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

 ១) ្របសិនេបើេ កអនក ន បនេឃើញពកយទងំ យ  ែដលមន 

សញញ េលខបូកេនពីខងេ្រកម េហើយបនទ ប់មកបនេឃើញពយញជនៈមួយតួេទៀត 

េនខងចុងពកយេនះ សូមេម ្ត កត់សមគ ល់ថ ពយញជនៈែដលេនខងចុងេនះ 

គឺជេជើងរបស់ពយញជនៈែដលមនសញញ េលខបូកេនពីខងេ្រកម េ យកហុំស 

បេចចកេទសកុពំយូទ័រ   ។ 

 ឧទហរណ៍ 

 -ពកយែខមរៈ សម្ល កនុងពកយេនះ ពយញជនៈ ល គឺជេជើងរបស់ 

ពយញជនៈ   ម   ដូេចនះពកយេនះគឺ   សម្ល    ។ 

  -ពកយបលីៈ    តស្ស   គឺ   តស    ។ 

 ២) ចេំពះពកយែខមរ េយើងសេ្រមចយក មវចននុ្រកមែខមរ របស់សេម្ដច 

្រពះសងឃ ជេជតញញ េ  (ជនួ- ត) ជេគល ។ បុ៉ែន្តេបើពកយ 

ទងំ យ  ែដល ចសរេសរ មែបបបុ ណក៏្រតឹម្រតូវែដរេនះ េយើងខញុ  ំ

សូមរក នូវពកយទងំេនះទុកដែដល     ។ 

  ៣) ចេំពះ សន្លកឹ្របប់ពកយខុស-្រតូវ ែដលមនេនែផនកខងចុងៃន 

្រពះៃ្រតបិដកចបប់េដើម ្រកុមេយើងខញុសូំមមិន ក់េទៀតេទ េ្រពះ្រកុមករងរ 

េយើងបនែកត្រមូវ មេនះរួច ល់េហើយ      ។ 
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អភិធមមបិដក 

យមក   បឋមភគ 

៨៧ 

ព.ស.   ២៥០៩ 

  



8 

 

 

អភិធមមបិដេក 

យមកស    បឋេម   ភេគ 

នេម    តស     ភគវេ     អរហេ     សមម សមពុទធស     ។ 

មូលយមកំ 

ឧេទទស េ  
 [១] េយេកចិ កុស  ធមម  សេព្វ េត 

កុសលមូ  េយ  បន កុសលមូ  សេព្វ េត 

ធមម  កុស  ។ េយេកចិ កុស  ធមម  សេព្វ 

េត កុសលមេូលន ឯកមូ  េយ  បន កុ- 

សលមេូលន ឯកមូ  សេព្វ េត ធមម  កុស  ។ 

េយេកចិ កុសលមេូលន ឯកមូ  ធមម  សេព្វ 

េត កុសលមេូលន អញញមញញមូ  េយ  បន 

កុសលមេូលន អញញមញញមូ  សេព្វ េត ធមម  

កុស  ។ េយេកចិ កុស  ធមម  សេព្វ េត 

កុសលមូ  េយ  បន កុសលមលូមូ  

សេព្វ េត ធមម  កុស  ។ េយេកចិ កុស  

ធមម          សេព្វ         េត         កុសលមេូលន         ឯកមលូមូ  
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អភិធមមបិដក 

យមកៈ   បឋមភគ 

សូមនម ក រ   ចេំពះ្រពះមន្រពះភគ   អរហន្តសមម សមពុទធអងគេនះ  ។ 

មូលយមកៈ 

ឧេទទស រៈ 
 [១] ពួកធម៌ មួយ ជកុសល ពួកធម៌ទងំអស់េនះ មន 
កុសលជមូល មួយយ៉ងេទៀត ពួកធម៌  មនកុសលជមូល ពួក 
ធម៌ទងំអស់េនះ ជកុសល ។ ពួកធម៌ មួយ ជកុសល ពួកធម៌ 
ទងំអស់េនះ មនមូលែតមួយ េ យកុសលមូល មួយយ៉ងេទៀត 
ពួកធម៌  មនមូលែតមួយ េ យកុសលមូល ពួកធម៌ទងំអស់េនះ 
ជកុសល ។ ពួកធម៌ មួយ មនមូលែតមួយ េ យកុសលមូល ពួក 
ធម៌ទងំអស់េនះ មនគន និងគន ជមូល េ យកុសលមូល មួយយ៉ង 
េទៀត ពួកធម៌  មនគន និងគន ជមូល េ យកុសលមូល ពួកធម៌  
ទងំអស់េនះ ជកុសល ។ ពួកធម៌ មួយ ជកុសល ពួកធម៌ទងំអស់ 
េនះ មនកុសលជមូល មួយយ៉ងេទៀត ពួកធម៌  មនកុសល- 
មូលជមូល ពួកធម៌ទងំអស់េនះ ជកុសល ។ ពួកធម៌ មួយ ជ 
កុសល ពួកធម៌ទងំអស់េនះ មនមូលែតមួយជមូល  េ យកុសលមូល 
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២ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

េយ  បន កុសលមេូលន ឯកមលូមូ  សេព្វ េត 

ធមម  កុស  ។ េយេកចិ កុសលមេូលន ឯក- 

មលូមូ  ធមម  សេព្វ េត កុសលមេូលន អញញ- 

មញញមលូមូ  េយ  បន កុសលមេូលន អញញ- 

មញញមលូមូ  សេព្វ េត ធមម  កុស  ។ េយេកចិ 

កុស  ធមម  សេព្វ េត កុសលមលូក េយ  

បន កុសលមលូក សេព្វ េត ធមម  កុស  ។ 

េយេកចិ កុស  ធមម  សេព្វ េត កុសលមេូលន 

ឯកមលូក េយ  បន កុសលមេូលន ឯក- 

មលូក សេព្វ េត ធមម  កុស  ។ េយេកចិ 

កុសលមេូលន ឯកមលូក ធមម  សេព្វ េត 

កុសលមេូលន អញញមញញមលូក េយ  បន 

កុសលមេូលន អញញមញញមលូក សេព្វ េត ធមម  

កុស  ។ េយេកចិ កុស  ធមម  សេព្វ េត កុ- 

សលមលូមលូក េយ  បន កុសលមលូមលូក 

សេព្វ េត ធមម  កុស  ។ េយេកចិ កុស  

ធមម         សេព្វ       េត        កុសលមេូលន        ឯកមលូមលូក 
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២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

មួយយ៉ងេទៀត ពួកធម៌  មនមូលែតមួយជមូល េ យកុសល- 

មូល ពួកធម៌ទងំអស់េនះ ជកុសល ។ ពួកធម៌ មួយ មនមូលែត 

មួយជមូល េ យកុសលមូល ពួកធម៌ទងំអស់េនះ មនមូលៃនគន  

និងគន ជមូល េ យកុសលមូល មួយយ៉ងេទៀត ពួកធម៌  មនមូល 

ៃនគន និងគន ជមូល េ យកុសលមូល ពួកធម៌ទងំអស់េនះ ជ 

កុសល ។ ពួកធម៌ មួយ ជកុសល ពួកធម៌ទងំអស់េនះ មន 

កុសលជមូល មួយយ៉ងេទៀត ពួកធម៌  មនកុសលជមូល ពួក 

ធម៌ទងំអស់េនះ ជកុសល ។ ពួកធម៌ មួយ ជកុសល ពួកធម៌ 

ទងំអស់េនះ មនមូលែតមួយ េ យកុសលមូល មួយយ៉ងេទៀត ពួក 

ធម៌  មនមូលែតមួយ េ យកុសលមូល ពួកធម៌ទងំអស់េនះ ជ 

កុសល ។ ពួកធម៌ មួយ មនមូលែតមួយ េ យកុសលមូល ពួកធម៌ 

ទងំអស់េនះ មនគន និងគន ជមូល េ យកុសលមូល មួយយ៉ងេទៀត 

ពួកធម៌  មនគន និងគន ជមូល េ យកុសលមូល ពួកធម៌ទងំអស់ 

េនះ ជកុសល ។ ពួកធម៌ មួយ ជកុសល ពួកធម៌ទងំអស់េនះ 

មនកុសលមូលជមូល មួយយ៉ងេទៀត ពួកធម៌  មនកុសលមូល 

ជមូល ពួកធម៌ទងំអស់េនះ ជកុសល ។ ពួកធម៌ មួយ ជកុសល 

ពួកធម៌ទងំអស់េនះ       មនមូលែតមួយជមូល       េ យកុសលមូល 
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៣ 

មូលយមកស    ឧេទទស េ  

េយ  បន កុសលមេូលន ឯកមលូមលូក សេព្វ 
េត ធមម  កុស  ។ េយេកចិ កុសលមេូលន 
ឯកមលូមលូក ធមម  សេព្វ េត កុសលមេូលន 
អញញមញញមលូមលូក េយ  បន កុសលមេូលន 
អញញមញញមលូមលូក សេព្វ េត ធមម  កុស  ។ 
 [២] េយេកចិ អកុស  ធមម  សេព្វ េត 
អកុសលមូ  េយ  បន អកុសលមូ  សេព្វ 
េត ធមម  អកុស  ។ េយេកចិ អកុស  
ធមម  សេព្វ េត អកុសលមេូលន ឯកមូ  េយ 

 បន អកុសលមេូលន ឯកមូ  សេព្វ េត 
ធមម  អកុស  ។ េយេកចិ អកុសលមេូលន 
ឯកមូ  ធមម  សេព្វ េត អកុសលមេូលន អញញ- 
មញញមូ  េយ  បន អកុសលមេូលន អញញ- 
មញញមូ  សេព្វ េត ធមម  អកុស  ។ េយេកចិ 
អកុស  ធមម  សេព្វ េត អកុសលមលូមូ  
េយ  បន អកុសលមលូមូ  សេព្វ េត ធមម  
អកុស  ។ េយេកចិ អកុស  ធមម  សេព្វ 
េត       អកុសលមេូលន       ឯកមលូមូ        េយ             បន 
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៣ 

មូលយមកៈ   ឧេទទស រៈ 

មួយយ៉ងេទៀត ពួកធម៌  មនមូលែតមួយជមូល េ យកុសលមូល 
ពួកធម៌ទងំអស់េនះ ជកុសល ។ ពួកធម៌ មួយ មនមូលែតមួយ 
ជមូល េ យកុសលមូល ពួកធម៌ទងំអស់េនះ មនមូលៃនគន និងគន  
ជមូល េ យកុសលមូល មួយយ៉ងេទៀត ពួកធម៌  មនមូលៃនគន  
និងគន ជមូល េ យកុសលមូល ពួកធម៌ទងំអស់េនះ ជកុសល ។ 
 [២] ពួកធម៌ មួយ ជអកុសល ពួកធម៌ទងំអស់េនះ មន 
អកុសលជមូល មួយយ៉ងេទៀត ពួកធម៌  មនអកុសលជមូល ពួក 
ធម៌ទងំអស់េនះ ជអកុសល ។ ពួកធម៌ មួយ ជអកុសល ពួកធម៌ 
ទងំអស់េនះ មនមូលែតមួយ េ យអកុសលមូល មួយយ៉ងេទៀត 
ពួកធម៌  មនមូលែតមួយ េ យអកុសលមូល ពួកធម៌ទងំអស់ 
េនះ ជអកុសល ។ ពួកធម៌ មួយ មនមូលែតមួយ េ យ 
អកុសលមូល ពួកធម៌ទងំអស់េនះ មនគន និងគន ជមូល េ យអកុ- 
សលមូល មួយយ៉ងេទៀត ពួកធម៌  មនគន និងគន ជមូល េ យ 
អកុសលមូល ពួកធម៌ទងំអស់េនះ ជអកុសល ។ ពួកធម៌  
មួយ ជអកុសល ពួកធម៌ទងំអស់េនះ មនអកុសលមូលជមូល មួយ 
យ៉ងេទៀត ពួកធម៌  មនអកុសលមូលជមូល ពួកធម៌ទងំអស់ 
េនះ ជអកុសល ។ ពួកធម៌ មួយ ជអកុសល ពួកធម៌ទងំអស់ 
េនះ   មនមូលែតមួយជមូល     េ យអកុសលមូល     មួយយ៉ងេទៀត 
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៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

អកុសលមេូលន ឯកមលូមូ  សេព្វ េត ធមម  

អកុស  ។ េយេកចិ អកុសលមេូលន ឯក- 

មលូមូ  ធមម  សេព្វ េត អកុសលមេូលន អញញ- 

មញញមលូមូ  េយ  បន អកុសលមេូលន 

អញញមញញមលូមូ  សេព្វ េត ធមម  អកុស  ។ 

េយេកចិ អកុស  ធមម  សេព្វ េត អកុសល- 

មលូក េយ  បន អកុសលមលូក សេព្វ េត 

ធមម  អកុស  ។ េយេកចិ អកុស  ធមម  

សេព្វ េត អកុសលមេូលន ឯកមលូក េយ  

បន អកុសលមេូលន ឯកមលូក សេព្វ េត 

ធមម  អកុស  ។ េយេកចិ អកុសលមេូលន 

ឯកមលូក ធមម  សេព្វ េត អកុសលមេូលន អញញ- 

មញញមលូក េយ  បន អកុសលមេូលន អញញមញញ- 

មលូក សេព្វ េត ធមម  អកុស  ។ េយេកចិ 

អកុស  ធមម  សេព្វ េត អកុសលមលូមលូក 

េយ  បន អកុសលមលូមលូក សេព្វ េត ធមម  

អកុស      ។     េយេកចិ     អកុស       ធមម       សេព្វ     េត 
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៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ពួកធម៌  មនមូលែតមួយជមូល េ យអកុសលមូល ពួកធម៌ទងំ- 

អស់េនះ ជអកុសល ។ ពួកធម៌ មួយ មនមូលែតមួយជមូល 

េ យអកុសលមូល ពួកធម៌ទងំអស់េនះ មនមូលៃនគន និងគន ជមូល 

េ យអកុសលមូល មួយយ៉ងេទៀត ពួកធម៌  មនមូលៃនគន និងគន  

ជមូល េ យអកុសលមូល ពួកធម៌ទងំអស់េនះ ជអកុសល ។ ពួក 

ធម៌ មួយ ជអកុសល ពួកធម៌ទងំអស់េនះ មនអកុសលជមូល 

មួយយ៉ងេទៀត ពួកធម៌  មនអកុសលជមូល ពួកធម៌ទងំអស់េនះ 

ជអកុសល ។ ពួកធម៌ មួយ ជអកុសល ពួកធម៌ទងំអស់េនះ 

មនមូលែតមួយ េ យអកុសលមូល មួយយ៉ងេទៀត ពួកធម៌  

មនមូលែតមួយ េ យអកុសលមូល ពួកធម៌ទងំអស់េនះ ជ 

អកុសល ។ ពួកធម៌ មួយ មនមូលែតមួយ េ យអកុសលមូល 

ពួកធម៌ទងំអស់េនះ មនគន និងគន ជមូល េ យអកុសលមូល មួយ 

យ៉ងេទៀត ពួកធម៌  មនគន និងគន ជមូល េ យអកុសលមូល 

ពួកធម៌ទងំអស់េនះ ជអកុសល ។ ពួកធម៌ មួយ ជអកុសល 

ពួកធម៌ទងំអស់េនះ មនអកុសលមូលជមូល មួយយ៉ងេទៀត 

ពួកធម៌  មនអកុសលមូលជមូល ពួកធម៌ទងំអស់េនះ ជ 

អកុសល    ។    ពួកធម៌ មួយ     ជអកុសល     ពួកធម៌ទងំអស់េនះ 
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៥ 

មូលយមកស    ឧេទទស េ  

អកុសលមេូលន ឯកមលូមលូក េយ  បន 

អកុសលមេូលន ឯកមលូមលូក សេព្វ េត ធមម  

អកុស  ។ េយេកចិ អកុសលមេូលន ឯក- 

មលូមលូក ធមម  សេព្វ េត អកុសលមេូលន 

អញញមញញមលូមលូក េយ  បន អកុសលមេូលន 

អញញមញញមលូមលូក សេព្វ េត ធមម  អកុស  ។ 

 [៣] េយេកចិ អពយក  ធមម  សេព្វ េត 

អពយកតមូ  េយ  បន អពយកតមូ  សេព្វ 

េត ធមម  អពយក  ។ េយេកចិ អពយក  ធមម  

សេព្វ េត អពយកតមេូលន ឯកមូ  េយ  បន 

អពយកតមេូលន ឯកមូ  សេព្វ េត ធមម  អពយ- 

ក  ។ េយេកចិ អពយកតមេូលន ឯកមូ  

ធមម  សេព្វ េត អពយកតមេូលន អញញមញញមូ  

េយ  បន អពយកតមេូលន អញញមញញមូ  សេព្វ 

េត ធមម  អពយក  ។ េយេកចិ អពយក  ធមម  

សេព្វ េត អពយកតមលូមូ  េយ  បន អ- 

ពយកតមលូមូ         សេព្វ        េត       ធមម       អពយក       ។ 
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៥ 

មូលយមកៈ   ឧេទទស រៈ 

មនមូលែតមួយជមូល េ យអកុសលមូល មួយយ៉ងេទៀត ពួកធម៌ 

 មនមូលែតមួយជមូល េ យអកុសលមូល ពួកធម៌ទងំអស់ 

េនះ ជអកុសល ។ ពួកធម៌ មួយ មនមូលែតមួយជមូល 

េ យអកុសលមូល ពួកធម៌ទងំអស់េនះ មនមូលៃនគន និងគន ជមូល 

េ យអកុសលមូល មួយយ៉ងេទៀត ពួកធម៌  មនមូលៃនគន និង 

គន ជមូល េ យអកុសលមូល ពួកធម៌ទងំអស់េនះ ជអកុសល ។ 

 [៣] ពួកធម៌ មួយ ជអពយ្រកឹត ពួកធម៌ទងំអស់េនះ 

ជមូលៃនអពយ្រកឹត មួយយ៉ងេទៀត ពួកធម៌  ជមូលៃនអពយ្រកឹត 

ពួកធម៌ទងំអស់េនះ ជអពយ្រកឹត ។ ពួកធម៌ មួយ ជអពយ្រកឹត 

ពួកធម៌ទងំអស់េនះ មនមូលែតមួយ េ យអពយកតមូល មួយយ៉ង 

េទៀត ពួកធម៌  មនមូលែតមួយ េ យអពយកតមូល ពួកធម៌ទងំអស់ 

េនះ ជអពយ្រកឹត ។ ពួកធម៌ មួយ មនមូលែតមួយ េ យអពយ- 

កតមូល ពួកធម៌ទងំអស់េនះ មនគន និងគន ជមូល េ យអពយកតមូល 

មួយយ៉ងេទៀត ពួកធម៌  មនគន និងគន ជមូល េ យអពយកតមូល 

ពួកធម៌ទងំអស់េនះ ជអពយ្រកឹត ។ ពួកធម៌ មួយ ជអពយ្រកឹត ពួក 

ធម៌ទងំអស់េនះ មនមូលៃនអពយ្រកឹតជមូល មួយយ៉ងេទៀត ពួកធម៌ 

  មនមូលៃនអពយ្រកឹតជមូល ពួកធម៌ទងំអស់េនះ ជអពយ្រកឹត ។ 
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៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

េយេកចិ អពយក  ធមម  សេព្វ េត អពយក- 

តមេូលន ឯកមលូមូ  េយ  បន អពយ- 

កតមេូលន ឯកមលូមូ  សេព្វ េត ធមម  

អពយក  ។ េយេកចិ អពយកតមេូលន ឯ- 

កមលូមូ  ធមម  សេព្វ េត អពយកតមេូលន 

អញញមញញមលូមូ  េយ  បន អពយកតម-ូ 

េលន អញញមញញមលូមូ  សេព្វ េត ធមម  អពយ- 

ក  ។ េយេកចិ អពយក  ធមម  សេព្វ េត 

អពយកតមលូក េយ  បន អពយកតមលូក 

សេព្វ េត ធមម  អពយក  ។ េយេកចិ អពយ- 

ក  ធមម  សេព្វ េត អពយកតមេូលន ឯក- 

មលូក េយ  បន អពយកតមេូលន ឯកម-ូ 

លក សេព្វ េត ធមម  អពយក  ។ េយេកចិ 

អពយកតមេូលន ឯកមលូក ធមម  សេព្វ េត 

អពយកតមេូលន អញញមញញមលូក េយ  បន 

អពយកតមេូលន អញញមញញមលូក សេព្វ េត 

ធមម         អពយក       ។         េយេកចិ       អពយក         ធមម  
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៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ពួកធម៌ មួយ ជអពយ្រកឹត ពួកធម៌ទងំអស់េនះ មនមូលែតមួយ 

ជមូល េ យអពយកតមូល មួយយ៉ងេទៀត ពួកធម៌  មនមូលែត 

មួយជមូល េ យអពយកតមូល ពួកធម៌ទងំអស់េនះ ជអពយ្រកឹត ។ 

ពួកធម៌ មួយ មនមូលែតមួយជមូល េ យអពយកតមូល ពួកធម៌ 

ទងំអស់េនះ មនមូលៃនគន និងគន ជមូល េ យអពយកតមូល 

មួយយ៉ងេទៀត ពួកធម៌  មនមូលៃនគន និងគន ជមូល េ យ 

អពយកតមូល ពួកធម៌ទងំអស់េនះ ជអពយ្រកឹត ។ ពួកធម៌  

មួយ ជអពយ្រកឹត ពួកធម៌ទងំអស់េនះ មនអពយ្រកឹតជមូល 

មួយយ៉ងេទៀត ពួកធម៌  មនអពយ្រកឹតជមូល ពួកធម៌ទងំអស់ 

េនះ ជអពយ្រកឹត ។ ពួកធម៌ មួយ ជអពយ្រកឹត ពួកធម៌ទងំ 

អស់េនះ មនមូលែតមួយ េ យអពយកតមូល មួយយ៉ងេទៀត ពួក 

ធម៌  មនមូលែតមួយ េ យអពយកតមូល ពួកធម៌ទងំអស់េនះ 

ជអពយ្រកឹត ។ ពួកធម៌ មួយ មនមូលែតមួយ េ យអពយកតមូល 

ពួកធម៌ទងំអស់េនះ មនគន និងគន ជមូល េ យអពយកតមូល មួយ 

យ៉ងេទៀត ពួកធម៌  មនគន និងគន ជមូល េ យអពយកតមូល 

ពួកធម៌ទងំអស់េនះ   ជអពយ្រកឹត  ។   ពួកធម៌ មួយ   ជអពយ្រកឹត 
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៧ 

មូលយមកស    ឧេទទស េ  

សេព្វ េត អពយកតមលូមលូក េយ  បន អពយ- 
កតមលូមលូក សេព្វ េត ធមម  អពយក  ។ 
េយេកចិ អពយក  ធមម  សេព្វ េត អពយកត- 
មេូលន ឯកមលូមលូក េយ  បន អពយ- 
កតមេូលន ឯកមលូមលូក សេព្វ េត ធមម  
អពយក  ។ េយេកចិ អពយកតមេូលន ឯក- 
មលូមលូក ធមម  សេព្វ េត អពយកតមេូលន 
អញញមញញមលូមលូក េយ  បន អពយកត- 
មេូលន អញញមញញមលូមលូក សេព្វ េត ធមម  
អពយក      ។ 
 [៤] េយេកចិ នម ធមម  សេព្វ េត 
នមមូ  េយ  បន នមមូ  សេព្វ េត 
ធមម  នម ។ េយេកចិ នម ធមម  សេព្វ 
េត នមមេូលន ឯកមូ  េយ  បន នម- 
មេូលន ឯកមូ (១) សេព្វ េត ធមម  នម ។ 
េយេកចិ នមមេូលន ឯកមូ  ធមម  សេព្វ 
េត នមមេូលន អញញមញញមូ  េយ  បន 
      ១   ឱ.    ឯកមូលមូ    ។ 
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៧ 

មូលយមកៈ   ឧេទទស រៈ 

ពួកធម៌ទងំអស់េនះ មនអពយកតមូលជមូល មួយយ៉ងេទៀត 

ពួកធម៌  មនអពយកតមូលជមូល ពួកធម៌ទងំអស់េនះ ជ 

អពយ្រកឹត ។ ពួកធម៌ មួយ ជអពយ្រកឹត ពួកធម៌ទងំអស់េនះ 

មនមូលែតមួយជមូល េ យអពយកតមូល មួយយ៉ងេទៀត ពួក 

ធម៌  មនមូលែតមួយជមូល េ យអពយកតមូល ពួកធម៌ទងំ 

អស់េនះ ជអពយ្រកឹត ។ ពួកធម៌ មួយ មនមូលែតមួយជ 

មូល េ យអពយកតមូល ពួកធម៌ទងំអស់េនះ មនមូលៃនគន និង 

គន ជមូល េ យអពយកតមូល មួយយ៉ងេទៀត ពួកធម៌  មន 

មូលៃនគន និងគន ជមូល េ យអពយកតមូល ពួកធម៌ទងំអស់េនះ 

ជអពយ្រកឹត    ។ 

 [៤] ពួកធម៌ មួយ ជនម ពួកធម៌ទងំអស់េនះ ជមូល 

ៃននម មួយយ៉ងេទៀត ពួកធម៌  ជមូលៃននម ពួកធម៌ទងំ 

អស់េនះ ជនម ។ ពួកធម៌ មួយ ជនម ពួកធម៌ទងំអស់ 

េនះ មនមូលែតមួយ េ យនមមូល មួយយ៉ងេទៀត ពួកធម៌ 

 មនមូលែតមួយ េ យនមមូល ពួកធម៌ទងំអស់េនះ ជ 

នម ។ ពួកធម៌ មួយ មនមូលែតមួយ េ យនមមូល ពួកធម៌ 

ទងំអស់េនះ   មនគន និងគន ជមូល    េ យនមមូល   មួយយ៉ងេទៀត 
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៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

នមមេូលន អញញមញញមូ  សេព្វ េត ធមម  នម ។ 

េយេកចិ នម ធមម  សេព្វ េត នមមលូមូ  េយ 

 បន នមមលូមូ  សេព្វ េត ធមម  នម ។ 

េយេកចិ នម ធមម  សេព្វ េត នមមេូលន 

ឯកមលូមូ  េយ  បន នមមេូលន ឯកមលូ- 

មូ  សេព្វ េត ធមម  នម ។ េយេកចិ នម- 

មេូលន ឯកមលូមូ  ធមម  សេព្វ េត នមម-ូ 

េលន អញញមញញមលូមូ  េយ  បន នមមេូលន 

អញញមញញមលូមូ  សេព្វ េត ធមម  នម ។ េយ- 

េកចិ នម ធមម  សេព្វ េត នមមលូក េយ  

បន នមមលូក សេព្វ េត ធមម  នម ។ េយេកចិ 

នម ធមម  សេព្វ េត នមមេូលន ឯកមលូក 

េយ  បន នមមេូលន  ឯកមលូក សេព្វ េត 

ធមម  នម ។ េយេកចិ នមមេូលន ឯកមលូ- 

ក ធមម  សេព្វ េត នមមេូលន អញញមញញមលូ- 

ក       េយ                បន       នមមេូលន       អញញមញញមលូក 
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៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ពួកធម៌  មនគន និងគន ជមូល េ យនមមូល ពួកធម៌ទងំ 
អស់េនះ ជនម ។ ពួកធម៌ មួយ ជនម ពួកធម៌ 
ទងំអស់េនះ មននមមូលជមូល មួយយ៉ងេទៀត ពួកធម៌  
មននមមូលជមូល ពួកធម៌ទងំអស់េនះ ជនម ។ ពួកធម៌ 

មួយ ជនម ពួកធម៌ទងំអស់េនះ មនមូលែតមួយជមូល 
េ យនមមូល មួយយ៉ងេទៀត ពួកធម៌  មនមូលែតមួយជ 
មូល េ យនមមូល ពួកធម៌ទងំអស់េនះ ជនម ។ ពួកធម៌ 

មួយ មនមូលែតមួយជមូល េ យនមមូល ពួកធម៌ទងំ 
អស់េនះ មនមូលៃនគន និងគន ជមូល េ យនមមូល មួយយ៉ង 
េទៀត ពួកធម៌  មនមូលៃនគន និងគន ជមូល េ យនមមូល 
ពួកធម៌ទងំអស់េនះ ជនម ។ ពួកធម៌ មួយ ជនម ពួកធម៌ 
ទងំអស់េនះ មននមជមូល មួយយ៉ងេទៀត ពួកធម៌  មន 
នមជមូល ពួកធម៌ទងំអស់េនះ ជនម ។ ពួកធម៌ មួយ 
ជនម ពួកធម៌ទងំអស់េនះ មនមូលែតមួយ េ យនមមូល 
មួយយ៉ងេទៀត ពួកធម៌  មនមូលែតមួយ េ យនមមូល ពួកធម៌ 
ទងំអស់េនះ ជនម ។ ពួកធម៌ មួយ មនមូលែតមួយ េ យ 
នមមូល ពួកធម៌ទងំអស់េនះ មនគន និងគន ជមូល េ យនមមូល 
មួយយ៉ងេទៀត    ពួកធម៌      មនគន និងគន ជមូល    េ យនមមូល 
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៩ 

មូលយមេក   កុសលធមមនិេទទេ  

សេព្វ េត ធមម  នម ។ េយេកចិ នម ធមម   
សេព្វ េត នមមលូមលូក េយ  បន នម- 
មលូមលូក សេព្វ េត ធមម  នម ។ េយេកចិ 
នម ធមម  សេព្វ េត នមមេូលន ឯកមលូម-ូ 
លក េយ  បន នមមេូលន ឯកមលូមលូក 
សេព្វ េត ធមម  នម ។ េយេកចិ នមមេូលន 
ឯកមលូមលូក ធមម  សេព្វ េត នមមេូលន 
អញញមញញមលូមលូក េយ  បន នមមេូលន 
អញញមញញមលូមលូក សេព្វ េត ធមម  នម ។ 
 [៥] េយេកចិ កុស  ធមម  សេព្វ េត 
កុសលេហត ូ ។ េប ។ កុសលនិទន ។ េប ។ 
កុសលសមភ  ។ េប ។ កុសលបបភ  ។ េប ។ 
កុសលសមុ ្ឋ ន ។ េប ។ កុស  ។ េប ។ 
កុស រមម  ។ េប ។ កុសលបបចចយ ។ េប ។ 
កុសលសមុទយ    ។    េប    ។ 
 មលំូ     េហតុ    និទនញច       សមភេ     បភេវន    ច 
 សមុ ្ឋ ន រមម      បចចេយ  សមុទេយន  ចតិ  ។ 

ឧេទទស េ    ។ 
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៩ 

មូលយមកៈ   កុសលធមមនិេទទស 

ពួកធម៌ទងំអស់េនះ ជនម ។ ពួកធម៌ មួយ ជនម ពួក 
ធម៌ទងំអស់េនះ មននមមូលជមូល មួយយ៉ងេទៀត ពួកធម៌  
មននមមូលជមូល ពួកធម៌ទងំអស់េនះ ជនម ។ ពួកធម៌ 

មួយ ជនម ពួកធម៌ទងំអស់េនះ មនមូលែតមួយជមូល 
េ យនមមូល មួយយ៉ងេទៀត ពួកធម៌  មនមូលែតមួយជមូល 
េ យនមមូល ពួកធម៌ទងំអស់េនះ ជនម ។ ពួកធម៌ មួយ 
មនមូលែតមួយជមូល េ យនមមូល ពួកធម៌ទងំអស់េនះ មន 
មូលៃនគន និងគន ជមូល េ យនមមូល មួយយ៉ងេទៀត ពួកធម៌  
មនមូលៃនគន និងគន ជមូល េ យនមមូល ពួកធម៌ទងំអស់េនះ 
ជនម    ។ 
 [៥] ពួកធម៌ មួយ ជកុសល ពួកធម៌ទងំអស់េនះ ជេហតុ 
ៃនកុសល ។ េប ។ ជនិទនៃនកុសល ។ េប ។ ជទីេកើតៃនកុសល 
។ េប ។ ជែដនេកើតៃនកុសល ។ េប ។ ជសមុ ្ឋ នៃនកុសល ។ េប ។ 
ជ រៃនកុសល ។ េប ។ ជ រមមណ៍ៃនកុសល ។ េប ។ ជ 
បចច័យៃនកុសល   ។   េប   ។    ជសមុទយ័ៃនកុសល   ។    េប   ។ 
 មូល ១ េហតុ ១ និទន ១ សមភវៈ ១ បភវៈ សមុ ្ឋ ន ១ 

 រ ១   រមមណ៍ ១   បចច័យ ១   សមុទយ័ ១   ។ 
ចប់   ឧេទទស រៈ   ។ 
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១០ 

និេទទស េ  

 [៦] េយេកចិ កុស  ធមម  សេព្វ េត 
កុសលមូ តិ ។ តីេណវ កុសលមូ និ អវ- 
េស  កុស  ធមម  ន កុសលមូ  ។ េយ 

 បន កុសលមូ  សេព្វ េត ធមម  កុស តិ ។ 
មន្ត  ។ េយេកចិ កុស  ធមម  សេព្វ េត 

កុសលមេូលន ឯកមូ តិ ។ មន្ត  ។ េយ  
បន កុសលមេូលន ឯកមូ  សេព្វ េត ធមម  
កុស តិ ។ កុសលសមុ ្ឋ នំ របូំ កុសលមេូលន 
ឯកមលំូ ន កុសលំ កុសលំ កុសលមេូលន ឯក- 
មលូេញច វ កុសលញច  ។ េយេកចិ កុសលមេូលន 
ឯកមូ  ធមម  សេព្វ េត កុសលមេូលន អញញ- 
មញញមូ តិ ។ មូ និ យនិ ឯកេ  ឧបបជជន្តិ 
កុសលមូ និ ឯកមូ និ េចវ អញញមញញមូ និ 
ច អវេស  កុសលមលូសហជ  ធមម  កុ- 
សលមេូលន ឯកមូ  ន ច អញញមញញមូ  ។ 
េយ  បន កុសលមេូលន អញញមញញមូ  សេព្វ 
េត      ធមម        កុស តិ     ។     មន្ត       ។ 
 [៧]        េយេកចិ         កុស          ធមម        សេព្វ        េត 
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១០ 

និេទទស រៈ 

 [៦] ពួកធម៌ មួយ ជកុសល ពួកធម៌ទងំអស់េនះ ជ 
កុសលមូលឬ ។ កុសលមូល មន្រតឹមែត ៣ ឯពួកធម៌ ជកុសល 
ដ៏េសស មិនែមនជកុសលមូលេឡើយ ។ មួយយ៉ងេទៀត ពួកធម៌ 

 ជកុសលមូល ពួកធម៌ទងំអស់េនះ ជកុសលឬ ។ េអើ ។ 
ពួកធម៌ មួយ ជកុសល ពួកធម៌ទងំអស់េនះ មនមូលែតមួយ 
េ យកុសលមូលឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត ពួកធម៌  មន 
មូលែតមួយ េ យកុសលមូល ពួកធម៌ទងំអស់េនះ ជកុសលឬ ។ 
រូប មនកុសលជសមុ ្ឋ ន មនមូលែតមួយ េ យកុសលមូល ែត 
មិនែមនជកុសលេឡើយ ឯកុសល មនមូលែតមួយ េ យកុសល- 
មូលផង ជកុសលផង ។ ពួកធម៌ មួយ មនមូលែតមួយ េ យ 
កុសលមូល ពួកធម៌ទងំអស់េនះ មនគន និងគន ជមូល េ យកុសល- 
មូលឬ ។ មូលទងំ យ  ជកុសលមូល េកើតកនុងទីជមួយគន  
មនមូលែតមួយផង មនគន និងគន ជមូលផង ឯពួកធម៌ដ៏េសស ែដល 
េកើតជមួយនឹងកុសលមូល េឈម ះថមនមូលែតមួយ េ យកុសលមូល 
ែតមិនែមនេឈម ះថមនគន និងគន ជមូលេឡើយ ។ មួយយ៉ងេទៀត 
ពួកធម៌  មនគន និងគន ជមូល េ យកុសលមូល ពួកធម៌ទងំអស់ 
េនះ   ជកុសលឬ   ។   េអើ   ។ 
 [៧]      ពួកធម៌ មួយ        ជកុសល        ពួកធម៌ទងំអស់េនះ 
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១១ 

មូលយមេក   កុសលធមមនិេទទេ  

កុសលមលូមូ តិ ។ តីេណវ កុសលមលូមូ និ 
អវេស  កុស  ធមម  ន កុសលមលូមូ  ។ 
េយ  បន កុសលមលូមូ  សេព្វ េត ធមម  
កុស តិ ។ មន្ត  ។ េយេកចិ កុស  
ធមម  សេព្វ េត កុសលមេូលន ឯកមលូមូ - 
តិ ។ មន្ត  ។ េយ  បន កុសលមេូលន 
ឯកមលូមូ  សេព្វ េត ធមម  កុស តិ ។ 
កុសលសមុ ្ឋ នំ របូំ កុសលមេូលន ឯកមលូមលំូ 
ន កុសលំ កុសលំ កុសលមេូលន ឯកមលូ- 
មលូេញច វ កុសលញច  ។ េយេកចិ កុសលមេូលន 
ឯកមលូមូ  ធមម  សេព្វ េត កុសលមេូលន 
អញញមញញមលូមូ តិ ។ មូ និ យនិ ឯកេ  
ឧបបជជន្តិ កុសលមូ និ ឯកមលូមូ និ េចវ 
អញញមញញមលូមូ និ ច អវេស  កុសលមលូ- 
សហជ  ធមម  កុសលមេូលន ឯកមលូមូ  
ន ច អញញមញញមលូមូ  ។ េយ  បន កុសល- 
មេូលន អញញមញញមលូមូ  សេព្វ េត ធមម  កុស- 

តិ     ។    មន្ត      ។ 
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១១ 

មូលយមកៈ   កុសលធមមនិេទទស 

មនកុសលមូលជមូលឬ ។ ពួកកុសលមូលជមូល មន្រតឹមែត ៣ 
ពួកធម៌ ជកុសល ដ៏េសស មិនែមនេឈម ះថមនកុសលមូលជមូល 
េឡើយ ។ មួយយ៉ងេទៀត ពួកធម៌  មនកុសលមូលជមូល 
ពួកធម៌ទងំអស់េនះ ជកុសលឬ ។ េអើ ។ ពួកធម៌ មួយ ជ 
កុសល ពួកធម៌ទងំអស់េនះ មនមូលែតមួយជមូល េ យ 
កុសលមូលឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត ពួកធម៌  មនមូល 
ែតមួយជមូល េ យកុសលមូល ពួកធម៌ទងំអស់េនះ ជកុសល 
ឬ ។ រូប មនកុសលជសមុ ្ឋ ន មនមូលែតមួយជមូល េ យ 
កុសលមូល ែតមិនែមនជកុសល ឯកុសល មនមូលែតមួយជមូល 
េ យកុសលមូលផង ជកុសលផង ។ ពួកធម៌ មួយ មនមូល 
ែតមួយជមូល េ យកុសលមូល ពួកធម៌ទងំអស់េនះ មនមូល 
ៃនគន និងគន ជមូល េ យកុសលមូលឬ ។ មូលទងំ យ  ជ 
កុសលមូល េកើតកនុងទីជមួយគន  (មូលទងំ យេនះ) េឈម ះថ 
មនមូលែតមួយជមូលផង េឈម ះថមនមូលៃនគន និងគន ជមូលផង 
ឯពួកធម៌ដ៏េសស ែដលេកើតជមួយនឹងកុសលមូល េឈម ះថមនមូល 
ែតមួយជមូល េ យកុសលមូល ែតមិនែមនេឈម ះថមនមូលៃនគន  
និងគន ជមូលេឡើយ ។ មួយយ៉ងេទៀត ពួកធម៌  មនមូលៃន 
គន និងគន ជមូល េ យកុសលមូល ពួកធម៌ទងំអស់េនះ ជកុសល 
ឬ   ។   េអើ   ។ 
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១២ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៨] េយេកចិ កុស  ធមម  សេព្វ េត 
កុសលមលូកតិ ។ មន្ត  ។ េយ  បន 
កុសលមលូក សេព្វ េត ធមម  កុស តិ ។ 
កុសលសមុ ្ឋ នំ របូំ កុសលមលូកំ ន កុសលំ 
កុសលំ កុសលមលូកេញច វ កុសលញច  ។ េយ- 
េកចិ កុស  ធមម  សេព្វ េត កុសលមេូលន 
ឯកមលូកតិ ។ មន្ត  ។ េយ  បន 
កុសលមេូលន ឯកមលូក សេព្វ េត ធមម  
កុស តិ ។ កុសលសមុ ្ឋ នំ របូំ កុសលមេូលន 
ឯកមលូកំ ន កុសលំ កុសលំ កុសលមេូលន 
ឯកមលូកេញច វ កុសលញច  ។ េយេកចិ កុសល- 
មេូលន ឯកមលូក ធមម  សេព្វ េត កុសលមេូលន 
អញញមញញមលូកតិ ។ មូ និ យនិ ឯកេ  
ឧបបជជន្តិ កុសលមូ និ ឯកមលូកនិ េចវ អញញ- 
មញញមលូកនិ ច អវេស  កុសលមលូសហជ  
ធមម  កុសលមេូលន ឯកមលូក ន ច អញញ- 
មញញមលូក ។ េយ  បន កុសលមេូលន អញញ- 
មញញមលូក     សេព្វ    េត    ធមម     កុស តិ    ។    មន្ត     ។ 
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១២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៨] ពួកធម៌ មួយ ជកុសល ពួកធម៌ទងំអស់េនះ មន 
កុសលជមូលឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត ពួកធម៌  មនកុសល 
ជមូល ពួកធម៌ទងំអស់េនះ ជកុសលឬ ។ រូប មនកុសលជ 
សមុ ្ឋ ន មនកុសលជមូល ែតមិនែមនជកុសលេឡើយ ឯកុសល 
មនកុសលជមូលផង ជកុសលផង ។ ពួកធម៌ មួយ ជកុសល 
ពួកធម៌ទងំអស់េនះ មនមូលែតមួយ េ យកុសលមូលឬ ។ េអើ ។ 
មួយយ៉ងេទៀត ពួកធម៌  មនមូលែតមួយ េ យកុសលមូល 
ពួកធម៌ទងំអស់េនះ ជកុសលឬ ។ រូប មនកុសលជសមុ ្ឋ ន 
មនមូលែតមួយ េ យកុសលមូល ែតមិនែមនជកុសលេឡើយ ឯ 
កុសល មនមូលែតមួយ េ យកុសលមូលផង ជកុសលផង ។ 
ពួកធម៌ មួយ មនមូលែតមួយ េ យកុសលមូល ពួកធម៌ទងំអស់ 
េនះ មនគន និងគន ជមូល េ យកុសលមូលឬ ។ មូលទងំ- 

យ  ជកុសលមូល េកើតកនុងទីជមួយគន  (មូលទងំ យ 
េនះ) មនមូលែតមួយផង មនគន និងគន ជមូលផង ឯពួកធម៌ 
ដ៏េសស ែដលេកើតជមួយនឹងកុសលមូល ្រគន់ែតមនមូលែតមួយ 
េ យកុសលមូល ែតមិនែមនមនគន និងគន ជមូលេឡើយ ។ មួយ 
យ៉ងេទៀត ពួកធម៌  មនគន និងគន ជមូល េ យកុសលមូល 
ពួកធម៌ទងំអស់េនះ    ជកុសលឬ   ។    េអើ   ។ 
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១៣ 

មូលយមេក   កុសលធមមនិេទទេ  

 [៩] េយេកចិ កុស  ធមម  សេព្វ េត 
កុសលមលូមលូកតិ ។ មន្ត  ។ េយ  បន 
កុសលមលូមលូក សេព្វ េត ធមម  កុស តិ ។ 
កុសលសមុ ្ឋ នំ របូំ កុសលមលូមលូកំ ន កុសលំ 
កុសលំ កុសលមលូមលូកេញច វ កុសលញច  ។ 
េយេកចិ កុស  ធមម  សេព្វ េត កុសល- 
មេូលន ឯកមលូមលូកតិ ។ មន្ត  ។ េយ 

 បន កុសលមេូលន ឯកមលូមលូក សេព្វ 
េត ធមម  កុស តិ ។ កុសលសមុ ្ឋ នំ របូំ 
កុសលមេូលន ឯកមលូមលូកំ ន កុសលំ 
កុសលំ កុសលមេូលន ឯកមលូមលូកេញច វ កុ- 
សលញច  ។ េយេកចិ កុសលមេូលន ឯកមលូ- 
មលូក ធមម  សេព្វ េត កុសលមេូលន អញញ- 
មញញមលូមលូកតិ ។ មូ និ យនិ ឯកេ  
ឧបបជជន្តិ កុសលមូ និ ឯកមលូមលូកនិ េចវ 
អញញមញញមលូមលូកនិ ច អវេស  កុសល- 
មលូសហជ  ធមម  កុសលមេូលន ឯកមលូ- 
មលូក     ន     ច     អញញមញញមលូមលូក    ។     េយ         បន 
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១៣ 

មូលយមកៈ   កុសលធមមនិេទទស 

 [៩] ពួកធម៌ មួយ ជកុសល ពួកធម៌ទងំអស់េនះ 
មនកុសលមូលជមូលឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត ពួកធម៌  
មនកុសលមូលជមូល ពួកធម៌ទងំអស់េនះ ជកុសលឬ ។ រូប 
មនកុសលជសមុ ្ឋ ន មនកុសលមូលជមូល ែតមិនែមនជកុសល 
េឡើយ ឯកុសល មនកុសលមូលជមូលផង ជកុសលផង ។ 
ពួកធម៌ មួយ ជកុសល ពួកធម៌ទងំអស់េនះ មនមូលែតមួយ 
ជមូល េ យកុសលមូលឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត ពួកធម៌ 

 មនមូលែតមួយជមូល េ យកុសលមូល ពួកធម៌ទងំអស់ 
េនះ ជកុសលឬ ។ រូប មនកុសលជសមុ ្ឋ ន មនមូល 
ែតមួយជមូល េ យកុសលមូល ែតមិនែមនជកុសលេឡើយ ឯ 
កុសល េឈម ះថមនមូលែតមួយជមូល េ យកុសលមូលផង ជ 
កុសលផង ។ ពួកធម៌ មួយ មនមូលែតមួយជមូល េ យ 
កុសលមូល ពួកធម៌ទងំអស់េនះ មនមូលៃនគន និងគន ជមូល េ យ 
កុសលមូលឬ ។ មូលទងំ យ  ជកុសលមូល េកើតកនុងទីជ 
មួយគន  (មូលទងំ យេនះ) មនមូលែតមួយជមូលផង មនមូល 
ៃនគន និងគន ជមូលផង ពួកធម៌ដ៏េសស ែដលេកើតជមួយនឹងកុសល- 
មូល ្រគន់ែតមនមូលែតមួយជមូល េ យកុសលមូល ែតមិនែមន 
មនមូលៃនគន និងគន ជមូលេឡើយ    ។     មួយយ៉ងេទៀត     ពួកធម៌  
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១៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

កុសលមេូលន អញញមញញមលូមលូក សេព្វ េត 
ធមម      កុស តិ    ។    មន្ត     ។ 
 [១០] េយេកចិ អកុស  ធមម  សេព្វ េត 
អកុសលមូ តិ ។ តីេណវ អកុសលមូ និ 
អវេស  អកុស  ធមម  ន អកុសលមូ  ។ 
េយ  បន អកុសលមូ  សេព្វ េត ធមម  
អកុស តិ ។ មន្ត  ។ េយេកចិ អកុស  
ធមម  សេព្វ េត អកុសលមេូលន ឯកមូ តិ ។ 
អេហតុកំ អកុសលំ អកុសលមេូលន ន ឯក- 
មលំូ សេហតុកំ អកុសលំ អកុសលមេូលន 
ឯកមលំូ ។ េយ  បន អកុសលមេូលន 
ឯកមូ  សេព្វ េត ធមម  អកុស តិ ។ 
អកុសលសមុ ្ឋ នំ របូំ អកុសលមេូលន ឯក- 
មលំូ ន អកុសលំ អកុសលំ អកុសលមេូលន 
ឯកមលូេញច វ អកុសលញច  ។ េយេកចិ អកុ- 
សលមេូលន ឯកមូ  ធមម  សេព្វ េត អកុសល- 
មេូលន អញញមញញមូ តិ ។ មូ និ យនិ ឯក- 
េ         ឧបបជជន្តិ        អកុសលមូ និ        ឯកមូ និ         េចវ 
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១៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

មនមូលៃនគន និងគន ជមូល េ យកុសលមូល ពួកធម៌ទងំអស់េនះ 
ជកុសលមូលឬ    ។    េអើ   ។ 
 [១០] ពួកធម៌ មួយ ជអកុសល ពួកធម៌ទងំអស់េនះ 
ជអកុសលមូលឬ ។ ពួកអកុសលមូល មន្រតឹមែត ៣ ឯពួកធម៌ 
ជអកុសលដ៏េសស មិនែមនេឈម ះថអកុសលមូលេឡើយ ។ មួយ 
យ៉ងេទៀត ពួកធម៌  ជអកុសលមូល ពួកធម៌ទងំអស់េនះ ជ 
អកុសលឬ ។ េអើ ។ ពួកធម៌ មួយ ជអកុសល ពួកធម៌ទងំ 
អស់េនះ មនមូលែតមួយ េ យអកុសលមូលឬ ។ អកុសល 
ជអេហតុកៈ មិនែមនមនមូលែតមួយ េ យអកុសលមូលេឡើយ  
ឯអកុសល ជសេហតុកៈ េទើបមនមូលែតមួយ េ យអកុសល- 
មូល ។ មួយយ៉ងេទៀត ពួកធម៌  មនមូលែតមួយ េ យ 
អកុសលមូល ពួកធម៌ទងំអស់េនះ ជអកុសលឬ ។ រូប មនអកុ- 
សលជសមុ ្ឋ ន មនមូលែតមួយ េ យអកុសលមូល ែតមិនែមន 
ជអកុសលេឡើយ ឯអកុសល មនមូលែតមួយ េ យអកុសល- 
មូលផង ជអកុសលផង ។ ពួកធម៌ មួយ មនមូលែតមួយ 
េ យអកុសលមូល ពួកធម៌ទងំអស់េនះ មនគន និងគន ជមូល 
េ យអកុសលមូលឬ ។ មូលទងំ យ  ជអកុសលមូល 
េកើតកនុងទីជមួយគន         (មូលទងំ យេនះ)        មនមូលែតមួយផង 
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១៥ 

មូលយមេក   អកុសលធមមនិេទទេ  

អញញមញញមូ និ ច អវេស  អកុសលមលូ- 
សហជ  ធមម  អកុសលមេូលន ឯកមូ  ន 
ច អញញមញញមូ  ។ េយ  បន អកុសល- 
មេូលន អញញមញញមូ  សេព្វ េត ធមម  អកុស- 

តិ    ។    មន្ត      ។ 
 [១១] េយេកចិ អកុស  ធមម  សេព្វ េត 
អកុសលមលូមូ តិ ។ តីេណវ អកុសលមលូ- 
មូ និ អវេស  អកុស  ធមម  ន អកុ- 
សលមលូមូ  ។ េយ  បន អកុសលមលូ- 
មូ  សេព្វ េត ធមម  អកុស តិ ។ មន្ត  ។ 
េយេកចិ អកុស  ធមម  សេព្វ េត អកុសល- 
មេូលន ឯកមលូមូ តិ ។ អេហតុកំ អកុសលំ 
អកុសលមេូលន ន ឯកមលូមលំូ សេហតុកំ 
អកុសលំ អកុសលមេូលន ឯកមលូមលំូ ។ េយ 

 បន អកុសលមេូលន ឯកមលូមូ  សេព្វ េត 
ធមម  អកុស តិ ។ អកុសលសមុ ្ឋ នំ របូំ អកុ- 
សលមេូលន ឯកមលូមលំូ ន អកុសលំ អកុសលំ 
អកុសលមេូលន         ឯកមលូមលូេញច វ        អកុសលញច        ។ 
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១៥ 

មូលយមកៈ   អកុសលធមមនិេទទស 

មនគន និងគន ជមូលផង ឯពួកធម៌ដ៏េសស ែដលេកើតជមួយនឹងអកុ- 
សលមូល មនមូលែតមួយ េ យអកុសលមូល ែតមិនែមនមនគន និង 
គន ជមូលេឡើយ ។ មួយយ៉ងេទៀត ពួកធម៌  មនគន និងគន ជមូល 
េ យអកុសលមូល ពួកធម៌ទងំអស់េនះ ជអកុសលឬ ។ េអើ ។ 
 [១១] ពួកធម៌ មួយ ជអកុសល ពួកធម៌ទងំអស់េនះ 
មនអកុសលមូលជមូលឬ ។ ពួកអកុសលមូលជមូល មន្រតឹម 
ែត ៣ ឯពួកធម៌ ជអកុសលដ៏េសស មិនែមនេឈម ះថមនអកុសល- 
មូលជមូលេឡើយ ។ មួយយ៉ងេទៀត ពួកធម៌  មនអកុស- 
លមូលជមូល ពួកធម៌ទងំអស់េនះ ជអកុសលឬ ។ េអើ ។ 
ពួកធម៌ មួយ ជអកុសល ពួកធម៌ទងំអស់េនះ មនមូលែត 
មួយជមូល េ យអកុសលមូលឬ ។ អកុសល ជអេហតុកៈ 
មិនែមនមនមូលែតមួយជមូល េ យអកុសលមូលេឡើយ ឯអកុ- 
សល ជសេហតុកៈ េទើបមនមូលែតមួយជមូល េ យអកុ- 
សលមូល ។ មួយយ៉ងេទៀត ពួកធម៌  មនមូលែតមួយ 
ជមូល េ យអកុសលមូល ពួកធម៌ទងំអស់េនះ ជអកុសល 
ឬ ។ រូប មនអកុសលជសមុ ្ឋ ន មនមូលែតមួយជមូល 
េ យអកុសលមូល ែតមិនែមនជអកុសលេឡើយ ឯអកុសល មន 
មូលែតមួយជមូល        េ យអកុសលមូលផង        ជអកុសលផង   ។ 
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១៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

េយេកចិ អកុសលមេូលន ឯកមលូមូ  ធមម  

សេព្វ េត អកុសលមេូលន អញញមញញមលូមូ តិ ។ 

មូ និ យនិ ឯកេ  ឧបបជជន្តិ អកុសលមូ និ 

ឯកមលូមូ និ េចវ អញញមញញមលូមូ និ ច អវ- 

េស  អកុសលមលូសហជ  ធមម  អកុសល- 

មេូលន ឯកមលូមូ  ន ច អញញមញញមលូមូ  ។ 

េយ  បន អកុសលមេូលន អញញមញញមលូមូ  

សេព្វ      េត      ធមម       អកុស តិ      ។      មន្ត       ។ 

 [១២] េយេកចិ អកុស  ធមម  សេព្វ  

អកុសលមលូកតិ ។ អេហតុកំ អកុសលំ ន 

អកុសលមលូកំ សេហតុកំ អកុសលំ អកុសល- 

មលូកំ ។ េយ  បន អកុសលមលូក សេព្វ េត 

ធមម  អកុស តិ ។ អកុសលសមុ ្ឋ នំ របូំ អកុ- 

សលមលូកំ ន អកុសលំ អកុសលំ អកុសលមលូ- 

កេញច វ អកុសលញច  ។ េយេកចិ អកុស  ធមម  

សេព្វ េត អកុសលមេូលន ឯកមលូកតិ ។ អ- 

េហតុកំ       អកុសលំ      អកុសលមេូលន      ន      ឯកមលូកំ 
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១៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ពួកធម៌ មួយ មនមូលែតមួយជមូល េ យអកុសលមូល ពួក 
ធម៌ទងំអស់េនះ មនមូលៃនគន និងគន ជមូល េ យអកុសលមូល 
ឬ ។ មូលទងំ យ  ជអកុសលមូល េកើតកនុងទីជមួយគន  
(មូលទងំ យេនះ) មនមូលែតមួយជមូលផង មនមូលៃនគន និង 
គន ជមូលផង ឯពួកធម៌ដ៏េសស ែដលេកើត្រពមគន នឹងអកុសលមូល 
្រគន់ែតមនមូលែតមួយជមូល េ យអកុសលមូល ែតមិនែមនមន 
មូលៃនគន និងគន ជមូលេឡើយ ។ មួយយ៉ងេទៀត ពួកធម៌  មន 
មូលៃនគន និងគន ជមូល េ យអកុសលមូល ពួកធម៌ទងំអស់េនះ ជ 
អកុសលឬ   ។   េអើ   ។ 
 [១២] ពួកធម៌ មួយ ជអកុសល ពួកធម៌ទងំអស់េនះ មន 
អកុសលជមូលឬ ។ អកុសល ជអេហតុកៈ មិនែមនមនអកុសល 
ជមូលេឡើយ ឯអកុសល ជសេហតុកៈ េទើបមនអកុសលជមូល ។ 
មួយយ៉ងេទៀត ពួកធម៌  មនអកុសលជមូល ពួកធម៌ទងំអស់ 
េនះ ជអកុសលឬ ។ រូប មនអកុសលជសមុ ្ឋ ន មនអកុសលជ 
មូល ែតមិនែមនជអកុសលេឡើយ ឯអកុសល េទើបមនអកុសលជ 
មូលផង ជអកុសលផង ។ ពួកធម៌ មួយ ជអកុសល ពួកធម៌ 
ទងំអស់េនះ មនមូលែតមួយ េ យអកុសលមូលឬ ។ អកុសល 
ជអេហតុកៈ       មិនែមនមនមូលែតមួយ      េ យអកុសលមូលេឡើយ 



40 

 

១៧ 

មូលយមេក   អកុសលធមមនិេទទេ  

សេហតុកំ អកុសលំ អកុសលមេូលន ឯកមលូ- 
កំ ។ េយ  បន អកុសលមេូលន ឯកមលូក 
សេព្វ េត ធមម  អកុស តិ ។ អកុសលសមុ ្ឋ នំ 
របូំ អកុសលមេូលន ឯកមលូកំ ន អកុសលំ 
អកុសលំ អកុសលមេូលន ឯកមលូកេញច វ អកុ- 
សលញច  ។ េយេកចិ អកុសលមេូលន ឯកមលូក 
ធមម  សេព្វ េត អកុសលមេូលន អញញមញញមលូ- 
កតិ ។ មូ និ យនិ ឯកេ  ឧបបជជន្តិ អកុស- 
លមូ និ ឯកមលូកនិ េចវ អញញមញញមលូកន ិ
ច អវេស  អកុសលមលូសហជ  ធមម  អកុ- 
សលមេូលន ឯកមលូក ន ច អញញមញញមលូក ។ 
េយ  បន អកុសលមេូលន អញញមញញមលូក 
សេព្វ    េត    ធមម      អកុស តិ    ។    មន្ត     ។ 
 [១៣] េយេកចិ អកុស  ធមម  សេព្វ េត 
អកុសលមលូមលូកតិ ។ អេហតុកំ អកុសលំ 
ន អកុសលមលូមលូកំ សេហតុកំ អកុសលំ 
អកុសលមលូមលូកំ ។ េយ  បន អកុសល- 
មលូមលូក         សេព្វ        េត        ធមម          អកុស តិ       ។ 
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១៧ 

មូលយមកៈ    អកុសលធមមនិេទទស 

ឯអកុសល ជសេហតុកៈ េទើបមនមូលែតមួយ េ យអកុសលមូល ។ 
មួយយ៉ងេទៀត ពួកធម៌  មនមូលែតមួយ េ យអកុសលមូល 
ពួកធម៌ទងំអស់េនះ ជអកុសលឬ ។ រូប មនអកុសលជសមុ ្ឋ ន 
មនមូលែតមួយ េ យអកុសលមូល ែតមិនែមនជអកុសលេឡើយ 
ឯអកុសល មនមូលែតមួយ េ យអកុសលមូលផង ជអកុសល 
ផង ។ ពួកធម៌ មួយ មនមូលែតមួយ េ យអកុសលមូល 
ពួកធម៌ទងំអស់េនះ មនគន និងគន ជមូល េ យអកុសលមូលឬ ។ 
មូលទងំ យ  ជអកុសលមូល េកើតកនុងទីជមួយគន  (មូលទងំ- 

យេនះ) មនមូលែតមួយផង ជមូលៃនគន និងគន ផង ឯពួកធម៌ 
ដ៏េសស ែដលេកើត្រពមគន នឹងអកុសលមូល ្រគន់ែតមនមូលែតមួយ 
េ យអកុសលមូល ែតមិនែមនមនគន និងគន ជមូលេឡើយ ។ មួយ 
យ៉ងេទៀត ពួកធម៌  មនគន និងគន ជមូល េ យអកុសលមូល 
ពួកធម៌ទងំអស់េនះ   ជអកុសលឬ   ។   េអើ   ។ 
 [១៣] ពួកធម៌ មួយ ជអកុសល ពួកធម៌ទងំអស់េនះ 
មនអកុសលមូលជមូលឬ ។ អកុសល ជអេហតុកៈ មិន 
ែមនមនអកុសលមូលជមូលេឡើយ ឯអកុសល ជសេហតុកៈ 
េទើបមនអកុសលមូលជមូល ។ មួយយ៉ងេទៀត ពួកធម៌  
មនអកុសលមូលជមូល      ពួកធម៌ទងំអស់េនះ     ជអកុសលឬ     ។ 
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១៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

អកុសលសមុ ្ឋ នំ របូំ អកុសលមលូមលូកំ ន 
អកុសលំ អកុសលំ អកុសលមលូមលូកេញច វ 
អកុសលញច  ។ េយេកចិ អកុស  ធមម  
សេព្វ េត អកុសលមេូលន ឯកមលូមលូកតិ ។ 
អេហតុកំ អកុសលំ អកុសលមេូលន ន ឯក- 
មលូមលូកំ សេហតុកំ អកុសលំ អកុសល- 
មេូលន ឯកមលូមលូកំ ។ េយ  បន 
អកុសលមេូលន ឯកមលូមលូក សេព្វ េត 
ធមម  អកុស តិ ។ អកុសលសមុ ្ឋ នំ របូំ 
អកុសលមេូលន ឯកមលូមលូកំ ន អកុសលំ 
អកុសលំ អកុសលមេូលន ឯកមលូមលូកេញច វ 
អកុសលញច  ។ េយេកចិ អកុសលមេូលន 
ឯកមលូមលូក ធមម  សេព្វ េត អកុសលម-ូ 
េលន អញញមញញមលូមលូកតិ ។ មូ និ យនិ 
ឯកេ  ឧបបជជន្តិ អកុសលមូ និ ឯកមលូមលូ- 
កនិ េចវ អញញមញញមលូមលូកនិ ច អវេស  
អកុសលមលូសហជ  ធមម  អកុសលមេូលន 
ឯកមលូមលូក ន ច អញញមញញមលូមលូក ។ 
េយ             បន      អកុសលមេូលន       អញញមញញមលូមលូក 
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១៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

