ ធេមមសុ មំ សចច និ អភិសមពុជឈតិ ន ច 

តតថ សព្វញញុ តំ បបុ តិ ន ច ពេលសុ វសីភវ ំ

អយ ំ វុចចតិ បុគគេ  បេចចកសមពុ េទធ  ។ កតេម ច 

បុគគេ  ឧភេ ភគវមុិេ ្ត  ។ ឥេធកេចច  បុគគេ  

អដ្ឋ វេិមេកខ  កេយន ផុសិ ្វ  វហិរតិ បញញ យ 

ចស  ទិ ្វ  ស  បរកិខី  េ ន្តិ អយ ំ

វុចចតិ បុគគេ  ឧភេ ភគវមុិេ ្ត  ។ កតេម ច 

បុគគេ  បញញ វមុិេ ្ត  ។ ឥេធកេចច  បុគគេ  

ន េហវ េខ អដ្ឋ វេិមេកខ  កេយន ផុសិ ្វ  

វហិរតិ បញញ យ ចស  ទិ ្វ  ស  បរកិខី  

េ ន្តិ អយ ំ វុចចតិ បុគគេ  បញញ វមុិេ ្ត  ។ កតេម 

ច បុគគេ  កយសកខី  ។ ឥេធកេចច  បុគគេ  

អដ្ឋ វេិមេកខ  កេយន ផុសិ ្វ  វហិរតិ បញញ យ 

ចស        ទិ ្វ        ឯកេចច       ស         បរកិខី         េ ន្តិ 
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៣៨៧ 

នវកនិេទទស 

បុគគលជ្រពះសមម សមពុទធ ។ បុគគលជ្រពះបេចចកសមពុទធ េតើដូចេម្តច ។ 

បុគគលខ្លះ កនុងេ កេនះ ្រ ស់ដឹងេ យខ្លួនឯង នូវសចចៈ កនុង 

ធម៌ទងំ យ ែដលខ្លួនមិនធ្ល ប់ឮកនុងកលមុន ែតមិនដល់នូវសព្វញញុ - 

តញញ ណកនុងធម៌ទងំេនះផង មិនដល់នូវភព ទ ត់កនុងទសពលញញ ណ 

ផង េនះេ ថ បុគគលជ្រពះបេចចកសមពុទធ ។ បុគគលជឧភេ - 

ភគវមុិត្ត េតើដូចេម្តច ។ បុគគលខ្លះ កនុងេ កេនះ បននូវ 

វេិមកខ ៨ េ យនមកយ ទងំ សវៈទងំ យ របស់បុគគលេនះ 

ក៏អស់រលីង េ្រពះបនេឃើញេ យបញញ  េនះេ ថ បុគគលជ 

ឧភេ ភគវមុិត្ត ។ បុគគលជបញញ វមុិត្ត េតើដូចេម្តច ។ បុគគលខ្លះ 

កនុងេ កេនះ មិនបននូវវេិមកខ ៨ េ យនមកយេឡើយ ែត - 

សវៈរបស់បុគគលេនះ អស់រលីង េ្រពះបនេឃើញេ យបញញ  េនះ 

េ ថ បុគគលជបញញ វមុិត្ត ។ បុគគលជកយសកខី េតើដូចេម្តច ។ 

បុគគលខ្លះ កនុងេ កេនះ បននូវវេិមកខ ៨ េ យនមកយ ទងំ 

សវៈពួកខ្លះ   របស់បុគគលេនះ   ក៏អស់រលីង   េ្រពះេឃើញេ យបញញ  
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៣៨៨ 