រូប មនអកុសលជសមុ ្ឋ ន មនអកុសលមូលជមូល ែតមិនែមនជ 
អកុសលេឡើយ ឯអកុសល មនអកុសលមូលជមូលផង ជអកុសល 
ផង ។ ពួកធម៌ មួយ ជអកុសល ពួកធម៌ទងំអស់េនះ មនមូល 
ែតមួយជមូល េ យអកុសលមូលឬ ។ អកុសល ជអេហតុកៈ 
មិនែមនមនមូលែតមួយជមូល េ យអកុសលមូលេឡើយ ឯអកុសល 
ជសេហតុកៈ េទើបមនមូលែតមួយជមូល េ យអកុសលមូល ។ 
មួយយ៉ងេទៀត ពួកធម៌  មនមូលែតមួយជមូល េ យអកុសល- 
មូល ពួកធម៌ទងំអស់េនះ ជអកុសលឬ ។ រូប មនអកុសល 
ជសមុ ្ឋ ន មនមូលែតមួយជមូល េ យអកុសលមូល ែតមិនែមន 
ជអកុសលេឡើយ ឯអកុសល មនមូលែតមួយជមូល េ យអកុ- 
សលមូលផង ជអកុសលផង ។ ពួកធម៌ មួយ មនមូលែតមួយ 
ជមូល េ យអកុសលមូល ពួកធម៌ទងំអស់េនះ មនគន និងគន ជ 
មូល េ យអកុសលមូលឬ ។ មូលទងំ យ  ជអកុសល- 
មូល េកើតកនុងទីជមួយគន  (មូលទងំ យេនះ) មនមូលែតមួយជ 
មូលផង មនមូលៃនគន និងគន ជមូលផង ឯពួកធម៌ដ៏េសស ែដលេកើត 
្រពមគន នឹងអកុសលមូល ្រគន់ែតមនមូលែតមួយជមូល េ យអកុ- 
សលមូល ែតមិនែមនមនមូលៃនគន និងគន ជមូលេឡើយ ។ មួយយ៉ង 
េទៀត   ពួកធម៌     មនមូលៃនគន និងគន ជមូល    េ យអកុសលមូល 
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១៩ 

មូលយមេក   អពយកតធមមនិេទទេ  

សេព្វ     េត      ធមម      អកុស តិ     ។    មន្ត     ។ 
 [១៤] េយេកចិ អពយក  ធមម  សេព្វ េត 
អពយកតមូ តិ ។ តីេណវ អពយកតមូ និ 
អវេស  អពយក  ធមម  ន អពយកតមូ  ។ 
េយ  បន អពយកតមូ  សេព្វ េត ធមម  
អពយក តិ ។ មន្ត  ។ េយេកចិ អពយក  
ធមម  សេព្វ េត អពយកតមេូលន ឯកមូ តិ ។ 
អេហតុកំ អពយកតំ អពយកតមេូលន ន ឯក- 
មលំូ សេហតុកំ អពយកតំ អពយកតមេូលន ឯក- 
មលំូ ។ េយ  បន អពយកតមេូលន ឯកមូ  
សេព្វ េត ធមម  អពយក តិ ។ មន្ត  ។ េយ- 
េកចិ អពយកតមេូលន ឯកមូ  ធមម  សេព្វ េត 
អពយកតមេូលន អញញមញញមូ តិ ។ មូ និ យ- 
និ ឯកេ  ឧបបជជន្តិ អពយកតមូ និ ឯកមូ និ 
េចវ អញញមញញមូ និ ច អវេស  អពយកតមលូ- 
សហជ  ធមម  អពយកតមេូលន ឯកមូ  ន ច 
អញញមញញមូ  ។ េយ  បន អពយកតមេូលន អញញ- 
មញញមូ      សេព្វ     េត    ធមម     អពយក តិ    ។    មន្ត     ។ 
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១៩ 

មូលយមកៈ   អពយកតធមមនិេទទស 

ពួកធម៌ទងំអស់េនះ    ជអកុសលឬ    ។   េអើ    ។ 
 [១៤] ពួកធម៌ មួយ ជអពយ្រកឹត ពួកធម៌ទងំអស់េនះ 
ជមូលៃនអពយ្រកឹតឬ ។ អពយកតមូលទងំ យ មន្រតឹមែត ៣ 
ឯពួកធម៌ជអពយ្រកឹតដ៏េសស មិនែមនេឈម ះថអពយកតមូលេឡើយ ។ 
មួយយ៉ងេទៀត ពួកធម៌ មួយ ជមូលៃនអពយ្រកឹត ពួកធម៌ទងំអស់ 
េនះ ជអពយ្រកឹតឬ ។ េអើ ។ ពួកធម៌ មួយ ជអពយ្រកឹត 
ពួកធម៌ទងំអស់េនះ មនមូលែតមួយ េ យអពយកតមូលឬ ។ 
អពយ្រកឹត ជអេហតុកៈ មិនែមនមនមូលែតមួយ េ យអពយកត- 
មូលេឡើយ ឯអពយ្រកឹត ជសេហតុកៈ េទើបមនមូលែតមួយ េ យ 
អពយកតមូល ។ មួយយ៉ងេទៀត ពួកធម៌  មនមូលែតមួយ 
េ យអពយកតមូល ពួកធម៌ទងំអស់េនះ ជអពយ្រកឹតឬ ។ េអើ ។ 
ពួកធម៌ មួយ មនមូលែតមួយ េ យអពយកតមូល ពួកធម៌ 
ទងំអស់េនះ មនគន និងគន ជមូល េ យអពយកតមូលឬ ។ មូល 
ទងំ យ  ជអពយកតមូល េកើតកនុងទីជមួយគន  (មូលទងំ- 

យេនះ) មនមូលែតមួយផង មនគន និងគន ជមូលផង ឯពួក 
ធម៌ដ៏េសស ែដលេកើត្រពមគន នឹងអពយកតមូល ្រគន់ែតមនមូលែត 
មួយ េ យអពយកតមូល ែតមិនែមនមនគន និងគន ជមូលេឡើយ ។ 
មួយយ៉ងេទៀត ពួកធម៌  មនគន និងគន ជមូល េ យអពយកត- 
មូល   ពួកធម៌ទងំអស់េនះ   ជអពយ្រកឹតឬ   ។   េអើ   ។ 
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២០ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [១៥] េយេកចិ អពយក  ធមម  សេព្វ េត 
អពយកតមលូមូ តិ ។ តីេណវ អពយកតមលូម-ូ 

និ អវេស  អពយក  ធមម  ន អពយកត- 
មលូមូ  ។ េយ  បន អពយកតមលូមូ  
សេព្វ េត ធមម  អពយក តិ ។ មន្ត  ។ េយ- 
េកចិ អពយក  ធមម  សេព្វ េត អពយកតម-ូ 
េលន ឯកមលូមូ តិ ។ អេហតុកំ អពយកតំ 
អពយកតមេូលន ន ឯកមលូមលំូ សេហតុកំ 
អពយកតំ អពយកតមេូលន ឯកមលូមលំូ ។ 
េយ  បន អពយកតមេូលន ឯកមលូមូ  
សេព្វ េត ធមម  អពយក តិ ។ មន្ត  ។ េយ- 
េកចិ អពយកតមេូលន ឯកមលូមូ  ធមម  សេព្វ 
េត អពយកតមេូលន អញញមញញមលូមូ តិ ។ ម-ូ 

និ យនិ ឯកេ  ឧបបជជន្តិ អពយកតមូ និ 
ឯកមលូមូ និ េចវ អញញមញញមលូមូ និ ច 
អវេស  អពយកតមលូសហជ  ធមម  អពយ- 
កតមេូលន ឯកមលូមូ  ន ច អញញមញញមលូ- 
មូ  ។ េយ  បន អពយកតមេូលន អញញមញញម-ូ 
លមូ      សេព្វ     េត     ធមម      អពយក តិ    ។    មន្ត      ។ 
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២០ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [១៥] ពួកធម៌ មួយ ជអពយ្រកឹត ពួកធម៌ទងំអស់េនះ 
ជមូលៃនអពយកតមូលឬ ។ មូលៃនអពយកតមូល មន្រតឹមែត ៣ 
ឯពួកធម៌ជអពយ្រកឹតដ៏េសស មិនែមនជមូលៃនអពយកតមូលេឡើយ ។ 
មួយយ៉ងេទៀត ពួកធម៌  ជមូលៃនអពយកតមូល ពួកធម៌ទងំអស់ 
េនះ ជអពយ្រកឹតឬ ។ េអើ ។ ពួកធម៌ មួយ ជអពយ្រកឹត ពួក 
ធម៌ទងំអស់េនះ មនមូលែតមួយជមូល េ យអពយកតមូលឬ ។ 
អពយ្រកឹត ជអេហតុកៈ មិនែមនមនមូលែតមួយជមូល េ យអពយ- 
កតមូលេឡើយ ឯអពយ្រកឹត ជសេហតុកៈ េទើបមនមូលែតមួយជ 
មូល េ យអពយកតមូល ។ មួយយ៉ងេទៀត ពួកធម៌  មន 
មូលែតមួយជមូល េ យអពយកតមូល ពួកធម៌ទងំអស់េនះ ជ 
អពយ្រកឹតឬ ។ េអើ ។ ពួកធម៌ មួយ មនមូលែតមួយជមូល 
េ យអពយកតមូល ពួកធម៌ទងំអស់េនះ មនមូលៃនគន និងគន ជមូល 
េ យអពយកតមូលឬ ។ មូលទងំ យ  ជអពយកតមូល េកើត 
កនុងទីជមួយគន  (មូលទងំ យេនះ) មនមូលែតមួយជមូល 
ផង មនមូលៃនគន និងគន ជមូលផង ឯពួកធម៌ដ៏េសស ែដលេកើត្រពម 
គន នឹងអពយកតមូល ្រគន់ែតមនមូលែតមួយជមូល េ យអពយកត- 
មូល ែតមិនែមនមនមូលៃនគន និងគន ជមូលេឡើយ ។ មួយយ៉ងេទៀត 
ពួកធម៌  មនមូលៃនគន និងគន ជមូល េ យអពយកតមូល ពួកធម៌ 
ទងំអស់េនះ    ជអពយ្រកឹតឬ    ។    េអើ   ។ 
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២១ 

មូលយមេក   អពយកតធមមនិេទទេ  

 [១៦] េយេកចិ អពយក  ធមម  សេព្វ 
េត អពយកតមលូកតិ ។ អេហតុកំ អពយ- 
កតំ ន អពយកតមលូកំ សេហតុកំ អពយកតំ 
អពយកតមលូកំ ។ េយ  បន អពយកត- 
មលូក សេព្វ េត ធមម  អពយក តិ ។ - 
មន្ត  ។ េយេកចិ អពយក  ធមម  សេព្វ េត 
អពយកតមេូលន ឯកមលូកតិ ។ អេហតុកំ 
អពយកតំ អពយកតមេូលន ន ឯកមលូកំ ស- 
េហតុកំ អពយកតំ អពយកតមេូលន ឯកមលូ- 
កំ ។ េយ  បន អពយកតមេូលន ឯក- 
មលូក សេព្វ េត ធមម  អពយក តិ ។ - 
មន្ត  ។ េយេកចិ អពយកតមេូលន ឯកមលូក 
ធមម  សេព្វ េត អពយកតមេូលន អញញមញញមលូ- 
កតិ ។ មូ និ យនិ ឯកេ  ឧបបជជន្ត ិ
អពយកតមូ និ ឯកមលូកនិ េចវ អញញមញញ- 
មលូកនិ ច អវេស  អពយកតមលូសហជ  
ធមម  អពយកតមេូលន ឯកមលូក ន ច អញញមញញ- 
មលូក ។ េយ  បន អពយកតមេូលន អញញមញញ- 
មលូក     សេព្វ     េត     ធមម      អពយក តិ    ។    មន្ត      ។ 
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២១ 

មូលយមកៈ   អពយកតធមមនិេទទស 

 [១៦] ពួកធម៌ មួយ ជអពយ្រកឹត ពួកធម៌ទងំអស់េនះ 
មនអពយ្រកឹតជមូលឬ ។ អពយ្រកឹត ជអេហតុកៈ មិនែមនមនអ- 
ពយ្រកឹតជមូលេឡើយ ឯអពយ្រកឹត ជសេហតុកៈ េទើបមនអពយ្រកឹត 
ជមូល ។ មួយយ៉ងេទៀត ពួកធម៌  មនអពយ្រកឹតជមូល ពួក 
ធម៌ទងំអស់េនះ ជអពយ្រកឹតឬ ។ េអើ ។ ពួកធម៌ មួយ ជ 
អពយ្រកឹត ពួកធម៌ទងំអស់េនះ មនមូលែតមួយ េ យអពយកត- 
មូលឬ ។ អពយ្រកឹត ជអេហតុកៈ មិនែមនមនមូលែតមួយ េ យ 
អពយកតមូលេឡើយ ឯអពយ្រកឹត ជសេហតុកៈ េទើបមនមូលែតមួយ 
េ យអពយកតមូល ។ មួយយ៉ងេទៀត ពួកធម៌  មនមូលែតមួយ 
េ យអពយកតមូល ពួកធម៌ទងំអស់េនះ ជអពយ្រកឹតឬ ។ េអើ ។ 
ពួកធម៌ មួយ មនមូលែតមួយ េ យអពយកតមូល ពួកធម៌ទងំ- 
អស់េនះ មនគន និងគន ជមូល េ យអពយកតមូលឬ ។ មូលទងំ- 

យ  ជអពយកតមូល េកើតកនុងទីជមួយគន  (មូលទងំ យ 
េនះ) មនមូលែតមួយផង មនគន និងគន ជមូលផង ឯពួកធម៌ដ៏េសស 
ែដលេកើត្រពមគន នឹងអពយកតមូល ្រគន់ែតមនមូលែតមួយ េ យ 
អពយកតមូល ែតមិនែមនមនគន និងគន ជមូលេឡើយ ។ មួយយ៉ង 
េទៀត ពួកធម៌  មនគន និងគន ជមូល េ យអពយកតមូល ពួក 
ធម៌ទងំអស់េនះ    ជអពយ្រកឹតឬ    ។   េអើ   ។ 
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២២ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [១៧] េយេកចិ អពយក  ធមម  សេព្វ េត 
អពយកតមលូមលូកតិ ។ អេហតុកំ អពយកតំ 
ន អពយកតមលូមលូកំ សេហតុកំ អពយកតំ 
អពយកតមលូមលូកំ ។ េយ  បន អពយក- 
តមលូមលូក សេព្វ េត ធមម  អពយក តិ ។ 
មន្ត  ។ េយេកចិ អពយក  ធមម  សេព្វ េត 

អពយកតមេូលន ឯកមលូមលូកតិ ។ អេហតុកំ 
អពយកតំ អពយកតមេូលន ន ឯកមលូមលូកំ 
សេហតុកំ អពយកតំ អពយកតមេូលន ឯកមលូ- 
មលូកំ ។ េយ  បន អពយកតមេូលន ឯ- 
កមលូមលូក សេព្វ េត ធមម  អពយក តិ ។ 
មន្ត  ។ េយេកចិ អពយកតមេូលន ឯកមលូ- 

មលូក ធមម  សេព្វ េត អពយកតមេូលន អញញ- 
មញញមលូមលូកតិ ។ មូ និ យនិ ឯកេ  
ឧបបជជន្តិ អពយកតមូ និ ឯកមលូមលូកនិ េចវ 
អញញមញញមលូមលូកនិ ច អវេស  អពយកត- 
មលូសហជ  ធមម  អពយកតមេូលន ឯកមលូ- 
មលូក ន ច អញញមញញមលូមលូក ។ េយ 

           បន          អពយកតមេូលន           អញញមញញមលូមលូក 
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២២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [១៧] ពួកធម៌ មួយ ជអពយ្រកឹត ពួកធម៌ទងំអស់េនះ 
មនអពយកតមូលជមូលឬ ។ អពយ្រកឹត ជអេហតុកៈ មិនែមនមន 
អពយកតមូលជមូលេឡើយ ឯអពយ្រកឹត ជសេហតុកៈ េទើបមនអពយ- 
កតមូលជមូល ។ មួយយ៉ងេទៀត ពួកធម៌  មនអពយកតមូលជ 
មូល ពួកធម៌ទងំអស់េនះ ជអពយ្រកឹតឬ ។ េអើ ។ ពួកធម៌  
មួយ ជអពយ្រកឹត ពួកធម៌ទងំអស់េនះ មនមូលែតមួយជមូល 
េ យអពយកតមូលឬ ។ អពយ្រកឹត ជអេហតុកៈ មិនែមនមនមូល 
ែតមួយជមូល េ យអពយកតមូលេឡើយ ឯអពយ្រកឹត ជសេហតុកៈ 
េទើបមនមូលែតមួយជមូល េ យអពយកតមូល ។ មួយយ៉ងេទៀត 
ពួកធម៌  មនមូលែតមួយជមូល េ យអពយកតមូល ពួកធម៌ទងំ- 
អស់េនះ ជអពយ្រកឹតឬ ។ េអើ ។ ពួកធម៌ មួយ មនមូលែត 
មួយជមូល េ យអពយកតមូល ពួកធម៌ទងំអស់េនះ មនមូលៃនគន  
និងគន ជមូល េ យអពយកតមូលឬ ។ មូលទងំ យ  ជអពយ- 
កតមូល េកើតកនុងទីជមួយគន  (មូលទងំ យេនះ) មនមូលែតមួយ 
ជមូលផង មនមូលៃនគន និងគន ជមូលផង ឯពួកធម៌ដ៏េសស ែដល 
េកើត្រពមគន នឹងអពយកតមូល ្រគន់ែតមនមូលែតមួយជមូល េ យ 
អពយកតមូល ែតមិនែមនមនមូលៃនគន និងគន ជមូលេឡើយ ។ មួយ 
យ៉ងេទៀត  ពួកធម៌   មនមូលៃនគន និងគន ជមូល  េ យអពយកតមូល 
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២៣ 

មូលយមេក   នមធមមនិេទទេ  

សេព្វ     េត     ធមម      អពយក តិ    ។    មន្ត      ។ 
 [១៨] េយេកចិ នម ធមម  សេព្វ េត 
នមមូ តិ ។ នេវវ នមមូ និ អវេស  
នម ធមម  ន នមមូ  ។ េយ  បន 
នមមូ  សេព្វ េត ធមម  នមតិ ។ មន្ត  ។ 
េយេកចិ នម ធមម  សេព្វ េត នមមេូលន 
ឯកមូ តិ ។ អេហតុកំ នមំ នមមេូលន ន 
ឯកមលំូ សេហតុកំ នមំ នមមេូលន  ឯក- 
មលំូ ។ េយ  បន នមមេូលន ឯកមូ  
សេព្វ េត ធមម  នមតិ ។ នមសមុ ្ឋ នំ របូ ំ
នមមេូលន ឯកមលំូ ន នម ំ នមំ នមមេូលន 
ឯកមលូេញច វ នមញច  ។ េយេកចិ នមមេូលន 
ឯកមូ  ធមម  សេព្វ េត នមមេូលន អញញ- 
មញញមូ តិ ។ មូ និ យនិ ឯកេ  ឧបបជជន្តិ 
នមមូ និ ឯកមូ និ េចវ អញញមញញមូ និ ច 
អវេស  នមមលូសហជ  ធមម  នមមេូលន 
ឯកមូ  ន ច អញញមញញមូ  ។ េយ  បន 
នមមេូលន អញញមញញមូ  សេព្វ េត ធមម  
នមតិ      ។     មន្ត      ។ 
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២៣ 

មូលយមកៈ  នមធមមនិេទទស 

ពួកធម៌ទងំអស់េនះ    ជអពយ្រកឹតឬ   ។   េអើ   ។ 
 [១៨] ពួកធម៌ មួយ ជនម ពួកធម៌ទងំអស់េនះ ជ 
មូលៃននមឬ ។ មូលៃននមទងំ យ មន្រតឹមែត ៩ ប៉ុេ ្ណ ះ 
ឯពួកធម៌ជនមដ៏េសស មិនែមនជមូលៃននមេឡើយ ។ មួយយ៉ង 
េទៀត ពួកធម៌  ជមូលៃននម ពួកធម៌ទងំអស់េនះ ជនមឬ ។ 
េអើ ។ ពួកធម៌ មួយ ជនម ពួកធម៌ទងំអស់េនះ មនមូល 
ែតមួយ េ យនមមូលឬ ។ នម ជអេហតុកៈ មិនែមនមនមូល 
ែតមួយ េ យនមមូលេឡើយ ឯនម ជសេហតុកៈ េទើបមនមូល 
ែតមួយ េ យនមមូល ។ មួយយ៉ងេទៀត ពួកធម៌  មនមូលែត 
មួយ េ យនមមូល ពួកធម៌ទងំអស់េនះ ជនមឬ ។ រូប មន 
នមជសមុ ្ឋ ន មនមូលែតមួយ េ យនមមូល ែតមិនែមនជនម 
េឡើយ ឯនម មនមូលែតមួយ េ យនមមូលផង ជនមផង ។ 
ពួកធម៌ មួយ មនមូលែតមួយ េ យនមមូល ពួកធម៌ទងំអស់ 
េនះ មនគន និងគន ជមូល េ យនមមូលឬ ។ មូលទងំ យ  
ជនមមូល េកើតកនុងទីជមួយគន  (មូលទងំ យេនះ) មនមូលែត 
មួយផង មនគន និងគន ជមូលផង  ឯពួកធម៌ដ៏េសស ែដលេកើត្រពម 
គន នឹងនមមូល ្រគន់ែតមនមូលែតមួយ េ យនមមូល ែតមិនែមន 
មនគន និងគន ជមូលេឡើយ ។ មួយយ៉ងេទៀត ពួកធម៌  មនគន  
និងគន ជមូល  េ យនមមូល  ពួកធម៌ទងំអស់េនះ  ជនមឬ ។  េអើ  ។ 
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២៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [១៩] េយេកចិ នម ធមម  សេព្វ េត 

នមមលូមូ តិ ។ នេវវ នមមលូមូ និ អវ- 

េស  នម ធមម  ន នមមលូមូ  ។ េយ 

 បន នមមលូមូ  សេព្វ េត ធមម  នមតិ ។ 

មន្ត  ។ េយេកចិ នម ធមម  សេព្វ េត 

នមមេូលន ឯកមលូមូ តិ ។ អេហតុកំ នមំ 

នមមេូលន ន ឯកមលូមលំូ សេហតុកំ នម ំ

នមមេូលន ឯកមលូមលំូ ។ េយ  បន  

នមមេូលន ឯកមលូមូ  សេព្វ េត ធមម  

នមតិ ។ នមសមុ ្ឋ នំ របូំ នមមេូលន ឯក- 

មលូមលំូ ន នមំ នមំ នមមេូលន ឯកមលូមលូ- 

េញច វ នមញច  ។ េយេកចិ នមមេូលន ឯកមលូ- 

មូ  ធមម  សេព្វ េត នមមេូលន អញញមញញមលូ- 

មូ តិ ។ មូ និ យនិ ឯកេ  ឧបបជជន្តិ នម- 

មូ និ ឯកមលូមូ និ េចវ អញញមញញមលូមូ និ 

ច អវេស  នមមលូសហជ  ធមម  នមម-ូ 

េលន       ឯកមលូមូ        ន       ច      អញញមញញមលូមូ       ។ 
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២៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [១៩] ពួកធម៌ មួយ ជនម ពួកធម៌ទងំអស់េនះ មនមូល 
ៃននមជមូលឬ ។ មូលៃននមជមូលទងំ យ មន្រតឹមែត ៩ 
ប៉ុេ ្ណ ះ ឯពួកធម៌ជនមដ៏េសស មិនែមនមនមូលៃននមជមូល 
េឡើយ ។ មួយយ៉ងេទៀត ពួកធម៌  មនមូលៃននមជមូល ពួកធម៌ 
ទងំអស់េនះ ជនមឬ ។ េអើ ។ ពួកធម៌ មួយ ជនម ពួកធម៌ 
ទងំអស់េនះ មនមូលែតមួយជមូល េ យនមមូលឬ ។ នម 
ជអេហតុកៈ មិនែមនមនមូលែតមួយជមូល េ យនមមូលេឡើយ 
ឯនម ជសេហតុកៈ េទើបមនមូលែតមួយជមូល េ យនមមូល ។  
មួយយ៉ងេទៀត ពួកធម៌  មនមូលែតមួយជមូល េ យនមមូល 
ពួកធម៌ទងំអស់េនះ ជនមឬ ។ រូប មននមជសមុ ្ឋ ន មន 
មូលែតមួយជមូល េ យនមមូល ែតមិនែមនជនមេឡើយ ឯ 
នម មនមូលែតមួយជមូល េ យនមមូលផង ជនមផង ។ 
ពួកធម៌ មួយ មនមូលែតមួយជមូល េ យនមមូល ពួកធម៌ 
ទងំអស់េនះ មនមូលៃនគន និងគន ជមូល េ យនមមូលឬ ។ មូល 
ទងំ យ  ជនមមូល េកើតកនុងទីជមួយគន  (មូលទងំ យេនះ) 
មនមូលែតមួយជមូលផង មនមូលៃនគន និងគន ជមូលផង ឯពួកធម៌ 
ដ៏េសស ែដលេកើត្រពមគន នឹងនមមូល ្រគន់ែតមនមូលែតមួយជ 
មូល   េ យនមមូល   ែតមិនែមនមនមូលៃនគន និងគន ជមូលេឡើយ   ។ 
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២៥ 

មូលយមេក   នមធមមនិេទទេ  

េយ  បន នមមេូលន អញញមញញមលូមូ  សេព្វ 
េត     ធមម      នមតិ     ។     មន្ត     ។ 
 [២០] េយេកចិ នម ធមម  សេព្វ េត 
នមមលូកតិ ។ អេហតុកំ នមំ ន នម- 
មលូកំ សេហតុកំ នមំ នមមលូកំ ។ េយ 

 បន នមមលូក សេព្វ េត ធមម  នមតិ ។  
នមសមុ ្ឋ នំ របូំ នមមលូកំ ន នមំ នមំ 
នមមលូកេញច វ នមញច  ។ េយេកចិ នម 
ធមម  សេព្វ េត នមមេូលន ឯកមលូកតិ ។ 
អេហតុកំ នមំ នមមេូលន ន ឯកមលូកំ ស- 
េហតុកំ នមំ នមមេូលន ឯកមលូកំ ។ េយ 

 បន នមមេូលន ឯកមលូក សេព្វ េត 
ធមម  នមតិ ។ នមសមុ ្ឋ នំ របូំ នមមេូលន 
ឯកមលូកំ ន នមំ នមំ នមមេូលន ឯក- 
មលូកេញច វ នមញច  ។ េយេកចិ នមមេូលន 
ឯកមលូក ធមម  សេព្វ េត នមមេូលន អញញ- 
មញញមលូកតិ ។ មូ និ យនិ ឯកេ  ឧបប- 
ជជន្តិ នមមូ និ ឯកមលូកនិ េចវ អញញមញញ- 
មលូកនិ        ច       អវេស        នមមលូសហជ        ធមម  
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២៥ 

មូលយមកៈ   នមធមមនិេទទស 

មួយយ៉ងេទៀត ពួកធម៌  មនមូលៃនគន និងគន ជមូល េ យ 
នមមូល    ពួកធម៌ទងំអស់េនះ    ជនមឬ    ។   េអើ   ។ 
 [២០] ពួកធម៌ មួយ ជនម ពួកធម៌ទងំអស់េនះ មន 
នមជមូលឬ ។ នម ជអេហតុកៈ មិនែមនមននមជមូលេឡើយ 
ឯនម ជសេហតុកៈ េទើបមននមជមូល ។ មួយយ៉ងេទៀត ពួក 
ធម៌  មននមជមូល ពួកធម៌ទងំអស់េនះ ជនមឬ ។ រូប 
មននមជសមុ ្ឋ ន មននមជមូល ែតមិនែមនជនមេឡើយ ឯ 
នម មននមជមូលផង ជនមផង ។ ពួកធម៌ មួយ ជនម 
ពួកធម៌ទងំអស់េនះ មនមូលែតមួយ េ យនមមូលឬ ។ នម 
ជអេហតុកៈ មិនែមនមនមូលែតមួយ េ យនមមូលេឡើយ ឯនម 
ជសេហតុកៈ េទើបមនមូលែតមួយ េ យនមមូល ។ មួយ 
យ៉ងេទៀត ពួកធម៌  មនមូលែតមួយ េ យនមមូល ពួក 
ធម៌ទងំអស់េនះ ជនមឬ ។ រូប មននមជសមុ ្ឋ ន មនមូលែត 
មួយ េ យនមមូល ែតមិនែមនជនមេឡើយ ឯនម មនមូលែត 
មួយ េ យនមមូលផង ជនមផង ។ ពួកធម៌ មួយ មន 
មូលែតមួយ េ យនមមូល ពួកធម៌ទងំអស់េនះ មនគន និងគន ជ 
មូល េ យនមមូលឬ ។ មូលទងំ យ  ជនមមូល េកើត 
កនុងទីជមួយគន  (មូលទងំ យេនះ) មនមូលែតមួយផង មន 
គន និងគន ជមូលផង    ឯពួកធម៌ដ៏េសស    ែដលេកើត្រពមគន នឹងនមមូល 
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២៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

នមមេូលន ឯកមលូក ន ច អញញមញញមលូក ។ 
េយ  បន នមមេូលន អញញមញញមលូក សេព្វ 
េត     ធមម       នមតិ     ។     មន្ត      ។ 
 [២១] េយេកចិ នម ធមម  សេព្វ េត 
នមមលូមលូកតិ ។ អេហតុកំ នមំ ន នម- 
មលូមលូកំ សេហតុកំ នមំ នមមលូមលូកំ ។ 
េយ  បន នមមលូមលូក សេព្វ េត ធមម  
នមតិ ។ នមសមុ ្ឋ នំ របូំ នមមលូមលូកំ ន 
នមំ នមំ នមមលូមលូកេញច វ នមញច  ។ េយ- 
េកចិ នម ធមម  សេព្វ េត នមមេូលន ឯក- 
មលូមលូកតិ ។ អេហតុកំ នមំ នមមេូលន 
ន ឯកមលូមលូកំ សេហតុកំ នមំ នមមេូលន 
ឯកមលូមលូកំ ។ េយ  បន នមមេូលន 
ឯកមលូមលូក សេព្វ េត ធមម  នមតិ ។ 
នមសមុ ្ឋ នំ របូំ នមមេូលន ឯកមលូមលូកំ 
ន នមំ នមំ នមមេូលន ឯកមលូមលូកេញច វ 
នមញច  ។ េយេកចិ នមមេូលន ឯកមលូមលូក 
ធមម  សេព្វ េត នមមេូលន អញញមញញមលូមលូក- 
តិ     ។     មូ និ     យនិ       ឯកេ       ឧបបជជន្តិ     នមមូ និ 
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២៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

្រគន់ែតមនមូលែតមួយ េ យនមមូល ែតមិនែមនមនគន និងគន ជ 
មូលេឡើយ ។ មួយយ៉ងេទៀត ពួកធម៌  មនគន និងគន ជមូល 
េ យនមមូល    ពួកធម៌ទងំអស់េនះ    ជនមឬ    ។   េអើ   ។ 
 [២១] ពួកធម៌ មួយ ជនម ពួកធម៌ទងំអស់េនះ មន 
មូលៃននមជមូលឬ ។ នម ជអេហតុកៈ មិនែមនមននមមូល 
ជមូលេឡើយ ឯនម ជសេហតុកៈ េទើបមននមមូលជមូល ។ 
មួយយ៉ងេទៀត ពួកធម៌  មននមមូលជមូល ពួកធម៌ទងំអស់េនះ 
ជនមឬ ។ រូប មននមជសមុ ្ឋ ន មននមមូលជមូល ែត 
មិនែមនជនមេឡើយ ឯនម មននមមូលជមូលផង ជនមផង ។ 
ពួកធម៌ មួយ ជនម ពួកធម៌ទងំអស់េនះ មនមូលែតមួយជមូល 
េ យនមមូលឬ ។ នម ជអេហតុកៈ មិនែមនមនមូលែតមួយជមូល 
េ យនមមូលេឡើយ ឯនម ជសេហតុកៈ េទើបមនមូលែតមួយជ 
មូល េ យនមមូល ។ មួយយ៉ងេទៀត ពួកធម៌  មនមូលែត 
មួយជមូល េ យនមមូល ពួកធម៌ទងំអស់េនះ ជនមឬ ។ រូប 
មននមជសមុ ្ឋ ន មនមូលែតមួយជមូល េ យនមមូល ែតមិន 
ែមនជនមេឡើយ ឯនម មនមូលែតមួយជមូល េ យនមមូល 
ផង ជនមផង ។ ពួកធម៌ មួយ មនមូលែតមួយជមូល េ យ 
នមមូល ពួកធម៌ទងំអស់េនះ មនមូលៃនគន និងគន ជមូល េ យ 
នមមូលឬ   ។   មូលទងំ យ    ជនមមូល    េកើតកនុងទីជមួយគន  
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២៧ 

មូលយមេក   នមធមមនិេទទេ  

ឯកមលូមលូកនិ េចវ អញញមញញមលូមលូកនិ ច 

អវេស  នមមលូសហជ  ធមម  នមម-ូ 

េលន ឯកមលូមលូក ន ច អញញមញញមលូមលូ- 

ក ។ េយ  បន នមមេូលន អញញមញញ- 

មលូមលូក សេព្វ េត ធមម  នមតិ ។ មន្ត  ។ 

 [២២] េយេកចិ កុស  ធមម  សេព្វ េត 

កុសលេហត ូ ...   កុសលនិទន   កុសលសមភ  

កុសលបបភ  កុសលសមុ ្ឋ ន កុស  

កុស រមម  កុសលបបចចយ កុសលសមុទ- 

យ ...   ។   េយេកចិ   អកុស    ធមម  ...   េយេកចិ 

អពយក  ធមម  ...   េយេកចិ   នម   ធមម    សេព្វ 

េត នមេហត ូ ...   នមនិទន    នមសមភ    ន- 

មបបភ  នមសមុ ្ឋ ន នម  នមរមម  

នមបបចចយ     នមសមុទយ  ...   ។ 

 មលំូ   េហតុ   និទនញច  សមភេ    បភេវន   ច 

 សមុ ្ឋ ន រមម  បចចេយ    សមុទេយន   ចតិ   ។ 

មូលយមកំ   និដ្ឋិតំ   ។ 
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២៧ 

មូលយមកៈ   នមធមមនិេទទស 

(មូលទងំ យេនះ) មនមូលែតមួយជមូលផង មនមូលៃនគន  
និងគន ជមូលផង ឯពួកធម៌ដ៏េសស ែដលេកើត្រពមគន នឹងនមមូល 
្រគន់ែតមនមូលែតមួយជមូល េ យនមមូល ែតមិនែមនមនមូល 
ៃនគន និងគន ជមូលេឡើយ ។ មួយយ៉ងេទៀត ពួកធម៌  មនមូល 
ៃនគន និងគន ជមូល េ យនមមូល ពួកធម៌ទងំអស់េនះ ជនម 
ឬ    ។    េអើ    ។ 
 [២២] ពួកធម៌ មួយ ជកុសល ពួកធម៌ទងំអស់េនះ ជ 
េហតុៃនកុសល ... ជនិទនៃនកុសល ជទីេកើតៃនកុសល ជែដន 
េកើតៃនកុសល ជសមុ ្ឋ នៃនកុសល ជ រៃនកុសល ជ - 
រមមណ៍ៃនកុសល ជបចច័យៃនកុសល ជសមុទយ័ៃនកុសល ... ។ 
ពួកធម៌ មួយ ជអកុសល ... ពួកធម៌ មួយ ជអពយ្រកឹត ... 
ពួកធម៌ មួយ ជនម ពួកធម៌ទងំអស់េនះ ជេហតុៃននម ... 
ជនិទនៃននម ជទីេកើតៃននម ជែដនេកើតៃននម ជសមុ ្ឋ ន 
ៃននម ជ រៃននម ជ រមមណ៍ៃននម ជបចច័យៃននម 
ជសមុទយ័ៃននម  ...   ។ 
 មូល ១  េហតុ ១  និទន ១  សមភព ១  ្របភព ១  សមុ ្ឋ ន ១ 
 រ  ១  រមមណ៍  ១   បចច័យ  ១  សមុទយ័  ១   ។ 

ចប់   មូលយមកៈ   ។ 
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២៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [២៣] បញចកខនធ  របូកខ េនធ  េវទនខេនធ  
សញញ ខេនធ       សងខ រកខ េនធ       វញិញ ណកខ េនធ      ។ 

ឧេទទស េ  
 [២៤] របូំ របូកខ េនធ  របូកខ េនធ  របូំ ។ េវទន 
េវទនខេនធ  េវទនខេនធ  េវទន ។ សញញ  សញញ - 
ខេនធ  សញញ ខេនធ  សញញ  ។ សងខ  សងខ រកខ - 
េនធ  សងខ រកខ េនធ  សងខ  ។ វញិញ ណំ វញិញ ណ- 
កខ េនធ        វញិញ ណកខ េនធ         វញិញ ណំ       ។ 
 [២៥] ន របូំ ន របូកខ េនធ  ន របូកខ េនធ  ន 
របូំ ។ ន េវទន ន េវទនខេនធ  ន េវទនខេនធ  
ន េវទន ។ ន សញញ  ន សញញ ខេនធ  ន សញញ - 
ខេនធ  ន សញញ  ។ ន សងខ  ន សងខ រកខ េនធ  
ន សងខ រកខ េនធ  ន សងខ  ។ ន វញិញ ណំ ន 
វញិញ ណកខ េនធ  ន វញិញ ណកខ េនធ  ន វញិញ ណំ ។ 
 [២៦] របូំ របូកខ េនធ  ខនធ  េវទនខេនធ  ។ 
របូំ របូកខ េនធ  ខនធ  សញញ ខេនធ  ។ របូំ របូកខ េនធ  
ខនធ  សងខ រកខ េនធ  ។ របូំ របូកខ េនធ  ខនធ  វញិញ - 
ណកខេនធ      ។     េវទន      េវទនខេនធ      ខនធ      របូកខ េនធ       ។ 
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២៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [២៣] ពួកខនធ ៥ គឺរូបកខនធ េវទនខនធ សញញ ខនធ សងខ រកខនធ 
វញិញ ណកខនធ    ។ 

ឧេទទស រៈ 
 [២៤] រូប េ ថរូបកខនធ រូបកខនធ េ ថរូប ។ េវទន 
េ ថេវទនខនធ េវទនខនធ េ ថេវទន ។ សញញ  េ ថសញញ - 
ខនធ សញញ ខនធ េ ថសញញ  ។ ពួកសងខ រ េ ថសងខ រកខនធ សងខ រ- 
កខនធ េ ថពួកសងខ រ ។ វញិញ ណ េ ថវញិញ ណកខនធ វញិញ ណ- 
កខនធ   េ ថវញិញ ណ   ។ 
 [២៥] មិនែមនរូប មិនេ ថរូបកខនធ មិនែមនរូបកខនធ មិន 
េ ថរូប ។ មិនែមនេវទន មិនេ ថេវទនខនធ មិនែមនេវទន- 
ខនធ មិនេ ថេវទន ។ មិនែមនសញញ  មិនេ ថសញញ ខនធ មិន 
ែមនសញញ ខនធ មិនេ ថសញញ  ។ មិនែមនពួកសងខ រ មិនេ ថ 
សងខ រកខនធ មិនែមនសងខ រកខនធ មិនេ ថសងខ រ ។ មិនែមនវញិញ ណ 
មិនេ ថវញិញ ណកខនធ មិនែមនវញិញ ណកខនធ មិនេ ថវញិញ ណ ។ 
 [២៦] រូប េ ថរូបកខនធ ខនធទងំ យ េ ថេវទន- 
ខនធ ។ រូប េ ថរូបកខនធ ខនធទងំ យ េ ថសញញ - 
ខនធ ។ រូប េ ថរូបកខនធ ខនធទងំ យ េ ថសងខ រកខនធ ។ 
រូប េ ថរូបកខនធ ខនធទងំ យ េ ថវញិញ ណកខនធ ។ 
េវទន        េ ថេវទនខនធ       ខនធទងំ យ        េ ថរូបកខនធ      ។ 
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២៩ 

ខនធយមេក   បណ្ណត្តិ រស    ឧេទទេ  

េវទន េវទនខេនធ  ខនធ  សញញ ខេនធ  ។ េវ- 
ទន េវទនខេនធ  ខនធ  សងខ រកខ េនធ  ។ េវទន 
េវទនខេនធ  ខនធ  វញិញ ណកខ េនធ  ។ សញញ  សញញ - 
ខេនធ  ខនធ  របូកខ េនធ  ។ សញញ  សញញ ខេនធ  ខនធ  
េវទនខេនធ  ។ សញញ  សញញ ខេនធ  ខនធ  សងខ - 
រកខ េនធ  ។ សញញ  សញញ ខេនធ  ខនធ  វញិញ ណ- 
កខ េនធ  ។ សងខ  សងខ រកខ េនធ  ខនធ  របូកខ េនធ  ។ 
សងខ  សងខ រកខ េនធ  ខនធ  េវទនខេនធ  ។ សងខ  
សងខ រកខ េនធ  ខនធ  សញញ ខេនធ  ។ សងខ  សងខ - 
រកខ េនធ  ខនធ  វញិញ ណកខ េនធ  ។ វញិញ ណំ វញិញ - 
ណកខេនធ  ខនធ  របូកខ េនធ  ។ វញិញ ណំ វញិញ ណ- 
កខ េនធ  ខនធ  េវទនខេនធ  ។ វញិញ ណំ វញិញ ណ- 
កខ េនធ  ខនធ  សញញ ខេនធ  ។ វញិញ ណំ វញិញ ណ- 
កខ េនធ      ខនធ       សងខ រកខ េនធ      ។ 
 [២៧] ន របូ ំ ន របូកខ េនធ  ន ខនធ  ន 
េវទនខេនធ  ។ ន របូំ ន របូកខ េនធ  ន ខនធ  
ន សញញ ខេនធ  ។ ន របូ ំ ន របូកខ េនធ  ន 
ខនធ       ន       សងខ រកខ េនធ       ។       ន       របូំ       ន       របូកខ េនធ  
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២៩ 

ខនធយមកៈ   បណ្ណត្តិ រៈ   ឧេទទស 

េវទន េ ថេវទនខនធ ខនធទងំ យ េ ថសញញ ខនធ ។ េវទន 
េ ថេវទនខនធ ខនធទងំ យ េ ថសងខ រកខនធ ។ េវទន 
េ ថេវទនខនធ ខនធទងំ យ េ ថវញិញ ណកខនធ ។ សញញ  
េ ថសញញ ខនធ ខនធទងំ យ េ ថរូបកខនធ ។ សញញ  េ ថ 
សញញ ខនធ ខនធទងំ យ េ ថេវទនខនធ ។ សញញ  េ ថសញញ - 
ខនធ ខនធទងំ យ េ ថសងខ រកខនធ ។ សញញ  េ ថសញញ ខនធ 
ខនធទងំ យ េ ថវញិញ ណកខនធ ។ ពួកសងខ រ េ ថសងខ រកខនធ 
ខនធទងំ យ េ ថ រូបកខនធ ។ ពួកសងខ រ េ ថសងខ រកខនធ ខនធ 
ទងំ យ េ ថេវទនខនធ ។ ពួកសងខ រ េ ថសងខ រកខនធ ខនធ 
ទងំ យ េ ថសញញ ខនធ ។ ពួកសងខ រ េ ថសងខ រកខនធ ខនធ 
ទងំ យ េ ថវញិញ ណកខនធ ។ វញិញ ណ េ ថវញិញ ណកខនធ 
ខនធទងំ យ េ ថរូបកខនធ ។ វញិញ ណ េ ថវញិញ ណកខនធ ខនធ 
ទងំ យ េ ថេវទនខនធ ។ វញិញ ណ េ ថវញិញ ណកខនធ 
ខនធទងំ យ េ ថសញញ ខនធ ។ វញិញ ណ េ ថវញិញ ណកខនធ 
ខនធទងំ យ    េ ថសងខ រកខនធ   ។    
 [២៧] មិនែមនរូប មិនេ ថរូបកខនធ មិនែមនខនធទងំ យ មិន 
េ ថេវទនខនធ ។ មិនែមនរូប មិនេ ថរូបកខនធ មិនែមនខនធទងំ- 

យ មិនេ ថសញញ ខនធ ។ មិនែមនរូប មិនេ ថរូបកខនធ មិនែមន 
ខនធទងំ យ   មិនេ ថសងខ រកខនធ  ។   មិនែមនរូប   មិនេ ថរូបកខនធ 
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៣០ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

ន ខនធ  ន វញិញ ណកខ េនធ  ។ ន េវទន ន េវទនខេនធ  

ន ខនធ  ន របូកខ េនធ  ។ ន េវទន ន េវទនខេនធ  

ន ខនធ  ន សញញ ខេនធ  ។ ន េវទន ន េវទន- 

ខេនធ  ន ខនធ  ន សងខ រកខ េនធ  ។ ន េវទន ន 

េវទនខេនធ  ន ខនធ  ន វញិញ ណកខ េនធ  ។ ន 

សញញ  ន សញញ ខេនធ  ន ខនធ  ន របូកខ េនធ  ។ 

ន សញញ  ន សញញ ខេនធ  ន ខនធ  ន េវទន- 

ខេនធ  ។ ន សញញ  ន សញញ ខេនធ  ន ខនធ  ន 

សងខ រកខ េនធ  ។ ន សញញ  ន សញញ ខេនធ  ន 

ខនធ  ន វញិញ ណកខ េនធ  ។ ន សងខ  ន សងខ - 

រកខ េនធ  ន ខនធ  ន របូកខ េនធ  ។ ន សងខ  ន 

សងខ រកខ េនធ  ន ខនធ  ន េវទនខេនធ  ។ ន 

សងខ  ន សងខ រកខ េនធ  ន ខនធ  ន សញញ ខេនធ  ។ 

ន សងខ  ន សងខ រកខ េនធ  ន ខនធ  ន វញិញ ណ- 

កខ េនធ  ។ ន វញិញ ណំ ន វញិញ ណកខ េនធ  ន ខនធ  

ន      របូកខ េនធ      ។      ន     វញិញ ណំ     ន      វញិញ ណកខ េនធ      ន 
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៣០ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

មិនែមនខនធទងំ យ មិនេ ថវញិញ ណកខនធ ។ មិនែមនេវទន 
មិនេ ថេវទនខនធ មិនែមនខនធទងំ យ មិនេ ថរូបកខនធ ។ 
មិនែមនេវទន មិនេ ថេវទនខនធ មិនែមនខនធទងំ យ មិនេ  
ថសញញ ខនធ ។ មិនែមនេវទន មិនេ ថេវទនខនធ មិនែមនខនធ 
ទងំ យ មិនេ ថសងខ រកខនធ ។ មិនែមនេវទន មិនេ ថេវទន- 
ខនធ មិនែមនខនធទងំ យ មិនេ ថវញិញ ណកខនធ ។ មិនែមនសញញ  
មិនេ ថសញញ ខនធ មិនែមនខនធទងំ យ មិនេ ថរូបកខនធ ។ មិន 
ែមនសញញ  មិនេ ថសញញ ខនធ មិនែមនខនធទងំ យ មិនេ ថ 
េវទនខនធ ។ មិនែមនសញញ  មិនេ ថសញញ ខនធ មិនែមនខនធទងំ- 

យ មិនេ ថសងខ រកខនធ ។ មិនែមនសញញ  មិនេ ថសញញ - 
ខនធ មិនែមនខនធទងំ យ មិនេ ថវញិញ ណកខនធ ។ មិនែមនពួកសងខ រ 
មិនេ ថសងខ រកខនធ មិនែមនខនធទងំ យ មិនេ ថរូបកខនធ ។ 
មិនែមនពួកសងខ រ មិនេ ថសងខ រកខនធ មិនែមនខនធទងំ យ មិនេ  
ថេវទនខនធ ។ មិនែមនពួកសងខ រ មិនេ ថសងខ រកខនធ មិនែមនខនធ 
ទងំ យ មិនេ ថសញញ ខនធ ។ មិនែមនពួកសងខ រ មិនេ ថ 
សងខ រកខនធ មិនែមនខនធទងំ យ មិនេ ថវញិញ ណកខនធ ។ មិន 
ែមនវញិញ ណ មិនេ ថវញិញ ណកខនធ មិនែមនខនធទងំ យ មិន 
េ ថរូបកខនធ    ។   មិនែមនវញិញ ណ    មិនេ ថវញិញ ណកខនធ   មិនែមន 
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៣១ 

ខនធយមេក   បណ្ណត្តិ រស    ឧេទទេ  

ខនធ  ន េវទនខេនធ  ។ ន វញិញ ណំ ន វញិញ - 

ណកខេនធ  ន ខនធ  ន សញញ ខេនធ  ។ ន វញិញ ណំ 

ន      វញិញ ណកខ េនធ       ន      ខនធ       ន      សងខ រកខ េនធ       ។ 

 [២៨] របូំ ខេនធ  ខនធ  របូំ ។ េវទន ខេនធ  

ខនធ  េវទន ។ សញញ  ខេនធ  ខនធ  សញញ  ។ 

សងខ  ខេនធ  ខនធ  សងខ  ។ វញិញ ណំ ខេនធ  

ខនធ       វញិញ ណំ     ។ 

 [២៩] ន របូំ ន ខេនធ  ន ខនធ  ន របូំ ។ 

ន េវទន ន ខេនធ  ន ខនធ  ន េវទន ។ ន 

សញញ  ន ខេនធ  ន ខនធ  ន សញញ  ។ ន សងខ  

ន ខេនធ  ន ខនធ  ន សងខ  ។ ន វញិញ ណំ ន 

ខេនធ      ន     ខនធ      ន     វញិញ ណំ     ។ 

 [៣០] របូំ ខេនធ  ខនធ  េវទន ។ របូំ ខេនធ  

ខនធ  សញញ  ។ របូំ ខេនធ  ខនធ  សងខ  ។ របូំ 

ខេនធ      ខនធ       វញិញ ណំ     ។    េវទន     ខេនធ      ខនធ      របូំ    ។ 
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៣១ 

ខនធយមកៈ   បណ្ណត្តិ រៈ   ឧេទទស 

ខនធទងំ យ មិនេ ថេវទនខនធ ។ មិនែមនវញិញ ណ មិន 
េ ថវញិញ ណកខនធ មិនែមនខនធទងំ យ មិនេ ថសញញ ខនធ ។ 
មិនែមនវញិញ ណ មិនេ ថវញិញ ណកខនធ មិនែមនខនធទងំ យ មិន 
េ ថសងខ រកខនធ     ។ 
 [២៨] រូប េ ថខនធ ខនធទងំ យ េ ថរូប ។ េវទន 
េ ថខនធ ខនធទងំ យ េ ថេវទន ។ សញញ  េ ថខនធ 
ខនធទងំ យ េ ថសញញ  ។ ពួកសងខ រ េ ថខនធ ខនធទងំ- 

យ េ ថសងខ រ ។ វញិញ ណ េ ថខនធ ខនធទងំ យ 
េ ថវញិញ ណ    ។ 
 [២៩] មិនែមនរូប មិនេ ថខនធ មិនែមនខនធទងំ យ 
មិនេ ថរូប ។ មិនែមនេវទន មិនេ ថខនធ មិនែមនខនធទងំ- 

យ មិនេ ថេវទន ។ មិនែមនសញញ  មិនេ ថខនធ មិន 
ែមនខនធទងំ យ មិនេ ថសញញ  ។ មិនែមនពួកសងខ រ មិន 
េ ថខនធ មិនែមនខនធទងំ យ មិនេ ថពួកសងខ រ ។ មិនែមន 
វញិញ ណ មិនេ ថខនធ មិនែមនខនធទងំ យ មិនេ ថវញិញ ណ ។ 
 [៣០] រូប េ ថខនធ ខនធទងំ យ េ ថេវទន ។ រូប 
េ ថខនធ ខនធទងំ យ េ ថសញញ  ។ រូប េ ថខនធ ខនធ 
ទងំ យ េ ថពួកសងខ រ ។ រូប េ ថខនធ ខនធទងំ យ 
េ ថវញិញ ណ   ។   េវទន    េ ថខនធ   ខនធទងំ យ  េ ថរូប   ។ 
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៣២ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

េវទន ខេនធ  ខនធ  សញញ  ។ េវទន ខេនធ  

ខនធ  សងខ  ។ េវទន ខេនធ  ខនធ  វញិញ ណំ ។ 

សញញ  ខេនធ  ខនធ  របូំ ។ សញញ  ខេនធ  ខនធ  

េវទន ។ សញញ  ខេនធ  ខនធ  សងខ  ។ សញញ  

ខេនធ  ខនធ  វញិញ ណំ ។ សងខ  ខេនធ  ខនធ  

របូំ ។ សងខ  ខេនធ  ខនធ  េវទន ។ សងខ  

ខេនធ  ខនធ  សញញ  ។ សងខ  ខេនធ  ខនធ  វញិញ - 

ណំ ។ វញិញ ណំ ខេនធ  ខនធ  របូំ ។ វញិញ ណំ 

ខេនធ  ខនធ  េវទន ។ វញិញ ណំ ខេនធ  ខនធ  

សញញ      ។     វញិញ ណំ     ខេនធ      ខនធ      សងខ      ។ 

 [៣១] ន របូំ ន ខេនធ  ន ខនធ  ន េវទន ។ 

ន របូំ ន ខេនធ  ន ខនធ  ន សញញ  ។ ន របូំ 

ន ខេនធ  ន ខនធ  ន សងខ  ។ ន របូំ ន ខេនធ  

ន       ខនធ        ន       វញិញ ណំ      ។      ន      េវទន      ន      ខេនធ  
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៣២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

េវទន េ ថខនធ ខនធទងំ យ េ ថសញញ  ។ េវទន 
េ ថខនធ ខនធទងំ យ េ ថពួកសងខ រ ។ េវទន េ ថ 
ខនធ ខនធទងំ យ េ ថវញិញ ណ ។ សញញ  េ ថខនធ ខនធ 
ទងំ យ េ ថរូប ។ សញញ  េ ថខនធ ខនធទងំ យ 
េ ថេវទន ។ សញញ  េ ថខនធ ខនធទងំ យ េ ថពួក 
សងខ រ ។ សញញ  េ ថខនធ ខនធទងំ យ េ ថវញិញ ណ ។ 
ពួកសងខ រ េ ថខនធ ខនធទងំ យ េ ថរូប ។ ពួកសងខ រ េ  
ថខនធ ខនធទងំ យ េ ថេវទន ។ ពួកសងខ រ េ ថខនធ ខនធ 
ទងំ យ េ ថសញញ  ។ ពួកសងខ រ េ ថខនធ ខនធទងំ យ 
េ ថវញិញ ណ ។ វញិញ ណ េ ថខនធ ខនធទងំ យ េ ថ 
រូប ។ វញិញ ណ េ ថខនធ ខនធទងំ យ េ ថេវទន ។ 
វញិញ ណ េ ថខនធ ខនធទងំ យ េ ថសញញ  ។ វញិញ ណ 
េ ថខនធ    ខនធទងំ យ     េ ថពួកសងខ រ    ។ 
 [៣១] មិនែមនរូប មិនេ ថខនធ មិនែមនខនធទងំ យ 
មិនេ ថេវទន ។ មិនែមនរូប មិនេ ថខនធ មិនែមនខនធទងំ- 

យ មិនេ ថសញញ  ។ មិនែមនរូប មិនេ ថខនធ មិនែមនខនធ 
ទងំ យ មិនេ ថពួកសងខ រ ។ មិនែមនរូប មិនេ ថខនធ មិនែមន 
ខនធទងំ យ   មិនេ ថវញិញ ណ  ។   មិនែមនេវទន    មិនេ ថខនធ 



72 

 

៣៣ 

ខនធយមកស    បណ្ណត្តិ រស    ឧេទទេ  

ន ខនធ  ន របូំ ។ ន េវទន ន ខេនធ  ន ខនធ  ន 

សញញ  ។ ន េវទន ន ខេនធ  ន ខនធ  ន សងខ  ។ 

ន េវទន ន ខេនធ  ន ខនធ  ន វញិញ ណំ ។ ន 

សញញ  ន ខេនធ  ន ខនធ  ន របូំ ។ ន សញញ  

ន ខេនធ  ន ខនធ  ន េវទន ។ ន សញញ  ន 

ខេនធ  ន ខនធ  ន សងខ  ។ ន សញញ  ន ខេនធ  

ន ខនធ  ន វញិញ ណំ ។ ន សងខ  ន ខេនធ  ន 

ខនធ  ន របូំ ។ ន សងខ  ន ខេនធ  ន ខនធ  

ន េវទន ។ ន សងខ  ន ខេនធ  ន ខនធ  ន 

សញញ  ។ ន សងខ  ន ខេនធ  ន ខនធ  ន វញិញ - 

ណំ ។ ន វញិញ ណំ ន ខេនធ  ន ខនធ  ន របូំ ។ 

ន វញិញ ណំ ន ខេនធ  ន ខនធ  ន េវទន ។ ន 

វញិញ ណំ ន ខេនធ  ន ខនធ  ន សញញ  ។ ន 

វញិញ ណំ      ន      ខេនធ      ន     ខនធ       ន     សងខ     ។ 

ឧេទទស េ    ។ 
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៣៣ 

ខនធយមកៈ   បណ្ណត្តិ រៈ   ឧេទទស 

មិនែមនខនធទងំ យ មិនេ ថរូប ។ មិនែមនេវទន មិន 
េ ថខនធ មិនែមនខនធទងំ យ មិនេ ថសញញ  ។ មិន 
ែមនេវទន មិនេ ថខនធ មិនែមនខនធទងំ យ មិនេ ថ 
ពួកសងខ រ ។ មិនែមនេវទន មិនេ ថខនធ មិនែមនខនធទងំ យ 
មិនេ ថវញិញ ណ ។ មិនែមនសញញ  មិនេ ថខនធ មិនែមនខនធ 
ទងំ យ មិនេ ថរូប ។ មិនែមនសញញ  មិនេ ថខនធ មិន 
ែមនខនធទងំ យ មិនេ ថេវទន ។ មិនែមនសញញ  មិនេ ថ 
ខនធ មិនែមនខនធទងំ យ មិនេ ថពួកសងខ រ ។ មិនែមនសញញ  
មិនេ ថខនធ មិនែមនខនធទងំ យ មិនេ ថវញិញ ណ ។ មិន 
ែមនពួកសងខ រ មិនេ ថខនធ មិនែមនខនធទងំ យ មិនេ ថរូប ។ 
មិនែមនពួកសងខ រ មិនេ ថខនធ មិនែមនខនធទងំ យ មិនេ ថ 
េវទន ។ មិនែមនពួកសងខ រ មិនេ ថខនធ មិនែមនខនធទងំ យ 
មិនេ ថសញញ  ។ មិនែមនពួកសងខ រ មិនេ ថខនធ មិនែមនខនធ 
ទងំ យ មិនេ ថវញិញ ណ ។ មិនែមនវញិញ ណ មិនេ ថ 
ខនធ មិនែមនខនធទងំ យ មិនេ ថរូប ។ មិនែមនវញិញ ណ 
មិនេ ថខនធ មិនែមនខនធទងំ យ មិនេ ថេវទន ។ មិន 
ែមនវញិញ ណ មិនេ ថខនធ មិនែមនខនធទងំ យ មិនេ ថ 
សញញ  ។ មិនែមនវញិញ ណ មិនេ ថខនធ មិនែមនខនធទងំ យ 
មិនេ ថពួកសងខ រ     ។ 

ចប់   ឧេទទស រៈ  ។ 
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និេទទស េ  

 [៣២] របូំ របូកខ េនធ តិ ។ បិយរបូំ តរបូំ 
របូំ ន របូកខ េនធ  របូកខ េនធ  របូេញច វ របូកខ េនធ  ច ។ 
របូកខ េនធ      របូន្តិ     ។     មន្ត     ។ 
 [៣៣] េវទន េវទនខេនធ តិ ។ មន្ត  ។ 
េវទនខេនធ      េវទនតិ     ។     មន្ត      ។ 
 [៣៤] សញញ  សញញ ខេនធ តិ ។ ទិដ្ឋិសញញ  សញញ  
ន សញញ ខេនធ  សញញ ខេនធ  សញញ  េចវ សញញ ខេនធ  
ច    ។    សញញ ខេនធ      សញញ តិ    ។    មន្ត     ។ 
 [៣៥] សងខ  សងខ រកខ េនធ តិ ។ សងខ រកខនធំ 
ឋេប ្វ  អវេស  សងខ  សងខ (១) ន សងខ - 
រកខ េនធ  សងខ រកខ េនធ  សងខ  េចវ សងខ រកខ េនធ  
ច     ។     សងខ រកខ េនធ      សងខ តិ     ។     មន្ត     ។ 
 [៣៦] វញិញ ណំ វញិញ ណកខ េនធ តិ ។ មន្ត  ។ 
វញិញ ណកខ េនធ       វញិញ ណន្តិ     ។     មន្ត      ។ 
 [៣៧] ន របូំ ន របូកខ េនធ តិ ។ មន្ត  ។  
ន របូកខ េនធ  ន របូន្តិ ។ បិយរបូំ តរបូំ ន 
របូកខ េនធ  របូំ របូញច  របូកខនធញច  ឋេប ្វ  អវ- 
េស      ន      េចវ     របូំ     ន     ច     របូកខ េនធ     ។ 
     ១   ម.   សងខ តិ   ន   ទិស តិ   ។ 
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និេទទស រៈ 

 [៣២] រូប េ ថរូបកខនធឬ ។ រូបជទី្រស ញ់ រូបដ៏ឆង ញ់ 
ពិ  េ ថរូប ែតមិនែមនេ ថ រូបកខនធេទ ឯរូបកខនធ េ ថ 
រូបផង    េ ថរូបកខនធផង   ។    រូបកខនធ    េ ថរូបឬ   ។   េអើ   ។ 
 [៣៣] េវទន េ ថេវទនខនធឬ ។ េអើ ។ េវទនខនធ 
េ ថេវទនឬ    ។    េអើ    ។ 
 [៣៤] សញញ  េ ថសញញ ខនធឬ ។ ទិដ្ឋិសញញ  េ ថ 
សញញ  ែតមិនែមនេ ថសញញ ខនធេទ ឯសញញ ខនធ េ ថសញញ ផង 
េ ថសញញ ខនធផង  ។    សញញ ខនធ   េ ថសញញ ឬ   ។   េអើ   ។ 
 [៣៥] ពួកសងខ រ េ ថសងខ រកខនធឬ ។ ពួកសងខ រដ៏េសស 
េលើកែលងែតសងខ រកខនធេចញ េ ថពួកសងខ រ ែតមិនែមនេ ថសងខ - 
រកខនធេទ ឯសងខ រកខនធ េ ថពួកសងខ រផង េ ថសងខ រកខនធផង ។ 
សងខ រកខនធ    េ ថពួកសងខ រឬ   ។   េអើ   ។ 
 [៣៦] វញិញ ណ េ ថវញិញ ណកខនធឬ ។ េអើ ។ វញិញ ណកខនធ 
េ ថវញិញ ណឬ    ។   េអើ    ។ 
 [៣៧] មិនែមនរូប មិនេ ថរូបកខនធឬ ។ េអើ ។ មិនែមនរូបកខនធ 
មិនេ ថរូបឬ ។ រូបជទី្រស ញ់ រូបដ៏ឆង ញ់ពិ  មិនែមនេ  
ថរូបកខនធេទ ្រគន់ែតជរូប ឯធម៌ទងំ យដ៏េសស េវៀរែលងែតរូប 
និងរូបកខនធេចញ    មិនែមនេ ថរូបផង    មិនែមនេ ថរូបកខនធផង    ។ 
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៣៥ 

ខនធយមកស    បណ្ណតិ្ត រស    និេទទេ  

 [៣៨] ន េវទន ន េវទនខេនធ តិ ។ - 
មន្ត  ។ ន េវទនខេនធ  ន េវទនតិ ។ មន្ត  ។ 
 [៣៩] ន សញញ  ន សញញ ខេនធ តិ ។ មន្ត  ។ 
ន សញញ ខេនធ  ន សញញ តិ ។ ទិដ្ឋិសញញ  ន 
សញញ ខេនធ  សញញ  សញញញច  សញញ ខនធញច  ឋេប ្វ  
អវេស  ន េចវ សញញ  ន ច សញញ ខេនធ  ។ 
 [៤០] ន សងខ  ន សងខ រកខ េនធ តិ ។ - 
មន្ត  ។ ន សងខ រកខ េនធ  ន សងខ តិ ។ សងខ - 
រកខនធំ ឋេប ្វ  អវេស  សងខ (១) ន សងខ - 
រកខ េនធ  សងខ  សងខ េរ ច សងខ រកខនធញច  ឋេប ្វ  
អវេស  ន េចវ សងខ  ន ច សងខ រកខ េនធ  ។ 
 [៤១] ន វញិញ ណំ ន វញិញ ណកខ េនធ តិ ។ - 
មន្ត  ។ ន វញិញ ណកខ េនធ  ន វញិញ ណន្តិ ។ មន្ត  ។ 
 [៤២] របូំ របូកខ េនធ តិ ។ បិយរបូំ តរបូំ 
របូំ ន របូកខ េនធ  របូកខ េនធ  របូេញច វ របូកខ េនធ  ច ។ 
ខនធ  េវទនខេនធ តិ ។ េវទនខេនធ  ខេនធ  េចវ 
េវទនខេនធ  ច អវេស  ខនធ  ខនធ (២) ន េវទន- 
ខេនធ      ។ 
     ១   ម.  សងខ តិ  ន   ទិស តិ  ។  ២  ម.  ខនធ តិ  ន  ទិស តិ  ។ 
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៣៥ 

ខនធយមកៈ   បណ្ណត្តិ រៈ   និេទទស 

 [៣៨] មិនែមនេវទន មិនេ ថេវទនខនធឬ ។ េអើ ។ មិន 
ែមនេវទនខនធ    មិនេ ថេវទនឬ   ។   េអើ   ។ 
 [៣៩] មិនែមនសញញ  មិនេ ថសញញ ខនធឬ ។ េអើ ។ មិនែមន 
សញញ ខនធ មិនេ ថសញញ ឬ ។ ទិដ្ឋិសញញ  មិនែមនេ ថសញញ ខនធេទ 
្រគន់ែតជសញញ ប៉ុេ ្ណ ះ ឯពួកធម៌ដ៏េសស េវៀរែលងែតសញញ និងសញញ - 
ខនធេចញ មិនែមនេ ថសញញ ផង មិនែមនេ ថសញញ ខនធផង ។ 
 [៤០] មិនែមនពួកសងខ រ មិនេ ថសងខ រកខនធឬ ។ េអើ ។ 
មិនែមនសងខ រកខនធ មិនេ ថពួកសងខ រឬ ។ ពួកសងខ រដ៏េសស េវៀរ 
ែលងែតសងខ រកខនធេចញ មិនែមនេ ថសងខ រកខនធេទ ្រគន់ែតជពួក 
សងខ របុ៉េ ្ណ ះ ឯពួកធម៌ដ៏េសស េវៀរែលងែតពួកសងខ រនិងសងខ រកខនធ 
េចញ មិនែមនេ ថពួកសងខ រផង មិនែមនេ ថសងខ រកខនធផង ។ 
 [៤១] មិនែមនវញិញ ណ មិនេ ថវញិញ ណកខនធឬ ។ េអើ ។ 
មិនែមនវញិញ ណកខនធ    មិនេ ថវញិញ ណឬ   ។   េអើ   ។ 
 [៤២] រូប េ ថរូបកខនធឬ ។ រូបជទី្រស ញ់ រូបដ៏ឆង ញ់ 
ពិ  េ ថរូប ែតមិនែមនេ ថរូបកខនធេទ ឯរូបកខនធ េ ថរូបផង 
េ ថរូបកខនធផង ។ ខនធទងំ យ េ ថេវទនខនធឬ ។ េវទន- 
ខនធ េ ថខនធផង េ ថេវទនខនធផង ឯខនធទងំ យដ៏េសស 
េ ថពួកខនធ    ែតមិនែមនេ ថេវទនខនធេទ   ។ 
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៣៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៤៣] របូំ របូកខ េនធ តិ ។ បិយរបូំ តរបូំ 
របូំ ន របូកខ េនធ  របូកខ េនធ  របូេញច វ របូកខ េនធ  ច ។ 
ខនធ  សញញ ខេនធ តិ ។ សញញ ខេនធ  ខេនធ  េចវ 
សញញ ខេនធ  ច អវេស  ខនធ  ខនធ  ន សញញ - 
ខេនធ       ។ 
 [៤៤] របូំ របូកខ េនធ តិ ។ បិយរបូំ តរបូំ 
របូំ ន របូកខ េនធ  របូកខ េនធ  របូេញច វ របូកខ េនធ  ច ។ 
ខនធ  សងខ រកខ េនធ តិ ។ សងខ រកខ េនធ  ខេនធ  េចវ 
សងខ រកខ េនធ  ច អវេស  ខនធ  ខនធ  ន សងខ - 
រកខ េនធ       ។ 
 [៤៥] របូំ របូកខ េនធ តិ ។ បិយរបូំ តរបូំ 
របូំ ន របូកខ េនធ  របូកខ េនធ  របូេញច វ របូកខ េនធ  ច ។ 
ខនធ  វញិញ ណកខ េនធ តិ ។ វញិញ ណកខ េនធ  ខេនធ  
េចវ វញិញ ណកខ េនធ  ច អវេស  ខនធ  ខនធ  ន 
វញិញ ណកខ េនធ    ។ 
 [៤៦] េវទន េវទនខេនធ តិ ។ មន្ត  ។  
ខនធ  របូកខ េនធ តិ ។ របូកខ េនធ  ខេនធ  េចវ របូ- 
កខ េនធ        ច       អវេស       ខនធ      ខនធ       ន     របូកខ េនធ      ។ 
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៣៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៤៣] រូប េ ថរូបកខនធឬ ។ រូបជទី្រស ញ់ រូបដ៏ឆង ញ់ពិ  
េ ថរូប ែតមិនែមនេ ថរូបកខនធេទ ឯរូបកខនធ េ ថរូបផង េ  
ថរូបកខនធផង ។ ខនធទងំ យ េ ថសញញ ខនធឬ ។ សញញ ខនធ េ  
ថខនធផង េ ថសញញ ខនធផង ឯខនធទងំ យដ៏េសស ្រគន់ែត 
ជពួកខនធ   មិនែមនេ ថសញញ ខនធេទ   ។ 
 [៤៤] រូប េ ថរូបកខនធឬ ។ រូបជទី្រស ញ់ រូបដ៏ឆង ញ់ 
ពិ  េ ថរូប ែតមិនែមនេ ថរូបកខនធេទ ឯរូបកខនធ េ ថរូបផង 
េ ថរូបកខនធផង ។ ខនធទងំ យ េ ថ សងខ រកខនធឬ ។ សងខ រកខនធ 
េ ថខនធផង េ ថសងខ រកខនធផង ឯខនធទងំ យដ៏េសស ្រគន់ 
ែតជពួកខនធ   មិនែមនេ ថសងខ រកខនធេទ   ។ 
 [៤៥] រូប េ ថរូបកខនធឬ ។ រូបជទី្រស ញ់ រូបដ៏ឆង ញ់ 
ពិ  េ ថរូប ែតមិនែមនេ ថរូបកខនធេទ ឯរូបកខនធ េ ថរូបផង 
េ ថរូបកខនធផង ។ ខនធទងំ យ េ ថវញិញ ណកខនធឬ ។ 
វញិញ ណកខនធ េ ថខនធផង េ ថវញិញ ណកខនធផង ឯខនធទងំ យដ៏ 
េសស   ្រគន់ែតជពួកខនធ   មិនែមនេ ថវញិញ ណកខនធេទ   ។ 
 [៤៦] េវទន េ ថេវទនខនធឬ ។ េអើ ។ ខនធទងំ យ 

េ ថរូបកខនធឬ ។ រូបកខនធ េ ថខនធផង េ ថរូបកខនធផង ឯខនធ 

ទងំ យដ៏េសស    ្រគន់ែតជពួកខនធ    មិនែមនេ ថរូបកខនធេទ   ។ 
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៣៧ 

ខនធយមកស    បណ្ណត្តិ រស    និេទទេ  

 [៤៧] េវទន េវទនខេនធ តិ ។ មន្ត  ។ 

ខនធ  សញញ ខេនធ តិ ។ សញញ ខេនធ  ខេនធ  

េចវ សញញ ខេនធ  ច អវេស  ខនធ  ខនធ  ន 

សញញ ខេនធ      ។ 

 [៤៨] េវទន េវទនខេនធ តិ ។ មន្ត  ។ 

ខនធ  សងខ រកខ េនធ តិ ។ សងខ រកខ េនធ  ខេនធ  េចវ 

សងខ រកខ េនធ  ច អវេស  ខនធ  ខនធ  ន សងខ - 

រកខ េនធ     ។ 

 [៤៩] េវទន េវទនខេនធ តិ ។ មន្ត  ។ 

ខនធ  វញិញ ណកខ េនធ តិ ។ វញិញ ណកខ េនធ  ខេនធ  

េចវ វញិញ ណកខ េនធ  ច អវេស  ខនធ  ខនធ  

ន      វញិញ ណកខ េនធ      ។ 

 [៥០] សញញ  សញញ ខេនធ តិ ។ ទិដ្ឋិសញញ  

សញញ  ន សញញ ខេនធ  សញញ ខេនធ  សញញ  េចវ 

សញញ ខេនធ  ច ។ ខនធ  របូកខ េនធ តិ ។ របូកខ េនធ  

ខេនធ  េចវ របូកខ េនធ  ច អវេស  ខនធ  ខនធ  

ន      របូកខ េនធ      ។ 
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៣៧ 

ខនធយមកៈ   បណ្ណត្តិ រៈ   និេទទស 

 [៤៧] េវទន េ ថេវទនខនធឬ ។ េអើ ។ ខនធទងំ យ 

េ ថសញញ ខនធឬ ។ សញញ ខនធ េ ថខនធផង េ ថសញញ ខនធផង 

ឯខនធទងំ យដ៏េសស ្រគន់ែតជពួកខនធ មិនែមនេ ថ សញញ - 

ខនធេទ    ។ 

 [៤៨] េវទន េ ថេវទនខនធឬ ។ េអើ ។ ខនធទងំ យ 

េ ថសងខ រកខនធឬ ។ សងខ រកខនធ េ ថខនធផង េ ថសងខ រកខនធ 

ផង ឯខនធទងំ យដ៏េសស ្រគន់ែតជពួកខនធ មិនែមនេ ថ 

សងខ រកខនធេទ    ។ 

 [៤៩] េវទន េ ថេវទនខនធឬ ។ េអើ ។ ខនធទងំ យ 

េ ថវញិញ ណកខនធឬ ។ វញិញ ណកខនធ េ ថខនធផង េ ថវញិញ ណ- 

កខនធផង ឯខនធទងំ យដ៏េសស ្រគន់ែតជពួកខនធ មិនែមនេ  

ថ    វញិញ ណកខនធេទ    ។ 

 [៥០] សញញ  េ ថសញញ ខនធឬ ។ ទិដ្ឋិសញញ  េ ថសញញ  

ែតមិនែមនេ ថ សញញ ខនធេទ ឯសញញ ខនធ េ ថសញញ ផង េ  

ថសញញ ខនធផង ។ ខនធទងំ យ េ ថរូបកខនធឬ ។ រូបកខនធេ ថ 

ខនធផង េ ថរូបកខនធផង ឯខនធទងំ យដ៏េសស ្រគន់ែតជពួក 

ខនធ   មិនែមនេ ថ   រូបកខនធេទ   ។ 
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៣៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៥១] សញញ  សញញ ខេនធ តិ ។ ទិដ្ឋិសញញ  
សញញ  ន សញញ ខេនធ  សញញ ខេនធ  សញញ  េចវ 
សញញ ខេនធ  ច ។ ខនធ  េវទនខេនធ តិ ។ េវទន- 
ខេនធ  ខេនធ  េចវ េវទនខេនធ  ច អវេស  ខនធ  
ខនធ      ន     េវទនខេនធ      ។ 
 [៥២] សញញ  សញញ ខេនធ តិ ។ ទិដ្ឋិសញញ  
សញញ  ន សញញ ខេនធ  សញញ ខេនធ  សញញ  េចវ 
សញញ ខេនធ  ច ។ ខនធ  សងខ រកខ េនធ តិ ។ សងខ - 
រកខ េនធ  ខេនធ  េចវ សងខ រកខ េនធ  ច អវេស  
ខនធ     ខនធ      ន     សងខ រកខ េនធ     ។ 
 [៥៣] សញញ  សញញ ខេនធ តិ ។ ទិដ្ឋិសញញ  
សញញ  ន សញញ ខេនធ  សញញ ខេនធ  សញញ  េចវ 
សញញ ខេនធ  ច ។ ខនធ  វញិញ ណកខ េនធ តិ ។ វញិញ - 
ណកខេនធ  ខេនធ  េចវ វញិញ ណកខ េនធ  ច អវេស- 

   ខនធ     ខនធ     ន    វញិញ ណកខ េនធ     ។ 
 [៥៤] សងខ  សងខ រកខ េនធ តិ ។ សងខ រ- 
កខនធំ ឋេប ្វ  អវេស  សងខ  សងខ  ន សងខ រ- 
កខ េនធ      សងខ រកខ េនធ      សងខ      េចវ     សងខ រកខ េនធ      ច     ។ 
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៣៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៥១] សញញ  េ ថសញញ ខនធឬ ។ ទិដ្ឋិសញញ  េ ថសញញ  
ែតមិនែមនេ ថ សញញ ខនធេទ ឯសញញ ខនធ េ ថសញញ ផង េ  
ថសញញ ខនធផង ។ ខនធទងំ យ េ ថេវទនខនធឬ ។ េវទនខនធ 
េ ថខនធផង េ ថេវទនខនធផង ឯខនធទងំ យដ៏េសស ្រគន់ 
ែតជពួកខនធ   មិនែមនេ ថេវទនខនធេទ   ។ 
 [៥២] សញញ  េ ថសញញ ខនធឬ ។ ទិដ្ឋិសញញ  េ ថ 
សញញ  ែតមិនែមនេ ថសញញ ខនធេទ ឯសញញ ខនធ េ ថសញញ ផង 
េ ថសញញ ខនធផង ។ ខនធទងំ យ េ ថសងខ រកខនធឬ ។ 
សងខ រកខនធ េ ថខនធផង េ ថសងខ រកខនធផង ឯខនធទងំ យដ៏- 
េសស   ្រគន់ែតជពួកខនធ   មិនែមនេ ថសងខ រកខនធេទ   ។ 
 [៥៣] សញញ  េ ថសញញ ខនធឬ ។ ទិដ្ឋិសញញ  េ ថ 
សញញ  ែតមិនែមនេ ថសញញ ខនធេទ ឯសញញ ខនធ េ ថសញញ ផង 
េ ថសញញ ខនធផង ។ ខនធទងំ យ េ ថវញិញ ណកខនធឬ ។ 
វញិញ ណកខនធ េ ថខនធផង េ ថវញិញ ណកខនធផង ឯខនធទងំ យ 
ដ៏េសស   ្រគន់ែតជពួកខនធ  មិនែមនេ ថវញិញ ណកខនធេទ   ។ 
 [៥៤] ពួកសងខ រ េ ថសងខ រកខនធឬ ។ ពួកសងខ រដ៏េសស 
េវៀរែលងែតសងខ រកខនធេចញ េ ថពួកសងខ រ ែតមិនែមនេ ថ 
សងខ រកខនធេទ  ឯសងខ រកខនធ  េ ថពួកសងខ រផង  េ ថសងខ រកខនធផង ។ 
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៣៩ 

ខនធយមកស    បណ្ណត្តិ រស    និេទទេ  

ខនធ  របូកខ េនធ តិ ។ របូកខ េនធ  ខេនធ  េចវ របូ- 

កខ េនធ  ច អវេស  ខនធ  ខនធ  ន របូកខ េនធ  ។ 

 [៥៥] សងខ  សងខ រកខ េនធ តិ ។ សងខ រកខនធំ 

ឋេប ្វ  អវេស  សងខ  សងខ  ន សងខ រកខ - 

េនធ  សងខ រកខ េនធ  សងខ  េចវ សងខ រកខ េនធ  ច ។ 

ខនធ  េវទនខេនធ តិ ។ េវទនខេនធ  ខេនធ  េចវ េវទ- 

នខេនធ  ច អវេស  ខនធ  ខនធ  ន េវទនខេនធ  ។ 

 [៥៦] សងខ  សងខ រកខ េនធ តិ ។ សងខ រកខនធំ 

ឋេប ្វ  អវេស  សងខ  សងខ  ន សងខ រ- 

កខ េនធ  សងខ រកខ េនធ  សងខ  េចវ សងខ រកខ េនធ  ច ។ 

ខនធ  សញញ ខេនធ តិ ។ សញញ ខេនធ  ខេនធ  េចវ 

សញញ ខេនធ  ច អវេស  ខនធ  ខនធ  ន សញញ - 

ខេនធ     ។ 

 [៥៧] សងខ  សងខ រកខ េនធ តិ ។ សងខ រកខនធំ 

ឋេប ្វ  អវេស  សងខ  សងខ  ន សងខ រ- 

កខ េនធ       សងខ រកខ េនធ      សងខ       េចវ     សងខ រកខ េនធ     ច    ។ 
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៣៩ 

ខនធយមកៈ   បណ្ណត្តិ រៈ   និេទទស 

ខនធទងំ យ េ ថរូបកខនធឬ ។ រូបកខនធ េ ថខនធផង េ ថ 
រូបកខនធផង ឯខនធទងំ យដ៏េសស ្រគន់ែតជពួកខនធ មិនែមនេ ថ 
រូបកខនធេទ   ។ 
 [៥៥] ពួកសងខ រ េ ថសងខ រកខនធឬ ។ ពួកសងខ រដ៏- 
េសស េវៀរែលងែតសងខ រកខនធេចញ េ ថពួកសងខ រ ែតមិនែមនេ  
ថសងខ រកខនធេទ ឯសងខ រកខនធ េ ថពួកសងខ រផង េ ថសងខ រកខនធ 
ផង ។ ខនធទងំ យ េ ថេវទនខនធឬ ។ េវទនខនធ េ ថខនធ 
ផង េ ថេវទនខនធផង ឯខនធទងំ យដ៏េសស ្រគន់ែតជពួកខនធ 
មិនែមនេ ថេវទនខនធេទ    ។ 
 [៥៦] ពួកសងខ រ េ ថសងខ រកខនធឬ ។ ពួកសងខ រដ៏- 
េសស េវៀរែលងែតសងខ រកខនធេចញ េ ថពួកសងខ រ ែតមិនែមន 
េ ថសងខ រកខនធេទ ឯសងខ រកខនធ េ ថពួកសងខ រផង េ ថសងខ - 
រកខនធផង ។ ខនធទងំ យ េ ថសញញ ខនធឬ ។ សញញ ខនធ េ ថ 
ខនធផង េ ថសញញ ខនធផង ឯខនធទងំ យដ៏េសស ្រគន់ែតជពួក 
ខនធ   មិនែមនេ ថសញញ ខនធេទ   ។ 
 [៥៧] ពួកសងខ រ េ ថសងខ រកខនធឬ ។ ពួកសងខ រដ៏េសស 
េវៀរែលងែតសងខ រកខនធេចញ េ ថពួកសងខ រ ែតមិនែមនេ ថសងខ រ- 
កខនធេទ    ឯសងខ រកខនធ     េ ថពួកសងខ រផង    េ ថសងខ រកខនធផង   ។ 
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៤០ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

ខនធ  វញិញ ណកខ េនធ តិ ។ វញិញ ណកខ េនធ  ខេនធ  
េចវ វញិញ ណកខ េនធ  ច អវេស  ខនធ  ខនធ  ន 
វញិញ ណកខ េនធ     ។ 
 [៥៨] វញិញ ណំ វញិញ ណកខ េនធ តិ ។ - 
មន្ត  ។ ខនធ  របូកខ េនធ តិ ។ របូកខ េនធ  ខេនធ  េចវ 
របូកខ េនធ  ច អវេស  ខនធ  ខនធ  ន របូកខ េនធ  ។ 
 [៥៩] វញិញ ណំ វញិញ ណកខ េនធ តិ ។ មន្ត  ។ 
ខនធ  េវទនខេនធ តិ ។ េវទនខេនធ  ខេនធ  េចវ 
េវទនខេនធ  ច អវេស  ខនធ  ខនធ  ន េវទន- 
ខេនធ     ។ 
 [៦០] វញិញ ណំ វញិញ ណកខ េនធ តិ ។ មន្ត  ។ 
ខនធ  សញញ ខេនធ តិ ។ សញញ ខេនធ  ខេនធ  េចវ 
សញញ ខេនធ  ច អវេស  ខនធ  ខនធ  ន សញញ - 
ខេនធ     ។ 
 [៦១] វញិញ ណំ វញិញ ណកខ េនធ តិ ។ មន្ត  ។ 
ខនធ  សងខ រកខ េនធ តិ ។ សងខ រកខ េនធ  ខេនធ  េចវ 
សងខ រកខ េនធ  ច អវេស  ខនធ  ខនធ  ន សងខ - 
រកខ េនធ      ។ 
 [៦២]      ន       របូ ំ      របូកខ េនធ តិ      ។      មន្ត        ។     ន 
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៤០ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ខនធទងំ យ េ ថវញិញ ណកខនធឬ ។ វញិញ ណកខនធ េ ថខនធផង 
េ ថវញិញ ណកខនធផង ឯខនធទងំ យដ៏េសស ្រគន់ែតជពួកខនធ 
មិនែមនេ ថវញិញ ណកខនធេទ   ។ 
 [៥៨] វញិញ ណ េ ថវញិញ ណកខនធឬ ។ េអើ ។ ខនធទងំ- 

យ េ ថរូបកខនធឬ ។ រូបកខនធ េ ថខនធផង េ ថរូបកខនធផង 
ឯខនធទងំ យដ៏េសស ្រគន់ែតជពួកខនធ មិនែមនេ ថរូបកខនធេទ ។ 
 [៥៩] វញិញ ណ េ ថវញិញ ណកខនធឬ ។ េអើ ។ ខនធ 
ទងំ យ េ ថេវទនខនធឬ ។ េវទនខនធ េ ថខនធផង េ ថ 
េវទនខនធផង ឯខនធទងំ យដ៏េសស ្រគន់ែតជពួកខនធ មិនែមន 
េ ថេវទនខនធេទ    ។ 
 [៦០] វញិញ ណ េ ថវញិញ ណកខនធឬ ។ េអើ ។ ខនធទងំ យ 
េ ថសញញ ខនធឬ ។ សញញ ខនធ េ ថខនធផង េ ថសញញ ខនធផង 
ឯខនធទងំ យដ៏េសស ្រគន់ែតជពួកខនធ មិនែមនេ ថសញញ - 
ខនធេទ   ។ 
 [៦១] វញិញ ណ េ ថវញិញ ណកខនធឬ ។ េអើ ។ ខនធទងំ យ 
េ ថសងខ រកខនធឬ ។ សងខ រកខនធ េ ថខនធផង េ ថសងខ រកខនធផង 
ឯខនធទងំ យដ៏េសស ្រគន់ែតជពួកខនធ មិនែមនេ ថសងខ រកខនធេទ ។ 
 [៦២]    មិនែមនរូប    មិនេ ថរូបកខនធឬ    ។    េអើ    ។    មិនែមន 
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៤១ 

ខនធយមកស    បណ្ណត្តិ រស    និេទទេ  

ខនធ  ន េវទនខេនធ តិ ។ មន្ត  ។ ន របូំ ន 
របូកខ េនធ តិ ។ មន្ត  ។ ន ខនធ  ន សញញ - 
ខេនធ តិ ។ មន្ត  ។ ន របូំ ន របូកខ េនធ តិ ។ 
មន្ត  ។ ន ខនធ  ន សងខ រកខ េនធ តិ ។ - 

មន្ត  ។ ន របូំ ន របូកខ េនធ តិ ។ មន្ត  ។ 
ន     ខនធ      ន     វញិញ ណកខ េនធ តិ     ។     មន្ត      ។ 
 [៦៣] ន េវទន ន េវទនខេនធ តិ ។ - 
មន្ត  ។ ន ខនធ  ន របូកខ េនធ តិ ។ មន្ត  ។ 
ន េវទន ន េវទនខេនធ តិ ។ មន្ត  ។ ន 
ខនធ  ន សញញ ខេនធ តិ ។ មន្ត  ។ ន េវទន 
ន េវទនខេនធ តិ ។ មន្ត  ។ ន ខនធ  ន 
សងខ រកខ េនធ តិ ។ មន្ត  ។ ន េវទន ន 
េវទនខេនធ តិ ។ មន្ត  ។ ន ខនធ  ន វញិញ - 
ណកខេនធ តិ      ។       មន្ត       ។ 
 [៦៤] ន សញញ  ន សញញ ខេនធ តិ ។ - 
មន្ត  ។ ន ខនធ  ន របូកខ េនធ តិ ។ មន្ត  ។ 
ន សញញ  ន សញញ ខេនធ តិ ។ មន្ត  ។ 
ន ខនធ  ន េវទនខេនធ តិ ។ មន្ត  ។ 
ន        សញញ         ន        សញញ ខេនធ តិ         ។         មន្ត         ។ 
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៤១ 

ខនធយមកៈ   បណ្ណត្តិ រៈ   និេទទស 

ខនធទងំ យ មិនេ ថេវទនខនធឬ ។ េអើ ។ មិនែមនរូប មិនេ  

ថរូបកខនធឬ ។ េអើ ។ មិនែមនខនធទងំ យ មិនេ ថសញញ ខនធឬ ។ 

េអើ ។ មិនែមនរូប មិនេ ថរូបកខនធឬ ។ េអើ ។ មិនែមនខនធទងំ- 

យ មិនេ ថសងខ រកខនធឬ ។ េអើ ។ មិនែមនរូប មិនេ ថរូបកខនធ 

ឬ ។ េអើ ។ មិនែមនខនធទងំ យ មិនេ ថវញិញ ណកខនធឬ ។ េអើ ។  

 [៦៣] មិនែមនេវទន មិនេ ថេវទនខនធឬ ។ េអើ ។ មិន 

ែមនខនធទងំ យ មិនេ ថរូបកខនធឬ ។ េអើ ។ មិនែមនេវទន មិន 

េ ថេវទនខនធឬ ។ េអើ ។ មិនែមនខនធទងំ យ មិនេ ថសញញ ខនធ 

ឬ ។ េអើ ។ មិនែមនេវទន មិនេ ថេវទនខនធឬ ។ េអើ ។ មិន 

ែមនខនធទងំ យ មិនេ ថសងខ រកខនធឬ ។ េអើ ។ មិនែមនេវទន 

មិនេ ថេវទនខនធឬ ។ េអើ ។ មិនែមនខនធទងំ យ មិនេ ថ 

វញិញ ណកខនធឬ   ។    េអើ    ។ 

 [៦៤] មិនែមនសញញ  មិនេ ថសញញ ខនធឬ ។ េអើ ។ 

មិនែមនខនធទងំ យ មិនេ ថរូបកខនធឬ ។ េអើ ។ មិនែមនសញញ  

មិនេ ថសញញ ខនធឬ ។ េអើ ។ មិនែមនខនធទងំ យ មិនេ ថ 

េវទនខនធឬ  ។  េអើ  ។  មិនែមនសញញ   មិនេ ថសញញ ខនធឬ   ។  េអើ  ។ 
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៤២ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

ន ខនធ  ន សងខ រកខ េនធ តិ ។ មន្ត  ។ ន សញញ  
ន សញញ ខេនធ តិ ។ មន្ត  ។ ន ខនធ  ន វញិញ - 
ណកខេនធ តិ      ។      មន្ត       ។ 
 [៦៥] ន សងខ  ន សងខ រកខ េនធ តិ ។ - 
មន្ត  ។ ន ខនធ  ន របូកខ េនធ តិ ។ មន្ត  ។ 
ន សងខ  ន សងខ រកខ េនធ តិ ។ មន្ត  ។ ន 
ខនធ  ន េវទនខេនធ តិ ។ មន្ត  ។ ន សងខ - 

 ន សងខ រកខ េនធ តិ ។ មន្ត  ។ ន ខនធ  
ន សញញ ខេនធ តិ ។ មន្ត  ។ ន សងខ  ន 
សងខ រកខ េនធ តិ ។ មន្ត  ។ ន ខនធ  ន វញិញ - 
ណកខេនធ តិ      ។     មន្ត      ។ 
 [៦៦] ន វញិញ ណំ ន វញិញ ណកខ េនធ តិ ។ 
មន្ត  ។ ន ខនធ  ន របូកខ េនធ តិ ។ មន្ត  ។ 

ន វញិញ ណំ ន វញិញ ណកខ េនធ តិ ។ មន្ត  ។ 
ន ខនធ  ន េវទនខេនធ តិ ។ មន្ត  ។ ន 
វញិញ ណំ ន វញិញ ណកខ េនធ តិ ។ មន្ត  ។ ន 
ខនធ  ន សញញ ខេនធ តិ ។ មន្ត  ។ ន វញិញ - 
ណំ      ន       វញិញ ណកខ េនធ តិ      ។     មន្ត      ។      ន      ខនធ  
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៤២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

មិនែមនខនធទងំ យ មិនេ ថសងខ រកខនធឬ ។ េអើ ។ មិនែមន 

សញញ  មិនេ ថសញញ ខនធឬ ។ េអើ ។ មិនែមនខនធទងំ យ 

មិនេ ថវញិញ ណកខនធឬ   ។   េអើ   ។ 

 [៦៥] មិនែមនពួកសងខ រ មិនេ ថសងខ រកខនធឬ ។ េអើ ។ 

មិនែមនខនធទងំ យ មិនេ ថរូបកខនធឬ ។ េអើ ។ មិនែមនពួក 

សងខ រ មិនេ ថសងខ រកខនធឬ ។ េអើ ។ មិនែមនខនធទងំ យ 

មិនេ ថេវទនខនធឬ ។ េអើ ។ មិនែមនពួកសងខ រ មិនេ ថសងខ - 

រកខនធឬ ។ េអើ ។ មិនែមនខនធទងំ យ មិនេ ថសញញ ខនធឬ ។  

េអើ ។ មិនែមនពួកសងខ រ មិនេ ថសងខ រកខនធឬ ។ េអើ ។ មិន 

ែមនខនធទងំ យ   មិនេ ថវញិញ ណកខនធឬ   ។   េអើ   ។ 

 [៦៦] មិនែមនវញិញ ណ មិនេ ថវញិញ ណកខនធឬ ។ េអើ ។ 

មិនែមនខនធទងំ យ មិនេ ថរូបកខនធឬ ។ េអើ ។ មិនែមនវញិញ ណ 

មិនេ ថវញិញ ណកខនធឬ ។ េអើ ។ មិនែមនខនធទងំ យ មិនេ ថ 

េវទនខនធឬ ។ េអើ ។ មិនែមនវញិញ ណ មិនេ ថវញិញ ណកខនធឬ ។ 

េអើ ។ មិនែមនខនធទងំ យ មិនេ ថសញញ ខនធឬ ។ េអើ ។ មិន 

ែមនវញិញ ណ  មិនេ ថវញិញ ណកខនធឬ  ។  េអើ ។  មិនែមនខនធទងំ យ 
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៤៣ 

ខនធយមកស    បណ្ណត្តិ រស    និេទទេ  

ន    សងខ រកខ េនធ តិ    ។    មន្ត      ។ 
 [៦៧] របូំ ខេនធ តិ ។ មន្ត  ។ ខនធ  
របូកខ េនធ តិ ។ របូកខ េនធ  ខេនធ  េចវ របូកខ េនធ  
ច    អវេស       ខនធ     ខនធ     ន    របូកខ េនធ      ។ 
 [៦៨] េវទន ខេនធ តិ ។ មន្ត  ។ ខនធ  
េវទនខេនធ តិ ។ េវទនខេនធ  ខេនធ  េចវ េវទ- 
នខេនធ  ច អវេស  ខនធ  ខនធ  ន េវទន- 
ខេនធ      ។ 
 [៦៩] សញញ  ខេនធ តិ ។ មន្ត  ។ ខនធ  
សញញ ខេនធ តិ ។ សញញ ខេនធ  ខេនធ  េចវ សញញ - 
ខេនធ  ច អវេស  ខនធ  ខនធ  ន សញញ ខេនធ  ។ 
 [៧០] សងខ  ខេនធ តិ ។ មន្ត  ។ ខនធ  
សងខ រកខ េនធ តិ ។ សងខ រកខ េនធ  ខេនធ  េចវ សងខ រ- 
កខ េនធ  ច អវេស  ខនធ  ខនធ  ន សងខ រកខ េនធ  ។ 
 [៧១] វញិញ ណំ ខេនធ តិ ។ មន្ត  ។ ខនធ  
វញិញ ណកខ េនធ តិ ។ វញិញ ណកខ េនធ  ខេនធ  េចវ 
វញិញ ណកខ េនធ  ច អវេស  ខនធ  ខនធ  ន 
វញិញ ណកខ េនធ       ។ 
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៤៣ 

ខនធយមកៈ   បណ្ណត្តិ រៈ   និេទទស 

មិនេ ថសងខ រកខនធឬ     ។    េអើ   ។ 
 [៦៧] រូប េ ថខនធឬ ។ េអើ ។ ខនធទងំ យ េ ថ 
រូបកខនធឬ ។ រូបកខនធ េ ថខនធផង េ ថរូបកខនធផង ឯខនធទងំ- 

យដ៏េសស   ្រគន់ែតជពួកខនធ   មិនែមនេ ថរូបកខនធេទ   ។ 
 [៦៨] េវទន េ ថខនធឬ ។ េអើ ។ ខនធទងំ យ េ ថ 
េវទនខនធឬ ។ េវទនខនធ េ ថខនធផង េ ថ េវទនខនធផង ឯខនធ 
ទងំ យដ៏េសស ្រគន់ែតជពួកខនធ មិនែមនេ ថេវទនខនធេទ ។ 
 [៦៩] សញញ  េ ថខនធឬ ។ េអើ ។ ខនធទងំ យ េ ថ 
សញញ ខនធឬ ។ សញញ ខនធ េ ថខនធផង េ ថសញញ ខនធផង ឯខនធ 
ទងំ យដ៏េសស ្រគន់ែតជពួកខនធ មិនែមនេ ថសញញ ខនធេទ ។ 
 [៧០] ពួកសងខ រ េ ថខនធឬ ។ េអើ ។ ខនធទងំ យ 
េ ថសងខ រកខនធឬ ។ សងខ រកខនធ េ ថខនធផង េ ថសងខ - 
រកខនធផង ឯខនធទងំ យដ៏េសស ្រគន់ែតជពួកខនធ មិនែមនេ ថ 
សងខ រកខនធេទ    ។ 
 [៧១] វញិញ ណ េ ថខនធឬ ។ េអើ ។ ខនធទងំ យ 
េ ថវញិញ ណកខនធឬ ។ វញិញ ណកខនធ េ ថខនធផង េ ថ 
វញិញ ណកខនធផង ឯខនធទងំ យដ៏េសស ្រគន់ែតជពួកខនធ មិនែមន 
េ ថវញិញ ណកខនធេទ    ។ 
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៤៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៧២] ន របូំ ន ខេនធ តិ ។ របូំ ឋេប ្វ  
អវេស  ខនធ  ន របូំ ខនធ  របូញច  ខេនធ ច 
ឋេប ្វ  អវេស  ន េចវ របូំ ន ច ខនធ  ។ 
ន     ខនធ      ន      របូកខ េនធ តិ     ។    មន្ត      ។ 
 [៧៣] ន េវទន ន ខេនធ តិ ។ េវទនំ ឋ- 
េប ្វ  អវេស  ខនធ  ន េវទន ខនធ  េវទន- 
ញច  ខេនធ ច ឋេប ្វ  អវេស  ន េចវ េវទន 
ន ច ខនធ  ។ ន ខនធ  ន េវទនខេនធ តិ ។ 
មន្ត      ។ 

 [៧៤] ន សញញ  ន ខេនធ តិ ។ សញញំ  ឋ- 
េប ្វ  អវេស  ខនធ  ន សញញ  ខនធ  សញញ- 
ញច  ខេនធ ច ឋេប ្វ  អវេស  ន េចវ សញញ  
ន ច ខនធ  ។ ន ខនធ  ន សញញ ខេនធ តិ ។ 
មន្ត       ។ 

 [៧៥] ន សងខ  ន ខេនធ តិ ។ សងខ េរ 
ឋេប ្វ  អវេស  ខនធ  ន សងខ  ខនធ  សងខ េរ 
ច ខេនធ ច ឋេប ្វ  អវេស  ន េចវ សងខ  
ន ច ខនធ  ។ ន ខនធ  ន សងខ រកខ េនធ តិ ។ 
មន្ត       ។ 
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៤៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៧២] មិនែមនរូប មិនេ ថខនធឬ ។ ខនធទងំ យដ៏េសស 
េវៀរែលងែតរូបេចញ មិនេ ថរូបេទ េ ថពួកខនធ ខនធទងំ យដ៏ 
េសស េវៀរែលងែតរូបនិងពួកខនធេចញ មិនេ ថរូបផង មិនេ ថ 
ពួកខនធផងេទ   ។   មិនែមនពួកខនធ   មិនេ ថរូបកខនធឬ   ។  េអើ  ។ 
 [៧៣] មិនែមនេវទន មិនេ ថខនធឬ ។ ខនធទងំ យ 
ដ៏េសស េវៀរែលងែតេវទនេចញ មិនេ ថេវទនេទ េ ថ 
ពួកខនធ ខនធទងំ យដ៏េសស េវៀរែលងែតេវទននិងពួកខនធេចញ មិន 
េ ថេវទនផង មិនេ ថពួកខនធផងេទ ។ មិនែមនពួកខនធ មិន 
េ ថេវទនខនធឬ    ។   េអើ   ។ 
 [៧៤] មិនែមនសញញ  មិនេ ថខនធឬ ។ ខនធទងំ យដ៏ 
េសស េវៀរែលងែតសញញ េចញ មិនេ ថសញញ េទ េ ថពួកខនធ 
ខនធទងំ យដ៏េសស េវៀរែលងែតសញញ និងពួកខនធេចញ មិនេ ថ 
សញញ ផង មិនេ ថពួកខនធផងេទ ។ មិនែមនពួកខនធ មិនេ ថ 
សញញ ខនធឬ   ។   េអើ   ។ 
 [៧៥] មិនែមនពួកសងខ រ មិនេ ថខនធឬ ។ ខនធទងំ យ 
ដ៏េសស េវៀរែលងែតពួកសងខ រេចញ មិនេ ថពួកសងខ រេទ េ  
ថពួកខនធ ខនធទងំ យដ៏េសស េវៀរែលងែតពួកសងខ រនិងពួកខនធ 
េចញ មិនេ ថពួកសងខ រផង មិនេ ថពួកខនធផងេទ ។ មិន 
ែមនពួកខនធ   មិនេ ថសងខ រកខនធឬ   ។   េអើ   ។ 
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៤៥ 

ខនធយមកស    បណ្ណត្តិ រស    និេទទេ  

 [៧៦] ន វញិញ ណំ ន ខេនធ តិ ។ វញិញ ណំ 
ឋេប ្វ  អវេស  ខនធ  ន វញិញ ណំ ខនធ  
វញិញ ណញច  ខេនធ ច ឋេប ្វ  អវេស  ន េចវ 
វញិញ ណំ ន ច ខនធ  ។ ន ខនធ  ន វញិញ ណ- 
កខ េនធ តិ     ។     មន្ត      ។ 
 [៧៧] របូំ ខេនធ តិ ។ មន្ត  ។ ខនធ  
េវទនខេនធ តិ ។ េវទនខេនធ  ខេនធ  េចវ េវទន- 
ខេនធ  ច អវេស  ខនធ  ខនធ  ន េវទនខេនធ  ។ 
 [៧៨] របូំ ខេនធ តិ ។ មន្ត  ។ ខនធ  
សញញ ខេនធ តិ ។ សញញ ខេនធ  ខេនធ  េចវ សញញ - 
ខេនធ  ច អវេស  ខនធ  ខនធ  ន សញញ ខេនធ  ។ 
 [៧៩] របូំ ខេនធ តិ ។ មន្ត  ។ ខនធ  
សងខ រកខ េនធ តិ ។ សងខ រកខ េនធ  ខេនធ  េចវ សងខ - 
រកខ េនធ  ច អវេស  ខនធ  ខនធ  ន សងខ រកខ េនធ  ។ 
 [៨០] របូំ ខេនធ តិ ។ មន្ត  ។ ខនធ  
វញិញ ណកខ េនធ តិ ។ វញិញ ណកខ េនធ  ខេនធ  េចវ 
វញិញ ណកខ េនធ  ច អវេស  ខនធ  ខនធ  ន 
វញិញ ណកខ េនធ      ។ 
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៤៥ 

ខនធយមកៈ   បណ្ណត្តិ រៈ   និេទទស 

 [៧៦] មិនែមនវញិញ ណ មិនេ ថខនធឬ ។ ខនធទងំ យ 
ដ៏េសស េវៀរែលងែតវញិញ ណេចញ មិនេ ថវញិញ ណេទ េ ថ 
ពួកខនធ ខនធទងំ យដ៏េសស េវៀរែលងែតវញិញ ណនិងពួកខនធេចញ 
មិនេ ថវញិញ ណផង មិនេ ថពួកខនធផងេទ ។ មិនែមនពួកខនធ 
មិនេ ថវញិញ ណកខនធឬ    ។   េអើ   ។ 
 [៧៧] រូប េ ថខនធឬ ។ េអើ ។ ខនធទងំ យ េ ថ 
េវទនខនធឬ ។ េវទនខនធ េ ថខនធផង េ ថេវទនខនធផង ឯខនធ 
ទងំ យដ៏េសស ្រគន់ែតជពួកខនធ មិនែមនេ ថ េវទនខនធេទ ។ 
 [៧៨] រូប េ ថខនធឬ ។ េអើ ។ ខនធទងំ យ េ ថ 
សញញ ខនធឬ ។ សញញ ខនធ េ ថខនធផង េ ថសញញ ខនធផង ឯខនធ 
ទងំ យដ៏េសស ្រគន់ែតជពួកខនធ មិនែមនេ ថ សញញ ខនធេទ ។ 
 [៧៩] រូប េ ថខនធឬ ។ េអើ ។ ខនធទងំ យ េ  
ថសងខ រកខនធឬ ។ សងខ រកខនធ េ ថខនធផង េ ថសងខ រកខនធផង ឯខនធ 
ទងំ យដ៏េសស ្រគន់ែតជពួកខនធ មិនែមនេ ថ សងខ រកខនធេទ ។ 
 [៨០] រូប េ ថខនធឬ ។ េអើ ។ ខនធទងំ យ េ  
ថវញិញ ណកខនធឬ ។ វញិញ ណកខនធ េ ថខនធផង េ ថវញិញ ណ- 
កខនធផង ឯខនធទងំ យដ៏េសស ្រគន់ែតជពួកខនធ មិនែមនេ ថ 
វញិញ ណកខនធេទ    ។ 
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៤៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៨១] េវទន ខេនធ តិ ។ មន្ត  ។ ខេនធ  

របូកខ េនធ តិ ។ របូកខ េនធ  ខេនធ  េចវ របូកខ េនធ  ច 

អវេស        ខនធ     ខនធ      ន     របូកខ េនធ      ។ 

 [៨២] េវទន ខេនធ តិ ។ មន្ត  ។ ខនធ  

សញញ ខេនធ តិ ។ សញញ ខេនធ  ខេនធ  េចវ សញញ - 

ខេនធ  ច អវេស  ខនធ  ខនធ  ន សញញ ខេនធ  ។ 

 [៨៣] េវទន ខេនធ តិ ។ មន្ត  ។ ខនធ  

សងខ រកខ េនធ តិ ។ សងខ រកខ េនធ  ខេនធ  េចវ សងខ រ- 

កខ េនធ  ច អវេស  ខនធ  ខនធ  ន សងខ រកខ េនធ  ។ 

 [៨៤] េវទន ខេនធ តិ ។ មន្ត  ។ ខនធ  

វញិញ ណកខ េនធ តិ ។ វញិញ ណកខ េនធ  ខេនធ  េចវ 

វញិញ ណកខ េនធ  ច អវេស  ខនធ  ខនធ  ន វញិញ - 

ណកខេនធ     ។ 

 [៨៥] សញញ  ខេនធ តិ ។ មន្ត  ។ ខនធ  

របូកខ េនធ តិ ។ របូកខ េនធ  ខេនធ  េចវ របូកខ េនធ  

ច      អវេស      ខនធ      ខនធ      ន     របូកខ េនធ       ។ 



99 

 

៤៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៨១] េវទន េ ថខនធឬ ។ េអើ ។ ខនធ េ ថរូប- 
កខនធឬ ។ រូបកខនធ េ ថខនធផង េ ថរូបកខនធផង ឯខនធទងំ យ 
ដ៏េសស    ្រគន់ែតជពួកខនធ   មិនែមនេ ថ   រូបកខនធេទ   ។ 
 [៨២] េវទន េ ថខនធឬ ។ េអើ ។ ខនធទងំ យ 
េ ថសញញ ខនធឬ ។ សញញ ខនធ េ ថខនធផង េ ថសញញ - 
ខនធផង ឯខនធទងំ យដ៏េសស ្រគន់ែតជពួកខនធ មិនែមនេ ថ 
សញញ ខនធេទ    ។ 
 [៨៣] េវទន េ ថខនធឬ ។ េអើ ។ ខនធទងំ យ 
េ ថសងខ រកខនធឬ ។ សងខ រកខនធ េ ថខនធផង េ ថ 
សងខ រកខនធផង ឯខនធទងំ យដ៏េសស ្រគន់ែតជពួកខនធ មិនែមន 
េ ថ   សងខ រកខនធេទ    ។ 
 [៨៤] េវទន េ ថខនធឬ ។ េអើ ។ ខនធទងំ យ 
េ ថវញិញ ណកខនធឬ ។ វញិញ ណកខនធ េ ថខនធផង េ ថ 
វញិញ ណកខនធផង ឯខនធទងំ យដ៏េសស ្រគន់ែតជពួកខនធ មិនែមន 
េ ថ   វញិញ ណកខនធេទ   ។ 
 [៨៥] សញញ  េ ថខនធឬ ។ េអើ ។ ខនធទងំ យ 
េ ថរូបកខនធឬ ។ រូបកខនធ េ ថខនធផង េ ថរូបកខនធផង ឯខនធ 
ទងំ យដ៏េសស    ្រគន់ែតជពួកខនធ    មិនែមនេ ថ   រូបកខនធេទ   ។ 
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៤៧ 

ខនធយមកស    បណ្ណត្តិ រស    និេទទេ  

 [៨៦] សញញ  ខេនធ តិ ។ មន្ត  ។ ខនធ  

េវទនខេនធ តិ ។ េវទនខេនធ  ខេនធ  េចវ េវទន- 

ខេនធ  ច អវេស  ខនធ  ខនធ  ន េវទនខេនធ  ។ 

 [៨៧] សញញ  ខេនធ តិ ។ មន្ត  ។ ខនធ  

សងខ រកខ េនធ តិ ។ សងខ រកខ េនធ  ខេនធ  េចវ សងខ - 

រកខ េនធ  ច អវេស  ខនធ  ខនធ  ន សងខ រកខ េនធ  ។ 

 [៨៨] សញញ  ខេនធ តិ ។ មន្ត  ។ ខនធ  

វញិញ ណកខ េនធ តិ ។ វញិញ ណកខ េនធ  ខេនធ  េចវ 

វញិញ ណកខ េនធ  ច អវេស  ខនធ  ខនធ  ន វញិញ - 

ណកខេនធ      ។ 

 [៨៩] សងខ  ខេនធ តិ ។ មន្ត  ។ ខនធ  

របូកខ េនធ តិ ។ របូកខ េនធ  ខេនធ  េចវ របូកខ េនធ  ច 

អវេស     ខនធ     ខនធ      ន    របូកខ េនធ     ។ 

 [៩០] សងខ  ខេនធ តិ ។ មន្ត  ។ ខនធ  

េវទនខេនធ តិ ។ េវទនខេនធ  ខេនធ  េចវ េវទន- 

ខេនធ       ច      អវេស       ខនធ       ខនធ      ន     េវទនខេនធ     ។ 
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៤៧ 

ខនធយមកៈ   បណ្ណត្តិ រៈ   និេទទស 

 [៨៦] សញញ  េ ថខនធឬ ។ េអើ ។ ខនធទងំ យ 
េ ថេវទនខនធឬ ។ េវទនខនធ េ ថខនធផង េ ថេវទន- 
ខនធផង ឯខនធទងំ យដ៏េសស ្រគន់ែតជពួកខនធ មិនែមនេ ថ 
េវទនខនធេទ    ។ 
 [៨៧] សញញ  េ ថខនធឬ ។ េអើ ។ ខនធទងំ យ េ ថ 
សងខ រកខនធឬ ។ សងខ រកខនធ េ ថខនធផង េ ថសងខ រកខនធផង ឯខនធ 
ទងំ យដ៏េសស ្រគន់ែតជពួកខនធ មិនែមនេ ថ សងខ រកខនធេទ ។ 
 [៨៨] សញញ  េ ថខនធឬ ។ េអើ ។ ខនធទងំ យ 
េ ថវញិញ ណកខនធឬ ។ វញិញ ណកខនធ េ ថខនធផង េ ថវញិញ - 
ណកខនធផង ឯខនធទងំ យដ៏េសស ្រគន់ែតជពួកខនធ មិនែមន 
េ ថ    វញិញ ណកខនធេទ    ។ 
 [៨៩] ពួកសងខ រ េ ថខនធឬ ។ េអើ ។ ខនធទងំ យ 
េ ថរូបកខនធឬ ។ រូបកខនធ េ ថខនធផង េ ថរូបកខនធផង 
ឯខនធទងំ យដ៏េសស ្រគន់ែតជពួកខនធ មិនែមនេ ថ រូប- 
កខនធេទ    ។ 
 [៩០] ពួកសងខ រ េ ថខនធឬ ។ េអើ ។ ខនធទងំ យ 
េ ថេវទនខនធឬ ។ េវទនខនធ េ ថខនធផង េ ថេវទន- 
ខនធផង ឯខនធទងំ យដ៏េសស ្រគន់ែតជពួកខនធ មិនែមនេ ថ 
េវទនខនធេទ   ។ 
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៤៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៩១] សងខ  ខេនធ តិ ។ មន្ត  ។ ខនធ  
សញញ ខេនធ តិ ។ សញញ ខេនធ  ខេនធ  េចវ 
េវទនខេនធ  ច អវេស  ខនធ  ខនធ  ន 
សញញ ខេនធ      ។ 
 [៩២] សងខ  ខេនធ តិ ។ មន្ត  ។ ខនធ  
វញិញ ណកខ េនធ តិ ។ វញិញ ណកខ េនធ  ខេនធ  េចវ 
វញិញ ណកខ េនធ  ច អវេស  ខនធ  ខនធ  ន 
វញិញ ណកខ េនធ      ។ 
 [៩៣] វញិញ ណំ ខេនធ តិ ។ មន្ត  ។ ខនធ  
របូកខ េនធ តិ ។ របូកខ េនធ  ខេនធ  េចវ របូកខ េនធ  ច 
អវេស     ខនធ      ខនធ      ន     របូកខ េនធ      ។ 
 [៩៤] វញិញ ណំ ខេនធ តិ ។ មន្ត  ។ ខនធ  
េវទនខេនធ តិ ។ េវទនខេនធ  ខេនធ  េចវ 
េវទនខេនធ  ច អវេស  ខនធ  ខនធ  ន 
េវទនខេនធ      ។ 
 [៩៥] វញិញ ណំ ខេនធ តិ ។ មន្ត  ។ ខនធ  
សញញ ខេនធ តិ ។ សញញ ខេនធ  ខេនធ  េចវ 
សញញ ខេនធ  ច អវេស  ខនធ  ខនធ  ន 
សញញ ខេនធ     ។ 
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៤៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៩១] សងខ រទងំ យ េ ថ ខនធឬ ។ េអើ ។ ខនធ 
ទងំ យ េ ថ សញញ ខនធឬ ។ សញញ ខនធ េ ថ ខនធផង 
េ ថ េវទនខនធផង ឯខនធទងំ យដ៏េសស េ ថ ខនធ មិនែមន 
េ ថ   សញញ ខនធេទ    ។ 
 [៩២] សងខ រទងំ យ េ ថ ខនធឬ ។ េអើ ។ ខនធ 
ទងំ យ េ ថ វញិញ ណកខនធឬ ។ វញិញ ណកខនធ េ ថ ខនធផង 
េ ថ វញិញ ណកខនធផង ឯខនធទងំ យដ៏េសស េ ថ ខនធ មិន 
ែមនេ ថ   វញិញ ណកខនធេទ    ។ 
 [៩៣] វញិញ ណ េ ថ ខនធឬ ។ េអើ ។ ខនធទងំ យ 
េ ថ រូបកខនធឬ ។ រូបកខនធ េ ថ ខនធផង េ ថ រូបកខនធផង ឯ 
ខនធទងំ យដ៏េសស េ ថខនធ មិនែមនេ ថ រូបកខនធេទ ។ 
 [៩៤] វញិញ ណ េ ថ ខនធឬ ។ េអើ ។ ខនធទងំ យ 
េ ថ េវទនខនធឬ ។ េវទនខនធ េ ថ ខនធផង េ ថ េវទន- 
ខនធផង ឯខនធទងំ យដ៏េសស េ ថ ខនធ មិនែមនេ ថ 
េវទនខនធេទ    ។ 
 [៩៥] វញិញ ណ េ ថ ខនធឬ ។ េអើ ។ ខនធទងំ យ 
េ ថសញញ ខនធឬ ។ សញញ ខនធ េ ថខនធផង េ ថសញញ ខនធផង 
ឯខនធទងំ យដ៏េសស  េ ថ   ខនធ  មិនែមនេ ថ   សញញ ខនធេទ  ។ 
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៤៩ 

ខនធយមកស    បណ្ណត្តិ រស    និេទទេ  

 [៩៦] វញិញ ណំ ខេនធ តិ ។ មន្ត  ។ ខនធ  
សងខ រកខ េនធ តិ ។ សងខ រកខ េនធ  ខេនធ  េចវ សងខ រ- 
កខ េនធ  ច អវេស  ខនធ  ខនធ  ន សងខ រកខ េនធ  ។ 
 [៩៧] ន របូំ ន ខេនធ តិ ។ របូំ ឋេប ្វ  
អវេស  ខនធ  ន របូំ ខនធ  របូញច  ខេនធ ច 
ឋេប ្វ  អវេស  ន េចវ របូំ ន ច ខនធ  ។ 
ន      ខនធ      ន     េវទនខេនធ តិ    ។    មន្ត     ។ 
 [៩៨] ន របូំ ន ខេនធ តិ ។ របូំ ឋេប ្វ  
អវេស  ខនធ  ន របូំ ខនធ  របូញច  ខេនធ ច 
ឋេប ្វ  អវេស  ន េចវ របូំ ន ច ខនធ  ។ 
ន      ខនធ       ន     សញញ ខេនធ តិ     ។    មន្ត     ។ 
 [៩៩] ន របូំ ន ខេនធ តិ ។ របូំ ឋេប ្វ  
អវេស  ខនធ  ន របូំ ខនធ  របូញច  ខេនធ ច 
ឋេប ្វ  អវេស  ន េចវ របូំ ន ច ខនធ  ។ 
ន      ខនធ       ន     សងខ រកខ េនធ តិ     ។    មន្ត     ។ 
 [១០០] ន របូំ ន ខេនធ តិ ។ របូំ ឋេប ្វ  
អវេស  ខនធ  ន របូំ ខនធ  របូញច  ខេនធ ច 
ឋេប ្វ  អវេស  ន េចវ របូំ ន ច ខនធ  ។ 
ន      ខនធ       ន     វញិញ ណកខ េនធ តិ     ។    មន្ត     ។ 
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៤៩ 

ខនធយមកៈ   បណ្ណត្តិ រៈ   និេទទស 

 [៩៦] វញិញ ណ េ ថខនធឬ ។ េអើ ។ ខនធទងំ យ េ  
ថ សងខ រកខនធឬ ។ សងខ រកខនធ េ ថ ខនធផង េ ថ សងខ រកខនធផង 
ឯខនធទងំ យដ៏េសស េ ថ ខនធ មិនែមនេ ថ សងខ រកខនធេទ ។ 
 [៩៧] មិនែមនរូប មិនេ ថខនធឬ ។ ខនធទងំ យដ៏េសស 
េវៀរែលងែតរូបេចញ មិនេ ថ រូបេទ េ ថ ខនធ ខនធទងំ យ 
ដ៏េសស េវៀរែលងែតរូបនិងខនធេចញ មិនេ ថរូបផង មិនេ ថ 
ខនធផងេទ ។ មិនែមនខនធទងំ យ មិនេ ថ េវទនខនធឬ ។ េអើ ។ 
 [៩៨] មិនែមនរូប មិនេ ថ ខនធឬ ។ ខនធទងំ យដ៏- 
េសស េវៀរែលងែតរូបេចញ មិនែមនេ ថ រូបេទ េ ថ ខនធ ខនធ 
ទងំ យដ៏េសស េវៀរែលងែតរូបនិងខនធេចញ មិនេ ថ រូបផង 
មិនេ ថខនធផងេទ ។ មិនែមនខនធ មិនេ ថ សញញ ខនធឬ ។ េអើ ។ 
 [៩៩] មិនែមនរូប មិនេ ថ ខនធឬ ។ ខនធទងំ យដ៏- 
េសស េវៀរែលងែតរូបេចញ មិនេ ថ រូបេទ េ ថ ខនធ ខនធ 
ទងំ យដ៏េសស េវៀរែលងែតរូបនិងខនធេចញ មិនេ ថ រូបផង 
មិនេ ថខនធផងេទ ។ មិនែមនខនធ មិនេ ថ សងខ រកខនធឬ ។ េអើ ។ 
 [១០០] មិនែមនរូប មិនេ ថ ខនធឬ ។ ខនធទងំ យ 
ដ៏េសស េវៀរែលងែតរូបេចញ មិនេ ថ រូបេទ េ ថ ខនធ ខនធ 
ទងំ យដ៏េសស េវៀរែលងែតរូបនិងខនធេចញ មិនេ ថ រូបផង 
មិនេ ថខនធផងេទ  ។  មិនែមនខនធ  មិនេ ថ  វញិញ ណកខនធឬ ។ េអើ ។ 
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៥០ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [១០១] ន េវទន ន ខេនធ តិ ។ េវទន ំ
ឋេប ្វ  អវេស  ខនធ  ន េវទន ខនធ  េវទនញច  
ខេនធ ច ឋេប ្វ  អវេស  ន េចវ េវទន ន 
ច    ខនធ     ។     ន    ខនធ     ន    របូកខ េនធ តិ    ។     មន្ត     ។  
 [១០២] ន េវទន ន ខេនធ តិ ។ េវទន ំ
ឋេប ្វ  អវេស  ខនធ  ន េវទន ខនធ  េវទ- 
នញច  ខេនធ ច ឋេប ្វ  អវេស  ន េចវ េវទ- 
ន ន ច ខនធ  ។ ន ខនធ  ន សញញ ខេនធ តិ ។      
មន្ត      ។ 

 [១០៣] ន េវទន ន ខេនធ តិ ។ េវទនំ 
ឋេប ្វ  អវេស  ខនធ  ន េវទន ខនធ  េវទ- 
នញច  ខេនធ ច ឋេប ្វ  អវេស  ន េចវ េវទ- 
ន ន ច ខនធ  ។ ន ខនធ  ន សងខ រកខ េនធ តិ ។      
មន្ត      ។ 