អភិធមមបិដេក   បុគគលបបញញត្តិ 

អយ ំ វុចចតិ បុគគេ  កយសកខី  ។ កតេម ច 

បុគគេ  ទិដ្ឋិបបេ ្ត  ។ ឥេធកេចច  បុគគេ  ឥទំ 

ទុកខន្តិ យថភតូំ បជនតិ ។ េប ។ អយ ំ ទុកខនិ- 

េ ធគមិនី បដិបទតិ យថភតូំ បជនតិ តថ- 

គតបបេវទិ  ចស  ធមម  បញញ យ េ ទិ ្ឋ  េ ន្តិ 

េ ចរ ិ  បញញ យ ចស  ទិ ្វ  ឯកេចច ស  

បរកិខី  េ ន្តិ អយ ំ វុចចតិ បុគគេ  ទិដ្ឋិបប- 

េ ្ត  ។ កតេម ច បុគគេ  សទធ វមុិេ ្ត  ។ ឥេធ- 

កេចច  បុគគេ  ឥទំ ទុកខន្តិ យថភតូំ បជនតិ 

។ េប ។ អយ ំ ទុកខនិេ ធគមិនី បដិបទតិ យថ- 

ភតូំ បជនតិ តថគតបបេវទិ  ចស  ធមម  

បញញ យ េ ទិ ្ឋ  េ ន្តិ េ ចរ ិ  បញញ យ ចស  

ទិ ្វ  ឯកេចច ស  បរកិខី  េ ន្តិ េន ច 

េខ យថ ទិដ្ឋិបបត្តស  អយ ំ វុចចតិ បុគគេ  

សទធ វមុិេ ្ត  ។ កតេម ច បុគគេ  ធមម នុ- 

រ ី ។ យស  បុគគលស  េ បត្តិផលសចឆិកិ- 

រយិយ         បដិបននស           បញញិ ្រនទិយ ំ        អធិមត្តំ         េ តិ 
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៣៨៨ 

អភិធមមបិដក   បុគគលបបញញត្តិ 

េនះេ ថ បុគគលជកយសកខី ។ បុគគលជទិដ្ឋិបបត្តៈ េតើដូចេម្តច ។ 

បុគគលខ្លះ កនុងេ កេនះ ដឹងចបស់ មពិតថ េនះទុកខ ។ េប ។ 

ដឹងចបស់ មពិតថ េនះផ្លូ វ្របតិបត្តិ េទកន់ធម៌រលំត់ទុកខ ទងំពួក 

ធម៌ ែដល្រពះតថគត្រទង់សែម្ដងេហើយ បុគគលេនះ ក៏បនេឃើញ 

ល្អ ្រប្រពឹត្តល្អ េ យបញញ  ទងំ សវៈពួកខ្លះ របស់បុគគលេនះ 

ក៏អស់រលីង េ្រពះបនេឃើញេ យបញញ  េនះេ ថ បុគគលជ 

ទិដ្ឋិបបត្តៈ ។ បុគគលជសទធ វមុិត្ត េតើដូចេម្តច ។ បុគគលខ្លះ កនុងេ ក 

េនះ ដឹងចបស់ មពិតថ េនះទុកខ ។ េប ។ ដឹងចបស់ មពិតថ េនះ 

ផ្លូ វ្របតិបត្តិេទកន់ធម៌រលំត់ទុកខ ទងំពួកធម៌ែដល្រពះតថគត្រទង់សែម្តង 

េហើយ បុគគលេនះ ក៏បនេឃើញល្អ ្រប្រពឹត្តល្អ េ យបញញ  ទងំ 

សវៈពួកខ្លះ របស់បុគគលេនះ ក៏អស់េទ េ្រពះបនេឃើញេ យ 

បញញ  ែតមិនដូចជទិដ្ឋិបបត្តៈបុគគលេទ េនះេ ថ បុគគលជសទធ - 

វមុិត្ត ។ បុគគលជធមម នុ រ ី េតើដូចេម្តច ។ បុគគល  ្របតិបត្តិ 

េដើមបេីធ្វើឲយជក់ចបស់    នូវេ បត្តិផល    មនបញញិ ្រនទិយដ៏េលើសលុប 
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៣៨៩ 