 [១០៤] ន េវទន ន ខេនធ តិ ។ េវទន ំ
ឋេប ្វ  អវេស  ខនធ  ន េវទន ខនធ  េវទ- 
នញច  ខេនធ ច ឋេប ្វ  អវេស  ន េចវ  
េវទន ន ច ខនធ  ។ ន ខនធ  ន វញិញ ណកខ េនធ - 
តិ      ។     មន្ត      ។ 
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៥០ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [១០១] មិនែមនេវទន មិនេ ថ ខនធឬ ។ ខនធទងំ យដ៏ 
េសស េវៀរែលងែតេវទនេចញ មិនេ ថ េវទនេទ េ ថ ខនធ ខនធ 
ទងំ យដ៏េសស េវៀរែលងែត េវទននិងខនធេចញ មិនេ ថេវទន 
ផង មិនេ ថខនធផងេទ ។ មិនែមនខនធ មិនេ ថរូបកខនធឬ ។ េអើ ។ 
 [១០២] មិនែមនេវទន មិនេ ថ ខនធឬ ។ ខនធទងំ យ 
ដ៏េសស េវៀរែលងែតេវទនេចញ មិនេ ថ េវទនេទ េ ថ ខនធ  
ខនធទងំ យដ៏េសស េវៀរែលងែតេវទននិងខនធេចញ មិនេ ថ 
េវទនផង មិនេ ថ ខនធផងេទ ។ មិនែមនខនធ មិនេ ថ 
សញញ ខនធឬ    ។    េអើ    ។ 
 [១០៣] មិនែមនេវទន មិនេ ថ ខនធឬ ។ ខនធទងំ យ 
ដ៏េសស េវៀរែលងែតេវទនេចញ មិនេ ថ េវទនេទ េ ថ ខនធ  
ខនធទងំ យដ៏េសស េវៀរែលងែតេវទននិងខនធេចញ មិនេ ថ 
េវទនផង មិនេ ថ ខនធផងេទ ។ មិនែមនខនធ មិនេ ថ 
សងខ រកខនធឬ    ។    េអើ    ។ 
 [១០៤] មិនែមនេវទន មិនេ ថ ខនធឬ ។ ខនធទងំ យ 
ដ៏េសស េវៀរែលងែតេវទនេចញ មិនេ ថ េវទនេទ េ ថ ខនធ  
ខនធទងំ យដ៏េសស េវៀរែលងែតេវទន និងខនធេចញ មិនេ ថ 
េវទនផង មិនេ ថ ខនធផងេទ ។ មិនែមនខនធ មិនេ ថ 
វញិញ ណកខនធឬ    ។    េអើ    ។ 
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៥១ 

ខនធយមកស    បណ្ណត្តិ រស    និេទទេ  

 [១០៥] ន សញញ  ន ខេនធ តិ ។ សញញំ  

ឋេប ្វ  អវេស  ខនធ  ន សញញ  ខនធ  សញញញច  

ខេនធ ច ឋេប ្វ  អវេស  ន េចវ សញញ  ន 

ច ខនធ  ។ ន ខនធ  ន របូកខ េនធ តិ ។ មន្ត  ។ 

 [១០៦] ន សញញ  ន ខេនធ តិ ។ សញញំ  

ឋេប ្វ  អវេស  ខនធ  ន សញញ  ខនធ  សញញញច  

ខេនធ ច ឋេប ្វ  អវេស  ន េចវ សញញ  ន 

ច ខនធ  ។ ន ខនធ  ន េវទនខេនធ តិ ។ មន្ត  ។ 

 [១០៧] ន សញញ  ន ខេនធ តិ ។ សញញំ  

ឋេប ្វ  អវេស  ខនធ  ន សញញ  ខនធ  សញញញច  

ខេនធ ច ឋេប ្វ  អវេស  ន េចវ សញញ  ន 

ច ខនធ  ។ ន ខនធ  ន សងខ រកខ េនធ តិ ។ មន្ត  ។ 

 [១០៨] ន សញញ  ន ខេនធ តិ ។ សញញំ  

ឋេប ្វ  អវេស  ខនធ  ន សញញ  ខនធ  សញញញច  

ខេនធ ច ឋេប ្វ  អវេស  ន េចវ សញញ  ន 

ច ខនធ  ។ ន ខនធ  ន វញិញ ណកខ េនធ តិ ។  

មន្ត       ។ 
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៥១ 

ខនធយមកៈ   បណ្ណត្តិ រៈ   និេទទស 

 [១០៥] មិនែមនសញញ  មិនេ ថខនធឬ ។ ខនធទងំ យដ៏ 
េសស េវៀរែលងែតសញញ េចញ មិនេ ថ សញញ េទ េ ថ ខនធ 
ខនធទងំ យដ៏េសស េវៀរែលងែតសញញ និងខនធេចញ មិនេ ថសញញ  
ផង មិនេ ថខនធផងេទ ។ មិនែមនខនធ មិនេ ថរូបកខនធឬ ។ េអើ ។ 
 [១០៦] មិនែមនសញញ  មិនេ ថ ខនធឬ ។ ខនធទងំ យ 
ដ៏េសស េវៀរែលងែតសញញ េចញ មិនេ ថ សញញ េទ េ ថ ខនធ 
ខនធទងំ យដ៏េសស េវៀរែលងែតសញញ និងខនធេចញ មិនេ ថ 
សញញ ផង មិនេ ថ ខនធផងេទ ។ មិនែមនខនធ មិនេ ថ 
េវទនខនធឬ    ។    េអើ    ។ 
 [១០៧] មិនែមនសញញ  មិនេ ថ ខនធឬ ។ ខនធទងំ យ 
ដ៏េសស េវៀរែលងែតសញញ េចញ មិនេ ថ សញញ េទ េ ថ ខនធ 
ខនធទងំ យដ៏េសស េវៀរែលងែតសញញ និងខនធេចញ មិនេ ថ 
សញញ ផង មិនេ ថ ខនធផងេទ ។ មិនែមនខនធ មិនេ ថ 
សងខ រកខនធឬ    ។    េអើ    ។ 
 [១០៨] មិនែមនសញញ  មិនេ ថ ខនធឬ ។ ខនធទងំ យ 
ដ៏េសស េវៀរែលងែតសញញ េចញ មិនេ ថសញញ េទ េ ថខនធ 
ខនធទងំ យដ៏េសស េវៀរែលងែតសញញ និងខនធេចញ មិនេ ថ 
សញញ ផង មិនេ ថ ខនធផងេទ ។ មិនែមនខនធ មិនេ ថ 
វញិញ ណកខនធឬ    ។    េអើ    ។ 
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៥២ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [១០៩] ន សងខ  ន ខេនធ តិ ។ មន្ត  ។ 

ន     ខនធ      ន     របូកខ េនធ តិ     ។      មន្ត       ។ 

 [១១០] ន សងខ  ន ខេនធ តិ ។ មន្ត  ។ 

ន     ខនធ      ន     េវទនខេនធ តិ     ។      មន្ត       ។ 

 [១១១] ន សងខ  ន ខេនធ តិ ។ មន្ត  ។ 

ន     ខនធ      ន     សញញ ខេនធ តិ     ។      មន្ត       ។ 

 [១១២] ន សងខ  ន ខេនធ តិ ។ មន្ត  ។ 

ន     ខនធ      ន     វញិញ ណកខ េនធ តិ     ។      មន្ត       ។ 

 [១១៣] ន វញិញ ណំ ន ខេនធ តិ ។ វញិញ ណំ 

ឋេប ្វ  អវេស  ខនធ  ន វញិញ ណំ ខនធ  វញិញ ណញច  

ខេនធ ច ឋេប ្វ  អវេស  ន េចវ វញិញ ណំ ន ច 

ខនធ  ។ ន ខនធ  ន របូកខ េនធ តិ ។ មន្ត  ។ 

 [១១៤] ន វញិញ ណំ ន ខេនធ តិ ។ វញិញ ណំ 

ឋេប ្វ  អវេស  ខនធ  ន វញិញ ណំ ខនធ   

វញិញ ណញច  ខេនធ ច ឋេប ្វ  អវេស  ន េចវ  

វញិញ ណំ ន ច ខនធ  ។ ន ខនធ  ន េវទន- 

ខេនធ តិ     ។     មន្ត      ។ 
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៥២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [១០៩] មិនែមនសងខ រ មិនេ ថ ខនធឬ ។ េអើ ។ មិនែមន 
ខនធ    មិនេ ថ    រូបកខនធឬ   ។   េអើ    ។ 
 [១១០] មិនែមនសងខ រ មិនេ ថ ខនធឬ ។ េអើ ។ មិន 
ែមនខនធ    មិនេ ថ    េវទនខនធឬ   ។   េអើ    ។ 
 [១១១] មនិែមនសងខ រ មិនេ ថ ខនធឬ ។ េអើ ។ មិន 
ែមនខនធ    មិនេ ថ    សញញ ខនធឬ   ។   េអើ    ។ 
 [១១២] មិនែមនសងខ រ មិនេ ថ ខនធឬ ។ េអើ ។ មិន 
ែមនខនធ    មិនេ ថ    វញិញ ណកខនធឬ   ។   េអើ    ។ 
 [១១៣] មិនែមនវញិញ ណ មិនេ ថខនធឬ ។ ខនធទងំ យ 
ដ៏េសស េវៀរែលងែតវញិញ ណេចញ មិនេ ថវញិញ ណេទ េ ថ 
ខនធ ខនធទងំ យដ៏េសស េវៀរែលងែតវញិញ ណនិងខនធេចញ មិន 
េ ថ វញិញ ណផង មិនេ ថ ខនធផងេទ ។ មិនែមនខនធ មិន 
េ ថ    រូបកខនធឬ    ។   េអើ   ។ 
 [១១៤] មិនែមនវញិញ ណ មិនេ ថ ខនធឬ ។ ខនធទងំ យ 
ដ៏េសស េវៀរែលងែតវញិញ ណេចញ មិនេ ថ វញិញ ណេទ េ ថ 
ខនធ ខនធទងំ យដ៏េសស េវៀរែលងែតវញិញ ណនិងខនធេចញ មិន 
េ ថ វញិញ ណផង មិនេ ថ ខនធផងេទ ។ មិនែមនខនធ មិន 
េ ថ    េវទនខនធឬ    ។   េអើ   ។ 
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៥៣ 

ខនធយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទ េ  

 [១១៥] ន វញិញ ណំ ន ខេនធ តិ ។ វញិញ ណំ 
ឋេប ្វ  អវេស  ខនធ  ន វញិញ ណំ ខនធ   
វញិញ ណញច  ខេនធ ច ឋេប ្វ  អវេស  ន េចវ  
វញិញ ណំ ន ច ខនធ  ។ ន ខនធ  ន សញញ - 
ខេនធ តិ     ។     មន្ត      ។ 
 [១១៦] ន វញិញ ណំ ន ខេនធ តិ ។ វញិញ ណំ 
ឋេប ្វ  អវេស  ខនធ  ន វញិញ ណំ ខនធ   
វញិញ ណញច  ខេនធ ច ឋេប ្វ  អវេស  ន េចវ  
វញិញ ណំ ន ច ខនធ  ។ ន ខនធ  ន សងខ - 
រកខ េនធ តិ     ។     មន្ត      ។ 

បណ្ណត្តិ េ    ។ 

បវត្តិ េ  
 [១១៧] យស  របូកខ េនធ  ឧបបជជតិ តស  
េវទនខេនធ  ឧបបជជតីតិ ។ អសញញសត្តំ ឧបប- 
ជជន្ត នំ(១) េតសំ របូកខ េនធ  ឧបបជជតិ េន ច េតសំ 
េវទនខេនធ  ឧបបជជតិ បញច េ ករ ំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ 
របូកខ េនធ  ច ឧបបជជតិ េវទនខេនធ  ច ឧបបជជតិ ។ 
     ១   ឱ.   សព្វតថ   ឧបបជជន្ត នន្តិ    ទិស តិ   ។ 
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៥៣ 

ខនធយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទ រៈ 

 [១១៥] មិនែមនវញិញ ណ មិនេ ថ វញិញ ណកខនធឬ ។ ខនធ 
ទងំ យដ៏េសស េវៀរែលងែតវញិញ ណេចញ មិនេ ថ វញិញ ណេទ 
េ ថ ខនធ ខនធទងំ យដ៏េសស េវៀរែលងែតវញិញ ណនិងខនធេចញ 
មិនេ ថ វញិញ ណផង មិនេ ថ ខនធផងេទ ។ មិនែមនខនធ 
មិនេ ថ   សញញ ខនធឬ    ។   េអើ   ។ 
 [១១៦] មិនែមនវញិញ ណ មិនេ ថ ខនធឬ ។ ខនធទងំ យ 
ដ៏េសស េវៀរែលងែតវញិញ ណេចញ មិនេ ថ វញិញ ណេទ េ ថ  
ខនធ ខនធទងំ យដ៏េសស េវៀរែលងែតវញិញ ណនិងខនធេចញ មិន 
េ ថវញិញ ណផង មិនេ ថ ខនធផងេទ ។ មិនែមនខនធ មិនេ ថ    
សងខ រកខនធឬ    ។   េអើ   ។ 

ចប់  បណ្ណត្តិ រៈ   ។ 

បវត្តិ រៈ 
 [១១៧] រូបកខនធ របស់សត្វ  េកើតេឡើង េវទនខនធ របស់ 
សត្វេនះ ក៏េកើតេឡើងែដរឬ ។ ពួកសត្វចូលេទកន់ អសញញសត្វ 
រូបកខនធ របស់សត្វទងំេនះ េកើតេឡើង ឯេវទនខនធ របស់សត្វទងំ 
េនះ មិនេកើតេឡើងេទ ពួកសត្វចូលេទ កន់បញច េ ករភព រូបកខនធ 
របស់សត្វទងំេនះ      េកើតេឡើងផង     េវទនខនធ      េកើតេឡើងផង     ។ 
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៥៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

យស   បន េវទនខេនធ  ឧបបជជតិ តស  
របូកខ េនធ  ឧបបជជតីតិ ។ អរបូំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ 
េវទនខេនធ  ឧបបជជតិ េន ច េតសំ របូកខ េនធ  
ឧបបជជតិ បញច េ ករ ំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ េវទន- 
ខេនធ       ច     ឧបបជជតិ      របូកខ េនធ       ច     ឧបបជជតិ      ។ 
 [១១៨] យតថ របូកខ េនធ  ឧបបជជតិ តតថ េវទន- 
ខេនធ  ឧបបជជតីតិ ។ អសញញសេត្ត តតថ របូកខ េនធ  
ឧបបជជតិ េន ច តតថ េវទនខេនធ  ឧបបជជតិ 
បញច េ កេរ តតថ របូកខ េនធ  ច ឧបបជជតិ េវទន- 
ខេនធ  ច ឧបបជជតិ ។ យតថ  បន េវទន- 
ខេនធ  ឧបបជជតិ តតថ របូកខ េនធ  ឧបបជជតីតិ ។ 
អរេូប តតថ េវទនខេនធ  ឧបបជជតិ េន ច តតថ 
របូកខ េនធ  ឧបបជជតិ បញច េ កេរ តតថ េវទនខេនធ  
ច      ឧបបជជតិ      របូកខ េនធ        ច     ឧបបជជតិ      ។ 
 [១១៩] យស  យតថ របូកខ េនធ  ឧបបជជតិ 
តស  តតថ េវទនខេនធ  ឧបបជជតីតិ ។ អសញញសត្តំ 
ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ របូកខ េនធ  ឧបបជជតិ េន 
ច េតសំ តតថ េវទនខេនធ  ឧបបជជតិ បញច េ ករ ំ
ឧបបជជន្ត នំ        េតសំ        តតថ        របូកខ េនធ         ច        ឧបបជជតិ 
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៥៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

មួយយ៉ងេទៀត េវទនខនធ របស់សត្វ េកើតេឡើង រូបកខនធ របស់សត្វ 
េនះ ក៏េកើតេឡើងែដរឬ ។ ពួកសត្វ ចូលេទកន់អរូបភព េវទនខនធ 
របស់សត្វទងំេនះ េកើតេឡើង ឯរូបកខនធ របស់សត្វទងំេនះ មិន 
េកើតេឡើងេទ ពួកសត្វចូលេទកន់ បញច េ ករភព េវទនខនធរបស់ 
សត្វទងំេនះ   េកើតេឡើងផង    រូបកខនធ    េកើតេឡើងផង    ។ 
 [១១៨] រូបកខនធ េកើតេឡើងកនុងទី  េវទនខនធ ក៏េកើតេឡើង 
កនុងទីេនះែដរឬ ។ រូបកខនធ េកើតេឡើងកនុងអសញញសត្វេនះ ឯេវទន- 
ខនធ មិនេកើតេឡើងកនុងអសញញសត្វេនះេទ រូបកខនធ រែមងេកើតេឡើងផង 
េវទនខនធ រែមងេកើតេឡើងផង កនុងបញច េ ករភពេនះ ។ មួយយ៉ង 
េទៀត េវទនខនធេកើតេឡើងកនុងទី  រូបកខនធក៏េកើតេឡើងកនុងទីេនះែដរ 
ឬ ។ េវទនខនធ េកើតេឡើងកនុងអរូបភពេនះ ឯរូបកខនធ មិនេកើត 
េឡើងកនុងទីេនះេទ េវទនខនធ រែមងេកើតេឡើងផង រូបកខនធ រែមង 
េកើតេឡើងផង    កនុងបញច េ ករភពេនះ    ។ 
 [១១៩] រូបកខនធ របស់សត្វ េកើតេឡើង កនុងទី  េវទនខនធ 
របស់សត្វេនះ ក៏េកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួកសត្វ ចូលេទ 
កន់អសញញសត្វ រូបកខនធ របស់សត្វទងំេនះ េកើតេឡើង កនុងទីេនះ 
ឯេវទនខនធ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងកនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ 
ចូលេទកន់បញច េ ករភព  រូបកខនធ  របស់សត្វទងំេនះ  ក៏េកើតេឡើងផង 
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៥៥ 

ខនធយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទ េ  

េវទនខេនធ  ច ឧបបជជតិ ។ យស   បន 

យតថ េវទនខេនធ  ឧបបជជតិ តស  តតថ របូកខ េនធ  

ឧបបជជតីតិ ។ អរបូំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ 

េវទនខេនធ  ឧបបជជតិ េន ច េតសំ តតថ របូ- 

កខ េនធ  ឧបបជជតិ បញច េ ករ ំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ 

តតថ េវទនខេនធ  ច ឧបបជជតិ របូកខ េនធ  ច  

ឧបបជជតិ    ។ 

 [១២០] យស  របូកខ េនធ  នុបបជជតិ តស  

េវទនខេនធ  នុបបជជតីតិ ។ អរបូំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ 

របូកខ េនធ  នុបបជជតិ េន ច េតសំ េវទនខេនធ  

នុបបជជតិ សេព្វសំ ចវន្ត នំ េតសំ របូកខ េនធ  ច 

នុបបជជតិ េវទនខេនធ  ច នុបបជជតិ ។ យស   

បន េវទនខេនធ  នុបបជជតិ តស  របូកខ េនធ  នុប- 

ជជតីតិ ។ អសញញសត្តំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ េវទន- 

ខេនធ  នុបបជជតិ េន ច េតសំ របូកខ េនធ  នុបបជជតិ 

សេព្វសំ ចវន្ត នំ េតសំ េវទនខេនធ  ច នុបបជជតិ 

របូកខ េនធ       ច     នុបបជជតិ    ។ 
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៥៥ 

ខនធយមកៈ   បវត្តិ រៈ  ឧបបទ រៈ 

េវទនខនធ ក៏េកើតេឡើងផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត េវទនខនធ 
របស់សត្វ  េកើតេឡើងកនុងទី  រូបកខនធ របស់សត្វេនះ េកើតេឡើង 
កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួកសត្វ ចូលេទកន់អរូបភព េវទនខនធ 
របស់សត្វទងំេនះ េកើតេឡើងកនុងទីេនះ ឯរូបកខនធ របស់សត្វទងំេនះ 
មិនេកើតេឡើងកនុងទីេនះេទ ។ ពួកសត្វ ចូលេទកន់បញច េ ករភព 
េវទនខនធ របស់សត្វទងំេនះ ក៏េកើតេឡើងផង រូបកខនធ ក៏េកើតេឡើង 
ផង   កនុងទីេនះ    ។ 
 [១២០] រូបកខនធ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង េវទនខនធ 
របស់សត្វេនះ ក៏មិនេកើតេឡើងែដរឬ ។ ពួកសត្វ ចូលេទកន់អរូបភព 
រូបកខនធ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើង ឯេវទនខនធ របស់សត្វ 
ទងំេនះ មិនែមនជមិនេកើតេឡើងេទ កលពួកសត្វទងំពួងចយុត រូបកខនធ 
របស់សត្វទងំេនះ ក៏មិនេកើតេឡើងផង េវទនខនធ ក៏មិនេកើតេឡើងផង ។  
មួយយ៉ងេទៀត េវទនខនធ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង រូបកខនធ 
របស់សត្វេនះ ក៏មិនេកើតេឡើងែដរឬ ។ ពួកសត្វ ចូលេទកន់អសញញ- 
សត្វ េវទនខនធ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើង ឯរូបកខនធ របស់ 
សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិនេកើតេឡើងេទ កលពួកសត្វទងំពួងចយុត 
េវទនខនធ របស់សត្វទងំេនះ ក៏មិនេកើតេឡើងផង រូបកខនធ ក៏មិន 
េកើតេឡើងផង    ។ 
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៥៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [១២១] យតថ របូកខ េនធ  នុបបជជតិ តតថ េវទន- 
ខេនធ  នុបបជជតីតិ ។ ឧបបជជតិ ។ យតថ  បន 
េវទនខេនធ  នុបបជជតិ តតថ របូកខ េនធ  នុបបជជតីតិ ។ 
ឧបបជជតិ     ។ 
 [១២២] យស  យតថ របូកខ េនធ  នុបបជជតិ តស  
តតថ េវទនខេនធ  នុបបជជតីតិ ។ អរបូំ ឧបបជជន្ត នំ 
េតសំ តតថ របូកខ េនធ  នុបបជជតិ េន ច េតសំ តតថ 
េវទនខេនធ  នុបបជជតិ សេព្វសំ ចវន្ត នំ េតសំ តតថ 
របូកខ េនធ  ច នុបបជជតិ េវទនខេនធ  ច នុបបជជតិ ។ 
យស   បន យតថ េវទនខេនធ  នុបបជជតិ តស  
តតថ របូកខ េនធ  នុបបជជតីតិ ។ អសញញសត្តំ ឧបបជជ- 
ន្ត នំ េតសំ តតថ េវទនខេនធ  នុបបជជតិ េន ច 
េតសំ តតថ របូកខ េនធ  នុបបជជតិ សេព្វសំ ចវន្ត នំ 
េតសំ តតថ េវទនខេនធ  ច នុបបជជតិ របូកខ េនធ  
ច      នុបបជជតិ    ។ 
 [១២៣] យស  របូកខ េនធ  ឧបបជជិតថ តស  
េវទនខេនធ  ឧបបជជិ ថ តិ ។ មន្ត  ។ យស   
បន េវទនខេនធ  ឧបបជជិតថ តស  របូកខ េនធ  
ឧបបជជិ ថ តិ     ។     មន្ត      ។ 
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៥៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [១២១] រូបកខនធ មិនេកើតេឡើង កនុងទី  េវទនខនធ មិនេកើតេឡើង 
កនុងទីេនះែដរឬ ។ េកើតេឡើង ។ មួយយ៉ងេទៀត េវទនខនធ មិនេកើត 
េឡើងកនុងទី  រូបកខនធ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ េកើតេឡើង ។ 
 [១២២] រូបកខនធ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង កនុងទី  
េវទនខនធ របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ កល 
ពួកសត្វ ចូលេទកន់អរូបភព រូបកខនធ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើត 
េឡើង កនុងទីេនះ ឯេវទនខនធ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិនេកើត 
េឡើង កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វទងំពួងកលចយុត រូបកខនធ របស់សត្វទងំ 
េនះ មិនេកើតេឡើងផង េវទនខនធ ក៏មិនេកើតេឡើងផង កនុងទីេនះ ។ 
មួយយ៉ងេទៀត េវទនខនធ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង កនុងទី  
រូបកខនធ របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួកសត្វ 
កលចូលេទកន់អសញញសត្វ េវទនខនធ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើត 
េឡើង កនុងទីេនះ ឯរូបកខនធ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិនេកើត 
េឡើង កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វទងំពួង កលចយុត េវទនខនធ របស់សត្វ 
ទងំេនះ ក៏មិនេកើតេឡើងផង រូបកខនធ ក៏មិនេកើតេឡើងផង កនុងទីេនះ ។ 
 [១២៣] រូបកខនធ របស់សត្វ  េកើតេឡើងេហើយ េវទនខនធ 
របស់សត្វេនះ េកើតេឡើងេហើយែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត 
េវទនខនធ របស់សត្វ  េកើតេឡើងេហើយ រូបកខនធ របស់សត្វេនះ 
េកើតេឡើងេហើយែដរឬ    ។   េអើ    ។ 
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៥៧ 

ខនធយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទ េ  

 [១២៤] យតថ របូកខ េនធ  ឧបបជជិតថ តតថ េវទន- 
ខេនធ  ឧបបជជិ ថ តិ ។ អសញញសេត្ត តតថ របូ- 
កខ េនធ  ឧបបជជិតថ េន ច តតថ េវទនខេនធ  ឧបប- 
ជជិតថ បញច េ កេរ តតថ របូកខ េនធ  ច ឧបបជជិតថ 
េវទនខេនធ  ច ឧបបជជិតថ ។ យតថ  បន 
េវទនខេនធ  ឧបបជជិតថ តតថ របូកខ េនធ  ឧបបជជិ ថ តិ ។ 
អរេូប តតថ េវទនខេនធ  ឧបបជជិតថ េន ច តតថ 
របូកខ េនធ  ឧបបជជិតថ បញច េ កេរ តតថ េវទនខេនធ  
ច    ឧបបជជិតថ     របូកខ េនធ      ច    ឧបបជជិតថ    ។ 
 [១២៥] យស  យតថ របូកខ េនធ  ឧបបជជិតថ 
តស  តតថ េវទនខេនធ  ឧបបជជិ ថ តិ ។ អសញញ- 
ស ្ត នំ េតសំ តតថ របូកខ េនធ  ឧបបជជិតថ េន ច 
េតសំ តតថ េវទនខេនធ  ឧបបជជិតថ បញច េ ក នំ 
េតសំ តតថ របូកខ េនធ  ច ឧបបជជិតថ េវទនខេនធ  
ច ឧបបជជិតថ ។ យស   បន យតថ េវទនខេនធ  
ឧបបជិតថ តស  តតថ របូកខ េនធ  ឧបបជជិ ថ តិ ។ 
អរបូនំ េតសំ តតថ េវទនខេនធ  ឧបបជិជតថ េន ច 
េតសំ តតថ របូកខ េនធ  ឧបបជជិតថ បញច េ ក នំ េតសំ 
តតថ    េវទនខេនធ     ច     ឧបបជជិតថ    របូកខ េនធ      ច     ឧបបជជិតថ    ។ 
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៥៧ 

ខនធយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទ រៈ 

 [១២៤] រូបកខនធ េកើតេឡើងេហើយ កនុងទី  េវទនខនធ េកើត 
េឡើងេហើយ កនុងទីេនះែដរឬ ។ រូបកខនធ េកើតេឡើងេហើយ កនុងអសញញសត្វ 
េនះ ឯេវទនខនធ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះេទ រូបកខនធ ក៏េកើតេឡើង 
េហើយផង េវទនខនធ ក៏េកើតេឡើងេហើយផង កនុងបញច េ ករភពេនះ ។ 
មួយយ៉ងេទៀត េវទនខនធ េកើតេឡើងេហើយ កនុងទី  រូបកខនធ េកើត 
េឡើងេហើយ កនុងទីេនះែដរឬ ។ េវទនខនធ េកើតេឡើងេហើយ កនុងអរូបភព 
េនះ ឯរូបកខនធ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះេទ េវទនខនធ ក៏េកើត 
េឡើងេហើយផង រូបកខនធ ក៏េកើតេឡើងេហើយផង កនុងបញច េ ករភពេនះ ។ 
 [១២៥] រូបកខនធ របស់សត្វ  េកើតេឡើងេហើយ កនុងទី   
េវទនខនធ របស់សត្វេនះ េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះែដរឬ ។ រូប- 
កខនធ របស់ពួកអសញញសត្វេនះ េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះ ឯេវទ- 
នខនធ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះេទ រូបកខនធ 
របស់ពួកបញច េ ករសត្វេនះ ក៏េកើតេឡើងេហើយផង េវទនខនធ ក៏េកើត 
េឡើងេហើយផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត េវទនខនធ របស់សត្វ 

 េកើតេឡើងេហើយ កនុងទី  រូបកខនធ របស់សត្វេនះ េកើត 
េឡើងេហើយ កនុងទីេនះែដរឬ ។ េវទនខនធ របស់ពួកអរូប្រពហមេនះ 
េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះ ឯរូបកខនធ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើត 
េឡើងេហើយ កនុងទីេនះេទ េវទនខនធ របស់ពួកបញច េ ករសត្វេនះ 
ក៏េកើតេឡើងេហើយផង    រូបកខនធ    ក៏េកើតេឡើងេហើយផង    កនុងទីេនះ    ។ 
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៥៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [១២៦] យស  របូកខ េនធ  នុបបជជិតថ តស  
េវទនខេនធ  នុបបជិជ ថ តិ ។ នតថិ ។ យស   
បន េវទនខេនធ  នុបបជជិតថ តស  របូកខ េនធ  
នុបបជជិ ថ តិ    ។     នតថិ    ។ 
 [១២៧] យតថ របូកខ េនធ  ឧបបជជិតថ តតថ 
េវទនខេនធ  នុបបជជិ ថ តិ ។ ឧបបជជិតថ ។ យតថ  
បន េវទនខេនធ  នុបបជជិតថ តតថ របូកខ េនធ  នុបប- 
ជជិ ថ តិ    ។    ឧបបជជិតថ    ។ 
 [១២៨] យស  យតថ របូកខ េនធ  នុបបជជិតថ តស  
តតថ េវទនខេនធ  នុបបជជិ ថ តិ ។ អរបូនំ េតសំ 
តតថ របូកខ េនធ  នុបបជជិតថ េន ច េតសំ តតថ េវទ- 
នខេនធ  នុបបជជិតថ សុទធ នំ េតសំ តតថ របូ- 
កខ េនធ  ច នុបបជជិតថ េវទនខេនធ  ច នុបបជជិតថ ។ 
យស   បន យតថ េវទនខេនធ  នុបបជជិតថ តស  
តតថ របូកខ េនធ  នុបបជជិ ថ តិ ។ អសញញស ្ត នំ 
េតសំ តតថ េវទនខេនធ  នុបបជជិតថ េន ច 
េតសំ តតថ របូកខ េនធ  នុបបជជិតថ សុទធ នំ េតសំ 
តតថ េវទនខេនធ  ច នុបបជជិតថ របូកខ េនធ  ច 
នុបបជជិតថ    ។ 
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៥៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [១២៦] រូបកខនធ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើងេហើយ េវទនខនធ 
របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយែដរឬ ។ មិនមនេទ ។ មួយ 
យ៉ងេទៀត េវទនខនធ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើងេហើយ រូបកខនធ 
របស់សត្វេនះ    មិនេកើតេឡើងេហើយែដរឬ    ។    មិនមនេទ    ។ 
 [១២៧] រូបកខនធ េកើតេឡើងេហើយ កនុងទី  េវទនខនធ មិន 
េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះេទឬ ។ េកើតេឡើងេហើយ ។ មួយ 
យ៉ងេទៀត េវទនខនធ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទី  រូបកខនធ 
មិនេកើតេឡើងេហើយ    កនុងទីេនះែដរឬ   ។   េកើតេឡើងេហើយ   ។ 
 [១២៨] រូបកខនធ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទី  
េវទនខនធ របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះែដរឬ ។ រូបកខនធ 
របស់ពួកអរូប្រពហមេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះ ឯេវទនខនធ 
របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះេទ រូបកខនធ 
របស់ពួកសុទធ សសត្វេនះ ក៏មិនេកើតេឡើងេហើយផង េវទនខនធ ក៏មិន 
េកើតេឡើងេហើយផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត េវទនខនធ របស់ 
សត្វ  មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទី  រូបកខនធ របស់សត្វេនះ មិនេកើត 
េឡើងេហើយ កនុងទីេនះែដរឬ ។ េវទនខនធ របស់ពួកអសញញសត្វេនះ 
មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះ ឯរូបកខនធ របស់ពួកសត្វេនះ មិនែមនជ 
មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះេទ េវទនខនធ របស់ពួកសុទធ សសត្វេនះ 
ក៏មិនេកើតេឡើងេហើយផង  រូបកខនធ   ក៏មិនេកើតេឡើងេហើយផង  កនុងទីេនះ។ 
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៥៩ 

ខនធយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទ េ  

 [១២៩] យស  របូកខ េនធ  ឧបបជជិស តិ តស  
េវទនខេនធ  ឧបបជជិស តីតិ ។ មន្ត  ។ យស  

 បន េវទនខេនធ  ឧបបជជិស តិ តស  របូកខ េនធ  
ឧបបជជិស តីតិ ។ េយ អរបូំ ឧបបជជិ ្វ  បរនិិព្វ - 
យិស ន្តិ េតសំ េវទនខេនធ  ឧបបជជិស តិ េន 
ច េតសំ របូកខ េនធ  ឧបបជជិស តិ ឥតេរសំ េតសំ 
េវទនខេនធ  ច ឧបបជជិស តិ របូកខ េនធ  ច ឧបប- 
ជជិស តិ    ។ 
 [១៣០] យតថ របូកខ េនធ  ឧបបជជិស តិ តតថ 
េវទនខេនធ  ឧបបជជិស តីតិ ។ អសញញសេត្ត តតថ 
របូកខ េនធ  ឧបបជជិស តិ េន ច តតថ េវទនខេនធ  
ឧបបជជិស តិ បញច េ កេរ តតថ របូកខ េនធ  ច ឧបប- 
ជជិស តិ េវទនខេនធ  ច ឧបបជជិស តិ ។ យតថ  បន 
េវទនខេនធ  ឧបបជជិស តិ តតថ របូកខ េនធ  ឧបបជជិស - 
តីតិ ។ អរេូប តតថ េវទនខេនធ  ឧបបជជិស តិ េន 
ច តតថ របូកខ េនធ  ឧបបជជិស តិ បញច េ កេរ តតថ 
េវទនខេនធ  ច ឧបបជជិស តិ របូកខ េនធ  ច ឧបប- 
ជជិស តិ     ។ 
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៥៩ 

ខនធយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទ រៈ 

 [១២៩] រូបកខនធ របស់សត្វ  នឹងេកើតេឡើង េវទនខនធ របស់ 

សត្វេនះ នឹងេកើតេឡើងែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត េវទនខនធ 

របស់សត្វ  នឹងេកើតេឡើង រូបកខនធ របស់សត្វេនះ នឹងេកើត 

េឡើងែដរឬ ។ សត្វទងំ យ  ចូលេទកន់អរូប្រពហមេហើយ 

នឹងបរនិិព្វ ន េវទនខនធ របស់សត្វទងំេនះ នឹងេកើតេឡើង ឯរូបកខនធ 

របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងេទ េវទនខនធ របស់សត្វទងំេនះ 

េ្រកេនះ    នឹងេកើតេឡើងផង    រូបកខនធ    នឹងេកើតេឡើងផង   ។ 

 [១៣០] រូបកខនធ នឹងេកើតេឡើង កនុងទី  េវទនខនធ នឹង 

េកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ រូបកខនធ នឹងេកើតេឡើង កនុងអសញញសត្វ 

េនះ ឯេវទនខនធ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ រូបកខនធ នឹងេកើត 

េឡើងផង េវទនខនធ នឹងេកើតេឡើងផង កនុងបញច េ ករភពេនះ ។ 

មួយយ៉ងេទៀត េវទនខនធ នឹងេកើតេឡើង កនុងទី  រូបកខនធ នឹង 

េកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ េវទនខនធ នឹងេកើតេឡើង កនុងអរូបភព 

េនះ ឯរូបកខនធ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ េវទនខនធ នឹង 

េកើតេឡើងផង   រូបកខនធ    នឹងេកើតេឡើងផង    កនុងបញច េ ករភពេនះ    ។ 
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៦០ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [១៣១] យស  យតថ របូកខ េនធ  ឧបបជជិស តិ 
តស  តតថ េវទនខេនធ  ឧបបជជិស តីតិ ។ អសញញ- 
ស ្ត នំ េតសំ តតថ របូកខ េនធ  ឧបបជជិស តិ េន ច 
េតសំ តតថ េវទនខេនធ  ឧបបជជិស តិ បញច េ ក- 
នំ េតសំ តតថ របូកខ េនធ  ច ឧបបជជិស តិ េវទ- 

នខេនធ  ច ឧបបជជិស តិ ។ យស   បន យតថ 
េវទនខេនធ  ឧបបជជិស តិ តស  តតថ របូកខ េនធ  
ឧបបជជិស តីតិ ។ អរបូនំ េតសំ តតថ េវទនខេនធ  
ឧបបជជិស តិ េន ច េតសំ តតថ របូកខ េនធ  ឧបប- 
ជជិស តិ បញច េ ក នំ េតសំ តតថ េវទនខេនធ  
ច     ឧបបជជិស តិ      របូកខ េនធ       ច     ឧបបជជិស តិ    ។ 
 [១៣២] យស  របូកខ េនធ  នុបបជជិស តិ តស  
េវទនខេនធ  នុបបជជិស តីតិ ។ េយ អរបូំ ឧបប- 
ជជិ ្វ  បរនិិព្វ យិស ន្តិ េតសំ របូកខ េនធ  នុបបជជិស តិ 
េន ច េតសំ េវទនខេនធ  នុបបជជិស តិ បចឆិមភ- 
វកិនំ េតសំ របូកខ េនធ  ច នុបបជជិស តិ េវទន- 
ខេនធ  ច នុបបជជិស តិ ។ យស   បន េវទ- 
នខេនធ  នុបបជជិស តិ តស  របូកខ េនធ  នុបបជជិស - 
តីតិ      ។      មន្ត       ។ 
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៦០ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [១៣១] រូបកខនធ របស់សត្វ  នឹងេកើតេឡើង កនុងទី  
េវទនខនធ របស់សត្វេនះ នឹងេកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ រូបកខនធ 
របស់ពួកអសញញសត្វេនះ នឹងេកើតេឡើង កនុងទីេនះ ឯេវទនខនធ របស់ 
សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ រូបកខនធ របស់ពួកបញច - 
េ ករសត្វេនះ នឹងេកើតេឡើងផង េវទនខនធ នឹងេកើតេឡើងផង កនុង 
ទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត េវទនខនធ របស់សត្វ  នឹងេកើតេឡើង 
កនុងទី  រូបកខនធ របស់សត្វេនះ នឹងេកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ 
េវទនខនធ របស់ពួកអរូប្រពហមេនះ នឹងេកើតេឡើង កនុងទីេនះ ឯរូបកខនធ 
របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ េវទនខនធ របស់ 
ពួកបញច េ ករសត្វេនះ នឹងេកើតេឡើងផង រូបកខនធ នឹងេកើតេឡើងផង 
កនុងទីេនះ    ។ 
 [១៣២] រូបកខនធ របស់សត្វ  នឹងមិនេកើតេឡើង េវទនខនធ 
របស់សត្វេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងែដរឬ ។ សត្វទងំ យ  ចូលេទ 
កន់អរូប្រពហមេហើយ នឹងបរនិិព្វ ន រូបកខនធ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិន 
េកើតេឡើង ឯេវទនខនធ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជនឹងមិនេកើតេឡើង 
េទ រូបកខនធ របស់ពួកសត្វជបចឆិមភពេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងផង េវទន- 
ខនធ នឹងមិនេកើតេឡើងផង ។ មួយយ៉ងេទៀត េវទនខនធ របស់សត្វ 

 នឹងមិនេកើតេឡើង រូបកខនធ របស់សត្វេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងែដរ 
ឬ   ។   េអើ   ។ 
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៦១ 

ខនធយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទ េ  

 [១៣៣] យតថ របូកខ េនធ  នុបបជជិស តិ តតថ 
េវទនខេនធ  នុបបជិជស តីតិ ។ ឧបបជជិស តិ ។ យតថ 

 បន េវទនខេនធ  នុបបជជិស តិ តតថ របូកខ េនធ  
នុបបជជិស តីតិ     ។    ឧបបជជិស តិ    ។ 
 [១៣៤] យស  យតថ របូកខ េនធ  នុបបជជិស តិ 
តស  តតថ េវទនខេនធ  នុបបជជិស តីតិ ។ អរបូនំ 
េតសំ តតថ របូកខ េនធ  នុបបជជិស តិ េន ច េតសំ 
តតថ េវទនខេនធ  នុបបជជិស តិ បចឆិមភវកិនំ េតសំ 
តតថ របូកខ េនធ  ច នុបបជជិស តិ េវទនខេនធ  ច 
នុបបជជិស តិ ។ យស   បន យតថ េវទនខេនធ  
នុបបជជិស តិ តស  តតថ របូកខ េនធ  នុបបជជិស តីតិ ។ 
អសញញស ្ត នំ េតសំ តតថ េវទនខេនធ  នុបបជជិ- 
ស តិ េន ច េតសំ តតថ របូកខ េនធ  នុបបជជិ- 
ស តិ បចឆិមភវកិនំ េតសំ តតថ េវទនខេនធ  ច 
នុបបជជិស តិ     របូកខ េនធ      ច     នុបបជជិស តិ    ។ 
 [១៣៥] យស  របូកខ េនធ  ឧបបជជតិ តស  
េវទនខេនធ  ឧបបជជិ ថ តិ ។ មន្ត  ។ យស   បន 
េវទនខេនធ       ឧបបជជិតថ       តស        របូកខ េនធ       ឧបបជជតីតិ     ។ 
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៦១ 

ខនធយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទ រៈ 

 [១៣៣] រូបកខនធ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទី  េវទនខនធ នឹង 
មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ នឹងេកើតេឡើង ។ មួយយ៉ងេទៀត 
េវទនខនធ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទី  រូបកខនធ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុង 
ទីេនះែដរឬ   ។   នឹងេកើតេឡើង   ។ 
 [១៣៤] រូបកខនធ របស់សត្វ  នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទី  
េវទនខនធ របស់សត្វេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ រូបកខនធ 
របស់ពួកអរូប្រពហមេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ ឯេវទនខនធ 
របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជនឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ រូបកខនធ 
របស់ពួកសត្វជបចឆិមភពេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងផង េវទនខនធ នឹងមិន 
េកើតេឡើងផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត េវទនខនធ របស់សត្វ 

 នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទី  រូបកខនធ របស់សត្វេនះ នឹងមិនេកើត 
េឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ េវទនខនធ របស់ពួកអសញញសត្វេនះ នឹង 
មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ  ឯរូបកខនធ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជនឹង 
មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ េវទនខនធ របស់ពួកសត្វជបចឆិមភពេនះ 
នឹងមិនេកើតេឡើងផង  រូបកខនធ   នឹងមិនេកើតេឡើងផង   កនុងទីេនះ  ។ 
 [១៣៥] រូបកខនធ របស់សត្វ  េកើតេឡើង េវទនខនធ របស់សត្វ 
េនះ េកើតេឡើងេហើយែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត េវទនខនធ របស់ 
សត្វ    េកើតេឡើងេហើយ   រូបកខនធ   របស់សត្វេនះ  េកើតេឡើងែដរឬ   ។ 
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៦២ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

សេព្វសំ ចវន្ត នំ អរបូំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ េវទន- 
ខេនធ  ឧបបជជិតថ េន ច េតសំ របូកខ េនធ  ឧបប- 
ជជតិ បញច េ ករ ំ ឧបបជជន្ត នំ អសញញសត្តំ ឧបប- 
ជជន្ត នំ េតសំ េវទនខេនធ  ច ឧបបជជិតថ របូកខ េនធ  
ច    ឧបបជជតិ     ។ 
 [១៣៦] យស  េវទនខេនធ  ឧបបជជតិ តស  
សញញ ខេនធ  ឧបបជជិ ថ តិ ។ មន្ត  ។ យស   
បន សញញ ខេនធ  ឧបបជជិតថ តស  េវទនខេនធ  
ឧបបជជតីតិ ។ សេព្វសំ ចវន្ត នំ អសញញសត្តំ ឧបប- 
ជជន្ត នំ េតសំ សញញ ខេនធ  ឧបបជជិតថ េន ច េតសំ 
េវទនខេនធ  ឧបបជជតិ ចតុេ ករ ំ បញច េ ករ ំ
ឧបបជជន្ត នំ េតសំ សញញ ខេនធ  ច ឧបបជជិតថ 
េវទនខេនធ      ច     ឧបបជជតិ    ។ 
 [១៣៧] យតថ របូកខ េនធ  ឧបបជជតិ តតថ េវ- 
ទនខេនធ  ឧបបជជិ ថ តិ ។ អសញញសេត្ត តតថ របូ- 
កខ េនធ  ឧបបជជតិ េន ច តតថ េវទនខេនធ  
ឧបបជជិតថ បញច េ កេរ តតថ របូកខ េនធ  ច ឧបបជជតិ 
េវទនខេនធ          ច        ឧបបជជិតថ         ។        យតថ                 បន 
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៦២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ពួកសត្វទងំពួងកលចយុត ចូលេទកន់អរូបភព េវទនខនធ របស់សត្វ 

ទងំេនះ េកើតេឡើងេហើយ ឯរូបកខនធ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើង 

េទ ពួកសត្វ កលចូលេទកន់បញច េ ករភព ចូលេទកន់អសញញសត្វ 

េវទនខនធ របស់សត្វទងំេនះ េកើតេឡើងេហើយផង រូបកខនធ េកើត 

េឡើងផង    ។ 

 [១៣៦] េវទនខនធ របស់សត្វ  េកើតេឡើង សញញ ខនធ របស់ 

សត្វេនះ េកើតេឡើងេហើយែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត សញញ - 

ខនធ របស់សត្វ  េកើតេឡើងេហើយ េវទនខនធ របស់សត្វេនះ េកើត 

េឡើងែដរឬ ។ ពួកសត្វទងំពួង កលចយុត ចូលេទកន់អសញញសត្វ 

សញញ ខនធ របស់សត្វទងំេនះ េកើតេឡើងេហើយ ឯេវទនខនធ របស់ 

សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងេទ ពួកសត្វ កលចូលេទកន់ចតុេ ក- 

រភព និងបញច េ ករភព សញញ ខនធ របស់សត្វទងំេនះ េកើតេឡើង 

េហើយផង   េវទនខនធ   េកើតេឡើងផង   ។ 

 [១៣៧] រូបកខនធ េកើតេឡើង កនុងទី  េវទនខនធ េកើតេឡើង 

េហើយ កនុងទីេនះែដរឬ ។ រូបកខនធ េកើតេឡើង កនុងអសញញសត្វេនះ ឯេវ- 

ទនខនធ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះេទ រូបកខនធ េកើតេឡើងផង េវទ- 

នខនធ  េកើតេឡើងេហើយផង   កនុងបញច េ ករភពេនះ  ។  មួយយ៉ងេទៀត 
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៦៣ 

ខនធយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទ េ  

េវទនខេនធ  ឧបបជជិតថ តតថ របូកខ េនធ  ឧបបជជតីតិ ។ 

អរេូប តតថ េវទនខេនធ  ឧបបជជិតថ េន ច តតថ 

របូកខ េនធ  ឧបបជជតិ បញច េ កេរ តតថ េវទនខេនធ  ច 

ឧបបជជិតថ      របូកខ េនធ     ច     ឧបបជជតិ     ។ 

 [១៣៨] យតថ េវទនខេនធ  ឧបបជជតិ តតថ 

សញញ ខេនធ  ឧបបជជិ ថ តិ ។ មន្ត  ។ យតថ  

បន សញញ ខេនធ  ឧបបជជិតថ តតថ េវទនខេនធ  ឧបបជជ- 

តីតិ     ។     មន្ត      ។ 

 [១៣៩] យស  យតថ របូកខ េនធ  ឧបបជជតិ 

តស  តតថ េវទនខេនធ  ឧបបជជិ ថ តិ ។ សុទធ សំ 

ឧបបជជន្ត នំ អសញញសត្តំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ 

របូកខ េនធ  ឧបបជជតិ េន ច េតសំ តតថ េវទនខេនធ  

ឧបបជជិតថ ឥតេរសំ បញច េ ករ ំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ 

តតថ របូកខ េនធ  ច ឧបបជជតិ េវទនខេនធ  ច ឧបប- 

ជជិតថ ។ យស   បន យតថ េវទនខេនធ  ឧបបជជិតថ 

តស  តតថ របូកខ េនធ  ឧបបជជតីតិ ។ បញច េ ក  

ចវន្ត នំ       អរបូនំ       េតសំ       តតថ       េវទនខេនធ        ឧបបជជិតថ 
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៦៣ 

ខនធយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទ រៈ 

េវទនខនធ េកើតេឡើងេហើយ កនុងទី  រូបកខនធ េកើតេឡើងកនុងទីេនះ 
ែដរឬ ។ េវទនខនធ េកើតេឡើងេហើយ កនុងអរូបភពេនះ ឯរូបកខនធ 
មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ េវទនខនធ េកើតេឡើងេហើយផង រូបកខនធ 
េកើតេឡើងផង   កនុងបញច េ ករភពេនះ   ។ 
 [១៣៨] េវទនខនធ េកើតេឡើង កនុងទី  សញញ ខនធ េកើត 
េឡើងេហើយ កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត សញញ ខនធ 
េកើតេឡើងេហើយ កនុងទី  េវទនខនធ េកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរ 
ឬ    ។    េអើ    ។ 
 [១៣៩] រូបកខនធ របស់សត្វ  េកើតេឡើង កនុងទី  េវទ- 
នខនធ របស់សត្វេនះ េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួកសត្វ 
កលចូលេទកន់សុទធ ស ចូលេទកន់អសញញសត្វ រូបកខនធ របស់ 
សត្វទងំេនះ េកើតេឡើង កនុងទីេនះ ឯេវទនខនធ របស់សត្វទងំេនះ 
មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ េ្រកេនះ កលចូលេទ 
កន់បញច េ ករភព រូបកខនធ របស់សត្វទងំេនះ េកើតេឡើងផង េវទ- 
នខនធ េកើតេឡើងេហើយផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត េវទនខនធ 
របស់សត្វ  េកើតេឡើងេហើយ កនុងទី  រូបកខនធ របស់សត្វេនះ 
េកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួកអរូប្រពហម កលចយុត ចកបញច - 
េ ករភព   េវទនខនធ  របស់សត្វទងំេនះ  េកើតេឡើងេហើយ   កនុងទីេនះ 
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៦៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

េន ច េតសំ តតថ របូកខ េនធ  ឧបបជជតិ បញច េ ករ ំ
ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ េវទនខេនធ  ច ឧបបជជិតថ 
របូកខ េនធ      ច     ឧបបជជតិ    ។ 
 [១៤០] យស  យតថ េវទនខេនធ  ឧបបជជតិ 
តស  តតថ សញញ ខេនធ  ឧបបជជិ ថ តិ ។ សុទធ សំ 
ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ េវទនខេនធ  ឧបបជជតិ 
េន ច េតសំ តតថ សញញ ខេនធ  ឧបបជជិតថ ឥតេរសំ 
ចតុេ ករ ំ បញច េ ករ ំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ 
េវទនខេនធ  ច ឧបបជជតិ សញញ ខេនធ  ច ឧបបជជិតថ ។ 
យស   បន យតថ សញញ ខេនធ  ឧបបជជិតថ តស  
តតថ េវទនខេនធ  ឧបបជជតីតិ ។ ចតុេ ក  បញច - 
េ ក  ចវន្ត នំ េតសំ តតថ សញញ ខេនធ  ឧបប- 
ជជិតថ េន ច េតសំ តតថ េវទនខេនធ  ឧបបជជតិ 
ចតុេ ករ ំ បញច េ ករ ំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ 
តតថ សញញ ខេនធ  ច ឧបបជជិតថ េវទនខេនធ  ច 
ឧបបជជតិ    ។ 
 [១៤១] យស  របូកខ េនធ  នុបបជជតិ តស  
េវទនខេនធ               នុបបជជិ ថ តិ            ។             ឧបបជជិតថ           ។ 
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៦៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ឯរូបកខនធ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ 
កលចូលេទកន់បញច េ ករភព េវទនខនធ របស់សត្វទងំេនះ េកើត 
េឡើងេហើយផង    រូបកខនធ    េកើតេឡើងផង    កនុងទីេនះ   ។ 
 [១៤០] េវទនខនធ របស់សត្វ  េកើតេឡើង កនុងទី  
សញញ ខនធ របស់សត្វេនះ េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួក 
សត្វ កលចូលេទកន់សុទធ ស េវទនខនធ របស់សត្វទងំេនះ 
េកើតេឡើង កនុងទីេនះ ឯសញញ ខនធ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើត 
េឡើងេហើយ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វេ្រកេនះ កលចូលេទកន់ចតុ- 
េ ករភព និងបញច េ ករភព េវទនខនធ េកើតេឡើងផង សញញ ខនធ 
របស់សត្វទងំេនះ េកើតេឡើងេហើយផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ង 
េទៀត សញញ ខនធ របស់សត្វ  េកើតេឡើងេហើយ កនុងទី  េវទ- 
នខនធ របស់សត្វេនះ េកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួកសត្វ កល 
ចយុតចកចតុេ ករភព និងបញច េ ករភព សញញ ខនធ របស់សត្វទងំ 
េនះ េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះ ឯេវទនខនធ របស់សត្វទងំេនះ 
មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ កលចូលេទកន់ចតុេ ករភព 
និងបញច េ ករភព សញញ ខនធ របស់សត្វទងំេនះ េកើតេឡើងេហើយផង 
េវទនខនធ   េកើតេឡើងផង   កនុងទីេនះ   ។ 
 [១៤១] រូបកខនធ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង េវទនខនធ 
របស់សត្វេនះ     មិនេកើតេឡើងេហើយែដរឬ     ។     េកើតេឡើងេហើយ    ។ 
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៦៥ 

ខនធយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទ េ  

យស   បន េវទនខេនធ  នុបបជជិតថ តស  របូកខ េនធ  
នុបបជជតីតិ     ។      នតថិ     ។ 
 [១៤២] យស  េវទនខេនធ  នុបបជជតិ តស  
សញញ ខេនធ  នុបបជជិ ថ តិ ។ ឧបបជជិតថ ។ យស   
បន សញញ ខេនធ  នុបបជជិតថ តស  េវទនខេនធ  
នុបបជជតីតិ     ។     នតថិ    ។ 
 [១៤៣] យតថ របូកខ េនធ  នុបបជជតិ តតថ េវ- 
ទនខេនធ  នុបបជជិ ថ តិ ។ ឧបបជជិតថ ។ យតថ  
បន េវទនខេនធ  នុបបជជិតថ តតថ របូកខ េនធ  នុបប- 
ជជតីតិ    ។    ឧបបជជតិ    ។ 
 [១៤៤] យតថ េវទនខេនធ  នុបបជជតិ តតថ 
សញញ ខេនធ  នុបបជជិ ថ តិ ។ មន្ត  ។ យតថ  
បន សញញ ខេនធ  នុបបជជិតថ តតថ េវទនខេនធ  នុបប- 
ជជតីតិ    ។   មន្ត      ។ 
 [១៤៥] យស  យតថ របូកខ េនធ  នុបបជជតិ 
តស  តតថ េវទនខេនធ  នុបបជជិ ថ តិ ។ បញច េ - 
ក  ចវន្ត នំ អរបូនំ េតសំ តតថ របូកខ េនធ  
នុបបជជតិ         េន          ច          េតសំ           តតថ          េវទនខេនធ  
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៦៥ 

ខនធយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទ រៈ 

មួយយ៉ងេទៀត េវទនខនធ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើងេហើយ 
រូបកខនធ  របស់សត្វេនះ   មិនេកើតេឡើងែដរឬ   ។   មិនមនេទ   ។ 
 [១៤២] េវទនខនធ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង សញញ ខនធ 
របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយែដរឬ ។ េកើតេឡើងេហើយ ។ មួយ 
យ៉ងេទៀត សញញ ខនធ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើងេហើយ េវទនខនធ 
របស់សត្វេនះ   មិនេកើតេឡើងែដរឬ   ។   មិនមនេទ   ។ 
 [១៤៣] រូបកខនធ មិនេកើតេឡើង កនុងទី  េវទនខនធ មិន 
េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះែដរឬ ។ េកើតេឡើងេហើយ ។ មួយយ៉ង 
េទៀត េវទនខនធ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទី  រូបកខនធ មិនេកើត 
េឡើង  កនុងទីេនះែដរឬ  ។  េកើតេឡើង  ។ 
 [១៤៤] េវទនខនធ មិនេកើតេឡើង កនុងទី  សញញ ខនធ មិន 
េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត សញញ ខនធ 
មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទី  េវទនខនធ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ 
ែដរឬ   ។   េអើ    ។ 
 [១៤៥] រូបកខនធ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង កនុងទី  
េវទនខនធ របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួក 
អរូប្រពហម កលចយុតចកបញច េ ករភព រូបកខនធ របស់សត្វទងំេនះ 
មិនេកើតេឡើង  កនុងទីេនះ   ឯេវទនខនធ   របស់សត្វទងំេនះ  មិនែមនជ 
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៦៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

នុបបជជិតថ សុទធ េស បរនិិព្វន្ត នំ អសញញស ្ត  ចវ- 

ន្ត នំ េតសំ តតថ របូកខ េនធ  ច នុបបជជតិ េវទនខេនធ  

ច នុបបជជិតថ ។ យស   បន យតថ េវទនខេនធ  

នុបបជជិតថ តស  តតថ របូកខ េនធ  នុបបជជតីតិ ។ 

សុទធ សំ ឧបបជជន្ត នំ អសញញសត្តំ ឧបបជជន្ត នំ 

េតសំ តតថ េវទនខេនធ  នុបបជជិតថ េន ច េតសំ 

តតថ របូកខ េនធ  នុបបជជតិ សុទធ េស បរនិិព្វន្ត នំ 

អសញញស ្ត  ចវន្ត នំ េតសំ តតថ េវទនខេនធ  ច 

នុបបជជិតថ     របូកខ េនធ      ច      នុបបជជតិ     ។ 

 [១៤៦] យស  យតថ េវទនខេនធ  នុបបជជតិ 

តស  តតថ សញញ ខេនធ  នុបបជជិ ថ តិ ។ ចតុេ ក  

បញច េ ក  ចវន្ត នំ េតសំ តតថ េវទនខេនធ  

នុបបជជតិ េន ច េតសំ តតថ សញញ ខេនធ  នុបបជជិតថ 

សុទធ េស បរនិិព្វន្ត នំ អសញញស ្ត នំ(១) េតសំ តតថ 

េវទនខេនធ  ច នុបបជជតិ សញញ ខេនធ  ច នុបបជជិតថ ។ 
      ១   ឱ.   អសញញស ្ត    ចវន្ត នំ   ។ 
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៦៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ ែដលបរនិិព្វ ន កនុងសុទធ - 
ស និងពួកសត្វ ែដលចយុតចកអសញញសត្វ រូបកខនធ របស់សត្វទងំ 

េនះ មិនេកើតេឡើងផង េវទនខនធ មិនេកើតេឡើងេហើយផង កនុងទីេនះ 
េទ ។ មួយយ៉ងេទៀត េវទនខនធ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង 
េហើយ កនុងទី  រូបកខនធ របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរ 
ឬ ។ ពួកសត្វ កលចូលេទកន់សុទធ ស និងពួកសត្វ កលចូលេទ 
កន់អសញញសត្វ េវទនខនធ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ 
កនុងទីេនះ ឯរូបកខនធ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិនេកើតេឡើង កនុង 
ទីេនះេទ ពួកសត្វ ែដលបរនិិព្វ ន កនុងសុទធ ស និងពួកសត្វ ែដល 
ចយុតចកអសញញសត្វ េវទនខនធ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើង 
េហើយផង   រូបកខនធ   មិនេកើតេឡើងផង   កនុងទីេនះេទ   ។ 
 [១៤៦] េវទនខនធ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង កនុងទី  
សញញ ខនធ របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួក 
សត្វ កលចយុតចកចតុេ ករភព និងបញច េ ករភព េវទនខនធ របស់ 
សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ ឯសញញ ខនធ របស់សត្វទងំ 
េនះ មិនែមនជមិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ ែដល 
បរនិិព្វ ន កនុងសុទធ ស និងពួកអសញញសត្វ េវទនខនធ របស់សត្វទងំ 
េនះ  មិនេកើតេឡើងផង  សញញ ខនធ មិនេកើតេឡើងេហើយផង  កនុងទីេនះ  ។ 
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៦៧ 

ខនធយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទ េ  

យស   បន យតថ សញញ ខេនធ  នុបបជជិតថ តស  
តតថ េវទនខេនធ  នុបបជជតីតិ ។ សុទធ សំ ឧប- 
បជជន្ត នំ(១) េតសំ តតថ សញញ ខេនធ  នុបបជជិតថ េន 
ច េតសំ តតថ េវទនខេនធ  នុបបជជតិ សុទធ េស 
បរនិិព្វន្ត នំ អសញញស ្ត នំ(២) េតសំ តតថ សញញ - 
ខេនធ      ច     នុបបជជិតថ     េវទនខេនធ      ច     នុបបជជតិ     ។ 

 [១៤៧] យស  របូកខ េនធ  ឧបបជជតិ តស  
េវទនខេនធ  ឧបបជជិស តីតិ ។ បចឆិមភវកិនំ បញច - 
េ ករ ំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ របូកខ េនធ  ឧបបជជត ិ
េន ច េតសំ េវទនខេនធ  ឧបបជជិស តិ ឥតេរសំ 
បញច េ ករ ំ ឧបបជជន្ត នំ អសញញសត្តំ ឧបបជជន្ត ន ំ
េតសំ របូកខ េនធ  ច ឧបបជជតិ េវទនខេនធ  ច ឧបប- 
ជជិស តិ ។ យស   បន េវទនខេនធ  ឧបបជជិស ត ិ
តស  របូកខ េនធ  ឧបបជជតីតិ ។ សេព្វសំ ចវន្ត នំ 
អរបូំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ េវទនខេនធ  ឧបបជជិស តិ 
េន ច េតសំ របូកខ េនធ  ឧបបជជតិ បញច េ ករ ំ
ឧបបជជន្ត នំ អសញញសត្តំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ េវទន- 
ខេនធ  ច ឧបបជជិស តិ របូកខ េនធ  ច ឧបបជជតិ ។ 
      ១   ឱ.   នុបបជជន្ត នំ   ។   ២   ឱ.   ឯតថន្តេរ   ចវន្ត នន្តិ   ទិស តិ   ។ 
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៦៧ 

ខនធយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទ រៈ 

មួយយ៉ងេទៀត សញញ ខនធ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទី 
 េវទនខនធ របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ 

ពួកសត្វ កលចូលេទកន់សុទធ ស សញញ ខនធ របស់សត្វទងំេនះ 
មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះ ឯេវទនខនធ របស់សត្វទងំេនះ មិន 
ែមនជមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ ែដលបរនិិព្វ ន កនុងសុទធ - 
ស និងពួកអសញញសត្វ សញញ ខនធ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើង 

េហើយផង   េវទនខនធ   មិនេកើតេឡើងផង   កនុងទីេនះ   ។ 
 [១៤៧] រូបកខនធ របស់សត្វ  េកើតេឡើង េវទនខនធ របស់ 
សត្វេនះ នឹងេកើតេឡើងែដរឬ ។ ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព 
កលចូលេទកន់បញច េ ករភព រូបកខនធ របស់សត្វទងំេនះ េកើតេឡើង 
ឯេវទនខនធ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងេទ ពួកសត្វេ្រកេនះ 
កលចូលេទកន់បញច េ ករភព និងចូលេទកន់អសញញសត្វ រូបកខនធ 
របស់សត្វទងំេនះ េកើតេឡើងផង េវទនខនធ នឹងេកើតេឡើងផង ។ 
មួយយ៉ងេទៀត េវទនខនធ របស់សត្វ  នឹងេកើតេឡើង រូបកខនធ 
របស់សត្វេនះ េកើតេឡើងែដរឬ ។ ពួកសត្វទងំពួង កលចយុត 
ចូលេទកន់អរូប្រពហម េវទនខនធ របស់សត្វទងំេនះ នឹងេកើតេឡើង 
ឯរូបកខនធ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងេទ ពួកសត្វ កលចូល 
េទកន់បញច េ ករភព និងចូលេទកន់អសញញសត្វ េវទនខនធ របស់ 
សត្វទងំេនះ    នឹងេកើតេឡើងផង   រូបកខនធ   េកើតេឡើងផង   ។ 
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៦៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [១៤៨] យស  េវទនខេនធ  ឧបបជជតិ តស  សញញ - 
ខេនធ  ឧបបជជិស តីតិ ។ បចឆិមភវកិនំ ឧបបជជន្ត ន ំ
េតសំ េវទនខេនធ  ឧបបជជតិ េន ច េតសំ សញញ - 
ខេនធ  ឧបបជជិស តិ ឥតេរសំ ចតុេ ករ ំ បញច េ ករ ំ
ឧបបជជន្ត នំ េតសំ េវទនខេនធ  ច ឧបបជជតិ សញញ - 
ខេនធ  ច ឧបបជជិស តិ ។ យស   បន សញញ - 
ខេនធ  ឧបបជជិស តិ តស  េវទនខេនធ  ឧបបជជតីតិ ។ 
សេព្វសំ ចវន្ត នំ អសញញសត្តំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ 
សញញ ខេនធ  ឧបបជជិស តិ េន ច េតសំ េវទនខេនធ  
ឧបបជជតិ ចតុេ ករ ំ បញច េ ករ ំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ 
សញញ ខេនធ  ច ឧបបជជិស តិ េវទនខេនធ  ច ឧបបជជតិ ។ 
 [១៤៩] យតថ របូកខ េនធ  ឧបបជជតិ តតថ េវទនខេនធ  
ឧបបជជិស តីតិ ។ អសញញសេត្ត តតថ របូកខ េនធ  ឧបប- 
ជជតិ េន ច តតថ េវទនខេនធ  ឧបបជជិស តិ បញច េ - 
កេរ តតថ របូកខ េនធ  ច ឧបបជជតិ េវទនខេនធ  ច 
ឧបបជជិស តិ ។ យតថ  បន េវទនខេនធ  ឧបបជជិស តិ 
តតថ របូកខ េនធ  ឧបបជជតីតិ ។ អរេូប តតថ េវទន- 
ខេនធ       ឧបបជជិស តិ      េន      ច      តតថ     របូកខ េនធ       ឧបបជជតិ 
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៦៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [១៤៨] េវទនខនធ របស់សត្វ  េកើតេឡើង សញញ ខនធ 
របស់សត្វេនះ នឹងេកើតេឡើងែដរឬ ។ ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព 
កលចប់បដិសនធិ េវទនខនធ របស់សត្វទងំេនះ េកើតេឡើង ឯសញញ - 
ខនធ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងេទ ពួកសត្វេ្រកេនះ កល 
ចូលេទកន់ចតុេ ករភព និងបញច េ ករភព េវទនខនធ របស់សត្វ 
ទងំេនះ េកើតេឡើងផង សញញ ខនធ នឹងេកើតេឡើងផង ។ មួយយ៉ង 
េទៀត សញញ ខនធ របស់សត្វ  នឹងេកើតេឡើង េវទនខនធ របស់ 
សត្វេនះ េកើតេឡើងែដរឬ ។ ពួកសត្វទងំពួង កលចយុត និងពួក 
សត្វ កលចូលេទកន់អសញញសត្វ សញញ ខនធ របស់សត្វទងំេនះ 
នឹងេកើតេឡើង ឯេវទនខនធ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងេទ ពួក 
សត្វ កលចូលេទកន់ចតុេ ករភព និងបញច េ ករភព សញញ ខនធ 
របស់សត្វទងំេនះ នឹងេកើតេឡើងផង េវទនខនធ េកើតេឡើងផង ។ 
 [១៤៩] រូបកខនធ េកើតេឡើង កនុងទី  េវទនខនធ នឹងេកើតេឡើង 
កនុងទីេនះែដរឬ ។ រូបកខនធ េកើតេឡើង កនុងអសញញសត្វេនះ ឯេវទនខនធ 
នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ រូបកខនធ េកើតេឡើងផង េវទនខនធ នឹង 
េកើតេឡើងផង កនុងបញច េ ករភពេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត េវទនខនធ នឹង 
េកើតេឡើង កនុងទី  រូបកខនធ េកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ េវទនខនធ 
នឹងេកើតេឡើង  កនុងអរូបភពេនះ   ឯរូបកខនធ   មិនេកើតេឡើង   កនុងទីេនះេទ 
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៦៩ 

ខនធយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទ េ  

បញច េ កេរ តតថ េវទនខេនធ  ច ឧបបជជិស តិ 
របូកខ េនធ      ច     ឧបបជជតិ    ។ 
 [១៥០] យតថ េវទនខេនធ  ឧបបជជតិ តតថ 
សញញ ខេនធ  ឧបបជជិស តីតិ ។ មន្ត  ។ យតថ  
បន សញញ ខេនធ  ឧបបជជិស តិ តតថ េវទនខេនធ  
ឧបបជជតីតិ     ។     មន្ត     ។ 
 [១៥១] យស  យតថ របូកខ េនធ  ឧបបជជតិ 
តស  តតថ េវទនខេនធ  ឧបបជជិស តីតិ ។ បចឆិម- 
ភវកិនំ បញច េ ករ ំ ឧបបជជន្ត នំ អសញញសត្តំ 
ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ របូកខ េនធ  ឧបបជជតិ េន 
ច េតសំ តតថ េវទនខេនធ  ឧបបជជិស តិ ឥតេរសំ 
បញច េ ករ ំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ របូកខ េនធ  
ច ឧបបជជតិ េវទនខេនធ  ច ឧបជជិស តិ ។ 
យស   បន យតថ េវទនខេនធ  ឧបបជជិស តិ 
តស  តតថ របូកខ េនធ  ឧបបជជតីតិ ។ បញច េ ក  
ចវន្ត នំ អរបូនំ េតសំ តតថ េវទនខេនធ  ឧបបជជិ- 
ស តិ េន ច េតសំ តតថ របូកខ េនធ  ឧបបជជត ិ
បញច េ ករ ំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ េវទនខេនធ  
ច      ឧបបជជិស តិ      របូកខ េនធ        ច      ឧបបជជតិ     ។ 
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៦៩ 

ខនធយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទ រៈ 

េវទនខនធ នឹងេកើតេឡើងផង រូបកខនធ េកើតេឡើងផង កនុងបញច េ ករភព 
េនះ    ។ 
 [១៥០] េវទនខនធ េកើតេឡើង កនុងទី  សញញ ខនធ នឹងេកើត 
េឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត សញញ ខនធ នឹងេកើត 
េឡើង កនុងទី  េវទនខនធ េកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ 
 [១៥១] រូបកខនធ របស់សត្វ  េកើតេឡើង កនុងទី  េវទន- 
ខនធ របស់សត្វេនះ នឹងេកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួកសត្វ 
ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កលចូលេទកន់បញច េ ករភព និងចូលេទ 
កន់អសញញសត្វ រូបកខនធ របស់សត្វទងំេនះ េកើតេឡើង កនុងទីេនះ 
ឯេវទនខនធ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ពួក 
សត្វេ្រកេនះ កលចូលេទកន់បញច េ ករភព រូបកខនធ របស់សត្វទងំ 
េនះ េកើតេឡើងផង េវទនខនធ នឹងេកើតេឡើងផង កនុងទីេនះ ។ 
មួយយ៉ងេទៀត េវទនខនធ របស់សត្វ  នឹងេកើតេឡើង កនុងទី  
រូបកខនធ របស់សត្វេនះ េកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួកអរូប្រពហម 
កលចយុតចកបញច េ ករភព េវទនខនធ របស់សត្វទងំេនះ នឹងេកើត 
េឡើង កនុងទីេនះ ឯរូបកខនធ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទី 
េនះេទ ពួកសត្វ កលចូលេទកន់បញច េ ករភព េវទនខនធ របស់ 
សត្វទងំេនះ   នឹងេកើតេឡើងផង   រូបកខនធ   េកើតេឡើងផង   កនុងទីេនះ  ។ 
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៧០ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [១៥២] យស  យតថ េវទនខេនធ  ឧបបជជតិ 
តស  យតថ សញញ ខេនធ  ឧបបជជិស តីតិ ។  
បចឆិមភវកិនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ េវទនខេនធ  
ឧបបជជតិ េន ច េតសំ តតថ សញញ ខេនធ  ឧបប- 
ជជិស តិ ឥតេរសំ ចតុេ ករ ំ បញច េ ករ ំ ឧបប- 
ជជន្ត នំ េតសំ តតថ េវទនខេនធ  ច ឧបបជជតិ 
សញញ ខេនធ  ច ឧបបជជិស តិ ។ យស   បន 
យតថ សញញ ខេនធ  ឧបបជជិស តិ តស  តតថ េវទន- 
ខេនធ  ឧបបជជតីតិ ។ ចតុេ ក  បញច េ ក  
ចវន្ត នំ េតសំ តតថ សញញ ខេនធ  ឧបបជជិស តិ េន 
ច េតសំ តតថ េវទនខេនធ  ឧបបជជតិ ចតុេ ករ ំ
បញច េ ករ ំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ សញញ ខេនធ  
ច      ឧបបជជិស តិ      េវទនខេនធ       ច     ឧបបជជតិ     ។ 
 [១៥៣] យស  របូកខ េនធ  នុបបជជតិ តស  
េវទនខេនធ  នុបបជជិស តីតិ ។ សេព្វសំ ចវន្ត នំ អរបូំ 
ឧបបជជន្ត នំ េតសំ របូកខ េនធ  នុបបជជតិ េន ច េតសំ 
េវទនខេនធ  នុបបជជិស តិ បញច េ កេរ បរនិិព្វន្ត នំ 
អរេូប      បចឆិមភវកិនំ       េតសំ        របូកខ េនធ        ច       នុបបជជតិ 
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៧០ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [១៥២] េវទនខនធ របស់សត្វ  េកើតេឡើង កនុងទី  
សញញ ខនធ របស់សត្វេនះ នឹងេកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួកសត្វ 
ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កលចប់បដិសនធិ េវទនខនធ របស់សត្វទងំេនះ 
េកើតេឡើង កនុងទីេនះ ឯសញញ ខនធ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើត 
េឡើង កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វេ្រកេនះ កលចូលេទកន់ចតុេ ករភព 
និងបញច េ ករភព េវទនខនធ របស់សត្វទងំេនះ េកើតេឡើងផង សញញ - 
ខនធ នឹងេកើតេឡើងផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត សញញ ខនធ របស់ 
សត្វ  នឹងេកើតេឡើង កនុងទី  េវទនខនធ របស់សត្វេនះ េកើត 
េឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួកសត្វ កលចយុតចកចតុេ ករភព និង 
បញច េ ករភព សញញ ខនធ របស់សត្វទងំេនះ នឹងេកើតេឡើង កនុងទីេនះ 
ឯេវទនខនធ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ 
កលចូលេទកន់ចតុេ ករភព និងបញច េ ករភព សញញ ខនធ របស់ 
សត្វទងំេនះ នឹងេកើតេឡើងផង េវទនខនធ េកើតេឡើងផង កនុងទីេនះ ។ 
 [១៥៣] រូបកខនធ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង េវទនខនធ 
របស់សត្វេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងែដរឬ ។ ពួកសត្វទងំពួង កលចយុត 
ចូលេទកន់អរូបភព រូបកខនធ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើង ឯ 
េវទនខនធ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនែមនជមិនេកើតេឡើងេទ ពួក 
សត្វ ែដលបរនិិព្វ ន កនុងបញច េ ករភព និងពួកសត្វ ែដលេកើតកនុង 
បចឆិមភព   កនុងអរូប្រពហម   រូបកខនធ  របស់សត្វទងំេនះ  មិនេកើតេឡើងផង 
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៧១ 

ខនធយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទ េ  

េវទនខេនធ  ច នុបបជជិស តិ ។ យស   បន 
េវទនខេនធ  នុបបជជិស តិ តស  របូកខ េនធ  នុបបជជ- 
តីតិ ។ បចឆិមភវកិនំ បញច េ ករ ំ ឧបបជជន្ត ន ំ
េតសំ េវទនខេនធ  នុបបជជិស តិ េន ច េតសំ 
របូកខ េនធ  នុបបជជតិ បញច េ កេរ បរនិិព្វន្ត នំ អរេូប 
បចឆិមភវកិនំ េតសំ េវទនខេនធ  ច នុបបជជិស តិ 
របូកខ េនធ      ច      នុបបជជតិ    ។ 
 [១៥៤] យស  េវទនខេនធ  នុបបជជតិ តស  
សញញ ខេនធ  នុបបជជិស តីតិ ។ សេព្វសំ ចវន្ត នំ 
អសញញសត្តំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ េវទនខេនធ  នុបប- 
ជជតិ េន ច េតសំ សញញ ខេនធ  នុបបជជិស តិ 
បរនិិព្វន្ត នំ េតសំ េវទនខេនធ  ច នុបបជជតិ 
សញញ ខេនធ  ច នុបបជជិស តិ ។ យស   បន 
សញញ ខេនធ  នុបបជជិស តិ តស  េវទនខេនធ  នុបប- 
ជជតីតិ ។ បចឆិមភវកិនំ បញច េ ករ ំ ឧបបជជន្ត នំ 
េតសំ សញញ ខេនធ  នុបបជជិស តិ េន ច េតសំ 
េវទនខេនធ  នុបបជជតិ បរនិិព្វន្ត នំ េតសំ សញញ - 
ខេនធ        ច      នុបបជជិស តិ       េវទនខេនធ       ច      នុបបជជតិ     ។ 
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៧១ 

ខនធយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទ រៈ 

េវទនខនធ នឹងមិនេកើតេឡើងផង ។ មួយយ៉ងេទៀត េវទនខនធ របស់ 
សត្វ  នឹងមិនេកើតេឡើង រូបកខនធ របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើងែដរឬ ។ 
ពួកសត្វ ែដលេកើតេឡើងកនុងបចឆិមភព កលចូលេទកន់បញច េ ករភព 
េវទនខនធ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង ឯរូបកខនធ របស់សត្វ 
ទងំេនះ មិនែមនជមិនេកើតេឡើងេទ ពួកសត្វ ែដលបរនិិព្វ ន កនុងបញច - 
េ ករភព និងពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កនុងអរូប្រពហម េវទនខនធ 
របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងផង រូបកខនធ មិនេកើតេឡើងផង ។ 
 [១៥៤] េវទនខនធ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង សញញ ខនធ 
របស់សត្វេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងែដរឬ ។ ពួកសត្វទងំពួង កលចយុត 
ចូលេទកន់អសញញសត្វ េវទនខនធ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើង 
ឯសញញ ខនធ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជនឹងមិនេកើតេឡើងេទ េវទន- 
ខនធ របស់សត្វទងំេនះ ែដលបរនិិព្វ ន មិនេកើតេឡើងផង សញញ ខនធ 
នឹងមិនេកើតេឡើងផង ។ មួយយ៉ងេទៀត សញញ ខនធ របស់សត្វ  
នឹងមិនេកើតេឡើង េវទនខនធ របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើងែដរឬ ។ 
ពួកសត្វ ែដលេកើតេឡើងកនុងបចឆិមភព កលចូលេទកន់បញច េ ករភព 
សញញ ខនធ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង ឯេវទនខនធ របស់ 
សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិនេកើតេឡើងេទ សញញ ខនធ របស់សត្វទងំ 
េនះ ែដលបរនិិព្វ ន នឹងមិនេកើតេឡើងផង េវទនខនធ មិនេកើតេឡើង 
ផង ។ 
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៧២ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [១៥៥] យតថ របូកខ េនធ  នុបបជជតិ តតថ េវទន- 
ខេនធ  នុបបជជិស តីតិ ។ ឧបបជជិស តិ ។ យតថ  បន 
េវទនខេនធ  នុបបជជិស តិ តតថ របូកខ េនធ  នុបបជជតីតិ ។ 
ឧបបជជតិ    ។ 
 [១៥៦] យតថ េវទនខេនធ  នុបបជជតិ តតថ 
សញញ ខេនធ  នុបបជជិស តីតិ ។ មន្ត  ។ យតថ  
បន សញញ ខេនធ  នុបបជជិស តិ តតថ េវទនខេនធ  
នុបបជជតីតិ     ។    មន្ត      ។ 
 [១៥៧] យស  យតថ របូកខ េនធ  នុបបជជតិ 
តស  តតថ េវទនខេនធ  នុបបជជិស តីតិ ។ បញច - 
េ ក  ចវន្ត នំ អរបូនំ េតសំ តតថ របូកខ េនធ  
នុបបជជតិ េន ច េតសំ តតថ េវទនខេនធ  នុបជជិ- 
ស តិ បញច េ កេរ បរនិិព្វន្ត នំ អរេូប បចឆិមភវ-ិ 
កនំ អសញញស ្ត  ចវន្ត នំ េតសំ តតថ របូកខ េនធ  
ច នុបបជជតិ េវទនខេនធ  ច នុបបជជិស តិ ។ យស  

 បន យតថ េវទនខេនធ  នុបបជជិស តិ តស  តតថ 
របូកខ េនធ  នុបបជជតីតិ ។ បចឆិមភវកិនំ បញច េ ករ ំ
ឧបបជជន្ត នំ អសញញសត្តំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ 
េវទនខេនធ      នុបបជជិស តិ     េន     ច    េតសំ     តតថ     របូកខ េនធ  
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៧២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [១៥៥] រូបកខនធ មិនេកើតេឡើង កនុងទី  េវទនខនធ នឹង 
មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ នឹងេកើតេឡើង ។ មួយយ៉ងេទៀត 
េវទនខនធ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទី  រូបកខនធ មិនេកើតេឡើង កនុងទី 
េនះែដរឬ   ។   េកើតេឡើង  ។ 
 [១៥៦] េវទនខនធ មិនេកើតេឡើង កនុងទី  សញញ ខនធ នឹងមិន 
េកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត សញញ ខនធ នឹងមិន 
េកើតេឡើង កនុងទី  េវទនខនធ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ 
 [១៥៧] រូបកខនធ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង កនុងទី  េវទ- 
នខនធ របស់សត្វេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួកអរូប- 
្រពហម កលចយុតចកបញច េ ករភព រូបកខនធ របស់សត្វទងំេនះ មិន 
េកើតេឡើង កនុងទីេនះ ឯេវទនខនធ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជនឹង 
មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ ែដលបរនិិព្វ ន កនុងបញច េ ករភព 
ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កនុងអរូប្រពហម និងពួកសត្វ ែដលចយុត 
ចកអសញញសត្វ រូបកខនធ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងផង េវទន- 
ខនធ នឹងមិនេកើតេឡើងផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត េវទនខនធ 
របស់សត្វ  នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទី  រូបកខនធ របស់សត្វេនះ មិន 
េកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កលចូល 
េទកន់បញច េ ករភព និងចូលេទកន់អសញញសត្វ េវទនខនធ របស់សត្វ 
ទងំេនះ   នឹងមិនេកើតេឡើង   កនុងទីេនះ   ឯរូបកខនធ   របស់សត្វទងំេនះ 
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៧៣ 

ខនធយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទ េ  

នុបបជជតិ បញច េ កេរ បរនិិព្វន្ត នំ អរេូប បចឆិមភវ-ិ 

កនំ អសញញស ្ត  ចវន្ត នំ េតសំ តតថ េវទន- 

ខេនធ  ច នុបបជជិស តិ របូកខ េនធ  ច នុបបជជតិ ។ 

 [១៥៨] យស  យតថ េវទនខេនធ  នុបបជជតិ 

តស  តតថ សញញ ខេនធ  នុបបជជិស តីតិ ។ ចតុេ - 

ក  បញច េ ក  ចវន្ត នំ េតសំ តតថ េវទន- 

ខេនធ  នុបបជជតិ េន ច េតសំ តតថ សញញ ខេនធ  

នុបបជជិស តិ បរនិិព្វន្ត នំ អសញញស ្ត នំ េតសំ តតថ 

េវទនខេនធ  ច នុបបជជតិ សញញ ខេនធ  ច នុបប- 

ជជិស តិ ។ យស   បន យតថ សញញ ខេនធ  

នុបបជជិស តិ តស  តតថ េវទនខេនធ  នុបបជជតីតិ ។ 

បចឆិមភវកិនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ សញញ - 

ខេនធ  នុបបជជិស តិ េន ច េតសំ តតថ េវទន- 

ខេនធ  នុបបជជតិ បរនិិព្វន្ត នំ អសញញស ្ត នំ េតសំ 

តតថ សញញ ខេនធ  ច នុបបជជិស តិ េវទនខេនធ  ច 

នុបបជជតិ     ។ 
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៧៣ 

ខនធយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទ រៈ 

មិនែមនជមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ ែដលបរនិិព្វ ន កនុង 

បញច េ ករភព ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កនុងអរូប្រពហម និង 

ពួកសត្វ ែដលចយុតចកអសញញសត្វ េវទនខនធ របស់សត្វទងំេនះ 

នឹងមិនេកើតេឡើងផង   រូបកខនធ   មិនេកើតេឡើងផង   កនុងទីេនះ   ។ 

 [១៥៨] េវទនខនធ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង កនុងទី  

សញញ ខនធ របស់សត្វេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួកសត្វ 

កលចយុតចកចតុេ ករភព និងបញច េ ករភព េវទនខនធ របស់សត្វ 

ទងំេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ឯសញញ ខនធ របស់សត្វទងំេនះ 

មិនែមនជនឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ ែដលបរនិិព្វ ន និងពួក 

អសញញសត្វ េវទនខនធ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងផង សញញ - 

ខនធ នឹងមិនេកើតេឡើងផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត សញញ ខនធ 

របស់សត្វ  នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទី  េវទនខនធ របស់សត្វេនះ 

មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កល 

ចប់បដិសនធិ សញញ ខនធ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទី 

េនះ ឯេវទនខនធ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិនេកើតេឡើង កនុងទី 

េនះេទ សញញ ខនធ របស់ពួកសត្វ ែដលបរនិិព្វ ន និងពួកអសញញសត្វ 

េនះ  នឹងមិនេកើតេឡើងផង  េវទនខនធ  មិនេកើតេឡើងផង  កនុងទីេនះ  ។  
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៧៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [១៥៩] យស  របូកខ េនធ  ឧបបជជិតថ តស  
េវទនខេនធ  ឧបបជជិស តីតិ ។ បចឆិមភវកិនំ េតសំ 
របូកខ េនធ  ឧបបជជិតថ េន ច េតសំ េវទនខេនធ   
ឧបបជជិស តិ ឥតេរសំ េតសំ របូកខ េនធ  ច ឧបប- 
ជជិតថ េវទនខេនធ  ច ឧបបជជិស តិ ។ យស   
បន េវទនខេនធ  ឧបបជជិស តិ តស  របូកខ េនធ  
ឧបបជជិ ថ តិ      ។    មន្ត      ។ 
 [១៦០] យស  េវទនខេនធ  ឧបបជជិតថ តស  
សញញ ខេនធ  ឧបបជជិស តីតិ ។ បចឆិមភវកិនំ េតសំ 
េវទនខេនធ  ឧបបជជិតថ េន ច េតសំ សញញ ខេនធ   
ឧបបជជិស តិ ឥតេរសំ េតសំ េវទនខេនធ  ច ឧបប- 
ជជិតថ សញញ ខេនធ  ច ឧបបជជិស តិ ។ យស   
បន សញញ ខេនធ  ឧបបជជិស តិ តស  េវទនខេនធ  
ឧបបជជិ ថ តិ      ។    មន្ត      ។ 
 [១៦១] យតថ របូកខ េនធ  ឧបបជជិតថ តតថ េវទនខេនធ  
ឧបបជជិស តីតិ ។ អសញញសេត្ត តតថ របូកខ េនធ  ឧបបជជិតថ 
េន ច តតថ េវទនខេនធ  ឧបបជជិស តិ បញច េ កេរ 
តតថ    របូកខ េនធ     ច    ឧបបជជិតថ    េវទនខេនធ    ច    ឧបបជជិស តិ  ។ 
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៧៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [១៥៩] រូបកខនធ របស់សត្វ  េកើតេឡើងេហើយ េវទនខនធ 
របស់សត្វេនះ នឹងេកើតេឡើងែដរឬ ។ ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព 
រូបកខនធ របស់សត្វទងំេនះ េកើតេឡើងេហើយ ឯេវទនខនធ របស់សត្វ 
ទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងេទ រូបកខនធ របស់សត្វទងំេនះ េ្រកេនះ 
េកើតេឡើងេហើយផង េវទនខនធ នឹងេកើតេឡើងផង ។ មួយយ៉ងេទៀត 
េវទនខនធ របស់សត្វ  នឹងេកើតេឡើង រូបកខនធ របស់សត្វេនះ េកើត 
េឡើងេហើយែដរឬ   ។   េអើ   ។ 
 [១៦០] េវទនខនធ របស់សត្វ  េកើតេឡើងេហើយ សញញ - 
ខនធ របស់សត្វេនះ នឹងេកើតេឡើងែដរឬ ។ ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុង 
បចឆិមភព េវទនខនធ របស់សត្វទងំេនះ េកើតេឡើងេហើយ ឯសញញ ខនធ 
របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងេទ េវទនខនធ របស់សត្វទងំ 
េនះ េ្រកេនះ េកើតេឡើងេហើយផង សញញ ខនធ នឹងេកើតេឡើងផង ។ 
មួយយ៉ងេទៀត សញញ ខនធ របស់សត្វ  នឹងេកើតេឡើង េវទនខនធ 
របស់សត្វេនះ   េកើតេឡើងេហើយែដរឬ  ។  េអើ  ។ 
 [១៦១] រូបកខនធ េកើតេឡើងេហើយ កនុងទី  េវទនខនធ នឹង 
េកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ រូបកខនធ េកើតេឡើងេហើយ កនុងអសញញសត្វ 
េនះ ឯេវទនខនធ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ រូបកខនធ េកើតេឡើង 
េហើយផង    េវទនខនធ    នឹងេកើតេឡើងផង    កនុងបញច េ ករភពេនះ   ។ 



156 

 

៧៥ 

ខនធយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទ េ  

យតថ  បន េវទនខេនធ  ឧបបជជិស តិ តតថ របូកខ េនធ  
ឧបបជជិ ថ តិ ។ អរេូប តតថ េវទនខេនធ  ឧបបជជិស តិ 
េន ច តតថ របូកខ េនធ  ឧបបជជិតថ បញច េ កេរ តតថ 
េវទនខេនធ  ច ឧបបជជិស តិ របូកខ េនធ  ច ឧបបជជិតថ ។ 
 [១៦២] យតថ េវទនខេនធ  ឧបបជជិតថ តតថ 
សញញ ខេនធ  ឧបបជជិស តីតិ ។ មន្ត  ។ យតថ  
បន សញញ ខេនធ  ឧបបជជិស តិ តតថ េវទនខេនធ  
ឧបបជជិ ថ តិ    ។     មន្ត     ។ 
 [១៦៣] យស  យតថ របូកខ េនធ  ឧបបជជិតថ តស  
តតថ េវទនខេនធ  ឧបបជជិស តីតិ ។ បញច េ កេរ 
បចឆិមភវកិនំ អសញញស ្ត នំ េតសំ តតថ របូកខ េនធ  
ឧបបជជិតថ េន ច េតសំ តតថ េវទនខេនធ  ឧបប- 
ជជិស តិ ឥតេរសំ បញច េ ក នំ េតសំ តតថ របូ- 
កខ េនធ  ច ឧបបជជិតថ េវទនខេនធ  ច ឧបបជជិស តិ ។ 
យស   បន យតថ េវទនខេនធ  ឧបជជិស តិ តស  
តតថ របូកខ េនធ  ឧបបជជិ ថ តិ ។ អរបូនំ េតសំ តតថ 
េវទនខេនធ  ឧបបជជិស តិ េន ច េតសំ តតថ របូ- 
កខ េនធ  ឧបបជជិតថ បញច េ ក នំ េតសំ តតថ េវទ- 
នខេនធ       ច      ឧបបជជិស តិ      របូកខ េនធ        ច      ឧបបជជិតថ      ។ 
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៧៥ 

ខនធយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទ រៈ 

មួយយ៉ងេទៀត េវទនខនធ នឹងេកើតេឡើង កនុងទី  រូបកខនធ េកើត 
េឡើងេហើយ កនុងទីេនះែដរឬ ។ េវទនខនធ នឹងេកើតេឡើង កនុងអរូប- 
ភពេនះ ឯរូបកខនធ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះេទ េវទនខនធ នឹង 
េកើតេឡើងផង រូបកខនធ េកើតេឡើងេហើយផង កនុងបញច េ ករភពេនះ ។ 
 [១៦២] េវទនខនធ េកើតេឡើងេហើយ កនុងទី  សញញ ខនធ នឹង 
េកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត សញញ ខនធ នឹងេកើត 
េឡើង កនុងទី  េវទនខនធ េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ 
 [១៦៣] រូបកខនធ របស់សត្វ  េកើតេឡើងេហើយ កនុងទី  
េវទនខនធ របស់សត្វេនះ នឹងេកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួកសត្វ 
ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កនុងបញច េ ករភព និងពួកអសញញសត្វ រូបកខនធ 
របស់សត្វទងំេនះ េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះ ឯេវទនខនធ របស់សត្វ 
ទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វេ្រកេនះ ែដលេកើត 
កនុងបញច េ ករភព រូបកខនធ របស់សត្វទងំេនះ េកើតេឡើងេហើយផង 
េវទនខនធ នឹងេកើតេឡើងផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត េវទន- 
ខនធ របស់សត្វ  នឹងេកើតេឡើង កនុងទី  រូបកខនធ របស់សត្វេនះ 
េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះែដរឬ ។ េវទនខនធ របស់ពួកអរូប្រពហមទងំ 
េនះ នឹងេកើតេឡើង កនុងទីេនះ ឯរូបកខនធ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើង 
េហើយ កនុងទីេនះេទ េវទនខនធ របស់សត្វទងំេនះ ែដលេកើតកនុងបញច - 
េ ករភព   នឹងេកើតេឡើងផង  រូបកខនធ  េកើតេឡើងេហើយផង  កនុងទីេនះ ។  
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៧៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [១៦៤] យស  យតថ េវទនខេនធ  ឧបបជជិតថ 
តស  តតថ សញញ ខេនធ  ឧបបជជិស តីតិ ។ បចឆិម- 
ភវកិនំ េតសំ តតថ េវទនខេនធ  ឧបបជជិតថ េន 
ច េតសំ តតថ សញញ ខេនធ  ឧបបជជិស តិ ឥតេរសំ 
ចតុេ ក នំ បញច េ ក នំ េតសំ តតថ េវទន- 
ខេនធ  ច ឧបបជជិតថ សញញ ខេនធ  ច ឧបបជជិស តិ ។ 
យស   បន យតថ សញញ ខេនធ  ឧបបជជិស តិ 
តស  តតថ េវទនខេនធ  ឧបបជជិ ថ តិ ។ មន្ត  ។ 
 [១៦៥] យស  របូកខ េនធ  នុបបជជិតថ តស  
េវទនខេនធ  នុបបជជិស តីតិ ។ នតថិ ។ យស   
បន េវទនខេនធ  នុបបជជិស តិ តស  របូកខ េនធ  
នុបបជជិ ថ តិ    ។    ឧបបជជិតថ    ។ 
 [១៦៦] យស  េវទនខេនធ  នុបបជជិតថ តស  
សញញ ខេនធ  នុបបជជិស តីតិ ។ នតថិ ។ យស   
បន សញញ ខេនធ  នុបបជជិស តិ តស  េវទនខេនធ  
នុបបជជិ ថ តិ    ។     ឧបបជជិតថ    ។ 
 [១៦៧] យតថ របូកខ េនធ  នុបបជជិតថ តតថ េវទន- 
ខេនធ       នុបបជជិស តីតិ    ។     ឧបបជជិស តិ     ។     យតថ         បន 
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៧៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [១៦៤] េវទនខនធ របស់សត្វ  េកើតេឡើងេហើយ កនុងទី  
សញញ ខនធ របស់សត្វេនះ នឹងេកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ េវទនខនធ 
របស់ពួកសត្វ េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភពេនះ 
ឯសញញ ខនធ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ពួក 
សត្វេ្រកេនះ (ែដលេកើត) កនុងចតុេ ករភព និងបញច េ ករភព េវទ- 
នខនធ របស់សត្វទងំេនះ េកើតេឡើងេហើយផង សញញ ខនធ នឹងេកើត 
េឡើងផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត សញញ ខនធ របស់សត្វ  
នឹងេកើតេឡើង កនុងទី  េវទនខនធ របស់សត្វេនះ នឹងេកើតេឡើង 
េហើយ   កនុងទីេនះែដរឬ   ។   េអើ   ។ 
 [១៦៥] រូបកខនធ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើងេហើយ េវទន- 
ខនធ របស់សត្វេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងែដរឬ ។ មិនមនេទ ។ មួយ 
យ៉ងេទៀត េវទនខនធ របស់សត្វ  នឹងមិនេកើតេឡើង រូបកខនធ 
របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយែដរឬ ។ េកើតេឡើងេហើយ ។ 
 [១៦៦] េវទនខនធ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើងេហើយ សញញ - 
ខនធ របស់សត្វេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងែដរឬ ។ មិនមនេទ ។ មួយ 
យ៉ងេទៀត សញញ ខនធ របស់សត្វ  នឹងមិនេកើតេឡើង េវទនខនធ 
របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយែដរឬ ។ េកើតេឡើងេហើយ ។ 
 [១៦៧] រូបកខនធ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទី  េវទនខនធ 
នឹងមិនេកើតេឡើង   កនុងទីេនះែដរឬ  ។  នឹងេកើតេឡើង  ។  មួយយ៉ងេទៀត 
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៧៧ 

ខនធយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទ េ  

េវទនខេនធ  នុបបជជិស តិ តតថ របូកខ េនធ  នុបបជជិ ថ តិ ។ 
ឧបបជជិតថ     ។ 
 [១៦៨] យតថ េវទនខេនធ  នុបបជជិតថ តតថ 
សញញ ខេនធ  នុបបជជិស តីតិ ។ មន្ត  ។ យតថ  
បន សញញ ខេនធ  នុបបជជិស តិ តតថ េវទនខេនធ  
នុបបជជិ ថ តិ    ។    មន្ត      ។ 
 [១៦៩] យស  យតថ របូកខ េនធ  នុបបជជិតថ តស  
តតថ េវទនខេនធ  នុបបជជិស តីតិ ។ អរបូនំ េតសំ 
តតថ របូកខ េនធ  នុបបជជិតថ េន ច េតសំ តតថ 
េវទនខេនធ  នុបបជជិស តិ សុទធ នំ អរេូប 
បចឆិមភវកិនំ េតសំ តតថ របូកខ េនធ  ច នុបបជជិតថ 
េវទនខេនធ  ច នុបបជជិស តិ ។ យស   បន យតថ 
េវទនខេនធ  នុបបជជិស តិ តស  តតថ របូកខ េនធ  
នុបបជជិ ថ តិ ។ បញច េ កេរ បចឆិមភវកិនំ អសញញ- 
ស ្ត នំ េតសំ តតថ េវទនខេនធ  នុបបជជិស តិ េន 
ច េតសំ តតថ របូកខ េនធ  នុបបជជិតថ សុទធ នំ 
អរេូប បចឆិមភវកិនំ េតសំ តតថ េវទនខេនធ  ច 
នុបបជជិស តិ     របូកខ េនធ      ច     នុបបជជិតថ    ។ 
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៧៧ 
ខនធយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទ រៈ 

េវទនខនធ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទី  រូបកខនធ មិនេកើតេឡើងេហើយ 
កនុងទីេនះែដរឬ   ។    េកើតេឡើងេហើយ    ។ 
 [១៦៨] េវទនខនធ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទី  សញញ ខនធ 
នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត សញញ - 
ខនធ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទី  េវទនខនធ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុង 
ទីេនះែដរឬ   ។   េអើ   ។ 
 [១៦៩] រូបកខនធ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទី  
េវទនខនធ របស់សត្វេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួក 
អរូប្រពហម រូបកខនធ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះ 
ឯេវទនខនធ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជនឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ 
េទ ពួកសុទធ សសត្វ និងពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កនុងអរូបភព 
រូបកខនធ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងផង េវទនខនធ នឹងមិនេកើត 
េឡើងផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត េវទនខនធ របស់សត្វ  
នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទី  រូបកខនធ របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ 
កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កនុងបញច េ ករភព 
និងពួកអសញញសត្វ េវទនខនធ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង 
កនុងទីេនះ ឯរូបកខនធ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិនេកើតេឡើងេហើយ 
កនុងទីេនះេទ ពួកសុទធ សសត្វ និងពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព 
កនុងអរូបភព េវទនខនធ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងផង 
រូបកខនធ    មិនេកើតេឡើងេហើយផង   កនុងទីេនះ   ។ 
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៧៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [១៧០] យស  យតថ េវទនខេនធ  នុបបជជិតថ 
តស  តតថ សញញ ខេនធ  នុបបជជិស តីតិ ។ មន្ត  ។ 
យស   បន យតថ សញញ ខេនធ  នុបបជជិស តិ 
តស  តតថ េវទនខេនធ  នុបបជជិ ថ តិ ។ បចឆិមភវ-ិ 
កនំ េតសំ តតថ សញញ ខេនធ  នុបបជជិស តិ េន ច 
េតសំ តតថ េវទនខេនធ  នុបបជជិតថ សុទធ នំ អ- 
សញញស ្ត នំ េតសំ តតថ សញញ ខេនធ  ច នុបបជជិ- 
ស តិ     េវទនខេនធ      ច     នុបបជជិតថ     ។ 

ឧបបទ រ ំ  និដ្ឋិតំ   ។ 

 [១៧១] យស  របូកខ េនធ  និរុជឈតិ តស  េវទ- 
នខេនធ  និរុជឈតីតិ ។ អសញញស ្ត  ចវន្ត នំ េតសំ 
របូកខ េនធ  និរុជឈតិ េន ច េតសំ េវទនខេនធ  និរុ- 
ជឈតិ បញច េ ក  ចវន្ត នំ េតសំ របូកខ េនធ  ច 
និរុជឈតិ េវទនខេនធ  ច និរុជឈតិ ។ យស   បន 
េវទនខេនធ  និរុជឈតិ តស  របូកខ េនធ  និរុជឈតីតិ ។ 
អរបូ ចវន្ត នំ េតសំ េវទនខេនធ  និរុជឈតិ េន ច 
េតសំ របូកខ េនធ  និរុជឈតិ បញច េ ក  ចវន្ត នំ េតសំ 
េវទនខេនធ        ច       និរុជឈតិ       របូកខ េនធ        ច      និរុជឈតិ      ។ 
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៧៨ 
អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [១៧០] េវទនខនធ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុង 
ទី  សញញ ខនធ របស់សត្វេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ 
េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត សញញ ខនធ របស់សត្វ  នឹងមិនេកើតេឡើង 
កនុងទី  េវទនខនធ របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទី 
េនះែដរឬ ។ ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព សញញ ខនធ របស់សត្វ 
ទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ ឯេវទនខនធ របស់សត្វទងំេនះ 
មិនែមនជមិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះេទ ពួកអសញញសត្វ ែដល 
េកើតកនុងសុទធ ស សញញ ខនធ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងផង 
េវទនខនធ   មិនេកើតេឡើងេហើយផង   កនុងទីេនះ   ។ 

ចប់   ឧបបទ រៈ   ។ 

 [១៧១] រូបកខនធ របស់សត្វ  រលត់េទ េវទនខនធ របស់សត្វ 
េនះ រលត់េទែដរឬ ។ ពួកសត្វ ែដលចយុតចកអសញញសត្វ រូបកខនធ 
របស់សត្វទងំេនះ រែមងរលត់េទ ឯេវទនខនធ របស់សត្វទងំេនះ 
មិនែមនរលត់េទេទ ពួកសត្វ ែដលចយុតចកបញច េ ករភព រូបកខនធ 
របស់សត្វទងំេនះ រលត់េទផង េវទនខនធ រលត់េទផង ។ មួយ 
យ៉ងេទៀត េវទនខនធ របស់សត្វ  រលត់េទ រូបកខនធ របស់សត្វេនះ 
រលត់េទែដរឬ ។ ពួកសត្វ ែដលចយុតចកអរូបភព េវទនខនធ របស់ 
សត្វទងំេនះ រលត់េទ ឯរូបកខនធ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនរលត់ 
េទេទ ពួកសត្វ ែដលចយុតចកបញច េ ករភព េវទនខនធ របស់សត្វ 
ទងំេនះ   រលត់េទផង   រូបកខនធ   រលត់េទផង   ។ 
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៧៩ 

ខនធយមេក   បវត្តិ រស    និេ ធ េ  

 [១៧២] យតថ របូកខ េនធ  និរុជឈតិ តតថ េវទន- 
ខេនធ  និរុជឈតីតិ ។ អសញញសេត្ត តតថ របូកខ េនធ  
និរុជឈតិ េន ច តតថ េវទនខេនធ  និរុជឈតិ បញច - 
េ កេរ តតថ របូកខ េនធ  ច និរុជឈតិ េវទនខេនធ  ច 
និរុជឈតិ ។ យតថ  បន េវទនខេនធ  និរុជឈតិ តតថ 
របូកខ េនធ  និរុជឈតីតិ ។ អរេូប តតថ េវទនខេនធ  
និរុជឈតិ េន ច តតថ របូកខ េនធ  និរុជឈតិ បញច េ កេរ 
តតថ េវទនខេនធ  ច និរុជឈតិ របូកខ េនធ  ច និរុជឈតិ ។ 
 [១៧៣] យស  យតថ របូកខ េនធ  និរុជឈតិ តស  
តតថ េវទនខេនធ  និរុជឈតីតិ ។ អសញញស ្ត  ចវ- 
ន្ត នំ េតសំ តតថ របូកខ េនធ  និរុជឈតិ េន ច េត- 
សំ តតថ េវទនខេនធ  និរុជឈតិ បញច េ ក  ចវន្ត នំ 
េតសំ តតថ របូកខ េនធ  ច និរុជឈតិ េវទនខេនធ  ច 
និរុជឈតិ ។ យស   បន យតថ េវទនខេនធ  និរុ- 
ជឈតិ តស  តតថ របូកខ េនធ  និរុជឈតីតិ ។ អរបូ 
ចវន្ត នំ េតសំ តតថ េវទនខេនធ  និរុជឈតិ េន ច 
េតសំ តតថ របូកខ េនធ  និរុជឈតិ បញច េ ក  ចវន្ត ន ំ
េតសំ តតថ េវទនខេនធ  ច និរុជឈតិ របូកខ េនធ  ច 
និរុជឈតិ    ។ 



165 

 

៧៩ 

ខនធយមកៈ   បវត្តិ រៈ   និេ ធ រៈ 

 [១៧២] រូបកខនធ រលត់េទកនុងទី  េវទនខនធ រលត់េទ កនុង 
ទីេនះែដរឬ ។ រូបកខនធ រលត់េទ កនុងអសញញសត្វេនះ ឯេវទនខនធ 
មិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ រូបកខនធ រលត់េទផង េវទនខនធ រលត់េទ 
ផង កនុងបញច េ ករភពេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត េវទនខនធ រលត់ 
េទ កនុងទី  រូបកខនធ រលត់េទ កនុងទីេនះែដរឬ ។ េវទនខនធ រលត់ 
េទ កនុងអរូបភពេនះ ឯរូបកខនធ មិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ េវទនខនធ 
រលត់េទផង    រូបកខនធ    រលត់េទផង    កនុងបញច េ ករភពេនះ   ។ 
 [១៧៣] រូបកខនធ របស់សត្វ  រលត់េទ កនុងទី  េវទ- 
នខនធ របស់សត្វេនះ រលត់េទ កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួកសត្វ ែដល 
ចយុតចកអសញញសត្វ រូបកខនធ របស់សត្វទងំេនះ រលត់េទ កនុងទីេនះ 
ឯេវទនខនធ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ 
ែដលចយុតចកបញច េ ករភព រូបកខនធ របស់សត្វទងំេនះ រលត់េទផង 
េវទនខនធ រលត់េទផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត េវទនខនធ របស់ 
សត្វ  រលត់េទ កនុងទី  រូបកខនធ របស់សត្វេនះ រលត់េទ កនុងទី 
េនះែដរឬ ។ ពួកសត្វ ែដលចយុតចកអរូបភព េវទនខនធ របស់សត្វ 
ទងំេនះរលត់េទ កនុងទីេនះ ឯរូបកខនធ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនរលត់ 
េទ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ ែដលចយុតចកបញច េ ករភព េវទនខនធ 
របស់សត្វទងំេនះ   រលត់េទផង   រូបកខនធ   រលត់េទផង  កនុងទីេនះ   ។ 
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៨០ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ  

 [១៧៤] យស  របូកខ េនធ  ន និរុជឈតិ តស  
េវទនខេនធ  ន និរុជឈតីតិ ។ អរបូ ចវន្ត នំ េតសំ 
របូកខ េនធ  ន និរុជឈតិ េន ច េតសំ េវទនខេនធ  
ន និរុជឈតិ សេព្វសំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ របូកខ េនធ  
ច ន និរុជឈតិ េវទនខេនធ  ច ន និរុជឈតិ ។ យស  

 បន េវទនខេនធ  ន និរុជឈតិ តស  របូកខ េនធ  ន 
និរុជឈតីតិ ។ អសញញស ្ត  ចវន្ត នំ េតសំ េវទន- 
ខេនធ  ន និរុជឈតិ េន ច េតសំ របូកខ េនធ  ន 
និរុជឈតិ សេព្វសំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ(១) េវទនខេនធ  
ច ន និរុជឈតិ របូកខ េនធ  ច ន និរុជឈតិ ។ 
 [១៧៥] យតថ របូកខ េនធ  ន និរុជឈតិ តតថ 
េវទនខេនធ  ន និរុជឈតីតិ ។ និរុជឈតិ ។ យតថ 

 បន េវទនខេនធ  ន និរុជឈតិ តតថ របូកខ េនធ  ន 
និរុជឈតីតិ     ។     និរុជឈតិ     ។ 
 [១៧៦] យស  យតថ របូកខ េនធ  ន និរុជឈតិ 
តស  តតថ េវទនខេនធ  ន និរុជឈតីតិ ។ អរបូ 
ចវន្ត នំ េតសំ តតថ របូកខ េនធ  ន និរុជឈតិ េន 
ច េតសំ តតថ េវទនខេនធ  ន និរុជឈតិ សេព្វសំ 
      ១   ឱ.   ឯតថន្តេរ   ត ថ តិ   ទិស តិ   ។ 
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៨០ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [១៧៤] រូបកខនធ របស់សត្វ  មិនរលត់េទ េវទនខនធ 
របស់សត្វេនះ មិនរលត់េទែដរឬ ។ ពួកសត្វ ែដលចយុតចកអរូបភព 
រូបកខនធ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េទ ឯេវទនខនធ របស់សត្វទងំ- 
េនះ មិនែមនជមិនរលត់េទេទ ពួកសត្វទងំអស់ កលចប់បដិសនធិ រូប- 
កខនធ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េទផង េវទនខនធ មិនរលត់េទផង ។ 
មួយយ៉ងេទៀត េវទនខនធ របស់សត្វ  មិនរលត់េទ រូបកខនធ របស់ 
សត្វេនះ មិនរលត់េទែដរឬ ។ ពួកសត្វ ែដលចយុតចកអសញញសត្វ 
េវទនខនធ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េទ ឯរូបកខនធ របស់សត្វទងំ 
េនះ មិនែមនជមិនរលត់េទេទ ពួកសត្វទងំអស់ កលចប់បដិសនធិ 
េវទនខនធ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េទផង រូបកខនធ មិនរលត់ 
េទផង   ។ 
 [១៧៥] រូបកខនធ មិនរលត់េទ កនុងទី  េវទនខនធ មិនរលត់ 
េទ កនុងទីេនះែដរឬ ។ រលត់េទ ។ មួយយ៉ងេទៀត េវទនខនធ 
មិនរលត់េទ កនុងទី  រូបកខនធ មិនរលត់េទ កនុងទីេនះែដរឬ ។ 
រលត់េទ   ។ 
 [១៧៦] រូបកខនធ របស់សត្វ  មិនរលត់េទ កនុងទី  េវទ- 
នខនធ របស់សត្វេនះ មិនរលត់េទ កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួកសត្វ ែដល 
ចយុតចកអរូបភព រូបកខនធ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េទ កនុងទីេនះ 
ឯេវទនខនធ   របស់សត្វទងំេនះ  មិនែមនជមិនរលត់េទ  កនុងទីេនះេទ 
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៨១ 
ខនធយមេក   បវត្តិ រស    និេ ធ េ  

ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ របូកខ េនធ  ច ន និរុជឈតិ 
េវទនខេនធ  ច ន និរុជឈតិ ។ យស   បន 
យតថ េវទនខេនធ  ន និរុជឈតិ តស  តតថ របូកខ េនធ  
ន និរុជឈតីតិ ។ អសញញស ្ត  ចវន្ត នំ េតសំ តតថ 
េវទនខេនធ  ន និរុជឈតិ េន ច េតសំ តតថ របូ- 
កខ េនធ  ន និរុជឈតិ សេព្វសំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ 
េវទនខេនធ  ច ន និរុជឈតិ របូកខ េនធ  ច ន និរុជឈតិ ។ 
 [១៧៧] យស  របូកខ េនធ  និរុជឈតិថ តស  េវទន- 
ខេនធ  និរុជឈ ិ ថ តិ ។ មន្ត  ។ យស   បន េវទន- 
ខេនធ  និរុជឈតិថ តស  របូកខ េនធ  និរុជឈតិ ។ មន្ត  ។ 
 [១៧៨] យតថ របូកខ េនធ  និរុជឈតិថ តតថ េវទន- 
ខេនធ  និរុជឈ ិ ថ តិ ។ អសញញសេត្ត តតថ របូកខ េនធ  
និរុជឈតិថ េន ច(១) តតថ េវទនខេនធ  និរុជឈតិថ 
បញច េ កេរ តតថ របូកខ េនធ  ច និរុជឈតិថ េវទន- 
ខេនធ  ច និរុជឈតិថ ។ យតថ  បន េវទនខេនធ  
និរុជឈតិថ តតថ របូកខ េនធ  និរុជឈ ិ ថ តិ ។ អរេូប តតថ 
េវទនខេនធ  និរុជឈតិថ េន ច តតថ របូកខ េនធ  
និរុជឈតិថ បញច េ កេរ តតថ េវទនខេនធ  ច និរុជឈតិថ 
របូកខ េនធ       ច      និរុជឈតិថ     ។ 
       ១   ឱ.   ឯតថន្តេរ   េតសន្តិ   ទិស តិ   ។ 
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៨១ 
ខនធយមកៈ   បវត្តិ រៈ   និេ ធ រៈ 

ពួកសត្វទងំអស់ កលចប់បដិសនធិ រូបកខនធ របស់សត្វទងំេនះ មិន 
រលត់េទផង េវទនខនធ មិនរលត់េទផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត 
េវទនខនធ របស់សត្វ  មិនរលត់េទ កនុងទី  រូបកខនធ របស់សត្វ 
េនះ មិនរលត់េទ កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួកសត្វ កលចយុតចកអសញញ- 
សត្វ េវទនខនធ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េទ កនុងទីេនះ ឯរូប- 
កខនធ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ 
ទងំអស់ កលចប់បដិសនធិ េវទនខនធ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់ 
េទផង   រូបកខនធ    មិនរលត់េទផង    កនុងទីេនះ    ។ 
 [១៧៧] រូបកខនធ របស់សត្វ  រលត់េហើយ េវទនខនធ 
របស់សត្វេនះ រលត់េហើយែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត េវទ- 
នខនធ របស់សត្វ  រលត់េហើយ រូបកខនធ របស់សត្វេនះ រលត់ 
ែដរឬ    ។    េអើ    ។ 
 [១៧៨] រូបកខនធ រលត់េហើយ កនុងទី  េវទនខនធ រលត់េហើយ 
កនុងទីេនះែដរឬ ។ រូបកខនធ រលត់េហើយ កនុងអសញញសត្វេនះ ឯេវ- 
ទនខនធ មនិរលត់េហើយ កនុងទីេនះេទ រូបកខនធ រលត់េហើយផង េវទ- 
នខនធ រលត់េហើយផង កនុងបញច េ ករភពេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត 
េវទនខនធ រលត់េហើយ កនុងទី  រូបកខនធ រលត់េហើយ កនុងទីេនះ 
ែដរឬ ។ េវទនខនធ រលត់េហើយ កនុងអរូបភពេនះ ឯរូបកខនធ 
មិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះេទ េវទនខនធ រលត់េហើយផង រូបកខនធ 
រលត់េហើយផង    កនុងបញច េ ករភពេនះ    ។ 
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៨២ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [១៧៩] យស  យតថ របូកខ េនធ  និរុជឈតិថ តស  
តតថ េវទនខេនធ  និរុជឈ ិ ថ តិ ។ អសញញស ្ត នំ 
េតសំ តតថ របូកខ េនធ  និរុជឈតិថ េន ច េតសំ 
តតថ េវទនខេនធ  និរុជឈតិថ បញច េ ក នំ េតសំ 
តតថ របូកខ េនធ  ច និរុជឈតិថ េវទនខេនធ  ច និរុជឈតិថ ។ 
យស   បន យតថ េវទនខេនធ  និរុជឈតិថ តស  
តតថ របូកខ េនធ  និរុជឈ ិ ថ តិ ។ អរបូនំ េតសំ តតថ 
េវទនខេនធ  និរុជឈតិថ េន ច េតសំ តតថ របូ- 
កខ េនធ  និរុជឈតិថ បញច េ ក នំ េតសំ តតថ េវទន- 
ខេនធ      ច     និរុជឈតិថ     របូកខ េនធ      ច     និរុជឈតិថ    ។ 
 [១៨០] យស  របូកខ េនធ  ន និរុជឈតិថ តស  
េវទនខេនធ  ន និរុជឈ ិ ថ តិ ។ នតថិ ។ យស   
បន េវទនខេនធ  ន និរុជឈតិថ តស  របូកខ េនធ  ន 
និរុជឈ ិ ថ តិ     ។     នតថិ     ។ 
 [១៨១] យតថ របូកខ េនធ  ន និរុជឈតិថ តតថ 
េវទនខេនធ  ន និរុជឈ ិ ថ តិ ។ និរុជឈតិថ ។ យតថ 

 បន េវទនខេនធ  ន និរុជឈតិថ តតថ របូកខ េនធ  
ន      និរុជឈ ិ ថ តិ     ។      និរុជឈតិថ    ។ 
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៨២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [១៧៩] រូបកខនធ របស់សត្វ  រលត់េហើយ កនុងទី  េវ- 
ទនខនធ របស់សត្វេនះ រលត់េហើយ កនុងទីេនះែដរឬ ។ រូបកខនធ 
របស់អសញញសត្វទងំេនះ រលត់េហើយ កនុងទីេនះ ឯេវទនខនធ របស់ 
សត្វទងំេនះ មិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះេទ រូបកខនធ របស់ពួកសត្វ 
កនុងបញច េ ករភពេនះ រលត់េហើយផង េវទនខនធ រលត់េហើយផង 
កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត េវទនខនធ របស់សត្វ  រលត់ 
េហើយ កនុងទី  រូបកខនធ របស់សត្វេនះ រលត់េហើយ កនុងទីេនះ 
ែដរឬ ។ េវទនខនធ របស់អរូប្រពហមទងំេនះ រលត់េហើយ កនុងទីេនះ 
ឯរូបកខនធ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះេទ េវទន- 
ខនធ របស់ពួកសត្វ កនុងបញច េ ករភពេនះ រលត់េហើយផង រូបកខនធ 
រលត់េហើយផង    កនុងទីេនះ    ។ 
 [១៨០] រូបកខនធ របស់សត្វ  មិនរលត់េហើយ េវទនខនធ 
របស់សត្វេនះ មិនរលត់េហើយែដរឬ ។ មិនមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត 
េវទនខនធ របស់សត្វ  មិនរលត់េហើយ រូបកខនធ របស់សត្វេនះ 
មិនរលត់េហើយែដរឬ     ។    មិនមនេទ    ។ 
 [១៨១] រូបកខនធ មិនរលត់េហើយ កនុងទី  េវទនខនធ 
មិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះែដរឬ ។ រលត់េហើយ ។ មួយយ៉ងេទៀត 
េវទនខនធ មិនរលត់េហើយ កនុងទី  រូបកខនធ មិនរលត់េហើយ កនុងទី 
េនះែដរឬ    ។    រលត់េហើយ    ។ 
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៨៣ 

ខនធយមេក   បវត្តិ រស    និេ ធ េ  

 [១៨២] យស  យតថ របូកខ េនធ  ន និរុជឈតិថ 
តស  តតថ េវទនខេនធ  ន និរុជឈ ិ ថ តិ ។ អរបូ- 
នំ េតសំ តតថ របូកខ េនធ  ន និរុជឈតិថ េន ច 
េតសំ តតថ េវទនខេនធ  ន និរុជឈតិថ សុទធ នំ 
េតសំ តតថ របូកខ េនធ  ច ន និរុជឈតិថ េវទនខេនធ  
ច ន និរុជឈតិថ ។ យស   បន យតថ េវទន- 
ខេនធ  ន និរុជឈតិថ តស  តតថ របូកខ េនធ  ន និ- 
រុជឈ ិ ថ តិ ។ អសញញស ្ត នំ េតសំ តតថ េវទន- 
ខេនធ  ន និរុជឈតិថ េន ច េតសំ តតថ របូកខ - 
េនធ  ន និរុជឈតិថ សុទធ នំ េតសំ តតថ េវទន- 
ខេនធ  ច ន និរុជឈតិថ របូកខ េនធ  ច ន និរុជឈតិថ ។ 
 [១៨៣] យស  របូកខ េនធ  និរុជឈសិ តិ តស  
េវទនខេនធ  និរុជឈសិ តីតិ ។ មន្ត  ។ យស   
បន េវទនខេនធ  និរុជឈសិ តិ តស  របូកខ េនធ  និរុ- 
ជឈសិ តីតិ ។ បចឆិមភវកិនំ អរបូំ ឧបបជជន្ត នំ េយ 
ច អរបូំ ឧបបជជិ ្វ  បរនិិព្វ យិស ន្តិ េតសំ ចវន្ត នំ 
េតសំ េវទនខេនធ  និរុជឈសិ តិ េន ច េតសំ របូ- 
កខ េនធ  និរុជឈសិ តិ ឥតេរសំ េតសំ េវទនខេនធ  ច 
និរុជឈសិ តិ     របូកខ េនធ      ច      និរុជឈសិ តិ     ។ 
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៨៣ 