ទសកនិេទទេ  

បញញ ហឹ បញញ បុព្វងគមំ អរយិមគគំ ភេវតិ អយ ំ វុចចត ិ

បុគគេ  ធមម នុ រ ី ។ េ បត្តិផលសចឆិកិរយិយ 

បដិបេនន  បុគគេ  ធមម នុ រ ី ។ ផេល ឋិេ  

ទិដ្ឋិបបេ ្ត  ។ កតេម ច បុគគេ  សទធ នុ រ ី ។ 

យស  បុគគលស  េ បត្តិផលសចឆិកិរយិយ 

បដិបននស  សទធិ្រនទិយ ំ អធិមត្តំ េ តិ សទធ ហឹ 

សទធ បុព្វងគមំ អរយិមគគំ ភេវតិ អយ ំ វុចចតិ បុគគ- 

េ  សទធ នុ រ ី ។ េ បត្តិផលសចឆិកិរយិយ 

បដិបេនន  បុគគេ  សទធ នុ រ ី ។ ផេល ឋិេ  

សទធ វមុិេ ្ត     ។ 

នវកនិេទទេ    និដ្ឋិេ    ។ 

 

ទសកនិេទទេ  
 [១៥២] កតេមសំ បញចននំ ឥធ និ ្ឋ  ។ 

សត្តកខត្តុ ំបរមស               េកលំេកលស                ឯកពីជិស  
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៣៨៩ 

ទសកនិេទទស 

បុគគលេនះ ចេ្រមើននូវអរយិមគគ មនបញញ ជេ្រគ ងនេំទ មនបញញ  

ជ្របធន េនះេ ថ បុគគលជធមម នុ រ ី ។ បុគគលែដល្របតិបត្តិ 

េដើមបេីធ្វើឲយជក់ចបស់ នូវេ បត្តិផល េឈម ះថធមម នុ រ ី ។ 

បុគគលែដល ងំេនកនុងផល េឈម ះថ ទិដ្ឋិបបត្តៈ ។ បុគគលជ 

សទធ នុ រ ី េតើដូចេម្តច ។ បុគគល  ្របតិបត្តិេដើមបេីធ្វើឲយជក់ចបស់ 

នូវេ បត្តិផល មនសទធិ្រនទិយដ៏េលើសលុប បុគគលេនះ ចេ្រមើន 

នូវអរយិមគគ មនសទធ ជេ្រគ ងនេំទ មនសទធ ជ្របធន េនះ 

េ ថ បុគគលជសទធ នុ រ ី ។ បុគគល្របតិបត្តិេដើមបេីធ្វើឲយជក់ចបស់ 

នូវេ បត្តិផល េឈម ះថសទធ នុ រ ី ។ បុគគលែដល ងំេនកនុង 

ផល     េឈម ះថ     សទធ វមុិត្ត     ។ 

ចប់   នវកនិេទទស   ។ 

 

ទសកនិេទទស 

 [១៥២] បុគគល ៥ ពួក មនករសេ្រមចកនុងកមវចរភូមិេនះ េតើ 

ដូចេម្តច  ។  សត្តកខត្តុ បំរមបុគគល ១  េកលេំកលបុគគល ១  ឯកពីជិបុគគល  ១ 
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៣៩០ 

អភិធមមបិដេក   បុគគលបបញញត្តិ 

សកទគមិស  េយ ច ទិេដ្ឋវ ធេមម អរ  

ឥេមសំ បញចននំ ឥធ និ ្ឋ  ។ កតេមសំ បញចននំ 

ឥធ វ ិ យ និ ្ឋ  ។ អន្ត បរនិិព្វ យិស  ឧប- 

ហចចបរនិិព្វ យិស  អសងខ របរនិិព្វ យិស  សសងខ រ- 

បរនិិព្វ យិស  ឧទធំេ តស  អកនិដ្ឋគមិេន ឥេមសំ 

បញចននំ     ឥធ     វ ិ យ     និ ្ឋ តិ     ។ 

ទសកនិេទទេ    និដ្ឋិេ    ។ 

ឯ ្ត វ      បុគគ នំ     បុគគលបបញញត្តិ   ។ 

បុគគលបបញញត្តិបបករណំ   ឆភណ រ ំ  និដ្ឋិតំ   ។ 
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៣៩០ 

អភិធមមបិដក   បុគគលបបញញត្តិ 

សកទគមិបុគគល ១ និងបុគគលែដលជ្រពះអរហន្តកនុងបចចុបបនន ១ េនះ 

បុគគល ៥ ពួក មនករសេ្រមចកនុងកមវចរភូមិេនះ ។ បុគគល ៥ ពួក 

មនករសេ្រមច េ្រពះលះបង់នូវអត្តភពកនុងកមវចរភូមិេនះ េតើដូច 

េម្តច ។ អន្ត បរនិិព្វ យិបុគគល ១ ឧបហចចបរនិិព្វ យិបុគគល ១ អសងខ រ- 

បរនិិព្វ យិបុគគល ១ សសងខ របរនិិព្វ យិបុគគល ១ ឧទធេំ តអកនិដ្ឋគមិ- 

បុគគល ១ េនះ បុគគល ៥ ពួក មនករសេ្រមច េ្រពះលះបង់នូវអត្ត- 

ភពកនុងកមវចរភូមិេនះ   ។ 

ចប់   ទសកនិេទទស   ។ 

បុគគលបបញញត្តិ     ៃនបុគគលទងំ យ     មន្របមណប៉ុេណ្ណះ     ។ 

ចប់   បុគគលបបញញត្តិបករណៈ   ឆភណ រៈ   ។ 
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អភិធមមបិដេក   ធតុកថ 
មតិកប ្ត និ 

 មតិក         អេងក 
 មតិក   ............................................................................  ១ 

 សងគ សងគហបទនិេទទេ  ..............................................  ៣ 

 សងគហិេតន   អសងគហិតបទនិេទទេ  ................................  ៥៤ 

 អសងគហិេតន   សងគហិតបទនិេទទេ  ................................  ៥៧ 

 សងគហិេតន   សងគហិតបទនិេទទេ  ..................................  ៦៤ 

 អសងគហិេតន   អសងគហិតបទនិេទទេ  .............................  ៦៧ 

 សមបេយគវបិបេយគបទនិេទទេ  ....................................  ៨៦ 

 សមបយុេត្តន   វបិបយុត្តបទនិេទទេ  ..................................  ១១៣ 

 វបិបយុេត្តន   សមបយុត្តបទនិេទទេ  ..................................  ១១៨ 

 សមបយុេត្តន   សមបយុត្តបទនិេទទេ  ................................  ១១៩ 

 វបិបយុេត្តន   វបិបយុត្តបទនិេទទេ  ....................................  ១៣១ 

 សងគហិេតន   សមបយុត្តវបិបយុត្តបទនិេទទេ  ....................  ១៥៣ 

 សមបយុេត្តន   សងគហិ សងគហិតបទនិេទទេ  ..................  ១៥៩ 

 អសងគហិេតន   សមបយុត្តវបិបយុត្តបទនិេទទេ ..................  ១៧១ 

 វបិបយុេត្តន   សងគហិ សងគហិតបទនិេទទេ  ....................  ១៨០ 
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អភិធមមបិដក   ធតុកថ 
សន្លឹក្របប់មតិក 

 មតិក ទំព័រ 
 មតិក  ............................................................................  ១ 

 សងគ សងគហបទនិេទទស .................................................  ៣ 

 សងគហិេតន   អសងគហិតបទនិេទទស ..................................  ៥៤ 

 អសងគហិេតន   សងគហិតបទនិេទទស ..................................  ៥៧ 

 សងគហិេតន   សងគហិតបទនិេទទស .....................................  ៦៤ 

 អសងគហិេតន   អសងគហិតបទនិេទទស ................................  ៦៧ 

 សមបេយគវបិបេយគបទនិេទទស .......................................  ៨៦ 

 សមបយុេត្តន   វបិបយុត្តបទនិេទទស .....................................  ១១៣ 

 វបិបយុេត្តន   សមបយុត្តបទនិេទទស .....................................  ១១៨ 

 សមបយុេត្តន   សមបយុត្តបទនិេទទស ..................................  ១១៩ 

 វបិបយុេត្តន   វបិបយុត្តបទនិេទទស .......................................  ១៣១ 

 សងគហិេតន   សមបយុត្តវបិបយុត្តបទនិេទទស .......................  ១៥៣ 

 សមបយុេត្តន   សងគហិ សងគហិតបទនិេទទស .....................  ១៥៩ 

 អសងគហិេតន   សមបយុត្តវបិបយុត្តបទនិេទទស ....................  ១៧១ 

 វបិបយុេត្តន   សងគហិ សងគហិតបទនិេទទស .......................  ១៨០ 
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អភិធមមបិដេក   បុគគលបបញញត្តិ 