ខនធយមកៈ   បវត្តិ រៈ   និេ ធ រៈ 

 [១៨២] រូបកខនធ របស់សត្វ  មិនរលត់េហើយ កនុងទី  
េវទនខនធ របស់សត្វេនះ មិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះែដរឬ ។ រូបកខនធ 
របស់អរូប្រពហមទងំេនះ មិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះ ឯេវទនខនធ 
របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះេទ រូបកខនធ 
របស់ពួកសុទធ សសត្វេនះ មិនរលត់េហើយផង េវទនខនធ មិនរលត់ 
េហើយផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត េវទនខនធ របស់សត្វ  
មិនរលត់េហើយ កនុងទី  រូបកខនធ របស់សត្វេនះ មិនរលត់េហើយ 
កនុងទីេនះែដរឬ ។ េវទនខនធ របស់អសញញសត្វទងំេនះ មិនរលត់ 
េហើយ កនុងទីេនះ ឯរូបកខនធ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិនរលត់ 
េហើយ កនុងទីេនះេទ េវទនខនធ របស់ពួកសុទធ សសត្វេនះ មិន 
រលត់េហើយផង    រូបកខនធ    មិនរលត់េហើយផង   កនុងទីេនះ   ។ 
 [១៨៣] រូបកខនធ របស់សត្វ  នឹងរលត់េទ េវទនខនធ 
របស់សត្វេនះ នឹងរលត់េទែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត េវទ- 
នខនធ របស់សត្វ  នឹងរលត់េទ រូបកខនធ របស់សត្វេនះ នឹង 
រលត់េទែដរឬ ។ ប ្ដ ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កលចូលកន់ 
អរូបភព សត្វទងំ យ  ចូលកន់អរូបភពេហើយ នឹងបរនិិព្វ ន 
កលសត្វទងំេនះ កពុំងចយុត េវទនខនធ របស់ពួកសត្វេនះ នឹងរលត់ 
េទ ឯរូបកខនធ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនរលត់េទេទ េវទនខនធ របស់ 
សត្វទងំេនះ   េ្រកេនះ   នឹងរលត់េទផង   រូបកខនធ  នឹងរលត់េទផង   ។ 
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៨៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [១៨៤] យតថ របូកខ េនធ  និរុជឈសិ តិ តតថ េវទ- 
នខេនធ  និរុជឈសិ តីតិ ។ អសញញសេត្ត តតថ របូកខ - 
េនធ  និរុជឈសិ តិ េន ច តតថ េវទនខេនធ  និរុជឈ-ិ 
ស តិ បញច េ កេរ តតថ របូកខ េនធ  ច នរុិជឈសិ តិ 
េវទនខេនធ  ច និរុជឈសិ តិ ។ យតថ  បន េវ- 
ទនខេនធ  និរុជឈសិ តិ តតថ របូកខ េនធ  និរុជឈសិ តី- 
តិ ។ អរេូប តតថ េវទនខេនធ  និរុជឈសិ តិ េន 
ច តតថ របូកខ េនធ  និរុជឈសិ តិ បញច េ កេរ តតថ 
េវទនខេនធ  ច និរុជឈសិ តិ របូកខ េនធ  ច និរុជឈសិ តិ ។ 
 [១៨៥] យស  យតថ របូកខ េនធ  និរុជឈសិ តិ 
តស  តតថ េវទនខេនធ  និរុជឈសិ តីតិ ។ អសញញ- 
ស ្ត នំ េតសំ តតថ របូកខ េនធ  និរុជឈសិ តិ េន ច 
េតសំ តតថ េវទនខេនធ  និរុជឈសិ តិ បញច េ ក នំ 
េតសំ តតថ របូកខ េនធ  ច និរុជឈសិ តិ េវទនខេនធ  ច និ- 
រុជឈសិ តិ ។ យស   បន យតថ េវទនខេនធ  និរុជឈ-ិ 
ស តិ តស  តតថ របូកខ េនធ  និរុជឈសិ តីតិ ។ អរបូនំ 
េតសំ តតថ េវទនខេនធ  និរុជឈសិ តិ េន ច េតសំ 
តតថ របូកខ េនធ  និរុជឈសិ តិ បញច េ ក នំ េតសំ តតថ 
េវទនខេនធ     ច     និរុជឈសិ តិ     របូកខ េនធ      ច     និរុជឈសិ តិ    ។ 
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៨៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [១៨៤] រូបកខនធនឹងរលត់េទ កនុងទី  េវទនខនធ នឹងរលត់ 
េទ កនុងទីេនះែដរឬ ។ រូបកខនធ នឹងរលត់េទ កនុងអសញញសត្វេនះ 
ឯេវទនខនធ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ រូបកខនធ នឹងរលត់េទផង 
េវទនខនធ នឹងរលត់េទផង កនុងបញច េ ករភពេនះ ។ មួយយ៉ង 
េទៀត េវទនខនធ នឹងរលត់េទ កនុងទី  រូបកខនធ នឹងរលត់េទ កនុង 
ទីេនះែដរឬ ។ េវទនខនធ នឹងរលត់េទ កនុងអរូបភពេនះ ឯរូបកខនធ 
នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ េវទនខនធ នឹងរលត់េទផង រូបកខនធ 
នឹងរលត់េទផង   កនុងបញច េ ករភពេនះ   ។ 
 [១៨៥] រូបកខនធ របស់សត្វ  នឹងរលត់េទ កនុងទី  
េវទនខនធ របស់សត្វេនះ នឹងរលត់េទ កនុងទីេនះែដរឬ ។ រូបកខនធ 
របស់អសញញសត្វទងំេនះ នឹងរលត់េទ កនុងទីេនះ ឯេវទនខនធ របស់ 
សត្វទងំេនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ រូបកខនធ របស់ពួកសត្វ 
កនុងបញច េ ករភពេនះ នឹងរលត់េទផង េវទនខនធ នឹងរលត់េទផង 
កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត េវទនខនធ របស់សត្វ  នឹងរលត់ 
េទ កនុងទី  រូបកខនធ របស់សត្វេនះ នឹងរលត់េទ កនុងទីេនះែដរ 
ឬ ។ េវទនខនធ របស់អរូប្រពហមទងំេនះ នឹងរលត់េទ កនុងទីេនះ 
ឯរូបកខនធ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ េវទន- 
ខនធ របស់ពួកសត្វ កនុងបញច េ ករភពេនះ នឹងរលត់េទផង រូបកខនធ 
នឹងរលត់េទផង    កនុងទីេនះ    ។ 
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៨៥ 

ខនធយមេក   បវត្តិ រស    និេ ធ េ  

 [១៨៦] យស  របូកខ េនធ  ន និរុជឈសិ តិ តស  
េវទនខេនធ  ន និរុជឈសិ តីតិ ។ បចឆិមភវកិនំ អ- 
របូំ ឧបបជជន្ត នំ េយ ច អរបូំ ឧបបជជិ ្វ  បរនិិ- 
ព្វ យិស ន្តិ េតសំ ចវន្ត នំ េតសំ របូកខ េនធ  ន 
និរុជឈសិ តិ េន ច េតសំ េវទនខេនធ  ន និរុជឈ-ិ 
ស តិ បរនិិព្វន្ត នំ េតសំ របូកខ េនធ  ច ន និរុជឈ-ិ 
ស តិ េវទនខេនធ  ច ន និរុជឈសិ តិ ។ យស  

 បន េវទនខេនធ  ន នរុិជឈសិ តិ តស  របូ- 
កខ េនធ      ន     និរុជឈសិ តីតិ    ។     មន្ត     ។ 
 [១៨៧] យតថ របូកខ េនធ  ន និរុជឈសិ តិ តតថ 
េវទនខេនធ  ន និរុជឈសិ តីតិ ។ និរុជឈសិ តិ ។ យតថ 

 បន េវទនខេនធ  ន និរុជឈសិ តិ តតថ របូកខ - 
េនធ     ន     និរុជឈសិ តីតិ    ។     និរុជឈសិ តិ     ។ 
 [១៨៨] យស  យតថ របូកខ េនធ  ន និរុជឈ-ិ 
ស តិ តស  តតថ េវទនខេនធ  ន និរុជឈសិ តីតិ ។ 
អរបូនំ េតសំ តតថ របូកខ េនធ  ន និរុជឈសិ តិ េន 
ច េតសំ តតថ េវទនខេនធ  ន និរុជឈសិ តិ បរ-ិ 
និព្វន្ត នំ       េតសំ      តតថ       របូកខ េនធ        ច      ន      និរុជឈសិ តិ 
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៨៥ 

ខនធយមកៈ   បវត្តិ រៈ   និេ ធ រៈ 

 [១៨៦] រូបកខនធ របស់សត្វ  នឹងមិនរលត់េទ េវទនខនធ 
របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់ែដរឬ ។ ប ្ដ ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុង 
បចឆិមភព កលចូលេទកន់អរូបភព សត្វទងំ យ  ចូលេទកន់ 
អរូបភពេហើយ នឹងបរនិិព្វ ន កលសត្វទងំេនះ កពុំងចយុត រូបកខនធ 
របស់ពួកសត្វទងំេនះ នឹងមិនរលត់េទ ឯេវទនខនធ របស់សត្វទងំេនះ 
មិនែមនជនឹងមិនរលត់េទេទ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន រូបកខនធ របស់ពួក 
សត្វទងំេនះ នឹងមិនរលត់េទផង េវទនខនធ នឹងមិនរលត់េទផង ។ 
មួយយ៉ងេទៀត េវទនខនធ របស់សត្វ  នឹងមិនរលត់េទ រូបកខនធ 
របស់សត្វេនះ    នឹងមិនរលត់ែដរឬ   ។   េអើ   ។ 
 [១៨៧] រូបកខនធ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទី  េវទនខនធ នឹង 
មិនរលត់េទ កនុងទីេនះែដរឬ ។ នឹងរលត់េទ ។ មួយយ៉ងេទៀត 
េវទនខនធ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទី  រូបកខនធ នឹងមិនរលត់េទ 
កនុងទីេនះែដរឬ    ។   នឹងរលត់េទ    ។ 
 [១៨៨] រូបកខនធ របស់សត្វ  នឹងមិនរលត់េទ កនុងទី  
េវទនខនធ របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះែដរឬ ។ រូបកខនធ 
របស់អរូប្រពហមទងំេនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ ឯេវទនខនធ 
របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជនឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ 
កលបរនិិព្វ ន    រូបកខនធ    របស់ពួកសត្វទងំេនះ     នឹងមិនរលត់េទផង 
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៨៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

េវទនខេនធ  ច ន និរុជឈសិ តិ ។ យស   បន 
យតថ េវទនខេនធ  ន និរុជឈសិ តិ តស  តតថ របូ- 
កខ េនធ  ន និរុជឈសិ តីតិ ។ អសញញស ្ត នំ េតសំ 
តតថ េវទនខេនធ  ន និរុជឈសិ តិ េន ច េតសំ 
តតថ របូកខ េនធ  ន និរុជឈសិ តិ បរនិិព្វន្ត នំ េតសំ 
តតថ េវទនខេនធ  ច ន និរុជឈសិ តិ របូកខ េនធ  ច ន 
និរុជឈសិ តិ    ។ 
 [១៨៩] យស  របូកខ េនធ  និរុជឈតិ តស  េវទ- 
នខេនធ  និរុជឈ ិ ថ តិ ។ មន្ត  ។ យស   បន 
េវទនខេនធ  និរុជឈតិថ តស  របូកខ េនធ  និរុជឈតីតិ ។ 
សេព្វសំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ េវទនខេនធ  និរុជឈតិថ 
េន ច េតសំ របូកខ េនធ  និរុជឈតិ បញច េ ក  ច- 
វន្ត នំ អសញញស ្ត  ចវន្ត នំ េតសំ េវទនខេនធ  ច 
និរុជឈតិថ      របូកខ េនធ      ច     និរុជឈតិ     ។ 
 [១៩០] យស  េវទនខេនធ  និរុជឈតិ តស  
សញញ ខេនធ  និរុជឈ ិ ថ តិ ។ មន្ត  ។ យស   បន 
សញញ ខេនធ  និរុជឈតិថ តស  េវទនខេនធ  និរុជឈតី- 
តិ       ។       សេព្វសំ      ឧបបជជន្ត នំ       អសញញស ្ត        ចវន្ត នំ 
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៨៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

េវទនខនធ នឹងមិនរលត់េទផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត េវទនខនធ 
របស់សត្វ  នឹងមិនរលត់េទ កនុងទី  រូបកខនធ របស់សត្វេនះ នឹង 
មិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទឬ ។ េវទនខនធ របស់អសញញសត្វទងំេនះ 
នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះ ឯរូបកខនធ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមន 
ជនឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន េវទនខនធ 
របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនរលត់េទផង រូបកខនធ នឹងមិនរលត់េទផង 
កនុងទីេនះ    ។ 
 [១៨៩] រូបកខនធ របស់សត្វ  រលត់េទ េវទនខនធ របស់ 
សត្វេនះ រលត់េហើយែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត េវទនខនធ 
របស់សត្វ  រលត់េហើយ រូបកខនធ របស់សត្វេនះ រលត់េទែដរឬ ។ 
ពួកសត្វទងំអស់ កលចប់បដិសនធិ េវទនខនធ របស់សត្វទងំេនះ 
រលត់េហើយ ឯរូបកខនធ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េទេទ ពួកសត្វ 
កលចយុតចកបញច េ ករភព កលចយុតចកអសញញសត្វ េវទនខនធ 
របស់សត្វទងំេនះ   រលត់េហើយផង   រូបកខនធ   រលត់េទផង   ។ 
 [១៩០] េវទនខនធ របស់សត្វ  រលត់េទ សញញ ខនធ របស់ 
សត្វេនះ រលត់េទេហើយែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត សញញ - 
ខនធ របស់សត្វ  រលត់េហើយ េវទនខនធ របស់សត្វេនះ រលត់េទ 
ែដរឬ ។ ពួកសត្វទងំអស់  កលចប់បដិសនធិ  កលចយុតចកអសញញសត្វ 
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៨៧ 

ខនធយមេក    បវត្តិ រស    និេ ធ េ  

េតសំ សញញ ខេនធ  និរុជឈតិថ េន ច េតសំ េវទនខេនធ  
និរុជឈតិ ចតុេ ក  បញច េ ក  ចវន្ត នំ េតសំ 
សញញ ខេនធ  ច និរុជឈតិថ េវទនខេនធ  ច និរុជឈតិ ។ 
 [១៩១] យតថ របូកខ េនធ  និរុជឈតិ តតថ េវទន- 
ខេនធ  និរុជឈ ិ ថ តិ ។ អសញញសេត្ត តតថ របូកខ េនធ  
និរុជឈតិ េន ច តតថ េវទនខេនធ  និរុជឈតិថ បញច - 
េ កេរ តតថ របូកខ េនធ  ច និរុជឈតិ េវទនខេនធ  ច 
និរុជឈតិថ ។ យតថ  បន េវទនខេនធ  នរុិជឈតិថ តតថ 
របូកខ េនធ  និរុជឈតីតិ ។ អរេូប តតថ េវទនខេនធ   
និរុជឈតិថ េន ច តតថ របូកខ េនធ  និរុជឈតិ បញច េ កេរ 
តតថ េវទនខេនធ  ច និរុជឈតិថ របូកខ េនធ  ច និរុជឈតិ ។ 
 [១៩២] យតថ េវទនខេនធ  និរុជឈតិ តតថ សញញ - 
ខេនធ  និរុជឈ ិ ថ តិ ។ មន្ត  ។ យតថ  បន 
សញញ ខេនធ  និរុជឈតិថ តតថ េវទនខេនធ  និរុជឈតីតិ ។ 
មន្ត     ។ 

 [១៩៣] យស  យតថ របូកខ េនធ  និរុជឈតិ តស  
តតថ េវទនខេនធ  និរុជឈ ិ ថ តិ ។ សុទធ េស បរនិិ- 
ព្វន្ត នំ       អសញញស ្ត        ចវន្ត នំ       េតសំ      តតថ      របូកខ េនធ  



181 

 

៨៧ 

ខនធយមកៈ   បវត្តិ រៈ   និេ ធ រៈ 

សញញ ខនធ របស់សត្វទងំេនះ រលត់េហើយ ឯេវទនខនធ របស់សត្វ 
ទងំេនះ មិនរលត់េទេទ ពួកសត្វ កលចយុតចកចតុេ ករភព និង 
បញច េ ករភព សញញ ខនធ របស់សត្វទងំេនះ រលត់េហើយផង េវទ- 
នខនធ    រលត់េទផង    ។ 
 [១៩១] រូបកខនធ រលត់េទ កនុងទី  េវទនខនធ រលត់េហើយ 
កនុងទីេនះែដរឬ ។ រូបកខនធ រលត់េទ កនុងអសញញសត្វេនះ ឯេវទនខនធ 
មិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះេទ រូបកខនធ រលត់េទផង េវទនខនធ រលត់ 
េហើយផង កនុងបញច េ ករភពេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត េវទនខនធ រលត់ 
េហើយ កនុងទី  រូបកខនធ រលត់េទ កនុងទីេនះែដរឬ ។ េវទនខនធ 
រលត់េហើយ កនុងអរូបភពេនះ ឯរូបកខនធ មិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ 
េវទនខនធ រលត់េហើយផង រូបកខនធ រលត់េទផង កនុងបញច េ ករ- 
ភពេនះ    ។ 
 [១៩២] េវទនខនធ រលត់េទ កនុងទី  សញញ ខនធ រលត់ 
េហើយ កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត សញញ ខនធ រលត់ 
េហើយ កនុងទី  េវទនខនធ រលត់េទ កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ 
 [១៩៣] រូបកខនធ របស់សត្វ  រលត់េទ កនុងទី  េវទនខនធ 
របស់សត្វេនះ រលត់េហើយ កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន 
កនុងសុទធ ស    កលចយុតចកអសញញសត្វ   រូបកខនធ    របស់សត្វទងំេនះ  
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៨៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

និរុជឈតិ េន ច េតសំ តតថ េវទនខេនធ  និរុជឈតិថ 
ឥតេរសំ បញច េ ក  ចវន្ត នំ េតសំ តតថ របូ- 
កខ េនធ  ច និរុជឈតិ េវទនខេនធ  ច និរុជឈតិថ ។ យស  

 បន យតថ េវទនខេនធ  និរុជឈតិថ តស  តតថ 
របូកខ េនធ  និរុជឈតីតិ ។ បញច េ ករ ំ ឧបបជជន្ត នំ 
អរបូនំ េតសំ តតថ េវទនខេនធ  និរុជឈតិថ េន ច 
េតសំ តតថ របូកខ េនធ  និរុជឈតិ បញច េ ក  ចវន្ត ន ំ
េតសំ តតថ េវទនខេនធ  ច និរុជឈតិថ របូកខ េនធ  ច 
និរុជឈតិ    ។ 
 [១៩៤] យស  យតថ េវទនខេនធ  និរុជឈត ិ
តស  តតថ សញញ ខេនធ  និរុជឈ ិ ថ តិ ។ សុទធ េស 
បរនិិព្វន្ត នំ េតសំ តតថ េវទនខេនធ  និរុជឈតិ េន 
ច េតសំ តតថ សញញ ខេនធ  នរុិជឈតិថ ឥតេរសំ ចតុ- 
េ ក  បញច េ ក  ចវន្ត នំ េតសំ តតថ េវទន- 
ខេនធ  ច និរុជឈតិ សញញ ខេនធ  ច និរុជឈតិថ ។ 
យស   បន យតថ សញញ ខេនធ  និរុជឈតិថ តស  
តតថ េវទនខេនធ  និរុជឈតីតិ ។ ចតុេ ករ ំ បញច - 
េ ករ ំ         ឧបបជជន្ត នំ          េតសំ           តតថ         សញញ ខេនធ  
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៨៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

រលត់េទ កនុងទីេនះ ឯេវទនខនធ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េហើយ 
កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វេ្រកេនះ កលចយុត ចកបញច េ ករភព រូបកខនធ 
របស់សត្វទងំេនះ រលត់េទផង េវទនខនធ រលត់េហើយផង កនុងទីេនះ ។ 
មួយយ៉ងេទៀត េវទនខនធ របស់សត្វ  រលត់េហើយ កនុងទី  
រូបកខនធ របស់សត្វេនះ រលត់េទ កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួកសត្វ កល 
ចូលេទកន់បញច េ ករភព និងពួកអរូប្រពហម េវទនខនធ របស់សត្វទងំ- 
េនះ រលត់េហើយ កនុងទីេនះ ឯរូបកខនធ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់ 
េទ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ កលចយុត ចកបញច េ ករភព េវទនខនធ 
របស់សត្វទងំេនះ រលត់េហើយផង រូបកខនធ រលត់េទផង កនុងទីេនះ ។ 
 [១៩៤] េវទនខនធ របស់សត្វ  រលត់េទ កនុងទី  សញញ - 
ខនធ របស់សត្វេនះ រលត់េហើយ កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួកសត្វ កល 
បរនិិព្វ ន កនុងសុទធ ស េវទនខនធ របស់សត្វទងំេនះ រលត់េទ កនុងទី 
េនះ ឯសញញ ខនធ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះេទ 
ពួកសត្វេ្រកេនះ កលចយុត ចកចតុេ ករភព និងបញច េ ករភព េវទ- 
នខនធ របស់សត្វទងំេនះ រលត់េទផង សញញ ខនធ រលត់េហើយផង 
កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត សញញ ខនធ របស់សត្វ  រលត់េហើយ 
កនុងទី  េវទនខនធ របស់សត្វេនះ រលត់េទ កនុងទីេនះែដរឬ ។ 
ពួកសត្វ កលចូលេទកន់ចតុេ ករភព  និងបញច េ ករភព   សញញ ខនធ 
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៨៩ 

ខនធយមេក   បវត្តិ រស    និេ ធ េ  

និរុជឈតិថ េន ច េតសំ តតថ េវទនខេនធ  និរុជឈតិ 

ចតុេ ក  បញច េ ក  ចវន្ត នំ េតសំ តតថ 

សញញ ខេនធ  ច និរុជឈតិថ េវទនខេនធ  ច និរុជឈតិ ។ 

 [១៩៥] យស  របូកខ េនធ  ន និរុជឈតិ តស  

េវទនខេនធ  ន និរុជឈ ិ ថ តិ ។ និរុជឈតិថ ។ យស  

 បន េវទនខេនធ  ន និរុជឈតិថ តស  របូកខ េនធ  

ន      និរុជឈតីតិ     ។     នតថិ     ។ 

 [១៩៦] យស  េវទនខេនធ  ន និរុជឈតិ តស  

សញញ ខេនធ  ន និរុជឈ ិ ថ តិ ។ និរុជឈតិថ ។ យស  

 បន សញញ ខេនធ  ន និរុជឈតិថ តស  េវទនខេនធ  

ន     និរុជឈតីតិ    ។     នតថិ     ។ 

 [១៩៧] យតថ របូកខ េនធ  (យតថកំ បរបុិណ្ណំ  

កតព្វំ)    ។ 

 [១៩៨] យស  យតថ របូកខ េនធ  ន និរុជឈតិ 

តស  តតថ េវទនខេនធ  ន និរុជឈ ិ ថ តិ ។ បញច េ - 

ករ ំ ឧបបជជន្ត នំ អរបូនំ េតសំ តតថ របូកខ េនធ  

ន        និរុជឈតិ        េន        ច        េតសំ        តតថ        េវទនខេនធ  
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៨៩ 

ខនធយមកៈ   បវត្តិ រៈ   និេ ធ រៈ 

របស់សត្វទងំេនះ រលត់េហើយ កនុងទីេនះ ឯេវទនខនធ របស់សត្វ 
ទងំេនះ មិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ កលចយុត ចកចតុ- 
េ ករភព និងបញច េ ករភព សញញ ខនធ របស់សត្វទងំេនះ រលត់ 
េហើយផង   េវទនខនធ   រលត់េទផង   កនុងទីេនះ   ។ 
 [១៩៥] រូបកខនធ របស់សត្វ  មិនរលត់េទ េវទនខនធ របស់ 
សត្វេនះ មិនរលត់េហើយែដរឬ ។ រលត់េហើយ ។ មួយយ៉ងេទៀត 
េវទនខនធ របស់សត្វ  មិនរលត់េហើយ រូបកខនធ របស់សត្វេនះ 
មិនរលត់េទែដរឬ    ។   មិនមនេទ   ។ 
 [១៩៦] េវទនខនធ របស់សត្វ  មិនរលត់េទ សញញ ខនធ 
របស់សត្វេនះ មិនរលត់េហើយែដរឬ ។ រលត់េហើយ ។ មួយយ៉ង 
េទៀត សញញ ខនធ របស់សត្វ  មិនរលត់េហើយ េវទនខនធ របស់ 
សត្វេនះ   មិនរលត់េទែដរឬ   ។   មិនមនេទ   ។ 
 [១៩៧] រូបកខនធ កនុងទី  (ពកយទងំប៉ុនម ន បណ្ឌិ តគបបេីធ្វើ 
ឲយបរបូិណ៌)   ។ 
 [១៩៨] រូបកខនធ របស់សត្វ  មិនរលត់េទ កនុងទី  េវទន- 
ខនធ របស់សត្វេនះ មិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួកសត្វកល 
ចូលេទកន់បញច េ ករភព និងពួកអរូប្រពហម រូបកខនធ របស់សត្វទងំ 
េនះ     មិនរលត់េទ     កនុងទីេនះ     ឯេវទនខនធ     របស់សត្វទងំេនះ  
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៩០ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

ន និរុជឈតិថ សុទធ សំ ឧបបជជន្ត នំ អសញញសត្តំ 
ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ របូកខ េនធ  ច ន និរុជឈតិ 
េវទនខេនធ  ច ន និរុជឈតិថ ។ យស   បន យតថ 
េវទនខេនធ  ន និរុជឈតិថ តស  តតថ របូកខ េនធ  
ន និរុជឈតីតិ ។ សុទធ េស បរនិិព្វន្ត នំ អសញញ- 
ស ្ត  ចវន្ត នំ េតសំ តតថ េវទនខេនធ  ន និរុជឈតិថ 
េន ច េតសំ តតថ របូកខ េនធ  ន និរុជឈតិ សុទធ - 
សំ ឧបបជជន្ត នំ អសញញសត្តំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ 

តតថ េវទនខេនធ  ច ន និរុជឈតិថ របូកខ េនធ  ច 
ន      និរុជឈតិ    ។ 
 [១៩៩] យស  យតថ េវទនខេនធ  ន និរុជឈតិ 
តស  តតថ សញញ ខេនធ  ន និរុជឈ ិ ថ តិ ។ ចតុេ - 
ករ ំ បញច េ ករ ំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ េវទន- 
ខេនធ  ន និរុជឈតិ េន ច េតសំ តតថ សញញ ខេនធ  
ន និរុជឈតិថ សុទធ សំ ឧបបជជន្ត នំ អសញញស ្ត នំ(១) 
េតសំ តតថ េវទនខេនធ  ច ន និរុជឈតិ សញញ - 
ខេនធ  ច ន និរុជឈតិថ ។ យស   បន យតថ 
សញញ ខេនធ  ន និរុជឈតិថ តស  តតថ េវទនខេនធ  
       ១   ឱ.   អសញញស ្ត    ចវន្ត នំ   ។ 
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៩០ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

មិនែមនជមិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វកលចូលេទកន់សុទធ - 
ស ចូលេទកន់អសញញសត្វ រូបកខនធ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់ 

េទផង េវទនខនធ មិនរលត់េហើយផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត 
េវទនខនធ របស់សត្វ  មិនរលត់េហើយ កនុងទី  រូបកខនធ របស់ 
សត្វេនះ មិនរលត់េទ កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួកសត្វកលបរនិិព្វ ន កនុង 
សុទធ ស កលចយុត ចកអសញញសត្វ េវទនខនធ របស់សត្វទងំេនះ 
មិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះ ឯរូបកខនធ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជ 
មិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ កលចូលេទកន់សុទធ ស ចូល 
េទកន់អសញញសត្វ េវទនខនធ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េហើយផង 
រូបកខនធ   មិនរលត់េទផង   កនុងទីេនះ   ។ 
 [១៩៩] េវទនខនធ របស់សត្វ  មិនរលត់េទ កនុងទី  
សញញ ខនធ របស់សត្វេនះ មិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួកសត្វ 
កលចូលេទកន់ចតុេ ករភព និងបញច េ ករភព េវទនខនធ របស់ 
សត្វទងំេនះ មិនរលត់េទ កនុងទីេនះ ឯសញញ ខនធ របស់សត្វទងំេនះ 
មិនែមនជមិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វកលចូលេទកន់សុទធ - 
ស និងពួកអសញញសត្វ េវទនខនធ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េទផង 

សញញ ខនធ មិនរលត់េហើយផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត សញញ ខនធ 
របស់សត្វ    មិនរលត់េហើយ   កនុងទី    េវទនខនធ   របស់សត្វេនះ 
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៩១ 

ខនធយមេក   បវត្តិ រស    និេ ធ េ  

ន និរុជឈតីតិ ។ សុទធ េស បរនិិព្វន្ត នំ េតសំ តតថ 
សញញ ខេនធ  ន និរុជឈតិថ េន ច េតសំ តតថ 
េវទនខេនធ  ន និរុជឈតិ សុទធ សំ ឧបបជជន្ត នំ 
អសញញស ្ត នំ េតសំ តតថ សញញ ខេនធ  ច ន និ- 
រុជឈតិថ      េវទនខេនធ      ច     ន     និរុជឈតិ    ។ 
 [២០០] យស  របូកខ េនធ  និរុជឈតិ តស  
េវទនខេនធ  និរុជឈសិ តីតិ ។ បញច េ កេរ បរ-ិ 
និព្វន្ត នំ េតសំ របូកខ េនធ  និរុជឈតិ េន ច េតសំ 
េវទនខេនធ  និរុជឈសិ តិ ឥតេរសំ បញច េ ក  
ចវន្ត នំ អសញញស ្ត  ចវន្ត នំ េតសំ របូកខ េនធ  ច 
និរុជឈតិ េវទនខេនធ  ច និរុជឈសិ តិ ។ យស   
បន េវទនខេនធ  និរុជឈសិ តិ តស  របូកខ េនធ   
និរុជឈតីតិ ។ សេព្វសំ ឧបបជជន្ត នំ អរបូ ចវន្ត នំ 
េតសំ េវទនខេនធ  និរុជឈសិ តិ េន ច េតសំ របូ- 
កខ េនធ  និរុជឈតិ បញច េ ក  ចវន្ត នំ អសញញស ្ត  
ចវន្ត នំ េតសំ េវទនខេនធ  ច និរុជឈសិ តិ របូ- 
កខ េនធ      ច     និរុជឈតិ    ។ 
 [២០១] យស  េវទនខេនធ  និរុជឈតិ តស  
សញញ ខេនធ          និរុជឈសិ តីតិ         ។         បរនិិព្វន្ត នំ         េតសំ 
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៩១ 

ខនធយមកៈ   បវត្តិ រៈ   និេ ធ រៈ 

មិនរលត់េទ កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងសុទធ ស 
សញញ ខនធ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះ ឯេវទន- 
ខនធ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ 
កលចូលេទកន់សុទធ ស និងពួកអសញញសត្វ សញញ ខនធ របស់សត្វ 
ទងំេនះ មិនរលត់េហើយផង េវទនខនធ មិនរលត់េទផង កនុង 
ទីេនះ   ។ 
 [២០០] រូបកខនធ របស់សត្វ  រលត់េទ េវទនខនធ របស់ 
សត្វេនះ នឹងរលត់េទែដរឬ ។ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងបញច េ - 
ករភព រូបកខនធ របស់សត្វទងំេនះ រលត់េទ ឯេវទនខនធ របស់សត្វ 
ទងំេនះ នឹងមិនរលត់េទេទ ពួកសត្វ េ្រកេនះ កលចយុត ចកបញច - 
េ ករភព កលចយុត ចកអសញញសត្វ រូបកខនធ របស់សត្វទងំេនះ 
រលត់េទផង េវទនខនធ នឹងរលត់េទផង ។ មួយយ៉ងេទៀត េវទនខនធ 
របស់សត្វ  នឹងរលត់េទ រូបកខនធ របស់សត្វេនះ រលត់េទែដរឬ ។ 
ពួកសត្វទងំអស់ កពុំងេកើត កពុំងចយុត ចកអរូបភព េវទនខនធ របស់ 
សត្វទងំេនះ នឹងរលត់េទ ឯរូបកខនធ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េទ 
េទ ពួកសត្វ កលចយុត ចកបញច េ ករភព កលចយុត ចកអសញញសត្វ 
េវទនខនធ របស់សត្វទងំេនះ នឹងរលត់េទផង រូបកខនធ រលត់េទផង ។ 
 [២០១] េវទនខនធ របស់សត្វ  រលត់េទ សញញ - 
ខនធ    របស់សត្វេនះ   នឹងរលត់េទែដរឬ   ។    ពួកសត្វ   កលបរនិិព្វ ន 
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៩២ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

េវទនខេនធ  និរុជឈតិ េន ច េតសំ សញញ ខេនធ  

និរុជឈសិ តិ ឥតេរសំ ចតុេ ក  បញច េ ក  

ចវន្ត នំ េតសំ េវទនខេនធ  ច និរុជឈតិ សញញ ខេនធ  

ច និរុជឈសិ តិ ។ យស   បន សញញ ខេនធ  

និរុជឈសិ តិ តស  េវទនខេនធ  និរុជឈតីតិ ។ 

សេព្វសំ ឧបបជជន្ត នំ អសញញស ្ត  ចវន្ត នំ េតសំ 

សញញ ខេនធ  និរុជឈសិ តិ េន ច េតសំ េវទនខេនធ  

និរុជឈតិ ចតុេ ក  បញច េ ក  ចវន្ត នំ េតសំ 

សញញ ខេនធ  ច និរុជឈសិ តិ េវទនខេនធ  ច និរុជឈតិ ។ 

 [២០២] យតថ របូកខ េនធ  និរុជឈតិ ។ េប ។ 

 [២០៣] យស  យតថ របូកខ េនធ  និរុជឈតិ តស  

តតថ េវទនខេនធ  និរុជឈសិ តីតិ ។ បញច េ កេរ បរ-ិ 

និព្វន្ត នំ អសញញស ្ត  ចវន្ត នំ េតសំ តតថ របូកខ េនធ   

និរុជឈតិ េន ច េតសំ តតថ េវទនខេនធ  និរុជឈសិ តិ 

ឥតេរសំ បញច េ ក  ចវន្ត នំ េតសំ តតថ របូកខ េនធ  

ច និរុជឈតិ េវទនខេនធ  ច និរុជឈសិ តិ ។ យស   បន 

យតថ      េវទនខេនធ        និរុជឈសិ តិ       តស       តតថ      របូកខ េនធ  
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៩២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

េវទនខនធ របស់សត្វទងំេនះ រលត់េទ ឯសញញ ខនធ របស់សត្វទងំេនះ 
នឹងមិនរលត់េទេទ ពួកសត្វេ្រកេនះ កលចយុត ចកចតុេ ករភព និង 
បញច េ ករភព េវទនខនធ របស់សត្វទងំេនះ រលត់េទផង សញញ ខនធ 
នឹងរលត់េទផង ។ មួយយ៉ងេទៀត សញញ ខនធ របស់សត្វ  នឹង 
រលត់េទ េវទនខនធ របស់សត្វេនះ រលត់េទែដរឬ ។ ពួកសត្វ 
ទងំអស់ កពុំងេកើត កពុំងចយុត ចកអសញញសត្វ សញញ ខនធ របស់សត្វ 
ទងំេនះ នឹងរលត់េទ ឯេវទនខនធ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េទ 
េទ ពួកសត្វ កលចយុត ចកចតុេ ករភព និងបញច េ ករភព សញញ - 
ខនធ របស់សត្វទងំេនះ នឹងរលត់េទផង េវទនខនធ រលត់េទផង ។ 
 [២០២]      រូបកខនធ    រលត់េទ    កនុងទី    ។   េប   ។ 
 [២០៣] រូបកខនធ របស់សត្វ  រលត់េទ កនុងទី  េវទ- 
នខនធ របស់សត្វេនះ នឹងរលត់េទ កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួកសត្វ 
កលបរនិិព្វ ន កនុងបញច េ ករភព កលចយុត ចកអសញញសត្វ រូបកខនធ 
របស់សត្វទងំេនះ រលត់េទ កនុងទីេនះ ឯេវទនខនធ របស់សត្វទងំ 
េនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វេ្រកេនះ កលចយុត 
ចកបញច េ ករភព រូបកខនធ របស់សត្វទងំេនះ រលត់េទផង េវទន- 
ខនធ នឹងរលត់េទផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត េវទនខនធ 
របស់សត្វ       នឹងរលត់េទ      កនុងទី      រូបកខនធ    របស់សត្វេនះ 
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៩៣ 

ខនធយមេក   បវត្តិ រស    និេ ធ េ  

និរុជឈតីតិ ។ បញច េ ករ ំ ឧបបជជន្ត នំ អរបូន ំ
េតសំ តតថ េវទនខេនធ  និរុជឈសិ តិ េន ច េតសំ 
តតថ របូកខ េនធ  និរុជឈតិ បញច េ ក  ចវន្ត នំ េតសំ 
តតថ េវទនខេនធ  ច និរុជឈសិ តិ របូកខ េនធ  ច 
និរុជឈតិ    ។ 
 [២០៤] យស  យតថ េវទនខេនធ  និរុជឈត ិ
តស  តតថ សញញ ខេនធ  និរុជឈសិ តីតិ ។ បរ-ិ 
និព្វន្ត នំ េតសំ តតថ េវទនខេនធ  និរុជឈតិ េន ច 
េតសំ តតថ សញញ ខេនធ  និរុជឈសិ តិ ឥតេរសំ ចតុ- 
េ ក  បញច េ ក  ចវន្ត នំ េតសំ តតថ េវទន- 
ខេនធ  ច និរុជឈតិ សញញ ខេនធ  ច និរុជឈសិ តិ ។ 
យស   បន យតថ សញញ ខេនធ  និរុជឈសិ តិ 
តស  តតថ េវទនខេនធ  និរុជឈតីតិ ។ ចតុេ ករ ំ
បញច េ ករ ំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ សញញ ខេនធ  
និរុជឈសិ តិ េន ច េតសំ តតថ េវទនខេនធ  និរុ- 
ជឈតិ ចតុេ ក  បញច េ ក  ចវន្ត នំ េតសំ 
តតថ សញញ ខេនធ  ច និរុជឈសិ តិ េវទនខេនធ  ច 
និរុជឈតិ     ។ 
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៩៣ 

ខនធយមកៈ   បវត្តិ រៈ   និេ ធ រៈ 

រលត់េទ កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួកសត្វ កលចូលេទកន់បញច េ ករ- 
ភព និងពួកអរូប្រពហម េវទនខនធ របស់សត្វទងំេនះ នឹងរលត់េទ 
កនុងទីេនះ ឯរូបកខនធ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ 
ពួកសត្វ កលចយុត ចកបញច េ ករភព េវទនខនធ របស់សត្វទងំ 
េនះ    នឹងរលត់េទផង    រូបកខនធ    រលត់េទផង    កនុងទីេនះ    ។ 
 [២០៤] េវទនខនធ របស់សត្វ  រលត់េទ កនុងទី  
សញញ ខនធ របស់សត្វេនះ នឹងរលត់េទ កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួកសត្វ 
កលបរនិិព្វ ន េវទនខនធ របស់សត្វទងំេនះ រលត់េទ កនុងទីេនះ 
ឯសញញ ខនធ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ 
េ្រកេនះ កលចយុត ចកចតុេ ករភព និងបញច េ ករភព េវទនខនធ 
របស់សត្វទងំេនះ រលត់េទផង សញញ ខនធ នឹងរលត់េទផង កនុង 
ទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត សញញ ខនធ របស់សត្វ  នឹងរលត់េទ 
កនុងទី  េវទនខនធ របស់សត្វេនះ រលត់េទ កនុងទីេនះែដរឬ ។ 
ពួកសត្វ កលចូលេទកន់ចតុេ ករភព និងបញច េ ករភព សញញ ខនធ 
របស់សត្វទងំេនះ នឹងរលត់េទ កនុងទីេនះ ឯេវទនខនធ របស់សត្វ 
ទងំេនះ មិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ កលចយុត ចកចតុ- 
េ ករភព និងបញច េ ករភព សញញ ខនធ របស់សត្វទងំេនះ នឹងរលត់ 
េទផង   េវទនខនធ    រលត់េទផង    កនុងទីេនះ   ។ 
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៩៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [២០៥]  យស  របូកខ េនធ  ន និរុជឈតិ តស  
េវទនខេនធ  ន និរុជឈសិ តីតិ ។ សេព្វសំ ឧបបជជ- 
ន្ត នំ អរបូ ចវន្ត នំ េតសំ របូកខ េនធ  ន និរុជឈតិ 
េន ច េតសំ េវទនខេនធ  ន និរុជឈសិ តិ អរេូប 
បរនិិព្វន្ត នំ េតសំ របូកខ េនធ  ច ន និរុជឈតិ េវទន- 
ខេនធ  ច ន និរុជឈសិ តិ ។ យស   បន េវទ- 
នខេនធ  ន និរុជឈសិ តិ តស  របូកខ េនធ  ន និរុជឈ- 
តីតិ ។ បញច េ កេរ បរនិិព្វន្ត នំ េតសំ េវទន- 
ខេនធ  ន និរុជឈសិ តិ េន ច េតសំ របូកខ េនធ  
ន និរុជឈតិ អរេូប បរនិិព្វន្ត នំ េតសំ េវទនខេនធ  
ច ន និរុជឈសិ តិ របូកខ េនធ  ច ន និរុជឈតិ ។ 
 [២០៦] យស  េវទនខេនធ  ន និរុជឈតិ តស  
សញញ ខេនធ  ន និរុជឈសិ តីតិ ។ និរុជឈសិ តិ ។ យស  

 បន សញញ ខេនធ  ន និរុជឈសិ តិ តស  េវទន- 
ខេនធ      ន     និរុជឈសិ តីតិ     ។     និរុជឈតិ    ។ 
 [២០៧] យតថ របូកខ េនធ  ន និរុជឈតិ ។ េប ។ 
 [២០៨] យស  យតថ របូកខ េនធ  ន និរុជឈតិ 
តស          តតថ         េវទនខេនធ           ន          និរុជឈសិ តីតិ        ។ 
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៩៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [២០៥] រូបកខនធ របស់សត្វ  មិនរលត់េទ េវទនខនធ 
របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទែដរឬ ។ ពួកសត្វទងំអស់ កលេកើត 
កលចយុត ចកអរូបភព រូបកខនធ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េទ 
ឯេវទនខនធ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនរលត់េទេទ ពួកសត្វ កល 
បរនិិព្វ ន កនុងអរូបភព រូបកខនធ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េទផង 
េវទនខនធ នឹងមិនរលត់េទផង ។ មួយយ៉ងេទៀត េវទនខនធ របស់ 
សត្វ  នឹងមិនរលត់េទ រូបកខនធ របស់សត្វេនះ មិនរលត់េទែដរឬ ។ 
ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងបញច េ ករភព េវទនខនធ របស់សត្វទងំ 
េនះ នឹងមិនរលត់េទ ឯរូបកខនធ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិន 
រលត់េទេទ ។ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងអរូបភព េវទនខនធ 
របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនរលត់េទផង រូបកខនធ មិនរលត់េទផង ។ 
 [២០៦] េវទនខនធ របស់សត្វ  មិនរលត់េទ សញញ ខនធ 
របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទែដរឬ ។ នឹងរលត់េទ ។ មួយយ៉ង 
េទៀត សញញ ខនធ របស់សត្វ  នឹងមិនរលត់េទ េវទនខនធ របស់ 
សត្វេនះ   នឹងមិនរលត់េទែដរឬ   ។   រលត់េទ   ។ 
 [២០៧ ]   រូបកខនធ   មិនរលត់េទ   កនុងទី    ។   េប   ។ 
 [២០៨] រូបកខនធ របស់សត្វ  មិនរលត់េទ កនុងទី  
េវទនខនធ     របស់សត្វេនះ      នឹងមិនរលត់េទ     កនុងទីេនះែដរឬ     ។ 
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៩៥ 

ខនធយមេក   បវត្តិ រស    និេ ធ េ  

បញច េ ករ ំ ឧបបជជន្ត នំ អរបូនំ េតសំ តតថ របូកខ េនធ  
ន និរុជឈតិ េន ច េតសំ តតថ េវទនខេនធ  ន 
និរុជឈសិ តិ អរេូប បរនិិព្វន្ត នំ អសញញសត្តំ ឧបបជជ- 
ន្ត នំ េតសំ តតថ របូកខ េនធ  ច ន និរុជឈតិ េវទន- 
ខេនធ  ច ន និរុជឈសិ តិ ។ យស   បន យតថ 
េវទនខេនធ  ន និរុជឈសិ តិ តស  តតថ របូកខ េនធ  
ន និរុជឈតីតិ ។ បញច េ កេរ បរនិិព្វន្ត នំ អសញញ- 
ស ្ត  ចវន្ត នំ េតសំ តតថ េវទនខេនធ  ន និរុជឈ-ិ 
ស តិ េន ច េតសំ តតថ របូកខ េនធ  ន និរុជឈតិ 
អរេូប បរនិិព្វន្ត នំ អសញញសត្តំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ 
តតថ េវទនខេនធ  ច ន និរុជឈសិ តិ របូកខ េនធ  ច ន 
និរុជឈតិ     ។ 
 [២០៩] យស  យតថ េវទនខេនធ  ន និរុជឈតិ 
តស  តតថ សញញ ខេនធ  ន និរុជឈសិ តីតិ ។ ចតុេ - 
ករ ំ បញច េ ករ ំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ េវទន- 
ខេនធ  ន និរុជឈតិ េន ច េតសំ តតថ សញញ ខេនធ  
ន និរុជឈសិ តិ អសញញស ្ត នំ េតសំ តតថ េវទន- 
ខេនធ     ច    ន     និរុជឈតិ    សញញ ខេនធ     ច     ន     និរុជឈសិ តិ   ។ 



197 

 

៩៥ 

ខនធយមកៈ   បវត្តិ រៈ   និេ ធ រៈ 

ពួកសត្វ កលចូលេទកន់បញច េ ករភព និងពួកអរូប្រពហម រូបកខនធ 
របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េទ កនុងទីេនះ ឯេវទនខនធ របស់សត្វទងំ 
េនះ មិនែមនជនឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន 
កនុងអរូបភព កលចូលេទកន់អសញញសត្វ រូបកខនធ របស់សត្វទងំេនះ 
មិនរលត់េទផង េវទនខនធ នឹងមិនរលត់េទផង កនុងទីេនះ ។ មួយ 
យ៉ងេទៀត េវទនខនធ របស់សត្វ  នឹងមិនរលត់េទ កនុងទី  
រូបកខនធ របស់សត្វេនះ មិនរលត់េទ កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួកសត្វ 
កលបរនិិព្វ ន កនុងបញច េ ករភព កលចយុតចកអសញញសត្វ េវទនខនធ 
របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះ ឯរូបកខនធ របស់សត្វ 
ទងំេនះ មិនែមនជមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វកលបរនិិព្វ ន 
កនុងអរូបភព កលចូលេទកន់អសញញសត្វេនះ េវទនខនធ របស់សត្វ 
ទងំេនះ នឹងមិនរលត់េទផង រូបកខនធ មិនរលត់េទផង កនុងទីេនះ ។ 
 [២០៩] េវទនខនធ របស់សត្វ  មិនរលត់េទ កនុងទី  
សញញ ខនធ របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួកសត្វ 
កលចូលេទកន់ចតុេ ករភព និងបញច េ ករភព េវទនខនធ របស់ 
សត្វទងំេនះ មិនរលត់េទ កនុងទីេនះ ឯសញញ ខនធ របស់សត្វទងំេនះ 
មិនែមនជមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ េវទនខនធ របស់អសញញសត្វ 
ទងំេនះ  មិនរលត់េទផង  សញញ ខនធ   នឹងមិនរលត់េទផង  កនុងទីេនះ  ។ 
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៩៦ 
អភិធមមបិដេក   យមកំ 

យស   បន យតថ សញញ ខេនធ  ន និរុជឈសិ តិ 
តស  តតថ េវទនខេនធ  ន និរុជឈតីតិ ។ បរនិពិ្វន្ត នំ 
េតសំ តតថ សញញ ខេនធ  ន និរុជឈសិ តិ េន ច េតសំ 
តតថ េវទនខេនធ  ន និរុជឈតិ អសញញស ្ត នំ(១) េតសំ 
តតថ សញញ ខេនធ  ច ន និរុជឈសិ តិ េវទនខេនធ  ច 
ន     និរុជឈតិ      ។ 
 [២១០] យស  របូកខ េនធ  និរុជឈតិថ តស  េវ- 
ទនខេនធ  និរុជឈសិ តីតិ ។ បរនិិព្វន្ត នំ េតសំ របូ- 
កខ េនធ  និរុជឈតិថ េន ច េតសំ េវទនខេនធ  និរុជឈ-ិ 
ស តិ ឥតេរសំ េតសំ របូកខ េនធ  ច និរុជឈតិថ េវទន- 
ខេនធ  ច និរុជឈសិ តិ ។ យស   បន េវទនខេនធ  
និរុជឈសិ តិ តស  របូកខ េនធ  និរុជឈ ិ ថ តិ ។ មន្ត  ។ 
 [២១១] យស  េវទនខេនធ  និរុជឈតិថ តស  
សញញ ខេនធ  និរុជឈសិ តីតិ ។ បរនិិព្វន្ត នំ េតសំ 
េវទនខេនធ  និរុជឈតិថ េន ច េតសំ សញញ ខេនធ  
និរុជឈសិ តិ ឥតេរសំ េតសំ េវទនខេនធ  ច និរុជឈតិថ 
សញញ ខេនធ  ច និរុជឈសិ តិ ។ យស   បន សញញ - 
ខេនធ  និរុជឈសិ តិ តស  េវទនខេនធ  និរុជឈ ិ ថ តិ ។ 
មន្ត      ។ 

     ១   ឱ.   អសញញស ្ត    ចវន្ត នន្តិ   ទិស តិ   ។ 
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៩៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

មួយយ៉ងេទៀត សញញ ខនធ របស់សត្វ  នឹងមិនរលត់េទ កនុងទី  
េវទនខនធ របស់សត្វេនះ មិនរលត់េទ កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួកសត្វ 
កលបរនិិព្វ ន សញញ ខនធ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទី 
េនះ ឯេវទនខនធ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិនរលត់េទ កនុង 
ទីេនះេទ សញញ ខនធ របស់អសញញសត្វទងំេនះ នឹងមិនរលត់េទផង 
េវទនខនធ   មិនរលត់េទផង   កនុងទីេនះ   ។ 
 [២១០] រូបកខនធ របស់សត្វ  រលត់េហើយ េវទនខនធ របស់ 
សត្វេនះ នឹងរលត់េទែដរឬ ។ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន រូបកខនធ របស់ 
សត្វទងំេនះ រលត់េហើយ ឯេវទនខនធ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិន 
រលត់េទេទ រូបកខនធ របស់ពួកសត្វទងំេនះ េ្រកេនះ រលត់េហើយផង 
េវទនខនធ នឹងរលត់េទផង ។ មួយយ៉ងេទៀត េវទនខនធ របស់សត្វ 

 នឹងរលត់េទ រូបកខនធ របស់សត្វេនះ រលត់េហើយែដរឬ ។ េអើ ។ 
 [២១១] េវទនខនធ របស់សត្វ  រលត់េហើយ សញញ ខនធ របស់ 
សត្វេនះ នឹងរលត់េទែដរឬ ។ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន េវទនខនធ 
របស់សត្វទងំេនះ រលត់េហើយ ឯសញញ ខនធ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិន 
រលត់េទេទ េវទនខនធ របស់ពួកសត្វទងំេនះ េ្រកេនះ រលត់េហើយផង 
សញញ ខនធ នឹងរលត់េទផង ។ មួយយ៉ងេទៀត សញញ ខនធ របស់សត្វ 

 នឹងរលត់េទ  េវទនខនធ  របស់សត្វេនះ  រលត់េហើយែដរឬ ។  េអើ ។ 
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៩៧ 

ខនធយមេក   បវត្តិ រស    និេ ធ េ  

 [២១២]    យតថ     របូកខ េនធ       និរុជឈតិថ     ។     េប      ។ 
 [២១៣] យស  យតថ របូកខ េនធ  និរុជឈតិថ 
តស  តតថ េវទនខេនធ  និរុជឈសិ តីតិ ។ បញច េ - 
កេរ បរនិិព្វន្ត នំ អសញញ ស ្ត នំ េតសំ តតថ របូ- 
កខ េនធ  និរុជឈតិថ េន ច េតសំ តតថ េវទនខេនធ  
និរុជឈសិ តិ ឥតេរសំ បញច េ ក នំ េតសំ តតថ 
របូកខ េនធ  ច និរុជឈតិថ េវទនខេនធ  ច និរុជឈសិ - 
តិ ។ យស   បន យតថ េវទនខេនធ  និរុជឈ-ិ 
ស តិ តស  តតថ របូកខ េនធ  និរុជឈ ិ ថ តិ ។ សុទធ សំ 
ឧបបជជន្ត នំ អរបូនំ េតសំ តតថ េវទនខេនធ  និ- 
រុជឈសិ តិ េន ច េតសំ តតថ របូកខ េនធ  និរុជឈតិថ 
ឥតេរសំ បញច េ ក នំ េតសំ តតថ េវទនខេនធ  
ច     និរុជឈសិ តិ     របូកខ េនធ      ច     និរុជឈតិថ    ។ 
 [២១៤] យស  យតថ េវទនខេនធ  និរុជឈតិថ 
តស  តតថ សញញ ខេនធ  និរុជឈសិ តីតិ ។ បរនិិព្វន្ត - 
នំ េតសំ តតថ េវទនខេនធ  និរុជឈតិថ េន ច េត- 
សំ តតថ សញញ ខេនធ  និរុជឈសិ តិ ឥតេរសំ ចតុ- 
េ ក នំ បញច េ ក នំ េតសំ តតថ េវទនខេនធ  
ច   និរុជឈតិថ    សញញ ខេនធ     ច   និរុជឈសិ តិ    ។   យស         បន 
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៩៧ 

ខនធយមកៈ   បវត្តិ រៈ   និេ ធ រៈ 

 [២១២]    រូបកខនធ    រលត់េហើយ    កនុងទី    ។    េប    ។ 
 [២១៣] រូបកខនធ របស់សត្វ  រលត់េហើយ កនុងទី  
េវទនខនធ របស់សត្វេនះ នឹងរលត់េទ កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួកសត្វ 
កលបរនិិព្វ ន កនុងបញច េ ករភព និងពួកអសញញសត្វ រូបកខនធ របស់សត្វ 
ទងំេនះ រលត់េហើយ កនុងទីេនះ ឯេវទនខនធ របស់សត្វទងំេនះ នឹង 
មិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ រូបកខនធ របស់សត្វទងំេនះ េ្រកេនះ ជ 
បញច េ ករៈ រលត់េហើយផង េវទនខនធ នឹងរលត់េទផង កនុងទីេនះ ។ 
មួយយ៉ងេទៀត េវទនខនធ របស់សត្វ  នឹងរលត់េទ កនុងទី  
រូបកខនធ របស់សត្វេនះ រលត់េហើយ កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួកសត្វ 
កលចូលេទកន់សុទធ ស និងពួកអរូប្រពហម េវទនខនធ របស់សត្វ 
ទងំេនះ នឹងរលត់េទ កនុងទីេនះ ឯរូបកខនធ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់ 
េហើយ កនុងទីេនះេទ េវទនខនធ របស់សត្វទងំេនះ េ្រកេនះ ជ 
បញច េ ករៈ នឹងរលត់េទផង រូបកខនធ រលត់េហើយផង កនុងទីេនះ ។ 
 [២១៤] េវទនខនធ របស់សត្វ  រលត់េហើយ កនុងទី  
សញញ ខនធ របស់សត្វេនះ នឹងរលត់េទ កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួកសត្វ 
កលបរនិិព្វ ន េវទនខនធ របស់សត្វទងំេនះ រលត់េហើយ កនុងទីេនះ 
ឯសញញ ខនធ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ េវទន- 
ខនធ របស់សត្វទងំេនះ េ្រកេនះ ជចតុេ ករៈ និងបញច េ ករៈ រលត់ 
េហើយផង   សញញ ខនធ   នឹងរលត់េទផង   កនុងទីេនះ ។   មួយយ៉ងេទៀត 
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៩៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

យតថ សញញ ខេនធ  និរុជឈសិ តិ តស  តតថ េវទន- 
ខេនធ  និរុជឈ ិ ថ តិ ។ សុទធ សំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ 
តតថ សញញ ខេនធ  និរុជឈសិ តិ េន ច េតសំ 
តតថ េវទនខេនធ  និរុជឈតិថ ឥតេរសំ ចតុេ ក នំ 
បញច េ ក នំ េតសំ តតថ សញញ ខេនធ  ច និរុ- 
ជឈសិ តិ      េវទនខេនធ        ច      និរុជឈតិថ     ។ 
 [២១៥] យស  របូកខ េនធ  ន និរុជឈតិថ តស  
េវទនខេនធ  ន និរុជឈសិ តីតិ ។ នតថិ ។ យស   
បន េវទនខេនធ  ន នរុិជឈសិ តិ តស  របូកខ េនធ  
ន     និរុជឈ ិ ថ តិ     ។     និរុជឈតិថ     ។ 
 [២១៦] យស  េវទនខេនធ  ន និរុជឈតិថ តស  
សញញ ខេនធ  ន និរុជឈសិ តីតិ ។ នតថិ ។ យស  

 បន សញញ ខេនធ  ន និរុជឈសិ តិ តស  េវទន- 
ខេនធ       ន      និរុជឈ ិ ថ តិ     ។     និរុជឈតិថ     ។ 
 [២១៧]   យតថ    របូកខ េនធ     ន    និរុជឈតិថ    ។    េប    ។ 
 [២១៨] យស  យតថ របូកខ េនធ  ន និរុជឈតិថ 
តស  តតថ េវទនខេនធ  ន និរុជឈសិ តីតិ ។ សុទធ - 
សំ       ឧបបជជន្ត នំ       អរបូនំ        េតសំ        តតថ       របូកខ េនធ  
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៩៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

សញញ ខនធ របស់សត្វ  នឹងរលត់េទ កនុងទី  េវទនខនធ របស់ 
សត្វេនះ រលត់េហើយ កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួកសត្វ កលចូលេទ 
កន់សុទធ ស សញញ ខនធ របស់សត្វទងំេនះ នឹងរលត់េទ កនុងទី 
េនះ ឯេវទនខនធ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះេទ 
សញញ ខនធ របស់សត្វទងំេនះ េ្រកេនះ ជចតុេ ករៈ និងបញច េ - 
ករៈ នឹងរលត់េទផង េវទនខនធ រលត់េហើយផង កនុងទីេនះ ។ 
 [២១៥] រូបកខនធ របស់សត្វ  មិនរលត់េហើយ េវទនខនធ 
របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទែដរឬ ។ មិនមនេទ ។ មួយយ៉ង 
េទៀត េវទនខនធ របស់សត្វ  នឹងមិនរលត់េទ រូបកខនធ របស់ 
សត្វេនះ   មិនរលត់េទេហើយែដរឬ   ។   រលត់េហើយ   ។ 
 [២១៦] េវទនខនធ របស់សត្វ  មិនរលត់េហើយ សញញ ខនធ 
របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទែដរឬ ។ មិនមនេទ ។ មួយយ៉ង 
េទៀត សញញ ខនធ របស់សត្វ  នឹងមិនរលត់េទ េវទនខនធ របស់ 
សត្វេនះ   មិនរលត់េហើយែដរឬ   ។   រលត់េហើយ    ។ 
 [២១៧]     រូបកខនធ    មិនរលត់េហើយ    កនុងទី     ។   េប   ។ 
 [២១៨] រូបកខនធ របស់សត្វ  មិនរលត់េហើយ កនុងទី  
េវទនខនធ របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួកសត្វ 
កលចូលេទកន់សុទធ ស និងពួកអរូប្រពហម រូបកខនធ របស់សត្វទងំេនះ 
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៩៩ 

ខនធយមេក   បវត្តិ រស    និេ ធ េ  

ន និរុជឈតិថ េន ច េតសំ តតថ េវទនខេនធ  ន 
និរុជឈសិ តិ សុទធ េស បរនិិព្វន្ត នំ អរេូប បរនិិព្វ- 
ន្ត នំ េតសំ តតថ របូកខ េនធ  ច ន និរុជឈតិថ េវទ- 
នខេនធ  ច ន និរុជឈសិ តិ ។ យស   បន 
យតថ េវទនខេនធ  ន និរុជឈសិ តិ តស  តតថ របូ- 
កខ េនធ  ន និរុជឈ ិ ថ តិ ។ បញច េ កេរ បរនិិព្វន្ត - 
នំ អសញញស ្ត នំ េតសំ តតថ េវទនខេនធ  ន និរុ- 
ជឈសិ តិ េន ច េតសំ តតថ របូកខ េនធ  ន និរុជឈតិថ 
សុទធ េស បរនិិព្វន្ត នំ អរេូប បរនិិព្វន្ត នំ េតសំ 
តតថ េវទនខេនធ  ច ន និរុជឈសិ តិ របូកខ េនធ  ច 
ន     និរុជឈតិថ    ។ 
 [២១៩] យស  យតថ េវទនខេនធ  ន និរុជឈតិថ 
តស  តតថ សញញ ខេនធ  ន និរុជឈសិ តីតិ ។ សុទធ - 
សំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ េវទនខេនធ  ន និរុជឈ-ិ 
តថ េន ច េតសំ តតថ សញញ ខេនធ  ន និរុជឈសិ តិ 
សុទធ េស បរនិិព្វន្ត នំ អសញញស ្ត នំ េតសំ តតថ 
េវទនខេនធ  ច ន និរុជឈតិថ សញញ ខេនធ  ច ន 
និរុជឈសិ តិ      ។      យស               បន       យតថ      សញញ ខេនធ  
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៩៩ 

ខនធយមកៈ   បវត្តិ រៈ   និេ ធ រៈ 

មិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះ ឯេវទនខនធ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជ 
នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងសុទធ ស 
បរនិិព្វ ន កនុងអរូបភព រូបកខនធ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េហើយផង 
េវទនខនធ នឹងមិនរលត់េទផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត េវទន- 
ខនធ របស់សត្វ  នឹងមិនរលត់េទ កនុងទី  រូបកខនធ របស់សត្វ 
េនះ មិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន 
កនុងបញច េ ករភព និងពួកអសញញសត្វ េវទនខនធ របស់សត្វទងំេនះ 
នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះ ឯរូបកខនធ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមន 
ជមិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងសុទធ ស 
បរនិិព្វ ន កនុងអរូបភព េវទនខនធ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនរលត់ 
េទផង   រូបកខនធ   មិនរលត់េហើយផង    កនុងទីេនះ   ។ 
 [២១៩] េវទនខនធ របស់សត្វ  មិនរលត់េហើយ កនុងទី  
សញញ ខនធ របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួកសត្វ 
កលចូលេទកន់សុទធ ស េវទនខនធ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់ 
េហើយ កនុងទីេនះ ឯសញញ ខនធ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជនឹងមិន 
រលត់េទ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងសុទធ ស និងពួក 
អសញញសត្វ េវទនខនធ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េហើយផង សញញ ខនធ 
នឹងមិនរលត់េទផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត សញញ ខនធរបស់សត្វ  
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១០០ 
អភិធមមបិដេក   យមកំ 