មតិកប ្ត និ 

 មតិក អេងក 

ឧេទទស េ  
 ខនធបបញញត្តិ  ......................................................................  ២១១ 

 យតនបបញញត្តិ ...............................................................  ២១១ 

 ធតុបបញញត្តិ ......................................................................  ២១២ 

 សចចបបញញត្តិ ......................................................................  ២១២ 

 ឥ្រនទិយបបញញត្តិ ..................................................................  ២១៣ 

 បុគគលបបញញត្តិ ...................................................................  ២១៣ 

 ឯកកមតិក .....................................................................  ២១៤ 

 ទុកមតិក ........................................................................  ២១៦ 

 តិកមតិក........................................................................  ២១៧ 

 ចតុកកមតិក .....................................................................  ២១៩ 

 បញចកមតិក ...................................................................  ២២៤ 

 ឆកកមតិក........................................................................  ២២៦ 
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អភិធមមបិដក   បុគគលបបញញត្តិ 

សន្លឹក្របប់មតិក 

 មតិក ទំព័រ 

ឧេទទស រៈ 
 ខនធបបញញត្តិ  ......................................................................  ២១១ 

 យតនបបញញត្តិ ...............................................................  ២១១ 

 ធតុបបញញត្តិ ......................................................................  ២១២ 

 សចចបបញញត្តិ ......................................................................  ២១២ 

 ឥ្រនទិយបបញញត្តិ ..................................................................  ២១៣ 

 បុគគលបបញញត្តិ ...................................................................  ២១៣ 

 ឯកកមតិក .....................................................................  ២១៤ 

 ទុកមតិក ........................................................................  ២១៦ 

 តិកមតិក........................................................................  ២១៧ 

 ចតុកកមតិក .....................................................................  ២១៩ 

 បញចកមតិក ...................................................................  ២២៤ 

 ឆកកមតិក........................................................................  ២២៦ 
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៣៩៤ 

មតិកប ្ត និ 
 មតិក អេងក 
 សត្តកមតិក ....................................................................  ២២៨ 

 អដ្ឋកមតិក .....................................................................  ២២៨ 

 នវកមតិក ......................................................................  ២២៩ 

 ទសកមតិក ....................................................................  ២២៩ 

និេទទស េ  
 ឯកកនិេទទេ  ..................................................................  ២៣០ 

 ទុកនិេទទេ  .....................................................................  ២៤៧ 

 តិកនិេទទេ  .....................................................................  ២៦៧ 

 ចតុកកនិេទទេ  ..................................................................  ២៩៨ 

 បញចកនិេទទេ .................................................................  ៣៦៣ 

 ឆកកនិេទទេ  .....................................................................  ៣៧៩ 

 សត្តកនិេទទេ  .................................................................  ៣៨១ 

 អដ្ឋកនិេទទេ  ..................................................................  ៣៨៦ 

 នវកនិេទទេ  ...................................................................  ៣៨៦ 

 ទសកនិេទទេ  .................................................................  ៣៨៩ 
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៣៩៤ 

សន្លឹក្របប់មតិក 
 មតិក ទំព័រ 
 សត្តកមតិក ....................................................................  ២២៨ 

 អដ្ឋកមតិក .....................................................................  ២២៨ 

 នវកមតិក ......................................................................  ២២៩ 

 ទសកមតិក ....................................................................  ២២៩ 

និេទទស រៈ 
 ឯកកនិេទទស .....................................................................  ២៣០ 

 ទុកនិេទទស ........................................................................  ២៤៧ 

 តិកនិេទទស ........................................................................  ២៦៧ 

 ចតុកកនិេទទស .....................................................................  ២៩៨ 

 បញចកនិេទទស ...................................................................  ៣៦៣ 

 ឆកកនិេទទស ........................................................................  ៣៧៩ 

 សត្តកនិេទទស ....................................................................  ៣៨១ 

 អដ្ឋកនិេទទស .....................................................................  ៣៨៦ 

 នវកនិេទទស ......................................................................  ៣៨៦ 

 ទសកនិេទទស ....................................................................  ៣៨៩ 