ន និរុជឈសិ តិ តស  តតថ េវទនខេនធ  ន និរុជឈ ិ ថ - 
តិ ។ បញច េ កេរ(១) បរនិិព្វន្ត នំ េតសំ តតថ សញញ - 
ខេនធ  ន និរុជឈសិ តិ េន ច េតសំ តតថ េវទន- 
ខេនធ  ន និរុជឈតិថ សុទធ េស បរនិិព្វន្ត នំ អសញញ- 
ស ្ត នំ(២) េតសំ តតថ សញញ ខេនធ  ច ន និរុជឈសិ តិ 
េវទនខេនធ      ច     ន     និរុជឈតិថ    ។ 

និេ ធ រ ំ  និដ្ឋិតំ   ។ 

 [២២០] យស  របូកខ េនធ  ឧបបជជតិ តស  េវទ- 
នខេនធ  និរុជឈតីតិ ។ េន ។ យស   បន េវទន- 
ខេនធ  និរុជឈតិ តស  របូកខ េនធ  ឧបបជជតីតិ ។ េន ។ 
 [២២១] យស  េវទនខេនធ  ឧបបជជតិ តស  
សញញ ខេនធ  និរុជឈតីតិ ។ េន ។ យស   បន 
សញញ ខេនធ  និរុជឈតិ តស  េវទនខេនធ  ឧបបជជតី- 
តិ    ។     េន     ។ 
 [២២២] យតថ របូកខ េនធ  ឧបបជជតិ តតថ េវទន- 
ខេនធ  និរុជឈតីតិ ។ អសញញសេត្ត តតថ របូកខ េនធ  
ឧបបជជតិ េន ច តតថ េវទនខេនធ  និរុជឈតិ បញច - 
េ កេរ តតថ របូកខ េនធ  ច ឧបបជជតិ េវទនខេនធ  ច 
និរុជឈតិ ។ យតថ  បន េវទនខេនធ  និរុជឈតិ 
      ១   ម.  បញច េ កេរតិ   ន   វជិជតិ   ។   ២   ឱ.  អសញញស ្ត នន្តិ   នតថិ   ។ 



207 

 

១០០ 
អភិធមមបិដក   យមកៈ 

នឹងមិនរលត់េទ កនុងទី  េវទនខនធ របស់សត្វេនះ មិនរលត់េហើយ 
កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងបញច េ ករភព សញញ - 
ខនធ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះ ឯេវទនខនធ របស់ 
សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ កល 
បរនិិព្វ ន កនុងសុទធ ស និងពួកអសញញសត្វ សញញ ខនធ របស់សត្វទងំ 
េនះ  នឹងមិនរលត់េទផង  េវទនខនធ  មិនរលត់េហើយផង  កនុងទីេនះ  ។ 

ចប់   និេ ធ រៈ   ។ 

 [២២០] រូបកខនធ របស់សត្វ  េកើតេឡើង េវទនខនធ របស់ 
សត្វេនះ រលត់េទែដរឬ ។ មិនរលត់េទ ។ មួយយ៉ងេទៀត េវទន- 
ខនធ របស់សត្វ  រលត់េទ រូបកខនធ របស់សត្វេនះ េកើតេឡើង 
ែដរឬ  ។   មិនេកើតេឡើងេទ   ។ 
 [២២១] េវទនខនធ របស់សត្វ  េកើតេឡើង សញញ ខនធ 
របស់សត្វេនះ រលត់េទែដរឬ ។ មិនរលត់េទ ។ មួយយ៉ងេទៀត 
សញញ ខនធ របស់សត្វ  រលត់េទ េវទនខនធ របស់សត្វេនះ េកើត 
េឡើងែដរឬ   ។   មិនេកើតេឡើងេទ   ។ 
 [២២២] រូបកខនធ េកើតេឡើង កនុងទី  េវទនខនធ រលត់េទ 
កនុងទីេនះែដរឬ ។ រូបកខនធ េកើតេឡើង កនុងអសញញសត្វេនះ ឯេវទនខនធ 
មិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ រូបកខនធ េកើតេឡើងផង េវទនខនធ រលត់ 
េទផង កនុងបញច េ ករភពេនះ  ។  មួយយ៉ងេទៀត  េវទនខនធ  រលត់េទ 
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១០១ 

ខនធយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទនិេ ធ េ  

តតថ របូកខ េនធ  ឧបបជជតីតិ ។ អរេូប តតថ េវទនខេនធ  
និរុជឈតិ េន ច តតថ របូកខ េនធ  ឧបបជជតិ បញច េ កេរ 
តតថ េវទនខេនធ  ច និរុជឈតិ របូកខ េនធ  ច ឧបបជជតិ ។ 
 [២២៣] យតថ េវទនខេនធ  ឧបបជជតិ តតថ សញញ - 
ខេនធ  និរុជឈតីតិ ។ មន្ត  ។ យតថ  បន សញញ - 
ខេនធ  និរុជឈតិ តតថ េវទនខេនធ  ឧបបជជតីតិ ។ មន្ត  ។ 
 [២២៤] យស  យតថ របូកខ េនធ  ឧបបជជតិ 
តស  តតថ េវទនខេនធ  និរុជឈតីតិ ។ េន ។ យស  

 បន យតថ េវទនខេនធ  និរុជឈតិ តស  តតថ 
របូកខ េនធ       ឧបបជជតីតិ    ។     េន     ។ 
 [២២៥] យស  យតថ េវទនខេនធ  ឧបបជជតិ 
តស  តតថ សញញ ខេនធ  និរុជឈតីតិ ។ េន ។ យស  

 បន យតថ សញញ ខេនធ  និរុជឈតិ តស  តតថ 
េវទនខេនធ      ឧបបជជតីតិ    ។     េន     ។ 
 [២២៦] យស  របូកខ េនធ  នុបបជជតិ តស  េវ- 
ទនខេនធ  ន និរុជឈតីតិ ។ ចតុេ ក  បញច េ - 
ក  ចវន្ត នំ េតសំ របូកខ េនធ  នុបបជជតិ េន ច 
េតសំ េវទនខេនធ  ន និរុជឈតិ អរបូំ ឧបបជជន្ត នំ 
អសញញស ្ត       ចវន្ត នំ       េតសំ       របូកខ េនធ        ច      នុបបជជតិ 
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១០១ 

ខនធយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទនិេ ធ រៈ 

កនុងទី  រូបកខនធ េកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ េវទនខនធ រលត់ 
េទ កនុងអរូបភពេនះ ឯរូបកខនធ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ េវទនខនធ 
រលត់េទផង   រូបកខនធ   ក៏េកើតេឡើងផង   កនុងបញច េ ករភពេនះ   ។ 
 [២២៣] េវទនខនធ េកើតេឡើង កនុងទី  សញញ ខនធ រលត់ 
េទ កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត សញញ ខនធ រលត់ 
េទ   កនុងទី    េវទនខនធ   េកើតេឡើង   កនុងទីេនះែដរឬ   ។   េអើ   ។ 
 [២២៤] រូបកខនធ របស់សត្វ  េកើតេឡើង កនុងទី  េវទនខនធ 
របស់សត្វេនះ រលត់េទ កនុងទីេនះែដរឬ ។ មិនរលត់េទ ។ មួយ 
យ៉ងេទៀត េវទនខនធ របស់សត្វ  រលត់េទ កនុងទី  រូបកខនធ 
របស់សត្វេនះ   េកើតេឡើង   កនុងទីេនះែដរឬ  ។   មិនេកើតេឡើងេទ  ។ 
 [២២៥] េវទនខនធ របស់សត្វ  េកើតេឡើង កនុងទី  សញញ - 
ខនធ របស់សត្វេនះ រលត់េទ កនុងទីេនះែដរឬ ។ មិនរលត់េទ ។ មួយ 
យ៉ងេទៀត សញញ ខនធ របស់សត្វ  រលត់េទ កនុងទី  េវទនខនធ 
របស់សត្វេនះ េកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ មិនេកើតេឡើងេទ ។  
 [២២៦] រូបកខនធ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង េវទនខនធ របស់ 
សត្វេនះ មិនរលត់េទែដរឬ ។ ពួកសត្វ កលចយុត ចកចតុេ ករភព 
និងបញច េ ករភព រូបកខនធ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើង ឯេវទនខនធ 
របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិនរលត់េទេទ ពួកសត្វ កលចូលេទកន់ 
អរូបភព ចយុតចកអសញញសត្វ រូបកខនធ  របស់សត្វទងំេនះ  មិនេកើតេឡើង 
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១០២ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

េវទនខេនធ  ច ន និរុជឈតិ ។ យស   បន េវ- 
ទនខេនធ  ន និរុជឈតិ តស  របូកខ េនធ  នុបបជជតីតិ ។ 
បញច េ ករ ំ ឧបបជជន្ត នំ អសញញសត្តំ ឧបបជជន្ត ន ំ
េតសំ េវទនខេនធ  ន និរុជឈតិ េន ច េតសំ 
របូកខ េនធ  នុបបជជតិ អរបូំ ឧបបជជន្ត នំ អសញញស ្ត  
ចវន្ត នំ េតសំ េវទនខេនធ  ច ន និរុជឈតិ របូកខ - 
េនធ      ច     នុបបជជតិ     ។ 
 [២២៧] យស  េវទនខេនធ  នុបបជជតិ តស  
សញញ ខេនធ  ន និរុជឈតីតិ ។ ចតុេ ក  បញច - 
េ ក  ចវន្ត នំ េតសំ េវទនខេនធ  នុបបជជតិ េន 
ច េតសំ សញញ ខេនធ  ន និរុជឈតិ អសញញស ្ត នំ 
េតសំ េវទនខេនធ  ច នុបបជជតិ សញញ ខេនធ  ច ន 
និរុជឈតិ ។ យស   បន សញញ ខេនធ  ន និរុជឈតិ 
តស  េវទនខេនធ  នុបបជជតីតិ ។ ចតុេ ករ ំ បញច - 
េ ករ ំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ សញញ ខេនធ  ន និរុជឈ- 
តិ េន ច េតសំ េវទនខេនធ  នុបបជជតិ អសញញ- 
ស ្ត នំ េតសំ សញញ ខេនធ  ច ន និរុជឈតិ េវទ- 
នខេនធ       ច      នុបបជជតិ     ។ 



211 

 

១០២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ផង េវទនខនធ មិនរលត់េទផង ។ មួយយ៉ងេទៀត េវទនខនធ 
របស់សត្វ  មិនរលត់េទ រូបកខនធ របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើង 
ែដរឬ ។ ពួកសត្វ កលចូលេទកន់បញច េ ករភព ចូលេទកន់ 
អសញញសត្វ េវទនខនធ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េទ ឯរូបកខនធ 
របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិនេកើតេឡើងេទ ពួកសត្វ កលចូល 
េទកន់អរូបភព កលចយុតចកអសញញសត្វ េវទនខនធ របស់សត្វ 
ទងំេនះ   មិនរលត់េទផង   រូបកខនធ   មិនេកើតេឡើងផង   ។ 
 [២២៧] េវទនខនធ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង សញញ ខនធ 
របស់សត្វេនះ មិនរលត់េទែដរឬ ។ ពួកសត្វ កលចយុត ចកចតុេ - 
ករភព និងបញច េ ករភព េវទនខនធ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើង 
ឯសញញ ខនធ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិនរលត់េទេទ េវទនខនធ 
របស់អសញញសត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងផង សញញ ខនធ មិនរលត់េទ 
ផង ។ មួយយ៉ងេទៀត សញញ ខនធ របស់សត្វ  មិនរលត់េទ េវទ- 
នខនធ របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើងែដរឬ ។ ពួកសត្វ កលចូលេទ 
កន់ចតុេ ករភព និងបញច េ ករភព សញញ ខនធ របស់សត្វទងំេនះ 
មិនរលត់េទ ឯេវទនខនធ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិនេកើតេឡើង 
េទ សញញ ខនធ របស់អសញញសត្វទងំេនះ មិនរលត់េទផង េវទនខនធ 
មិនេកើតេឡើងផង   ។ 
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១០៣ 

ខនធយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទនិេ ធ េ  

 [២២៨] យតថ របូកខ េនធ  នុបបជជតិ តតថ េវទ- 
នខេនធ  ន និរុជឈតីតិ ។ និរុជឈតិ ។ យតថ  បន 
េវទនខេនធ  ន និរុជឈតិ តតថ របូកខ េនធ  នុបបជជតី- 
តិ    ។     ឧបបជជតិ     ។ 
 [២២៩] យតថ េវទនខេនធ  នុបបជជតិ តតថ សញញ - 
ខេនធ  ន និរុជឈតីតិ ។ មន្ត  ។ យតថ  បន 
សញញ ខេនធ  ន និរុជឈតិ តតថ េវទនខេនធ  នុបប- 
ជជតីតិ     ។      មន្ត      ។ 
 [២៣០] យស  យតថ របូកខ េនធ  នុបបជជតិ 
តស  តតថ េវទនខេនធ  ន និរុជឈតីតិ ។ ចតុេ ក- 

 បញច េ ក  ចវន្ត នំ េតសំ តតថ របូកខ េនធ  នុ- 
បបជជតិ េន ច េតសំ តតថ េវទនខេនធ  ន និ- 
រុជឈតិ អរបូំ ឧបបជជន្ត នំ អសញញស ្ត  ចវន្ត នំ េត- 
សំ តតថ របូកខ េនធ  ច នុបបជជតិ េវទនខេនធ  ច ន 
និរុជឈតិ ។ យស   បន យតថ េវទនខេនធ  ន 
និរុជឈតិ តស  តតថ របូកខ េនធ  នុបបជជតីតិ ។ បញច េ - 
ករ ំ ឧបបជជន្ត នំ អសញញសត្តំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ 
េវទនខេនធ  ន និរុជឈតិ េន ច េតសំ តតថ របូកខ េនធ  
នុបបជជតិ        អរបូំ       ឧបបជជន្ត នំ         អសញញស ្ត         ចវន្ត នំ 
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១០៣ 

ខនធយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទនិេ ធ រៈ 

 [២២៨] រូបកខនធ មិនេកើតេឡើង កនុងទី  េវទនខនធ មិនរលត់ 
េទ កនុងទីេនះែដរឬ ។ រលត់េទ ។ មួយយ៉ងេទៀត េវទនខនធ 
មិនរលត់េទ កនុងទី  រូបកខនធ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ 
េកើតេឡើង     ។ 
 [២២៩] េវទនខនធ មិនេកើតេឡើង កនុងទី  សញញ ខនធ មិន 
រលត់េទ កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត សញញ ខនធ មិន 
រលត់េទ កនុងទី  េវទនខនធ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ 
 [២៣០] រូបកខនធ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង កនុងទី  េវទ- 
នខនធ របស់សត្វេនះ មិនរលត់េទ កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួកសត្វ កល 
ចយុត ចកចតុេ ករភព និងបញច េ ករភព រូបកខនធ របស់សត្វទងំេនះ 
មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ ឯេវទនខនធ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជ 
មិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ កលចូលេទកន់អរូបភព ចយុត 
ចកអសញញសត្វ រូបកខនធ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងផង េវទ- 
នខនធ មិនរលត់េទផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត េវទនខនធ 
របស់សត្វ  មិនរលត់េទ កនុងទី  រូបកខនធ របស់សត្វេនះ មិន 
េកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួកសត្វ កលចូលេទកន់បញច េ ករភព 
ចូលេទកន់អសញញសត្វ េវទនខនធ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េទ 
កនុងទីេនះ ឯរូបកខនធ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិនេកើតេឡើង កនុងទី 
េនះេទ  ពួកសត្វ  កលចូលេទកន់អរូបភព  កលចយុត   ចកអសញញសត្វ 
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១០៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

េតសំ តតថ េវទនខេនធ  ច ន និរុជឈតិ របូកខ េនធ   
ច     នុបបជជតិ    ។ 
 [២៣១] យស  យតថ េវទនខេនធ  នុបបជជតិ 
តស  តតថ សញញ ខេនធ  ន និរុជឈតីតិ ។ ចតុេ - 
ក  បញច េ ក  ចវន្ត នំ េតសំ តតថ េវទន- 
ខេនធ  នុបបជជតិ េន ច េតសំ តតថ សញញ ខេនធ  
ន និរុជឈតិ អសញញស ្ត នំ េតសំ តតថ េវទនខេនធ  
ច នុបបជជតិ សញញ ខេនធ  ច ន និរុជឈតិ ។ យស  

 បន យតថ សញញ ខេនធ  ន និរុជឈតិ តស  តតថ 
េវទនខេនធ  នុបបជជតីតិ ។ ចតុេ ករ ំ បញច េ ករ ំ
ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ សញញ ខេនធ  ន និរុជឈតិ 
េន ច េតសំ តតថ េវទនខេនធ  នុបបជជតិ អសញញ- 
ស ្ត នំ េតសំ តតថ សញញ ខេនធ  ច ន និរុជឈតិ 
េវទនខេនធ      ច     នុបបជជតិ     ។ 
 [២៣២] យស  របូកខ េនធ  ឧបបជជិតថ តស  
េវទនខេនធ  និរុជឈ ិ ថ តិ ។ មន្ត  ។ យស  

 បន េវទនខេនធ  និរុជឈតិថ តស  របូកខ េនធ  
ឧបបជជិ ថ តិ     ។     មន្ត      ។ 
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១០៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

េវទនខនធ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េទផង រូបកខនធ មិនេកើតេឡើង 
ផង    កនុងទីេនះ   ។ 
 [២៣១] េវទនខនធ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង កនុងទី  
សញញ ខនធ របស់សត្វេនះ មិនរលត់េទ កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួក 
សត្វ កលចយុត ចកចតុេ ករភព និងបញច េ ករភព េវទនខនធ របស់ 
សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ ឯសញញ ខនធ របស់សត្វទងំ 
េនះ មិនែមនជមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ េវទនខនធ របស់អសញញ- 
សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងផង សញញ ខនធ មិនរលត់េទផង កនុងទី 
េនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត សញញ ខនធ របស់សត្វ  មិនរលត់េទ 
កនុងទី  េវទនខនធ របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរ 
ឬ ។ ពួកសត្វ កលចូលេទកន់ចតុេ ករភព និងបញច េ ករភព 
សញញ ខនធ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េទ កនុងទីេនះ ឯេវទនខនធ 
របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ សញញ ខនធ 
របស់អសញញសត្វទងំេនះ មិនរលត់េទផង េវទនខនធ មិនេកើតេឡើង 
ផង   កនុងទីេនះ   ។ 
 [២៣២] រូបកខនធ របស់សត្វ  េកើតេហើយ េវទនខនធ របស់ 
សត្វេនះ រលត់េហើយែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត េវទនខនធ 
របស់សត្វ  រលត់េហើយ រូបកខនធ របស់សត្វេនះ េកើតេហើយែដរ 
ឬ    ។   េអើ   ។ 
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១០៥ 

ខនធយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទនិេ ធ េ  

 [២៣៣] យស  េវទនខេនធ  ឧបបជជិតថ តស  

សញញ ខេនធ  និរុជឈ ិ ថ តិ ។ មន្ត  ។ យស   

បន សញញ ខេនធ  និរុជឈតិថ តស  េវទនខេនធ  ឧបប- 

ជជិ ថ តិ      ។     មន្ត      ។ 

 [២៣៤]      យតថ      របូកខ េនធ       ឧបបជជិតថ      ។      េប      ។ 

 [២៣៥] យស  យតថ របូកខ េនធ  ឧបបជជិតថ តស  

តតថ េវទនខេនធ  និរុជឈ ិ ថ តិ ។ អសញញស ្ត នំ 

េតសំ តតថ របូកខ េនធ  ឧបបជជិតថ េន ច េតសំ 

តតថ េវទនខេនធ  និរុជឈតិថ បញច េ ក នំ េតសំ 

តតថ របូកខ េនធ  ច ឧបបជជិតថ េវទនខេនធ  ច និរុជឈ-ិ 

តថ ។ យស   បន យតថ េវទនខេនធ  និរុជឈតិថ 

តស  តតថ របូកខ េនធ  ឧបបជជិ ថ តិ ។ អរបូនំ េតសំ 

តតថ េវទនខេនធ  និរុជឈតិថ េន ច េតសំ តតថ របូ- 

កខ េនធ  ឧបបជជិតថ បញច េ ក នំ េតសំ តតថ េវទន- 

ខេនធ       ច     និរុជឈតិថ      របូកខ េនធ       ច      ឧបបជជិតថ     ។ 

 [២៣៦] យស  យតថ េវទនខេនធ  ឧបបជជិតថ 

តស       តតថ       សញញ ខេនធ        និរុជឈ ិ ថ តិ      ។      មន្ត       ។ 
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១០៥ 

ខនធយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទនិេ ធ រៈ 

 [២៣៣] េវទនខនធ របស់សត្វ  េកើតេហើយ សញញ ខនធ 
របស់សត្វេនះ រលត់េហើយែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត សញញ - 
ខនធ របស់សត្វ  រលត់េហើយ េវទនខនធ របស់សត្វេនះ េកើត 
េហើយែដរឬ    ។   េអើ   ។ 
 [២៣៤]     រូបកខនធ    េកើតេហើយ    កនុងទី    ។    េប   ។ 
 [២៣៥] រូបកខនធ របស់សត្វ  េកើតេហើយ កនុងទី  
េវទនខនធ របស់សត្វេនះ រលត់េហើយ កនុងទីេនះែដរឬ ។ រូបកខនធ 
របស់អសញញសត្វទងំេនះ េកើតេហើយ កនុងទីេនះ ឯេវទនខនធ របស់ 
សត្វទងំេនះ មិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះេទ រូបកខនធ របស់សត្វ 
ទងំេនះ ជបញច េ ករៈ េកើតេហើយផង េវទនខនធ រលត់េហើយ 
ផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត េវទនខនធ របស់សត្វ  រលត់ 
េហើយ កនុងទី  រូបកខនធ របស់សត្វេនះ េកើតេហើយ កនុងទីេនះែដរ 
ឬ ។ េវទនខនធ របស់អរូប្រពហមទងំេនះ រលត់េហើយ កនុងទីេនះ 
ឯរូបកខនធ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេហើយ កនុងទីេនះេទ េវទនខនធ 
របស់សត្វទងំេនះ ជបញច េ ករៈ រលត់េហើយផង រូបកខនធ េកើត 
េហើយផង    កនុងទីេនះ   ។ 
 [២៣៦] េវទនខនធ របស់សត្វ  េកើតេហើយ កនុងទី  
សញញ ខនធ    របស់សត្វេនះ    រលត់េហើយ    កនុងទីេនះែដរឬ   ។   េអើ   ។ 
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១០៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

យស   បន យតថ សញញ ខេនធ  និរុជឈតិថ តស  
តតថ     េវទនខេនធ      ឧបបជជិ ថ តិ     ។    មន្ត      ។ 
 [២៣៧] យស  របូកខ េនធ  នុបបជជិតថ តស  
េវទនខេនធ  ន និរុជឈ ិ ថ តិ ។ នតថិ ។ យស   
បន េវទនខនធ ន និរុជឈតិថ តស  របូកខ េនធ  
នុបបជជិ ថ តិ    ។     នតថិ     ។ 
 [២៣៨] យស  េវទនខេនធ  នុបបជជិតថ តស  
សញញ ខេនធ  ន និរុជឈ ិ ថ តិ ។ នតថិ ។ យស   បន 
សញញ ខេនធ  ន និរុជឈតិថ តស  េវទនខេនធ  នុបប- 
ជជិ ថ តិ     ។      នតថិ     ។ 
 [២៣៩]   យតថ     របូកខ េនធ      នុបបជជិតថ    ។    េប     ។ 
 [២៤០] យស  យតថ របូកខ េនធ  នុបបជជិតថ 
តស  តតថ េវទនខេនធ  ន និរុជឈ ិ ថ តិ ។ អរបូន ំ
េតសំ តតថ របូកខ េនធ  នុបបជជិតថ េន ច េតសំ 
តតថ េវទនខេនធ  ន និរុជឈតិថ សុទធ នំ េតសំ 
តតថ របូកខ េនធ  ច នុបបជជិតថ េវទនខេនធ  ច ន 
និរុជឈតិថ ។ យស   បន យតថ េវទនខេនធ  
ន និរុជឈតិថ តស  តតថ របូកខ េនធ  នុបបជជិ ថ - 
តិ        ។         អសញញស ្ត នំ         េតសំ        តតថ        េវទនខេនធ  
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១០៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

មួយយ៉ងេទៀត សញញ ខនធ របស់សត្វ  រលត់េហើយ កនុងទី  
េវទនខនធ របស់សត្វេនះ េកើតេហើយ កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ 
 [២៣៧] រូបកខនធ របស់សត្វ  មិនេកើតេហើយ េវទនខនធ 
របស់សត្វេនះ មិនរលត់េហើយែដរឬ ។ មិនមនេទ ។ មួយយ៉ង 
េទៀត េវទនខនធ របស់សត្វ  មិនរលត់េហើយ រូបកខនធ របស់សត្វ 
េនះ   មិនេកើតេហើយែដរឬ   ។   មិនមនេទ   ។ 
 [២៣៨] េវទនខនធ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើងេហើយ 
សញញ ខនធ របស់សត្វេនះ មិនរលត់េហើយែដរឬ ។ មិនមនេទ ។ 
មួយយ៉ងេទៀត សញញ ខនធ របស់សត្វ  មិនរលត់េហើយ េវទន- 
ខនធ   របស់សត្វេនះ   មិនេកើតេហើយែដរឬ   ។   មិនមនេទ   ។ 
 [២៣៩] រូបកខនធ   មិនេកើតេហើយ   កនុងទី    ។   េប   ។ 
 [២៤០] រូបកខនធ របស់សត្វ  មិនេកើតេហើយ កនុងទី  
េវទនខនធ របស់សត្វេនះ មិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះែដរឬ ។ រូបកខនធ 
របស់អរូប្រពហមទងំេនះ មិនេកើតេហើយ កនុងទីេនះ ឯេវទនខនធ 
របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះេទ ឯរូបកខនធ 
របស់សុទធ សសត្វទងំេនះ មិនេកើតេហើយផង េវទនខនធ មិនរលត់ 
េហើយផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត េវទនខនធ របស់សត្វ 

 មិនរលត់េហើយ កនុងទី  រូបកខនធ របស់សត្វេនះ មិនេកើត 
េហើយ     កនុងទីេនះែដរឬ    ។    េវទនខនធ     របស់អសញញសត្វទងំេនះ 
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១០៧ 

ខនធយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទនិេ ធ េ  

ន និរុជឈតិថ េន ច េតសំ តតថ របូកខ េនធ  នុបបជជិតថ 
សុទធ នំ េតសំ តតថ េវទនខេនធ  ច ន និរុជឈតិថ 
របូកខ េនធ      ច      នុបបជជិតថ    ។ 
 [២៤១] យស  យតថ េវទនខេនធ  នុបបជជិតថ 
តស  តតថ សញញ ខេនធ  ន និរុជឈ ិ ថ តិ ។ មន្ត  ។ 
យស   បន យតថ សញញ ខេនធ  ន និរុជឈតិថ 
តស  តតថ េវទនខេនធ  នុបបជជិ ថ តិ ។ មន្ត  ។ 
 [២៤២] យស  របូកខ េនធ  ឧបបជជិស តិ តស  
េវទនខេនធ  និរុជឈសិ តីតិ ។ មន្ត  ។ យស  

 បន េវទនខេនធ  និរុជឈសិ តិ តស  របូកខ េនធ  
ឧបបជជិស តីតិ ។ បចឆិមភវកិនំ ឧបបជជន្ត នំ េយ 
ច អរបូំ ឧបបជជិ ្វ  បរនិិព្វ យិស ន្តិ េតសំ េវទន- 
ខេនធ  និរុជឈសិ តិ េន ច េតសំ របូកខ េនធ  ឧបប- 
ជជិស តិ ឥតេរសំ េតសំ េវទនខេនធ  ច និរុជឈសិ តិ 
របូកខ េនធ        ច      ឧបបជជិស តិ      ។ 
 [២៤៣] យស  េវទនខេនធ  ឧបបជជិស តិ តស  
សញញ ខេនធ  និរុជឈសិ តីតិ ។ មន្ត  ។ យស  

      បន      សញញ ខេនធ       និរុជឈសិ តិ       តស        េវទនខេនធ  
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១០៧ 

ខនធយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទនិេ ធ រៈ 

មិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះ  ឯរូបកខនធ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជ 
មិនេកើតេហើយ កនុងទីេនះេទ េវទនខនធ របស់សុទធ សសត្វទងំេនះ 
មិនរលត់េហើយផង    រូបកខនធ    មិនេកើតេហើយផង   កនុងទីេនះ   ។ 
 [២៤១] េវទនខនធ របស់សត្វ  មិនេកើតេហើយ កនុងទី  
សញញ ខនធ របស់សត្វេនះ មិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ 
មួយយ៉ងេទៀត សញញ ខនធ របស់សត្វ  មិនរលត់េហើយ កនុងទី  
េវទនខនធ របស់សត្វេនះ មិនេកើតេហើយ កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ 
 [២៤២] រូបកខនធ របស់សត្វ  នឹងេកើតេឡើង េវទនខនធ 
របស់សត្វេនះ នឹងរលត់េទែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត េវទ- 
នខនធ របស់សត្វ  នឹងរលត់េទ រូបកខនធ របស់សត្វេនះ នឹង 
េកើតេឡើងែដរឬ ។ ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កលចប់ 
បដិសនធិ និងពួកសត្វ  ចូលេទកន់អរូបភពេហើយ នឹងបរនិិព្វ ន 
េវទនខនធ របស់សត្វទងំេនះ នឹងរលត់េទ ឯរូបកខនធ របស់សត្វ 
ទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងេទ េវទនខនធ របស់សត្វទងំេនះ េ្រក 
េនះ   នឹងរលត់េទផង   ឯរូបកខនធ   នឹងេកើតេឡើងផង   ។ 
 [២៤៣] េវទនខនធ របស់សត្វ  នឹងេកើតេឡើង សញញ ខនធ 
របស់សត្វេនះ នឹងរលត់េទែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត 
សញញ ខនធ    របស់សត្វ     នឹងរលត់េទ     េវទនខនធ   របស់សត្វេនះ 



222 

 

១០៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

ឧបបជជិស តីតិ ។ បចឆិមភវកិនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ 
សញញ ខេនធ  និរុជឈសិ តិ េន ច េតសំ េវទន- 
ខេនធ  ឧបបជជិស តិ ឥតេរសំ េតសំ សញញ ខេនធ  ច 
និរុជឈសិ តិ      េវទនខេនធ      ច     ឧបបជជិស តិ     ។ 
 [២៤៤]     យតថ     របូកខ េនធ      ឧបបជជិស តិ    ។   េប   ។ 
 [២៤៥] យស  យតថ របូកខ េនធ  ឧបបជជិស តិ 
តស  តតថ េវទនខេនធ  និរុជឈសិ តីតិ ។ អសញញ- 
ស ្ត នំ េតសំ តតថ របូកខ េនធ  ឧបបជជិស តិ 
េន ច េតសំ តតថ េវទនខេនធ  និរុជឈសិ តិ បញច - 
េ ក នំ េតសំ តតថ របូកខ េនធ  ច ឧបបជជិស តិ 
េវទនខេនធ  ច និរុជឈសិ តិ ។ យស   បន 
យតថ េវទនខេនធ  និរុជឈសិ តិ តស  តតថ របូកខ - 
េនធ  ឧបបជជិស តីតិ ។ បចឆិមភវកិនំ បញច េ ករ ំ
ឧបបជជន្ត ន ំ អរបូនំ េតសំ តតថ េវទនខេនធ  និ- 
រុជឈសិ តិ េន ច េតសំ តតថ របូកខ េនធ  ឧបបជជិ- 
ស តិ ឥតេរសំ បញច េ ក នំ េតសំ តតថ េវទ- 
នខេនធ  ច និរុជឈសិ តិ របូកខ េនធ  ច ឧបបជជិស តិ ។ 
 [២៤៦] យស  យតថ េវទនខេនធ  ឧបបជជិស តិ 
តស      តតថ      សញញ ខេនធ       និរុជឈសិ តីតិ     ។      មន្ត       ។ 
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១០៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

នឹងេកើតេឡើងែដរឬ ។ ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កលចប់ 
បដិសនធិ សញញ ខនធ របស់សត្វទងំេនះ នឹងរលត់េទ ឯេវទនខនធ 
របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងេទ សញញ ខនធ របស់សត្វទងំេនះ 
េ្រកេនះ   នឹងរលត់េទផង   េវទនខនធ    នឹងេកើតេឡើងផង   ។ 
 [២៤៤]  រូបកខនធ   នឹងេកើតេឡើង    កនុងទី     ។   េប    ។ 
 [២៤៥] រូបកខនធ របស់សត្វ  នឹងេកើតេឡើង កនុងទី  េវទនខនធ 
របស់សត្វេនះ នឹងរលត់េទ កនុងទីេនះែដរឬ ។ រូបកខនធ របស់អសញញ- 
សត្វទងំេនះ នឹងេកើតេឡើង កនុងទីេនះ ឯេវទនខនធ របស់សត្វទងំេនះ 
នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ រូបកខនធ របស់ពួកសត្វ ជបញច េ ករៈ 
េនះ នឹងេកើតេឡើងផង េវទនខនធ នឹងរលត់េទផង កនុងទីេនះ ។ មួយ 
យ៉ងេទៀត េវទនខនធ របស់សត្វ  នឹងរលត់េទ កនុងទី  រូបកខនធ 
របស់សត្វេនះ នឹងេកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួកសត្វ ែដល 
េកើតកនុងបចឆិមភព កលចូលេទកន់បញច េ ករភព និងពួកអរូប្រពហម 
េវទនខនធ របស់សត្វទងំេនះ នឹងរលត់េទ កនុងទីេនះ ឯរូបកខនធ របស់ 
សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ េវទនខនធ របស់ពួកសត្វ 
ជបញច េ ករៈេនះ េ្រកេនះ នឹងរលត់េទផង រូបកខនធ នឹងេកើតេឡើងផង 
កនុងទីេនះ    ។ 
 [២៤៦] េវទនខនធ របស់សត្វ  នឹងេកើតេឡើង កនុងទី  
សញញ ខនធ   របស់សត្វេនះ    នឹងរលត់េទ    កនុងទីេនះែដរឬ   ។   េអើ   ។ 
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១០៩ 

ខនធយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទនិេ ធ េ  

យស   បន យតថ សញញ ខេនធ  និរុជឈសិ តិ 
តស  តតថ េវទនខេនធ  ឧបបជជិស តីតិ ។ បចឆិម- 
ភវកិនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ សញញ ខេនធ  និ- 
រុជឈសិ តិ េន ច េតសំ តតថ េវទនខេនធ  ឧបបជជិ- 
ស តិ ឥតេរសំ ចតុេ ក នំ បញច េ ក នំ េតសំ 
តតថ សញញ ខេនធ  ច និរុជឈសិ តិ េវទនខេនធ  ច 
ឧបបជជិស តិ    ។ 
 [២៤៧] យស  របូកខ េនធ  នុបបជជិស តិ តតថ 
េវទនខេនធ  ន និរុជឈសិ តីតិ ។ បចឆិមភវកិនំ 
ឧបបជជន្ត នំ េយ ច អរបូំ ឧបបជជិ ្វ  បរនិិព្វ យិ- 
ស ន្តិ េតសំ របូកខ េនធ  នុបបជជិស តិ េន ច េតសំ 
េវទនខេនធ  ន និរុជឈសិ តិ បរនិិព្វន្ត នំ េតសំ 
របូកខ េនធ  ច នុបបជជិស តិ េវទនខេនធ  ច ន និ- 
រុជឈសិ តិ ។ យស   បន េវទនខេនធ  ន និ- 
រុជឈសិ តិ តស  របូកខ េនធ  នុបបជជិស តីតិ ។ មន្ត  ។ 
 [២៤៨] យស  េវទនខេនធ  នុបបជជិស តិ 
តស  សញញ ខេនធ  ន និរុជឈសិ តីតិ ។ បចឆិមភវ-ិ 
កនំ      ឧបបជជន្ត នំ        េតសំ        េវទនខេនធ         នុបបជជិស តិ 
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១០៩ 

ខនធយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទនិេ ធ រៈ 

មួយយ៉ងេទៀត សញញ ខនធ របស់សត្វ  នឹងរលត់េទ កនុងទី  
េវទនខនធ របស់សត្វេនះ នឹងេកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួកសត្វ 
ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កលចប់បដិសនធិ សញញ ខនធ របស់សត្វទងំេនះ 
នឹងរលត់េទ កនុងទីេនះ ឯេវទនខនធ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិន 
េកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ សញញ ខនធ របស់ពួកសត្វ ជចតុេ ករៈ 
និងបញច េ ករៈ េ្រកេនះ នឹងរលត់េទផង េវទនខនធ នឹងេកើតេឡើង 
ផង   កនុងទីេនះ   ។ 
 [២៤៧] រូបកខនធ របស់សត្វ  នឹងមិនេកើតេឡើង េវទនខនធ 
របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួកសត្វ ែដល 
េកើតកនុងបចឆិមភព កលចប់បដិសនធិ និងពួកសត្វ  ចូលេទកន់អរូប- 
ភពេហើយ នឹងបរនិិព្វ ន រូបកខនធ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង 
ឯេវទនខនធ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជនឹងមិនរលត់េទេទ ពួកសត្វ 
កលបរនិិព្វ ន រូបកខនធ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងផង េវទ- 
នខនធ នឹងមិនរលត់េទផង ។ មួយយ៉ងេទៀត េវទនខនធ របស់ 
សត្វ  នឹងមិនរលត់េទ រូបកខនធ របស់សត្វេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង 
ែដរឬ    ។    េអើ    ។ 
 [២៤៨] េវទនខនធ របស់សត្វ  នឹងមិនេកើតេឡើង សញញ ខនធ 
របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទែដរឬ ។ ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិម- 
ភព  កលចប់បដិសនធិ  េវទនខនធ របស់សត្វទងំេនះ  នឹងមិនេកើតេឡើង 
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១១០ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

េន ច េតសំ សញញ ខេនធ  ន និរុជឈសិ តិ បរនិិព្វន្ត នំ 
េតសំ េវទនខេនធ  ច នុបបជជិស តិ សញញ ខេនធ  ច 
ន និរុជឈសិ តិ ។ យស   បន សញញ ខេនធ  ន 
និរុជឈសិ តិ តស  េវទនខេនធ  នុបបជជិស តីតិ ។ 
មន្ត      ។ 

 [២៤៩] យតថ របូកខ េនធ  នុបបជជិស តិ ។ េប ។ 
 [២៥០] យស  យតថ របូកខ េនធ  នុបបជជិស តិ 
តស  តតថ េវទនខេនធ  ន និរុជឈសិ តីតិ ។ បចឆិ- 
មភវកិនំ បញច េ ករ ំ ឧបបជជន្ត នំ អរបូនំ េតសំ 
តតថ របូកខ េនធ  នុបបជជិស តិ េន ច េតសំ តតថ 
េវទនខេនធ  ន និរុជឈសិ តិ បរនិិព្វន្ត នំ េតសំ តតថ 
របូកខ េនធ  ច នុបបជជិស តិ េវទនខេនធ  ច ន និ- 
រុជឈសិ តិ ។ យស   បន យតថ េវទនខេនធ  ន 
និរុជឈសិ តិ តស  តតថ របូកខ េនធ  នុបបជជិស តីតិ ។ 
អសញញស ្ត នំ េតសំ តតថ េវទនខេនធ  ន និ- 
រុជឈសិ តិ េន ច េតសំ តតថ របូកខ េនធ  នុបបជជិស តិ 
បរនិិព្វន្ត នំ េតសំ តតថ េវទនខេនធ  ច ន និរុជឈ-ិ 
ស តិ       របូកខ េនធ      ច      នុបបជជិស តិ    ។ 
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១១០ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ឯសញញ ខនធ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជនឹងមិនរលត់េទេទ ពួកសត្វ 
កលបរនិិព្វ ន េវទនខនធ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងផង 
សញញ ខនធ នឹងមិនរលត់េទផង ។ មួយយ៉ងេទៀត សញញ ខនធ របស់ 
សត្វ  នឹងមិនរលត់េទ េវទនខនធ របស់សត្វេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង 
ែដរឬ    ។    េអើ    ។ 
 [២៤៩]    រូបកខនធ   នឹងមិនេកើតេឡើង   កនុងទី     ។    េប    ។ 
 [២៥០] រូបកខនធ របស់សត្វ  នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទី  
េវទនខនធ របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួកសត្វ 
ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កលចូលេទកន់បញច េ ករភព និងពួកអរូប្រពហម 
រូបកខនធ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ ឯេវទនខនធ 
របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជនឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ 
កលបរនិិព្វ ន រូបកខនធ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងផង 
េវទនខនធ នឹងមិនរលត់េទផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត េវទន- 
ខនធ របស់សត្វ  នឹងមិនរលត់េទ កនុងទី  រូបកខនធ របស់សត្វ 
េនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ េវទនខនធ របស់អសញញសត្វ 
ទងំេនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះ ឯរូបកខនធ របស់សត្វទងំេនះ 
មិនែមនជនឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន 
េវទនខនធ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនរលត់េទផង រូបកខនធ នឹងមិន 
េកើតេឡើងផង    កនុងទីេនះ    ។ 
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១១១ 

ខនធយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទនិេ ធ េ  

 [២៥១] យស  យតថ េវទនខេនធ  នុបបជជិស តិ 

តស  តតថ សញញ ខេនធ  ន និរុជឈសិ តីតិ ។ បចឆិមភ- 

វកិនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ េវទនខេនធ  នុបបជជិ- 

ស តិ េន ច េតសំ តតថ សញញ ខេនធ  ន និរុជឈសិ តិ 

បរនិិព្វន្ត នំ អសញញស ្ត នំ េតសំ តតថ េវទនខេនធ  

ច នុបបជជិស តិ សញញ ខេនធ  ច ន និរុជឈសិ តិ ។ 

យស   បន យតថ សញញ ខេនធ  ន និរុជឈសិ តិ 

តស  តតថ េវទនខេនធ  នុបបជជិស តីតិ ។ មន្ត  ។ 

 [២៥២] យស  របូកខ េនធ  នុបបជជតិ តស  

េវទនខេនធ  និរុជឈ ិ ថ តិ ។ មន្ត  ។ យស   

បន េវទនខេនធ  និរុជឈតិថ តស  របូកខ េនធ  ឧបប- 

ជជតីតិ ។ សេព្វសំ ចវន្ត នំ អរបូំ ឧបបជជន្ត នំ 

េតសំ េវទនខេនធ  និរុជឈតិថ េន ច េតសំ របូ- 

កខ េនធ  ឧបបជជតិ បញច េ ករ ំ ឧបបជជន្ត នំ អសញញ- 

សត្តំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ េវទនខេនធ  ច និរុជឈតិថ 

របូកខ េនធ  ច ឧបបជជតិ ។ េប ។ (យថ ឧបបទ - 

េរ      បចចុបបេនននតីតំ        វភិត្តំ       តថ      ឥធ       វភិជិតព្វំ)     ។ 
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១១១ 

ខនធយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទនិេ ធ រៈ 

 [២៥១] េវទនខនធ របស់សត្វ  នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទី 
 សញញ ខនធ របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះែដរឬ ។ 

ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កលចប់បដិសនធិ េវទនខនធ របស់ 
សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ ឯសញញ ខនធ របស់សត្វ 
ទងំេនះ មិនែមនជនឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ កល 
បរនិិព្វ ន និងពួកអសញញសត្វ េវទនខនធ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិន 
េកើតេឡើងផង សញញ ខនធ នឹងមិនរលត់េទផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ង 
េទៀត សញញ ខនធ របស់សត្វ  នឹងមិនរលត់េទ កនុងទី  េវទន- 
ខនធ របស់សត្វេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ 
 [២៥២] រូបកខនធ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង េវទនខនធ 
របស់សត្វេនះ រលត់េហើយឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត េវទន- 
ខនធ របស់សត្វ  រលត់េហើយ រូបកខនធ របស់សត្វេនះ េកើតេឡើង 
ែដរឬ ។ ពួកសត្វទងំអស់ កលចយុត កលចូលេទកន់អរូបភព 
េវទនខនធ របស់សត្វទងំេនះ រលត់េហើយ ឯរូបកខនធ របស់សត្វទងំ- 
េនះ មិនេកើតេឡើងេទ ពួកសត្វ កលចូលេទកន់បញច េ ករភព 
ចូលេទកន់អសញញសត្វ េវទនខនធ របស់សត្វទងំេនះ រលត់េហើយ 
ផង រូបកខនធ េកើតេឡើងផង ។ េប ។ (ពកយថ បចចុបបនននិងអតីតៈ 
កនុងឧបបទ រៈ េយើងបនែចកមកេហើយ យ៉ង  បណ្ឌិ តគបបែីចក 
កនុងទីេនះ   ក៏យ៉ងេនះែដរ)    ។ 
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១១២ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [២៥៣] យស  របូកខ េនធ  ឧបបជជតិ តស  

េវទនខេនធ  និរុជឈសិ តីតិ ។ មន្ត  ។ យស  

 បន េវទនខេនធ  និរុជឈសិ តិ តស  របូកខ េនធ  

ឧបបជជតីតិ ។ សេព្វសំ ចវន្ត នំ អរបូំ ឧបបជជន្ត នំ 

េតសំ េវទនខេនធ  និរុជឈសិ តិ េន ច េតសំ 

របូកខ េនធ  ឧបបជជតិ បញច េ ករ ំ ឧបបជជន្ត នំ អ- 

សញញសត្តំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ េវទនខេនធ  ច 

និរុជឈសិ តិ       របូកខ េនធ      ច     ឧបបជជតិ    ។ 

 [២៥៤] យស  េវទនខេនធ  ឧបបជជតិ តស  

សញញ ខេនធ  និរុជឈសិ តីតិ ។ មន្ត  ។ យស   

បន សញញ ខេនធ  និរុជឈសិ តិ តស  េវទនខេនធ  

ឧបបជជតីតិ ។ សេព្វសំ ចវន្ត នំ អសញញសត្តំ ឧប- 

បជជន្ត នំ េតសំ សញញ ខេនធ  និរុជឈសិ តិ េន ច 

េតសំ េវទនខេនធ  ឧបបជជតិ ចតុេ ករ ំ បញច េ - 

ករ ំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ សញញ ខេនធ  ច និរុជឈសិ តិ 

េវទនខេនធ        ច      ឧបបជជតិ    ។ 

 [២៥៥]        យតថ        របូកខ េនធ         ឧបបជជតិ     ។      េប     ។ 
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១១២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [២៥៣] រូបកខនធ របស់សត្វ  េកើតេឡើង េវទនខនធ របស់ 

សត្វេនះ នឹងរលត់េទឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត េវទនខនធ 

របស់សត្វ  នឹងរលត់េទ រូបកខនធ របស់សត្វេនះ េកើតេឡើងឬ ។ 

ពួកសត្វទងំអស់ កលចយុត កលចូលេទកន់អរូបភព េវទនខនធ 

របស់សត្វទងំេនះ នឹងរលត់េទ ឯរូបកខនធ របស់សត្វទងំេនះ មិន 

េកើតេឡើងេទ ពួកសត្វ កលចូលេទកន់បញច េ ករភព កលចូលេទ 

កន់អសញញសត្វ េវទនខនធ របស់សត្វទងំេនះ នឹងរលត់េទផង 

រូបកខនធ   េកើតេឡើងផង    ។ 

 [២៥៤] េវទនខនធ របស់សត្វ  េកើតេឡើង សញញ ខនធ 

របស់សត្វេនះ នឹងរលត់េទឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត សញញ - 

ខនធ របស់សត្វ  នឹងរលត់េទ េវទនខនធ របស់សត្វេនះ េកើត 

េឡើងឬ ។ ពួកសត្វទងំអស់ កលចយុត កលចូលេទកន់អសញញសត្វ 

សញញ ខនធ របស់សត្វទងំេនះ នឹងរលត់េទ ឯេវទនខនធ របស់សត្វ 

ទងំេនះ មិនេកើតេឡើងេទ ពួកសត្វ កលចូលេទកន់ចតុេ ករភព 

និងបញច េ ករភព សញញ ខនធ របស់សត្វទងំេនះ នឹងរលត់េទផង 

េវទនខនធ    េកើតេឡើងផង   ។ 

 [២៥៥]    រូបកខនធ   េកើតេឡើង    កនុងទី    ។    េប    ។ 



232 

 

១១៣ 

ខនធយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទនិេ ធ េ  

 [២៥៦] យស  យតថ របូកខ េនធ  ឧបបជជតិ 
តស  តតថ េវទនខេនធ  និរុជឈសិ តីតិ ។ អសញញ- 
សត្តំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ របូកខ េនធ  ឧបបជជតិ េន 
ច េតសំ តតថ េវទនខេនធ  និរុជឈសិ តិ បញច េ ករ ំ
ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ របូកខ េនធ  ច ឧបបជជតិ េវទ- 
នខេនធ  ច និរុជឈសិ តិ ។ យស   បន យតថ 
េវទនខេនធ  និរុជឈសិ តិ តស  តតថ របូកខ េនធ  
ឧបបជជតីតិ ។ បញច េ ក  ចវន្ត នំ អរបូំ ឧប- 
បជជន្ត នំ េតសំ តតថ េវទនខេនធ  និរុជឈសិ តិ េន 
ច េតសំ តតថ របូកខ េនធ  ឧបបជជតិ បញច េ ករ ំ
ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ េវទនខេនធ  ច និរុជឈសិ តិ 
របូកខ េនធ      ច     ឧបបជជតិ    ។ 
 [២៥៧] យស  យតថ េវទនខេនធ  ឧបបជជតិ 
តស  តតថ សញញ ខេនធ  និរុជឈសិ តីតិ ។ មន្ត  ។ 
យស   បន យតថ សញញ ខេនធ  និរុជឈសិ តិ តស  
តតថ េវទនខេនធ  ឧបបជជតីតិ ។ ចតុេ ក  
បញច េ ក  ចវន្ត នំ េតសំ តតថ សញញ ខេនធ  
និរុជឈសិ តិ         េន         ច          េតសំ         តតថ        េវទនខេនធ  
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១១៣ 

ខនធយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទនិេ ធ រៈ 

 [២៥៦] រូបកខនធ របស់សត្វ  េកើតេឡើង កនុងទី  េវទ- 
នខនធ របស់សត្វេនះ នឹងរលត់េទ កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួកសត្វ 
កលចូលេទកន់អសញញសត្វ រូបកខនធ របស់សត្វទងំេនះ េកើតេឡើង 
កនុងទីេនះ ឯេវទនខនធ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទី 
េនះេទ ពួកសត្វ កលចូលេទកន់បញច េ ករភព រូបកខនធ របស់សត្វ 
ទងំេនះ េកើតេឡើងផង េវទនខនធ នឹងរលត់េទផង កនុងទីេនះ ។ 
មួយយ៉ងេទៀត េវទនខនធ របស់សត្វ  នឹងរលត់េទ កនុងទី  
រូបកខនធ របស់សត្វេនះ េកើតេឡើង កនុងទីេនះឬ ។ ពួកសត្វ កល 
ចយុត ចកបញច េ ករភព កលចូលេទកន់អរូបភព េវទនខនធ របស់ 
សត្វទងំេនះ នឹងរលត់េទ កនុងទីេនះ ឯរូបកខនធ របស់សត្វទងំេនះ 
មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ កលចូលេទកន់បញច េ ករ- 
ភព េវទនខនធ របស់សត្វទងំេនះ នឹងរលត់េទផង រូបកខនធ េកើត 
េឡើងផង   កនុងទីេនះ    ។ 
 [២៥៧] េវទនខនធ របស់សត្វ  េកើតេឡើង កនុងទី  
សញញ ខនធ របស់សត្វេនះ នឹងរលត់េទ កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ 
មួយយ៉ងេទៀត សញញ ខនធ របស់សត្វ  នឹងរលត់េទ កនុងទី  
េវទនខនធ របស់សត្វេនះ េកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួកសត្វ 
កលចយុត ចកចតុេ ករភព និងបញច េ ករភព សញញ ខនធ របស់សត្វ 
ទងំេនះ   នឹងរលត់េទ   កនុងទីេនះ   ឯេវទនខនធ    របស់សត្វទងំេនះ 
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១១៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

ឧបបជជតិ ចតុេ ករ ំ បញច េ ករ ំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ 
តតថ សញញ ខេនធ  ច និរុជឈសិ តិ េវទនខេនធ  ច 
ឧបបជជតិ     ។ 
 [២៥៨] យស  របូកខ េនធ  នុបបជជតិ តស  
េវទនខេនធ  ន និរុជឈសិ តីតិ ។ សេព្វសំ ចវន្ត នំ 
អរបូំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ របូកខ េនធ  នុបបជជតិ េន 
ច េតសំ េវទនខេនធ  ន និរុជឈសិ តិ បរនិិព្វន្ត នំ 
េតសំ របូកខ េនធ  ច នុបបជជតិ េវទនខេនធ  ច ន 
និរុជឈសិ តិ ។ យស   បន េវទនខេនធ  ន 
និរុជឈសិ តិ តស  របូកខ េនធ  នុបបជជតីតិ ។ មន្ត  ។ 
 [២៥៩] យស  េវទនខេនធ  នុបបជជតិ តស  
សញញ ខេនធ  ន និរុជឈសិ តីតិ ។ សេព្វសំ ចវន្ត នំ 
អសញញសត្តំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ េវទនខេនធ  នុបបជជតិ 
េន ច េតសំ សញញ ខេនធ  ន និរុជឈសិ តិ បរនិិ- 
ព្វន្ត នំ េតសំ េវទនខេនធ  ច នុបបជជតិ សញញ - 
ខេនធ  ច ន និរុជឈសិ តិ ។ យស   បន សញញ - 
ខេនធ  ន និរុជឈសិ តិ តស  េវទនខេនធ  នុបបជជតីតិ ។ 
មន្ត      ។ 
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១១៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ កលចូលេទកន់ចតុេ ករភព 
និងបញច េ ករភព សញញ ខនធ របស់សត្វទងំេនះ នឹងរលត់េទផង 
េវទនខនធ   េកើតេឡើងផង   កនុងទីេនះ   ។ 
 [២៥៨] រូបកខនធ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង េវទនខនធ 
របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទឬ ។ ពួកសត្វទងំអស់ កលចយុត 
កលចូលេទកន់អរូបភព រូបកខនធ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើង 
ឯេវទនខនធ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជនឹងមិនរលត់េទេទ ពួកសត្វ 
កលបរនិិព្វ ន រូបកខនធ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងផង េវទ- 
នខនធ នឹងមិនរលត់េទផង ។ មួយយ៉ងេទៀត េវទនខនធ របស់ 
សត្វ  នឹងមិនរលត់េទ រូបកខនធ របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើង 
ឬ    ។    េអើ    ។ 
 [២៥៩] េវទនខនធ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង សញញ ខនធ 
របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទឬ ។ ពួកសត្វទងំអស់ កលចយុត កល 
ចូលេទកន់អសញញសត្វ េវទនខនធ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើង 
ឯសញញ ខនធ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជនឹងមិនរលត់េទេទ ពួក 
សត្វ កលបរនិិព្វ ន េវទនខនធ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើង 
ផង សញញ ខនធ នឹងមិនរលត់េទផង ។ មួយយ៉ងេទៀត សញញ ខនធ 
របស់សត្វ  នឹងមិនរលត់េទ េវទនខនធ របស់សត្វេនះ មិនេកើត 
េឡើងឬ   ។   េអើ   ។ 
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១១៥ 

ខនធយមេក    បវត្តិ រស    ឧបបទនិេ ធ េ  

 [២៦០] យតថ របូកខ េនធ  នុបបជជតិ ។ េប ។ 
 [២៦១] យស  យតថ របូកខ េនធ  នុបបជជតិ 
តស  តតថ េវទនខេនធ  ន និរុជឈសិ តីតិ ។ បញច - 
េ ក  ចវន្ត នំ អរបូនំ(១) េតសំ តតថ របូកខ េនធ  
នុបបជជតិ េន ច េតសំ តតថ េវទនខេនធ  ន និរុ- 
ជឈសិ តិ បរនិិព្វន្ត នំ អសញញស ្ត  ចវន្ត នំ េតសំ 
តតថ របូកខ េនធ  ច នុបបជជតិ េវទនខេនធ  ច ន 
និរុជឈសិ តិ ។ យស   បន យតថ េវទនខេនធ  
ន និរុជឈសិ តិ តស  តតថ របូកខ េនធ  នុបបជជតីតិ ។ 
អសញញសត្តំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ េវទនខេនធ  
ន និរុជឈសិ តិ េន ច េតសំ តតថ របូកខ េនធ  
នុបបជជតិ បរនិិព្វន្ត នំ អសញញស ្ត  ចវន្ត នំ េតសំ 
តតថ េវទនខេនធ  ច ន និរុជឈសិ តិ របូកខ េនធ  ច 
នុបបជជតិ    ។ 
 [២៦២] យស  យតថ េវទនខេនធ  នុបបជជតិ 
តស  តតថ សញញ ខេនធ  ន និរុជឈសិ តីតិ ។ ចតុ- 
េ ក  បញច េ ក  ចវន្ត នំ េតសំ តតថ េវទន- 
ខេនធ  នុបបជជតិ េន ច េតសំ តតថ សញញ ខេនធ  
     ១   ឱ.   អរបំូ   ឧបបជជន្ត នន្តិ   ទិស តិ   ។ 
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១១៥ 

ខនធយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទនិេ ធ រៈ 

 [២៦០]   រូបកខនធ    មិនេកើតេឡើង    កនុងទី     ។    េប    ។ 
 [២៦១] រូបកខនធ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង កនុងទី  
េវទនខនធ របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះឬ ។ ពួកសត្វ 
កលចយុត ចកបញច េ ករភព និងពួកអរូប្រពហម រូបកខនធ របស់សត្វ 
ទងំេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ ឯេវទនខនធ របស់សត្វទងំេនះ 
មិនែមនជនឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កល 
ចយុត ចកអសញញសត្វ រូបកខនធ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងផង 
េវទនខនធ នឹងមិនរលត់េទផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត េវទ- 
នខនធ របស់សត្វ  នឹងមិនរលត់េទ កនុងទី  រូបកខនធ របស់សត្វ 
េនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះឬ ។ ពួកសត្វ កលចូលេទកន់អ- 
សញញសត្វ េវទនខនធ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះ 
ឯរូបកខនធ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ 
ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កលចយុត ចកអសញញសត្វ េវទនខនធ របស់ 
សត្វទងំេនះ នឹងមិនរលត់េទផង រូបកខនធ មិនេកើតេឡើងផង កនុងទីេនះ ។ 
 [២៦២] េវទនខនធ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង កនុងទី  
សញញ ខនធ របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះឬ ។ ពួកសត្វ 
កលចយុត ចកចតុេ ករភព និងបញច េ ករភព េវទនខនធ របស់សត្វ 
ទងំេនះ   មិនេកើតេឡើង   កនុងទីេនះ   ឯសញញ ខនធ   របស់សត្វទងំេនះ 
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អភិធមមបិដេក   យមកំ 

ន និរុជឈសិ តិ បរនិិព្វន្ត នំ អសញញស ្ត នំ េតសំ តតថ 
េវទនខេនធ  ច នុបបជជតិ សញញ ខេនធ  ច ន និរុជឈសិ - 
តិ ។ យស   បន យតថ សញញ ខេនធ  ន និរុជឈសិ - 
តិ តស  តតថ េវទនខេនធ  នុបបជជតីតិ ។ មន្ត  ។ 
 [២៦៣] យស  របូកខ េនធ  នុបបជជិតថ តស  
េវទនខេនធ  និរុជឈសិ តីតិ ។ បរនិិព្វន្ត នំ េតសំ(១) 
របូកខ េនធ  នុបបជជិតថ េន ច េតសំ េវទនខេនធ  
និរុជឈសិ តិ ឥតេរសំ េតសំ របូកខ េនធ  ច ឧបបជជិតថ 
េវទនខេនធ  ច និរុជឈសិ តិ ។ យស   បន 
េវទនខេនធ  និរុជឈសិ តិ តស  របូកខ េនធ  ឧបបជជិ- 
ថ តិ      ។     មន្ត      ។ 

 [២៦៤] យស  េវទនខេនធ  ឧបបជជិតថ តស  
សញញ ខេនធ  និរុជឈសិ តីតិ ។ បរនិិព្វន្ត នំ េតសំ 
េវទនខេនធ  ឧបបជជិតថ េន ច េតសំ សញញ ខេនធ  
និរុជឈសិ តិ ឥតេរសំ េតសំ េវទនខេនធ  ច ឧបប- 
ជជិតថ សញញ ខេនធ  ច និរុជឈសិ តិ ។ យស   
បន សញញ ខេនធ  និរុជឈសិ តិ តស  េវទនខេនធ  
ឧបបជជិ ថ តិ    ។    មន្ត     ។ 
     ១   ឱ.   ឯតថន្តេរ   ត ថ តិ   ទិស តិ   ។ 
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អភិធមមបិដក   យមកៈ 

មិនែមនជនឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន 
និងពួកអសញញសត្វ េវទនខនធ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងផង 
សញញ ខនធ នឹងមិនរលត់េទផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត 
សញញ ខនធ របស់សត្វ  នឹងមិនរលត់េទ កនុងទី  េវទនខនធ 
របស់សត្វេនះ    មិនេកើតេឡើង   កនុងទីេនះឬ   ។   េអើ   ។ 
 [២៦៣] រូបកខនធ របស់សត្វ  មិនេកើតេហើយ េវទនខនធ 
របស់សត្វេនះ នឹងរលត់េទឬ ។ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន រូបកខនធ 
របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេហើយ ឯេវទនខនធ របស់សត្វទងំេនះ 
នឹងមិនរលត់េទេទ រូបកខនធ របស់ពួកសត្វេនះ េ្រកេនះ េកើតេហើយ 
ផង េវទនខនធ នឹងរលត់េទផង ។ មួយយ៉ងេទៀត េវទនខនធ របស់ 
សត្វ  នឹងរលត់េទ រូបកខនធ របស់សត្វេនះ េកើតេហើយឬ ។ េអើ ។ 
 [២៦៤] េវទនខនធ របស់សត្វ  េកើតេហើយ សញញ ខនធ 
របស់សត្វេនះ នឹងរលត់េទឬ ។ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន េវទនខនធ 
របស់សត្វទងំេនះ េកើតេហើយ ឯសញញ ខនធ របស់សត្វទងំេនះ នឹង 
មិនរលត់េទេទ េវទនខនធ របស់ពួកសត្វេនះ េ្រកេនះ េកើតេហើយ 
ផង សញញ ខនធ នឹងរលត់េទផង ។ មួយយ៉ងេទៀត សញញ ខនធ 
របស់សត្វ  នឹងរលត់េទ េវទនខនធ របស់សត្វេនះ េកើតេហើយ 
ឬ    ។    េអើ    ។ 
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១១៧ 

ខនធយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទនិេ ធ េ  

 [២៦៥] យស  របូកខ េនធ  ឧបបជជិតថ ។ េប ។ 
 [២៦៦] យស  របូកខ េនធ  ឧបបជជិតថ តស  
តតថ េវទនខេនធ  និរុជឈសិ តីតិ ។ បញច េ កេរ 
បរនិិព្វន្ត នំ អសញញស ្ត នំ េតសំ តតថ របូកខ េនធ  
ឧបបជជិតថ េន ច េតសំ តតថ េវទនខេនធ  និរុជឈ-ិ 
ស តិ ឥតេរសំ បញច េ ក នំ េតសំ តតថ របូ- 
កខ េនធ  ច ឧបបជជិតថ េវទនខេនធ  ច និរុជឈសិ តិ ។ 
យស   បន យតថ េវទនខេនធ  និរុជឈសិ តិ តស  
តតថ របូកខ េនធ  ឧបបជជិ ថ តិ ។ សុទធ សំ ឧបបជជ- 
ន្ត នំ អរបូនំ េតសំ តតថ េវទនខេនធ  និរុជឈសិ តិ 
េន ច េតសំ តតថ របូកខ េនធ  ឧបបជជិតថ ឥតេរសំ 
បញច េ ក នំ េតសំ តតថ េវទនខេនធ  ច និរុជឈសិ តិ 
របូកខ េនធ      ច     ឧបបជជិតថ     ។ 
 [២៦៧] យស  យតថ េវទនខេនធ  ឧបបជជិតថ 
តស  តតថ សញញ ខេនធ  និរុជឈសិ តីតិ ។ បរនិិ- 
ព្វន្ត នំ េតសំ តតថ េវទនខេនធ  ឧបបជជិតថ េន ច 
េតសំ តតថ សញញ ខេនធ  និរុជឈសិ តិ ឥតេរសំ ចតុេ - 
ក នំ         បញច េ ក នំ         េតសំ          តតថ        េវទនខេនធ  



241 

 

១១៧ 

ខនធយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទនិេ ធ រៈ 

 [២៥៥]    រូបកខនធ   របស់សត្វ    េកើតេហើយ    ។   េប   ។ 
 [២៦៦] រូបកខនធ របស់សត្វ  េកើតេហើយ កនុងទី  េវទន- 
ខនធ របស់សត្វេនះ នឹងរលត់េទ កនុងទីេនះឬ ។ ពួកសត្វ កលបរ-ិ 
និព្វ ន កនុងបញច េ ករភព និងពួកអសញញសត្វ រូបកខនធ របស់សត្វទងំ- 
េនះ េកើតេហើយ កនុងទីេនះ ឯេវទនខនធ របស់សត្វទងំេនះ នឹង 
មិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ រូបកខនធ របស់ពួកសត្វ ជបញច េ ករៈេនះ 
េ្រកេនះ េកើតេហើយផង េវទនខនធ នឹងរលត់េទផង ។ មួយយ៉ង 
េទៀត េវទនខនធ របស់សត្វ  នឹងរលត់េទ កនុងទី  រូបកខនធ 
របស់សត្វេនះ េកើតេហើយ កនុងទីេនះឬ ។ ពួកសត្វ កលចូលេទ 
កន់សុទធ ស និងពួកអរូប្រពហម េវទនខនធ របស់សត្វទងំេនះ នឹង 
រលត់េទ កនុងទីេនះ ឯរូបកខនធ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេហើយ 
កនុងទីេនះេទ េវទនខនធ របស់ពួកសត្វ ជបញច េ ករៈេនះ េ្រកេនះ 
នឹងរលត់េទផង   រូបកខនធ   េកើតេហើយផង   កនុងទីេនះ    ។ 
 [២៦៧]  េវទនខនធ របស់សត្វ  េកើតេហើយ កនុងទី  
សញញ ខនធ របស់សត្វេនះ នឹងរលត់េទ កនុងទីេនះឬ ។ ពួកសត្វ 
កលបរនិិព្វ ន េវទនខនធ របស់សត្វទងំេនះ េកើតេហើយ កនុងទីេនះ 
ឯសញញ ខនធ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ 
េវទនខនធ   របស់ពួកសត្វ  ជចតុេ ករៈ  និងបញច េ ករៈេនះ  េ្រកេនះ 
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អភិធមមបិដេក   យមកំ 

ច ឧបបជជិតថ សញញ ខេនធ  ច និរុជឈសិ តិ ។ យស  

 បន យតថ សញញ ខេនធ  និរុជឈសិ តិ តស  តតថ 

េវទនខេនធ  ឧបបជជិ ថ តិ ។ សុទធ សំ ឧបបជជន្ត នំ 

េតសំ តតថ សញញ ខេនធ  និរុជឈសិ តិ េន ច េតសំ 

តតថ េវទនខេនធ  ឧបបជជិតថ ឥតេរសំ ចតុេ ក នំ 

បញច េ ក នំ េតសំ តតថ សញញ ខេនធ  ច និរុជឈ-ិ 

ស តិ     េវទនខេនធ      ច      ឧបបជជិតថ    ។ 

 [២៦៨] យស  របូកខ េនធ  នុបបជជិតថ តស  

េវទនខេនធ  ន និរុជឈសិ តីតិ ។ នតថិ ។ យស  

 បន េវទនខេនធ  ន និរុជឈសិ តិ តស  របូ- 

កខ េនធ      នុបបជជិ ថ តិ     ។     ឧបបជជិតថ    ។ 

 [២៦៩] យស  េវទនខេនធ  នុបបជជិតថ តស  

សញញ ខេនធ  ន និរុជឈសិ តីតិ ។ នតថិ ។ យស   

បន សញញ ខេនធ  ន និរុជឈសិ តិ តស  េវទនខេនធ  

នុបបជជិ ថ តិ     ។      ឧបបជជិតថ      ។ 

 [២៧០]       យតថ       របូកខ េនធ         នុបបជជិតថ     ។      េប      ។ 
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១១៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

េកើតេហើយផង សញញ ខនធ នឹងរលត់េទផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត 

សញញ ខនធ របស់សត្វ  នឹងរលត់េទ កនុងទី  េវទនខនធ របស់ 

សត្វេនះ េកើតេហើយ កនុងទីេនះឬ ។ ពួកសត្វ កលចូលេទកន់ 

សុទធ ស សញញ ខនធ របស់សត្វទងំេនះ នឹងរលត់េទ កនុងទីេនះ 

ឯេវទនខនធ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេហើយ កនុងទីេនះេទ សញញ - 

ខនធ របស់ពួកសត្វ ជចតុេ ករៈ និងបញច េ ករៈេនះ េ្រកេនះ 

នឹងរលត់េទផង    េវទនខនធ   េកើតេហើយផង    កនុងទីេនះ   ។ 

 [២៦៨] រូបកខនធ របស់សត្វ  មិនេកើតេហើយ េវទនខនធ 

របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទឬ ។ មិនមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត 

េវទនខនធ របស់សត្វ  នឹងមិនរលត់េទ រូបកខនធ របស់សត្វេនះ 

មិនេកើតេហើយឬ    ។   េកើតេហើយ   ។ 

 [២៦៩] េវទនខនធ របស់សត្វ  មិនេកើតេហើយ សញញ ខនធ 

របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទឬ ។ មិនមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត 

សញញ ខនធ របស់សត្វ  នឹងមិនរលត់េទ េវទនខនធ របស់សត្វេនះ 

មិនេកើតេហើយឬ    ។    េកើតេហើយ    ។ 

 [២៧០]    រូបកខនធ     មិនេកើតេហើយ    កនុងទី     ។    េប    ។ 
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១១៩ 

ខនធយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទនិេ ធ េ  

 [២៧១] យស  យតថ របូកខ េនធ  នុបបជជិតថ តស  

តតថ េវទនខេនធ  ន និរុជឈសិ តីតិ ។ សុទធ សំ 

ឧបបជជន្ត នំ អរបូនំ េតសំ តតថ របូកខ េនធ  នុបប- 

ជជិតថ េន ច េតសំ តតថ េវទនខេនធ  ន និរុជឈ-ិ 

ស តិ សុទធ េស បរនិិព្វន្ត នំ អរេូប បរនិិព្វន្ត នំ 

េតសំ តតថ របូកខ េនធ  ច នុបបជជិតថ េវទនខេនធ  ច 

ន និរុជឈសិ តិ ។ យស   បន យតថ េវទនខេនធ  

ន និរុជឈសិ តិ តស  តតថ របូកខ េនធ  នុបបជជិ ថ តិ ។ 

បញច េ កេរ បរនិិព្វន្ត នំ អសញញស ្ត នំ េតសំ តតថ 

េវទនខេនធ  ន និរុជឈសិ តិ េន ច េតសំ តតថ 

របូកខ េនធ  នុបបជជិតថ សុទធ េស បរនិិព្វន្ត នំ អរេូប 

បរនិិព្វន្ត នំ េតសំ តតថ េវទនខេនធ  ច ន និរុជឈ-ិ 

ស តិ       របូកខ េនធ         ច       នុបបជជិតថ      ។ 

 [២៧២] យស  យតថ េវទនខេនធ  នុបបជជិតថ 

តស  តតថ សញញ ខេនធ  ន និរុជឈសិ តីតិ ។ 

សុទធ សំ         ឧបបជជន្ត នំ         េតសំ         តតថ         េវទនខេនធ  
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១១៩ 

 ខនធយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទនិេ ធ រៈ 

 [២៧១] រូបកខនធ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទី 
 េវទនខនធ របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះែដរឬ ។ 

ពួកសត្វ កលចូលេទកន់សុទធ ស និងពួកអរូប្រពហម រូបកខនធ របស់ 
សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះ ឯេវទនខនធ របស់សត្វ 
ទងំេនះ មិនែមនជនឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ កល 
បរនិិព្វ ន កនុងសុទធ ស កលបរនិិព្វ ន កនុងអរូបភព រូបកខនធ របស់សត្វ 
ទងំេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយផង េវទនខនធ នឹងមិនរលត់េទផង កនុងទី 
េនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត េវទនខនធ របស់សត្វ  នឹងមិនរលត់េទ កនុង 
ទី  រូបកខនធ របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះែដរឬ ។ 
ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងបញច េ ករភព និងពួកអសញញសត្វ េវ- 
ទនខនធ របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះ ឯរូបកខនធ របស់ 
សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ 
កលបរនិិព្វ ន កនុងសុទធ ស កលបរនិិព្វ ន កនុងអរូបភព េវទនខនធ 
របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនរលត់េទផង រូបកខនធ មិនេកើតេឡើងេហើយ 
ផង   កនុងទីេនះ   ។ 
 [២៧២] េវទនខនធ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុង 
ទី  សញញ ខនធ របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះែដរឬ ។ 
ពួកសត្វ   កលចូលេទកន់សុទធ ស    េវទនខនធ    របស់សត្វទងំេនះ   
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១២០ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

នុបបជជិតថ េន ច េតសំ តតថ សញញ ខេនធ  ន និរុជឈ-ិ 
ស តិ សុទធ េស បរនិិព្វន្ត នំ អសញញស ្ត នំ េតសំ 
តតថ េវទនខេនធ  ច នុបបជជិតថ សញញ ខេនធ  ច ន 
និរុជឈសិ តិ ។ យស   បន យតថ សញញ ខេនធ  
ន និរុជឈសិ តិ តស  តតថ េវទនខេនធ  នុបបជជិ ថ តិ ។ 
បរនិិព្វន្ត នំ េតសំ តតថ សញញ ខេនធ  ន និរុជឈសិ តិ 
េន ច េតសំ តតថ េវទនខេនធ  នុបបជជិតថ សុទធ - 
េស បរនិិព្វន្ត នំ អសញញស ្ត នំ េតសំ តតថ សញញ - 
ខេនធ     ច     ន     និរុជឈសិ តិ      េវទនខេនធ      ច     នុបបជជិតថ     ។ 

ឧបបទនិេ ធ រ ំ  និដ្ឋិតំ   ។ 

បវត្តិ េ    ។ 

បរញិញ េ  

 [២៧៣] េយ របូកខនធំ បរជិនតិ េ  
េវទនខនធំ បរជិនតីតិ ។ មន្ត  ។ េយ  
បន េវទនខនធំ បរជិនតិ េ  របូកខនធំ បរជិ- 
នតីតិ ។ មន្ត  ។ េយ របូកខនធំ ន បរជិនតិ 
េ       េវទនខនធំ       ន        បរជិនតីតិ       ។       មន្ត        ។ 
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១២០ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះ ឯសញញ ខនធ របស់សត្វទងំេនះ 
មិនែមនជមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុង 
សុទធ ស និងពួកអសញញសត្វ េវទនខនធ របស់សត្វទងំេនះ មិន 
េកើតេឡើងេហើយផង សញញ ខនធ នឹងមិនរលត់េទផង កនុងទីេនះ ។ 
មួយយ៉ងេទៀត សញញ ខនធ របស់សត្វ  នឹងមិនរលត់េទ កនុង 
ទី  េវទនខនធ របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះ 
ែដរឬ ។ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន សញញ ខនធ របស់សត្វទងំេនះ 
នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះ ឯេវទនខនធ របស់សត្វទងំេនះ មិន 
ែមនជមិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុង 
សុទធ ស និងពួកអសញញសត្វ សញញ ខនធ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិន 
រលត់េទផង  េវទនខនធ   មិនេកើតេឡើងេហើយផង    កនុងទីេនះ    ។ 

ចប់   ឧបបទនិេ ធ រៈ   ។ 

ចប់   បវត្តិ រៈ  ។ 

បរញិញ រៈ 
 [២៧៣] បុគគល  កណំត់ដឹង នូវរូបកខនធ បុគគលេនះ 
េឈម ះថកណំត់ដឹង នូវេវទនខនធែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត 
បុគគល  កណំត់ដឹង នូវេវទនខនធ បុគគលេនះ េឈម ះថកណំត់ 
ដឹង នូវរូបកខនធែដរឬ ។ េអើ ។ បុគគល  មិនកណំត់ដឹង នូវរូបកខនធ 
បុគគលេនះ     េឈម ះថមិនកណំត់ដឹង    នូវេវទនខនធែដរឬ    ។   េអើ   ។ 
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១២១ 

ខនធយមេក   បរញិញ េ  

េយ  បន េវទនខនធំ ន បរជិនតិ េ  របូកខនធំ 

ន    បរជិនតីតិ      ។     មន្ត       ។ 

 [២៧៤] េយ របូកខនធំ បរជិនិតថ េ  េវទន- 

ខនធំ បរជិនិ ថ តិ ។ មន្ត  ។ េយ  បន េវទ- 

នខនធំ បរជិនិតថ េ  របូកខនធំ បរជិនិ ថ តិ ។ 

មន្ត  ។ េយ របូកខនធំ ន បរជិនិតថ េ  េវទ- 

នខនធំ ន បរជិនិ ថ តិ ។ មន្ត  ។ េយ  

បន េវទនខនធំ ន បរជិនិតថ េ  របូកខនធំ ន បរ-ិ 

ជនិ ថ តិ      ។     មន្ត       ។ 

 [២៧៥] េយ របូកខនធំ បរជិនិស តិ េ  

េវទនខនធំ បរជិនិស តីតិ ។ មន្ត  ។ េយ  

បន េវទនខនធំ បរជិនិស តិ េ  របូកខនធំ បរ-ិ 

ជនិស តីតិ ។ មន្ត  ។ េយ របូកខនធំ ន បរ-ិ 

ជនិស តិ េ  េវទនខនធំ ន បរជិនិស តីតិ ។ 

មន្ត  ។ េយ  បន េវទនខនធំ ន បរជិ- 

និស តិ េ  របូកខនធំ ន បរជិនិស តីតិ ។ មន្ត  ។ 

 [២៧៦]       េយ         រ ូបកខ នធំ       បរជិនតិ         េ  
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១២១ 

ខនធយមកៈ    បរញិញ រៈ 

មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  មិនកណំត់ដឹង នូវេវទនខនធ បុគគលេនះ 
េឈម ះថមិនកណំត់ដឹង    នូវរូបកខនធែដរឬ    ។   េអើ   ។ 
 [២៧៤] បុគគល  កណំត់ដឹងេហើយ នូវរូបកខនធ បុគគល 
េនះ េឈម ះថកណំត់ដឹងេហើយ នូវេវទនខនធែដរឬ ។ េអើ ។ 
មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  កណំត់ដឹងេហើយ នូវេវទនខនធ បុគគល 
េនះ េឈម ះថកណំត់ដឹងេហើយ នូវរូបកខនធែដរឬ ។ េអើ ។ បុគគល 

 មិនកណំត់ដឹងេហើយ នូវរូបកខនធ បុគគលេនះ េឈម ះថមិនកណំត់ 
ដឹងេហើយ នូវេវទនខនធែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល 

 មិនកណំត់ដឹងេហើយ នូវេវទនខនធ បុគគលេនះ េឈម ះថមិន 
កណំត់ដឹងេហើយ    នូវរូបកខនធែដរឬ    ។    េអើ    ។ 
 [២៧៥] បុគគល  នឹងកណំត់ដឹង នូវរូបកខនធ បុគគលេនះ 
េឈម ះថនឹងកណំត់ដឹង នូវេវទនខនធែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ង 
េទៀត បុគគល  នឹងកណំត់ដឹង នូវេវទនខនធ បុគគលេនះ េឈម ះ 
ថនឹងកណំត់ដឹង នូវរូបកខនធែដរឬ ។ េអើ ។ បុគគល  នឹងមិន 
កណំត់ដឹង នូវរូបកខនធ បុគគលេនះ េឈម ះថនឹងមិនកណំត់ដឹង នូវ 
េវទនខនធែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  នឹងមិនក-ំ 
ណត់ដឹង នូវេវទនខនធ បុគគលេនះ េឈម ះថនឹងមិនកណំត់ដឹង នូវ 
រូបកខនធែដរឬ   ។   េអើ   ។ 
 [២៧៦]    បុគគល    កំណត់ដឹង   នូវរូបកខនធ   បុគគលេនះ 
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១២២ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

េវទនខនធំ បរជិនិ ថ តិ ។ េន ។ េយ  បន 

េវទនខនធំ បរជិនិតថ េ  របូកខនធំ បរជិនតី- 

តិ ។ េន ។ េយ របូកខនធំ ន បរជិនតិ េ  

េវទនខនធំ ន បរជិនិ ថ តិ ។ អរ  របូកខនធំ ន 

បរជិនតិ េន ច េវទនខនធំ ន បរជិនិតថ អគគមគគ- 

សមងគិញច  អរហន្តញច  ឋេប ្វ  អវេស  បុគគ  

របូកខនធញច  ន បរជិនន្តិ េវទនខនធញច  ន បរជិនិតថ ។ 

េយ េ  បន េវទនខនធំ ន បរជិនិតថ េ  របូកខនធំ 

ន បរជិនតីតិ ។ អគគមគគសមងគី  េវទនខនធំ ន បរ-ិ 

ជនិតថ េន ច របូកខនធំ ន បរជិនតិ អគគមគគ- 

សមងគិញច  អរហន្តញច  ឋេប ្វ  អវេស  បុគគ  

េវទនខនធញច  ន បរជិនិតថ របូកខនធញច  ន បរជិនន្តិ ។ 

 [២៧៧] េយ របូកខនធំ បរជិនតិ េ  េវទ- 

នខនធំ      បរជិនិស តីតិ     ។      េន      ។       េយ              បន 
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១២២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

េឈម ះថកណំត់ដឹងេហើយ នូវេវទនខនធែដរឬ ។ េទ ។ មួយយ៉ងេទៀត 

បុគគល  កណំត់ដឹងេហើយ នូវេវទនខនធ បុគគលេនះ េឈម ះថក-ំ 

ណត់ដឹង នូវរូបកខនធែដរឬ ។ េទ ។ បុគគល  មិនកណំត់ដឹង នូវ 

រូបកខនធ បុគគលេនះ េឈម ះថមិនកណំត់ដឹងេហើយ នូវេវទនខនធែដរ 

ឬ ។ ្រពះអរហន្ត មិនកណំត់ដឹង នូវរូបកខនធ ែតមិនែមនជមិនកណំត់ 

ដឹងេហើយ នូវេវទនខនធេទ បុគគលទងំ យ ដ៏េសសសល់ េលើក 

ែលងែតអគគមគគសមងគិបុគគល និង្រពះអរហន្តេចញ សុទធែតមិនកណំត់ដឹង 

នូវរូបកខនធផង មិនកណំត់ដឹងេហើយ នូវេវទនខនធផង ។ មួយយ៉ងេទៀត 

បុគគល  មិនកណំត់ដឹងេហើយ នូវេវទនខនធ បុគគលេនះ េឈម ះថ 

មិនកណំត់ដឹង នូវរូបកខនធែដរឬ ។ អគគមគគសមងគិបុគគល មិនកណំត់ដឹង 

េហើយ នូវេវទនខនធ ែតមិនែមនជមិនកណំត់ដឹង នូវរូបកខនធេទ បុគគល 

ទងំ យ ដ៏េសសសល់ េវៀរែលងែតអគគមគគសមងគិបុគគល និង្រពះ 

អរហន្តេចញ សុទធែតមិនកណំត់ដឹងេហើយ នូវេវទនខនធផង មិនកណំត់ 

ដឹង   នូវរូបកខនធផង    ។ 

 [២៧៧] បុគគល  កណំត់ដឹង នូវរូបកខនធ បុគគលេនះ េឈម ះថ 

នឹងកណំត់ដឹង  នូវេវទនខនធែដរឬ  ។  េទ  ។  មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  
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១២៣ 

ខនធយមេក   បរញិញ េ  

េវទនខនធំ បរជិនិស តិ េ  របូកខនធំ បរជិនតីតិ ។  

េន ។ េយ របូកខនធំ ន បរជិនតិ េ  េវទន- 

ខនធំ ន បរជិនិស តីតិ ។ េយ មគគំ បដិលភិស ន្តិ 

េត របូកខនធំ ន បរជិនន្តិ េន ច េវទនខនធំ ន 

បរជិនិស ន្តិ អរ  េយ ច បុថុជជន មគគំ ន បដិ- 

លភិស ន្តិ េត របូកខនធញច  ន បរជិនន្តិ េវទនខនធញច  

ន បរជិនិស ន្តិ ។ េយ  បន េវទនខនធំ ន 

បរជិនិស តិ េ  របូកខនធំ ន បរជិនតីតិ ។ អគគ- 

មគគសមងគី  េវទនខនធំ ន បរជិនិស តិ េន ច 

របូកខនធំ ន បរជិនតិ អរ  េយ ច បុថុជជន 

មគគំ ន បដិលភិស ន្តិ េត េវទនខនធញច  ន បរជិ- 

និស ន្តិ     របូកខនធញច      ន     បរជិនន្តិ     ។ 

 [២៧៨] េយ របូកខនធំ បរជិនិតថ េ  េវទនខនធំ 

បរជិនិស តីតិ ។ េន ។ េយ  បន េវទនខនធំ 

បរជិនិស តិ     េ      របូកខនធំ     បរជិនិ ថ តិ     ។   េន  ។   េយ 



253 

 

១២៣ 

ខនធយមកៈ   បរញិញ រៈ 

នឹងកណំត់ដឹង នូវេវទនខនធ បុគគលេនះ េឈម ះថកណំត់ដឹង នូវ 

រូបកខនធែដរឬ ។ េទ ។ បុគគល  មិនកណំត់ដឹង នូវរូបកខនធ 

បុគគលេនះ េឈម ះថនឹងមិនកណំត់ដឹង នូវេវទនខនធែដរឬ ។ បុគគល 

ទងំ យ  នឹងបន នូវមគគ បុគគលទងំ យេនះ មិនកណំត់ដឹង 

នូវរូបកខនធ ែតមិនែមនជនឹងមិនកណំត់ដឹង នូវេវទនខនធេទ បុគគល  

ជ្រពះអរហន្តក្ដី ជបុថុជជនក្ដី នឹងមិនបន នូវមគគ បុគគលទងំ យ 

េនះ មិនកណំត់ដឹង នូវរូបកខនធផង នឹងមិនកណំត់ដឹង នូវេវទនខនធ 

ផង ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  នឹងមិនកណំត់ដឹង នូវេវទនខនធ 

បុគគលេនះ េឈម ះថមិនកណំត់ដឹង នូវរូបកខនធែដរឬ ។ អគគមគគសមងគិ- 

បុគគល នឹងមិនកណំត់ដឹង នូវេវទនខនធ ែតមិនែមនជមិនកណំត់ដឹង 

នូវរូបកខនធេទ បុគគលទងំ យ  ជ្រពះអរហន្តក្ដី ជបុថុជជនក្ដី នឹង 

មិនបន នូវមគគ បុគគលទងំ យេនះ នឹងមិនកណំត់ដឹង នូវេវទន- 

ខនធផង    មិនកណំត់ដឹង    នូវរូបកខនធផង   ។ 

 [២៧៨] បុគគល  កណំត់ដឹងេហើយ នូវរូបកខនធ បុគគល 

េនះ េឈម ះថនឹងកណំត់ដឹង នូវេវទនខនធែដរឬ ។ េទ ។ 

មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  នឹងកណំត់ដឹង នូវេវទនខនធ បុគគលេនះ 

េឈម ះថកណំត់ដឹងេហើយ     នូវរូបកខនធែដរឬ    ។    េទ    ។    បុគគល  
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១២៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

របូកខនធំ ន បរជិនិតថ េ  េវទនខនធំ ន បរជិ- 

និស តីតិ ។ េយ មគគំ បដិលភិស ន្តិ េត របូកខនធំ 

ន បរជិនិតថ េន ច េវទនខនធំ ន បរជិនិស ន្តិ 

អគគមគគសមងគី  េយ ច បុថុជជន មគគំ ន បដិល- 

ភិស ន្តិ េត របូកខនធញច  ន បរជិនិតថ េវទន- 

ខនធញច  ន បរជិនិស ន្តិ ។ េយ  បន េវទន- 

ខនធំ ន បរជិនិស តិ េ  របូកខនធំ ន បរជិ- 

និ ថ តិ ។ អរ  េវទនខនធំ ន បរជិនិស តិ េន 

ច របូកខនធំ ន បរជិនិតថ អគគមគគសមងគី  េយ ច 

បុថុជជន មគគំ ន បដិលភិស ន្តិ េត េវទនខនធញច  

ន     បរជិនិស ន្តិ      របូកខនធញច      ន     បរជិនិតថ     ។ 

បរញិញ រ ំ  និដ្ឋិតំ   ។ 

ខនធយមកំ   និដ្ឋិតំ   ។ 
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១២៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

មិនកណំត់ដឹងេហើយ នូវរូបកខនធ បុគគលេនះ េឈម ះថនឹងមិនកណំត់ដឹង 

នូវេវទនខនធែដរឬ ។ បុគគលទងំ យ  នឹងបន នូវមគគ បុគគល 

ទងំ យេនះ នឹងមិនកណំត់ដឹងេហើយ នូវរូបកខនធ ែតមនិែមនជនឹងមិន 

កណំត់ដឹង នូវេវទនខនធេទ បុគគលទងំ យ  ជអគគមគគសមងគិ- 

បុគគលក្ដី ជបុថុជជនក្ដី នឹងមិនបន នូវមគគ បុគគលទងំ យេនះ មិន 

កណំត់ដឹងេហើយ នូវរូបកខនធផង នឹងមិនកណំត់ដឹង នូវេវទនខនធផង ។ 

មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  នឹងមិនកណំត់ដឹង នូវេវទនខនធ បុគគល 

េនះ េឈម ះថមិនកណំត់ដឹងេហើយ នូវរូបកខនធែដរឬ ។ ្រពះអរហន្ត 

នឹងមិនកណំត់ដឹង នូវេវទនខនធ ែតមិនែមនជមិនកណំត់ដឹងេហើយ នូវ 

រូបកខនធេទ បុគគលទងំ យ  ជអគគមគគសមងគិបុគគលក្ដី ជបុថុជជនក្ដី 

នឹងមិនបន នូវមគគ បុគគលទងំ យេនះ នឹងមិនកណំត់ដឹង នូវ 

េវទនខនធផង    មិនកណំត់ដឹងេហើយ    នូវរូបកខនធផង    ។ 

ចប់   បរញិញ រៈ   ។ 

ចប់   ខនធយមកៈ   ។ 
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យតនយមកំ 
បណ្ណត្តិ េ  

 [២៧៩] ទ្វ ទ យតននិ ចកខ យតនំ េ - 
យតនំ ឃនយតនំ ជិ ្ហ យតនំ កយយតនំ 

របូយតនំ សទធ យតនំ គនធ យតនំ រ យតនំ 
េផដ្ឋព្វ យតនំ     មនយតនំ     ធមម យតនំ     ។ 

ឧេទទស េ  

 [២៨០] ចកខុ  ចកខ យតនំ ចកខ យតនំ ចកខុ  ។ 
េ តំ េ យតនំ េ យតនំ េ តំ ។ 
ឃនំ ឃនយតនំ ឃនយតនំ ឃនំ ។ ជិ ្ហ  
ជិ ្ហ យតនំ ជិ ្ហ យតនំ ជិ ្ហ  ។ កេយ កយ- 
យតនំ កយយតនំ កេយ ។ របូំ របូយ- 
តនំ របូយតនំ របូំ ។ សេទទ  សទទ យតនំ សទទ - 
យតនំ សេទទ  ។ គេនធ  គនធ យតនំ គនធ យតនំ 
គេនធ  ។ រេ  រ យតនំ រ យតនំ រេ  ។ 
េផដ្ឋេព្វ  េផដ្ឋព្វ យតនំ េផដ្ឋព្វ យតនំ េផដ្ឋេព្វ  ។ 
មេន មនយតនំ មនយតនំ មេន ។ ធេមម  
ធមម យតនំ      ធមម យតនំ      ធេមម      ។ 
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យតនយមកៈ 
បណ្ណត្តិ រៈ 

 [២៧៩] យតនៈ ១២ គឺ ចកខ យតនៈ ១ េ យតនៈ ១ 
ឃនយតនៈ ១ ជិ ្ហយតនៈ ១ កយយតនៈ ១ រូបយតនៈ ១ សទទ - 
យតនៈ ១ គនធ យតនៈ ១ រ យតនៈ ១ េផដ្ឋព្វ យតនៈ ១ មន- 
យតនៈ   ១   ធមម យតនៈ   ១   ។ 

ឧេទទស រៈ 

 [២៨០] ចកខុ  េ ថ ចកខ យតនៈ ចកខ យតនៈ េ ថ 
ចកខុ  ។ េ តៈ េ ថ េ យតនៈ េ យតនៈ េ ថ 
េ តៈ ។ ឃនៈ េ ថ ឃនយតនៈ ឃនយតនៈ េ ថ 
ឃនៈ ។ ជិ ្ហ  េ ថ ជិ ្ហយតនៈ ជិ ្ហយតនៈ េ ថ ជិ ្ហ  ។ 
កយ េ ថ កយយតនៈ កយយតនៈ េ ថ កយ ។ 
រូប េ ថ រូបយតនៈ រូបយតនៈ េ ថ រូប ។ សទទៈ 
េ ថ សទទ យតនៈ សទទ យតនៈ េ ថ សទទៈ ។ គនធៈ េ  
ថ គនធ យតនៈ គនធ យតនៈ េ ថ គនធៈ ។ រសៈ េ ថ 
រ យតនៈ រ យតនៈ េ ថ រសៈ ។ េផដ្ឋព្វៈ េ ថ េផដ្ឋ- 
ព្វ យតនៈ េផដ្ឋព្វ យតនៈ េ ថ េផដ្ឋព្វៈ ។ មនៈ េ ថ 
មនយតនៈ មនយតនៈ េ ថ មនៈ ។ ធមមៈ េ ថ ធមម - 
យតនៈ    ធមម យតនៈ    េ ថ    ធមមៈ   ។ 



258 

 

១២៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [២៨១] ន ចកខុ  ន ចកខ យតនំ ន ចកខ - 

យតនំ ន ចកខុ  ។ ន េ តំ ន េ យតនំ 

ន េ យតនំ ន េ តំ ។ ន ឃនំ ន 

ឃនយតនំ ន ឃនយតនំ ន ឃនំ ។ ន 

ជិ ្ហ  ន ជិ ្ហ យតនំ ន ជិ ្ហ យតនំ ន ជិ ្ហ  ។ ន 

កេយ ន កយយតនំ ន កយយតនំ ន 

កេយ ។ ន របូំ ន របូយតនំ ន របូយតនំ 

ន របូ ំ ។ ន សេទទ  ន សទទ យតនំ ន សទទ - 

យតនំ ន សេទទ  ។ ន គេនធ  ន គនធ យតនំ 

ន គនធ យតនំ ន គេនធ  ។ ន រេ  ន រ - 

យតនំ ន រ យតនំ ន រេ  ។ ន េផដ្ឋេព្វ  

ន េផដ្ឋព្វ យតនំ ន េផដ្ឋព្វ យតនំ ន េផដ្ឋេព្វ  ។ 

ន មេន ន មនយតនំ ន មនយតនំ ន មេន ។ 

ន ធេមម  ន ធមម យតនំ ន ធមម យតនំ ន ធេមម  ។ 

 [២៨២] ចកខុ  ចកខ យតនំ យតន 

េ យតនំ         ។          ចកខុ          ចកខ យតនំ         យតន 
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១២៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [២៨១] មិនែមនចកខុ  មិនេ ថ ចកខ យតនៈ មិនែមនចកខ - 
យតនៈ មិនេ ថ ចកខុ  ។ មិនែមនេ តៈ មិនេ ថ េ - 

យតនៈ មិនែមនេ យតនៈ មិនេ ថ េ តៈ ។ មិន 
ែមនឃនៈ មិនេ ថ ឃនយតនៈ មិនែមនឃនយតនៈ មិន 
េ ថ ឃនៈ ។ មិនែមនជិ ្ហ  មិនេ ថ ជិ ្ហយតនៈ មិនែមន 
ជិ ្ហយតនៈ មិនេ ថ ជិ ្ហ  ។ មិនែមនកយ មិនេ ថ កយយ- 
តនៈ មិនែមនកយយតនៈ មិនេ ថ កយ ។ មិនែមនរូប មិន 
េ ថ រូបយតនៈ មិនែមនរូបយតនៈ មិនេ ថ រូប ។ មិន 
ែមនសទទៈ មិនេ ថ សទទ យតនៈ មិនែមនសទទ យតនៈ មនិេ ថ 
សទទៈ ។ មិនែមនគនធៈ មិនេ ថ គនធ យតនៈ មិនែមនគនធ - 
យតនៈ មិនេ ថ គនធៈ ។ មិនែមនរសៈ មិនេ ថ រ -  
យតនៈ មិនែមនរ យតនៈ មិនេ ថ រសៈ ។ មិនែមនេផ- 
ដ្ឋព្វៈ មិនេ ថ េផដ្ឋព្វ យតនៈ មិនែមនេផដ្ឋព្វ យតនៈ មិនេ  
ថ េផដ្ឋព្វៈ ។ មិនែមនមនៈ មិនេ ថ មនយតនៈ មិនែមន 
មនយតនៈ មិនេ ថ មនៈ ។ មិនែមនធមមៈ មិនេ ថ ធមម - 
យតនៈ    មិនែមនធមម យតនៈ   មិនេ ថ    ធមមៈ   ។ 
 [២៨២] ចកខុ  េ ថ ចកខ យតនៈ យតនៈទងំ យ េ  

ថ  េ យតនៈ  ។  ចកខុ   េ ថ  ចកខ យតនៈ  យតនៈទងំ យ 
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១២៧ 

យតនយមេក   បណ្ណត្តិ រស    ឧេទទេ  

ឃនយតនំ ។ ចកខុ  ចកខ យតនំ យតន ជិ ្ហ - 

យតនំ ។ េប ។ យតន ធមម យតនំ ។ េ តំ 

េ យតនំ យតន ចកខ យតនំ ។ េ តំ 

េ យតនំ យតន ឃនយតនំ ។ េប ។ 

យតន ធមម យតនំ ។ ឃនំ ឃនយតនំ 

។ េប ។ យតន ធមម យតនំ ។ េប ។ ធេមម  

ធមម យតនំ យតន ចកខ យតនំ ។ ធេមម  ធមម - 

យតនំ យតន េ យតនំ ។ េប ។ យ- 

តន      មនយតនំ     ។    (ចកកំ      ពនធិតព្វំ)     ។ 

 [២៨៣] ន ចកខុ  ន ចកខ យតនំ នយតន 

ន េ យតនំ ។ ន ចកខុ  ន ចកខ យតនំ 

នយតន ន ឃនយតនំ ។ ន ចកខុ  ន ចកខ យតនំ 

នយតន ន ជិ ្ហ យតនំ ។ េប ។ នយតន ន 

ធមម យតនំ ។ ន េ តំ ន េ យតនំ នយ- 

តន     ន     ចកខ យតនំ    ។     ន     េ តំ     ន     េ យតនំ 
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១២៧ 

យតនយមកៈ   បណ្ណត្តិ រៈ   ឧេទទស 

េ ថ ឃនយតនៈ ។ ចកខុ  េ ថ ចកខ យតនៈ យតនៈ 
ទងំ យ េ ថ ជិ ្ហយតនៈ ។ េប ។ យតនៈទងំ យ 
េ ថ ធមម យតនៈ ។ េ តៈ េ ថ េ យតនៈ យត- 
នៈទងំ យ េ ថ ចកខ យតនៈ ។ េ តៈ េ ថ េ - 
យតនៈ យតនៈទងំ យ េ ថ ឃនយតនៈ ។ េប ។ 

យតនៈទងំ យ េ ថ ធមម យតនៈ ។ ឃនៈ េ ថ 
ឃនយតនៈ ។ េប ។ យតនៈទងំ យ េ ថ ធមម យតនៈ 
។ េប ។ ធមមៈ េ ថ ធមម យតនៈ យតនៈទងំ យ េ ថ 
ចកខ យតនៈ ។ ធមមៈ េ ថ ធមម យតនៈ យតនៈទងំ យ 
េ ថ េ យតនៈ ។ េប ។ យតនៈទងំ យ េ ថ 
មនយតនៈ    ។    (ចកកៈ    បណ្ឌិ តគបបចីងទុក)    ។ 
 [២៨៣] មិនែមនចកខុ  មិនេ ថ ចកខ យតនៈ មិនែមន 

យតនៈទងំ យ មិនេ ថ េ យតនៈ ។ មិនែមនចកខុ  
មិនេ ថ ចកខ យតនៈ មិនែមន យតនៈទងំ យ មិនេ ថ 
ឃនយតនៈ ។ មិនែមនចកខុ  មិនេ ថ ចកខ យតនៈ មិនែមន 

យតនៈទងំ យ មិនេ ថ ជិ ្ហយតនៈ ។ េប ។ មិនែមន 
យតនៈទងំ យ មិនេ ថ ធមម យតនៈ ។ មិនែមនេ តៈ 

មិនេ ថ េ យតនៈ មិនែមន យតនៈទងំ យ មិនេ  
ថ     ចកខ យតនៈ    ។     មិនែមនេ តៈ     មិនេ ថ    េ យតនៈ 
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១២៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

នយតន ន ឃនយតនំ ។ េប ។ នយតន 

ន ធមម យតនំ ។ ន ឃនំ ន ឃនយតនំ ។ េប ។ 

នយតន ន ធមម យតនំ ។ េប ។ ន ធេមម  

ន ធមម យតនំ នយតន ន ចកខ យតនំ ។ 

ន ធេមម  ន ធមម យតនំ នយតន ន េ - 

យតនំ ។ េប ។ នយតន ន មនយតនំ ។ (ចកកំ  

ពនធិតព្វំ)     ។ 

 [២៨៤] ចកខុ  យតនំ យតន ចកខុ  ។ 

េ តំ យតនំ យតន េ តំ ។ ឃនំ យ- 

តនំ យតន ឃនំ ។ ជិ ្ហ  យតនំ យតន 

ជិ ្ហ  ។ កេយ យតនំ យតន កេយ ។ 

របូំ យតនំ យតន របូំ ។ សេទទ  យតនំ 

យតន សេទទ  ។ គេនធ  យតនំ យតន 

គេនធ  ។ រេ  យតនំ យតន រេ  ។ 

េផដ្ឋេព្វ        យតនំ      យតន       េផដ្ឋេព្វ       ។       មេន 
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១២៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

មិនែមន យតនៈទងំ យ មិនេ ថ ឃនយតនៈ ។ េប ។ មិន 
ែមន យតនៈទងំ យ មិនេ ថ ធមម យតនៈ ។ មិនែមនឃនៈ 
មិនេ ថ ឃនយតនៈ ។ េប ។ មិនែមន យតនៈទងំ យ 
មិនេ ថ ធមម យតនៈ ។ េប ។ មិនែមនធមមៈ មិនេ ថ 
ធមម យតនៈ មិនែមន យតនៈទងំ យ មិនេ ថ ចកខ យតនៈ ។ 
មិនែមនធមមៈ មិនេ ថ ធមម យតនៈ មិនែមន យតនៈទងំ យ 
មិនេ ថ េ យតនៈ ។ េប ។ មិនែមន យតនៈទងំ យ 
មិនេ ថ    មនយតនៈ    ។   (ចកកៈ    បណ្ឌិ តគបបចីងទុក)   ។ 
 [២៨៤] ចកខុ  េ ថ យតនៈ យតនៈទងំ យ េ ថ 
ចកខុ  ។ េ តៈ េ ថ យតនៈ យតនៈទងំ យ េ ថ 
េ តៈ ។ ឃនៈ េ ថ យតនៈ យតនៈទងំ យ េ ថ 
ឃនៈ ។ ជិ ្ហ  េ ថ យតនៈ យតនៈទងំ យ េ ថ ជិ ្ហ  ។ 
កយ េ ថ យតនៈ យតនៈទងំ យ េ ថ កយ ។ រូប 
េ ថ យតនៈ យតនៈទងំ យ េ ថ រូប ។ សទទៈ 
េ ថ យតនៈ យតនៈទងំ យ េ ថ សទទៈ ។ គនធៈ 
េ ថ យតនៈ យតនៈទងំ យ េ ថ គនធៈ ។ រស 
េ ថ យតនៈ យតនៈទងំ យ េ ថ រស ។ េផដ្ឋព្វៈ 
េ ថ   យតនៈ   យតនៈទងំ យ   េ ថ   េផដ្ឋព្វៈ   ។   មនៈ 
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១២៩ 

យតនយមេក   បណ្ណតិ្ត រស    ឧេទទេ  

យតនំ យតន មេន ។ ធេមម  យតន ំ

យតន       ធេមម      ។ 

 [២៨៥] ន ចកខុ  នយតនំ នយតន ន 

ចកខុ  ។ ន េ តំ នយតនំ នយតន ន េ តំ ។ 

ន ឃនំ នយតនំ នយតន ន ឃនំ ។ ន 

ជិ ្ហ  នយតនំ នយតន ន ជិ ្ហ  ។ ន កេយ 

នយតនំ នយតន ន កេយ ។ ន របូំ ន- 

យតនំ នយតន ន របូ ំ ។ ន សេទទ  នយតនំ 

នយតន ន សេទទ  ។ ន គេនធ  នយតនំ នយត- 

ន ន គេនធ  ។ ន រេ  នយតនំ នយតន ន 

រេ  ។ ន េផដ្ឋេព្វ  នយតនំ នយតន ន េផ- 

ដ្ឋេព្វ  ។ ន មេន នយតនំ នយតន ន មេន ។ 

ន        ធេមម          នយតនំ        នយតន        ន       ធេមម         ។ 
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១២៩ 

យតនយមកៈ   បណ្ណត្តិ រៈ   ឧេទទស 

េ ថ យតនៈ យតនៈទងំ យ េ ថ មនៈ ។ ធមមៈ 
េ ថ    យតនៈ   យតនៈទងំ យ   េ ថ   ធមមៈ    ។ 
 [២៨៥] មិនែមនចកខុ  មិនេ ថ យតនៈ មិនែមន 

យតនៈទងំ យ មិនេ ថ ចកខុ  ។ មិនែមនេ តៈ មិនេ  
ថ យតនៈ មិនែមន យតនៈទងំ យ មិនេ ថ េ តៈ ។ 
មិនែមនឃនៈ មិនេ ថ យតនៈ មិនែមន យតនៈទងំ យ 
មិនេ ថ ឃនៈ ។ មិនែមនជិ ្ហ  មិនេ ថ យតនៈ មិនែមន 

យតនៈទងំ យ មិនេ ថ ជិ ្ហ  ។ មិនែមនកយ មិនេ ថ 
យតនៈ មិនែមន យតនៈទងំ យ មិនេ ថ កយ ។ មិន 

ែមនរូប មិនេ ថ យតនៈ មិនែមន យតនៈទងំ យ មិន  
េ ថ រូប ។ មិនែមនសទទៈ មិនេ ថ យតនៈ មិនែមន 

យតនៈទងំ យ មិនេ ថ សទទៈ ។ មិនែមនគនធៈ មិន 
េ ថ យតនៈ មិនែមន យតនៈទងំ យ មិនេ ថ គនធៈ ។ 
មិនែមនរស មិនេ ថ យតនៈ មិនែមន យតនៈទងំ យ មិន 
េ ថ រស ។ មិនែមនេផដ្ឋព្វៈ មិនេ ថ យតនៈ មិន 
ែមន យតនៈទងំ យ មិនេ ថ េផដ្ឋព្វៈ ។ មិនែមនមនៈ 
មិនេ ថ យតនៈ មិនែមន យតនៈទងំ យ មិនេ ថ មនៈ ។ 
មិនែមនធមមៈ មិនេ ថ យតនៈ មិនែមន យតនៈទងំ យ 
មិនេ ថ    ធមមៈ    ។ 
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១៣០ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [២៨៦] ចកខុ  យតនំ យតន េ តំ 

។ េប ។ ចកខុ  យតនំ យតន ធេមម  ។ 

េ តំ យតនំ យតន ចកខុ  ។ េប ។ េ តំ 

យតនំ យតន ធេមម  ។ ឃនំ យតន ំ

យតន ចកខុ  ។ េប ។ យតន ធេមម  ។ ធ- 

េមម  យតនំ យតន ចកខុ  ។ ធេមម  យតន ំ

យតន េ តំ ។ េប ។ យតន មេន ។ 

(ចកកំ     ពនធិតព្វំ)    ។ 

 [២៨៧] ន ចកខុ  នយតនំ នយតន ន 

េ តំ ។ េប ។ ន ចកខុ  នយតនំ នយតន ន 

ធេមម  ។ ន េ តំ នយតនំ នយតន ន ចកខុ  

។ េប ។ នយតន ន ធេមម  ។ ន ឃនំ នយ- 

តនំ     នយតន      ន      ចកខុ       ។      េប     ។     នយតន     ន 
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១៣០ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [២៨៦] ចកខុ  េ ថ យតនៈ យតនៈទងំ យ 

េ ថ េ តៈ ។ េប ។ ចកខុ  េ ថ យតនៈ យតនៈ 

ទងំ យ េ ថ ធមមៈ ។ េ តៈ េ ថ យតនៈ យ- 

តនទងំ យ េ ថ ចកខុ  ។ េប ។ េ តៈ េ ថ - 

យតនៈ យតនៈទងំ យ េ ថ ធមមៈ ។ ឃនៈ េ ថ 

យតនៈ យតនៈទងំ យ េ ថ ចកខុ  ។ េប ។ យ- 

តនៈទងំ យ េ ថ ធមមៈ ។ ធមមៈ េ ថ យតនៈ 

យតនៈទងំ យ េ ថ ចកខុ  ។ ធមមៈ េ ថ យតនៈ 

យតនៈទងំ យ េ ថ េ តៈ ។ េប ។ យតនៈទងំ យ 

េ ថ   មនៈ   ។   (ចកកៈ   បណ្ឌិ តគបបចីងទុក)   ។ 

 [២៨៧] មិនែមនចកខុ  មិនេ ថ យតនៈ មិនែមន 

យតនៈទងំ យ មិនេ ថ េ តៈ ។ េប ។ មិនែមនចកខុ  

មិនេ ថ យតនៈ មិនែមន យតនៈទងំ យ មិនេ ថ ធមមៈ ។ 

មិនែមនេ តៈ មិនេ ថ យតនៈ មិនែមន យតនៈទងំ យ 

មិនេ ថ ចកខុ  ។ េប ។ មិនែមន យតនៈទងំ យ មិនេ ថ 

ធមមៈ ។ មិនែមនឃនៈ មិនេ ថ យតនៈ មិនែមន យតនៈ 

ទងំ យ   មិនេ ថ   ចកខុ    ។   េប   ។   មិនែមន យតនៈទងំ យ 
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១៣១ 

យតនយមេក   បណ្ណត្តិ រស    និេទទេ  

ធេមម  ។ ន ធេមម  នយតនំ នយតន ន ចកខុ  ។ 

ន ធេមម  នយតនំ នយតន ន េ តំ ។ េប ។ 

នយតន     ន     មេន     ។     (ចកកំ     ពនធិតព្វំ)    ។ 

ឧេទទស េ    ។ 

និេទទស េ  

 [២៨៨] ចកខុ  ចកខ យតនន្តិ ។ ទិព្វចកខុ  ប- 

ញញ ចកខុ  ចកខុ  ន ចកខ យតនំ ចកខ យតនំ ចកខុ  

េចវ ចកខ យតនញច  ។ ចកខ យតនំ ចកខូ តិ ។ 

មន្ត  ។ េ តំ េ យតនន្តិ ។ ទិព្វេ តំ 

ត ្ហ េ តំ េ តំ ន េ យតនំ េ យ- 

តនំ េ តេញច វ េ យតនញច  ។ េ យ- 

តនំ េ តន្តិ ។ មន្ត  ។ ឃនំ ឃនយតនន្តិ ។ 

មន្ត  ។ ឃនយតនំ ឃនន្តិ ។ មន្ត  ។ 

ជិ ្ហ  ជិ ្ហ យតនន្តិ ។ មន្ត  ។ ជិ ្ហ យតនំ ជិ ្ហ - 

តិ       ។       មន្ត        ។        កេយ        កយយតនន្តិ       ។ 
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១៣១ 

យតនយមកៈ   បណ្ណត្តិ រៈ   និេទទស 

មិនេ ថ ធមមៈ ។ មិនែមនធមមៈ មិនេ ថ យតនៈ មិនែមន 
យតនៈទងំ យ មិនេ ថ ចកខុ  ។ មិនែមនធមមៈ មិនេ ថ 
យតនៈ មិនែមន យតនៈទងំ យ មិនេ ថ េ តៈ ។ េប ។ 

មិនែមន យតនៈទងំ យ មិនេ ថ មនៈ ។ (ចកកៈ បណ្ឌិ តគបប ី
ចងទុក)    ។ 

ចប់   ឧេទទស រៈ   ។ 

និេទទស រៈ 

 [២៨៨] ចកខុ  េ ថ ចកខ យតនៈឬ ។ ទិព្វចកខុ  បញញ ចកខុ  
េ ថ ចកខុ  មិនេ ថ ចកខ យតនៈេទ ចកខ យតនៈ េ ថ ចកខុផង 
េ ថ ចកខ យតនៈផង ។ ចកខ យតនៈ េ ថ ចកខុ ែដរឬ ។ 
េអើ ។ េ តៈ េ ថ េ យតនៈែដរឬ ។ ទិព្វេ តៈ ត ្ហ - 
េ តៈ េ ថ េ តៈ មិនេ ថ េ យតនៈេទ េ យ- 
តនៈ េ ថ េ តៈផង េ ថ េ យតនៈផង ។ េ - 
យតនៈ េ ថ េ តៈែដរឬ ។ េអើ ។ ឃនៈ េ ថ ឃ- 
នយតនៈែដរឬ ។ េអើ ។ ឃនយតនៈ េ ថ ឃនៈែដរឬ ។ 
េអើ ។ ជិ ្ហ  េ ថ ជិ ្ហយតនៈែដរឬ ។ េអើ ។ ជិ ្ហយតនៈ េ ថ 
ជិ ្ហ ែដរឬ     ។     េអើ     ។      កយ     េ ថ     កយយតនៈែដរឬ    ។ 
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១៣២ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

កយយតនំ ឋេប ្វ  អវេសេ  កេយ ក- 

េយ ន កយយតនំ កយយតនំ កេយ េចវ 

កយយតនញច  ។ កយយតនំ កេយតិ ។ 

មន្ត  ។ របូំ របូយតនន្តិ ។ របូយតនំ ឋេប ្វ  

អវេសសំ របូំ របូំ ន របូយតនំ របូយតនំ របូ- 

េញច វ របូយតនញច  ។ របូយតនំ របូន្តិ ។ មន្ត  ។ 

សេទទ  សទទ យតនន្តិ ។ មន្ត  ។ សទទ យតនំ 

សេទទ តិ ។ មន្ត  ។ គេនធ  គនធ យតនន្តិ ។ 

សីលគេនធ  សមធិគេនធ  បញញ គេនធ  គេនធ  ន គនធ - 

យតនំ គនធ យតនំ គេនធ  េចវ គនធ យតនញច  ។ 

គនធ យតនំ គេនធ តិ ។ មន្ត  ។ រេ  រ - 

យតនន្តិ ។ អតថរេ  ធមមរេ  វមុិត្តិរេ  រេ  ន 

រ យតនំ រ យតនំ រេ  េចវ រ យតនញច  ។ 

រ យតនំ រេ តិ ។ មន្ត  ។ េផដ្ឋេព្វ  

េផដ្ឋព្វ យតនន្តិ ។ មន្ត  ។ េផដ្ឋព្វ យតនំ 

េផដ្ឋេព្វ តិ ។ មន្ត  ។ មេន មនយតនន្តិ ។ 

មន្ត         ។        មនយតនំ        មេនតិ       ។       មន្ត       ។ 
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១៣២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

កយ ដ៏េសស េវៀរែលងែតកយយតនៈេចញ េ ថ កយ មិនេ  

ថ កយយតនៈេទ កយយតនៈ េ ថ កយផង េ ថ ក- 

យយតនៈផង ។ កយយតនៈ េ ថ កយែដរឬ ។ េអើ ។ រូប 

េ ថ រូបយតនៈែដរឬ ។ រូប ដ៏េសស េវៀរែលងែតរូបយតនៈ 

េចញ េ ថ រូប មិនេ ថ រូបយតនៈេទ រូបយតនៈ េ ថ 

រូបផង េ ថ រូបយតនៈផង ។ រូបយតនៈ េ ថ រូបែដរឬ ។ 

េអើ ។ សទទៈ េ ថ សទទ យតនៈែដរឬ ។ េអើ ។ សទទ យតនៈ 

េ ថ សទទៈែដរឬ ។ េអើ ។ គនធៈ េ ថ គនធ យតនៈែដរឬ ។ 

សីលគនធៈ សមធិគនធៈ បញញ គនធៈ េ ថ គនធៈ មិនេ ថ 

គនធ យតនៈេទ គនធ យតនៈ េ ថ គនធៈផង េ ថ គនធ យតនៈ 

ផង ។ គនធ យតនៈ េ ថ គនធៈែដរឬ ។ េអើ ។ រស េ ថ 

រ យតនៈែដរឬ ។ អតថរស ធមមរស វមុិត្តិរស េ ថ រស 

មិនេ ថ រ យតនៈេទ រ យតនៈ េ ថ រសផង េ ថ 

រ យតនៈផង ។ រ យតនៈ េ ថ រសែដរឬ ។ េអើ ។ 

េផដ្ឋព្វៈ េ ថ េផដ្ឋព្វ យតនៈែដរឬ ។ េអើ ។ េផដ្ឋព្វ យតនៈ 

េ ថ េផដ្ឋព្វៈែដរឬ ។ េអើ ។ មនៈ េ ថ មនយតនៈ 

ែដរឬ     ។     េអើ     ។    មនយតនៈ     េ ថ     មនៈែដរឬ   ។   េអើ   ។ 
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១៣៣ 

យតនយមេក   បណ្ណត្តិ រស    និេទទេ  

ធេមម  ធមម យតនន្តិ ។ ធមម យតនំ ឋេប ្វ  អវ- 

េសេ  ធេមម  ធេមម  ន ធមម យតនំ ធមម យតន ំ

ធេមម  េចវ ធមម យតនញច  ។ ធមម យតនំ ធេមម តិ ។ 

មន្ត      ។ 

 [២៨៩] ន ចកខុ  ន ចកខ យតនន្តិ ។ មន្ត  ។ 

ន ចកខ យតនំ ន ចកខូ តិ ។ ទិព្វចកខុ  បញញ ចកខុ  

ន ចកខ យតនំ ចកខុ  ចកខុ ញច  ចកខ យតនញច  ឋេប ្វ  

អវេស  ន េចវ ចកខុ  ន ច ចកខ យតនំ ។ 

ន េ តំ ន េ យតនន្តិ ។ មន្ត  ។ ន 

េ យតនំ ន េ តន្តិ ។ ទិព្វេ តំ ត ្ហ - 

េ តំ ន េ យតនំ េ តំ េ តញច  េ - 

យតនញច  ឋេប ្វ  អវេស  ន េចវ េ តំ ន 

ច េ យតនំ ។ ន ឃនំ ន ឃនយតនន្តិ ។ 

មន្ត  ។ ន ឃនយតនំ ន ឃនន្តិ ។ មន្ត  ។ 

ន ជិ ្ហ  ន ជិ ្ហ យតនន្តិ ។ មន្ត  ។ ន ជិ ្ហ យតន ំ

ន ជិ ្ហ តិ ។ មន្ត  ។ ន កេយ ន កយយត- 

នន្តិ    ។    មន្ត     ។     ន    កយយតនំ    ន     កេយតិ     ។ 
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១៣៣ 

យតនយមកៈ   បណ្ណត្តិ រៈ   និេទទស 

ធមមៈ េ ថ ធមម យតនៈែដរឬ ។ ធមមៈ ដ៏េសស េវៀរែលងែតធមម - 
យតនៈេចញ េ ថ ធមមៈ មិនេ ថ ធមម យតនៈេទ ធមម យតនៈ 
េ ថ ធមមៈផង េ ថ ធមម យតនៈផង ។ ធមម យតនៈ េ ថ 
ធមមៈែដរឬ    ។   េអើ   ។ 
 [២៨៩] មិនែមនចកខុ  មិនេ ថ ចកខ យតនៈេទឬ ។ េអើ ។ 
មិនែមនចកខ យតនៈ មិនេ ថ ចកខុ េទឬ ។ ទិព្វចកខុ  បញញ ចកខុ  
មិនេ ថ ចកខ យតនៈេទ េ ថ ចកខុ  យតនៈទងំ យ ដ៏េសស 
េវៀរែលងែតចកខុ  និងចកខ យតនៈេចញ មិនេ ថ ចកខុផង មិនេ ថ 
ចកខ យតនៈផង ។ មិនែមនេ តៈ មិនេ ថ េ យតនៈេទឬ ។ 
េអើ ។ មិនែមនេ យតនៈ មិនេ ថ េ តៈេទឬ ។ ទិព្វ- 
េ តៈ ត ្ហ េ តៈ មិនេ ថ េ យតនៈេទ េ ថ 
េ តៈ យតនៈទងំ យ ដ៏េសស េវៀរែលងែតេ តៈ និង 
េ យតនៈេចញ មិនេ ថ េ តៈផង មិនេ ថ េ យ- 
តនៈផង ។ មិនែមនឃនៈ មិនេ ថ ឃនយតនៈេទឬ ។ េអើ ។ 
មិនែមនឃនយតនៈ មិនេ ថ ឃនៈេទឬ ។ េអើ ។ មិន 
ែមនជិ ្ហ  មិនេ ថ ជិ ្ហយតនៈេទឬ ។ េអើ ។ មិនែមនជិ ្ហយតនៈ 
មិនេ ថ ជិ ្ហ េទឬ ។ េអើ ។ មិនែមនកយ មិនេ ថ កយយតនៈ 
េទឬ   ។    េអើ    ។    មិនែមនកយយតនៈ    មិនេ ថ    កយេទឬ   ។ 
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១៣៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

កយយតនំ ឋេប ្វ  អវេសេ  កេយ ន 
កយយតនំ កេយ កយញច  កយយតនញច  
ឋេប ្វ  អវេសេ  ន េចវ កេយ ន ច ក- 
យយតនំ ។ ន របូំ ន របូយតនន្តិ ។ មន្ត  ។ 
ន របូយតនំ ន របូន្តិ ។ របូយតនំ ឋេប ្វ  អវ- 
េសសំ របូំ ន របូយតនំ របូំ របូញច  របូយតនញច  
ឋេប ្វ  អវេសសំ ន េចវ របូំ ន ច របូយតនំ ។ 
ន សេទទ  ន សទទ យតនន្តិ ។ មន្ត  ។ ន សទទ យតនំ 
ន សេទទ តិ ។ មន្ត  ។ ន គេនធ  ន គនធ យត- 
នន្តិ ។ មន្ត  ។ ន គនធ យតនំ ន គេនធ តិ ។ 
សីលគេនធ  សមធិគេនធ  បញញ គេនធ  ន គនធ យ- 
តនំ គេនធ  គនធញច  គនធ យតនញច  ឋេប ្វ  អវេស- 

 ន េចវ គេនធ  ន ច គនធ យតនំ ។ ន 
រេ  ន រ យតនន្តិ ។ មន្ត  ។ ន រ យតនំ 
ន រេ តិ ។ អតថរេ  ធមមរេ  វមុិត្តិរេ  ន 
រ យតនំ រេ  រសញច  រ យតនញច  ឋេប ្វ  
អវេស  ន េចវ រេ  ន ច រ យតនំ ។ 
ន      េផដ្ឋេព្វ        ន       េផដ្ឋព្វ យតនន្តិ       ។       មន្ត        ។ 
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១៣៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

កយ ដ៏េសស េវៀរែលងែតកយយតនៈេចញ មិនេ ថ កយយ- 
តនៈេទ េ ថ កយ សភវៈ ដ៏េសស េវៀរែលងែតកយ 
និងកយយតនៈេចញ មិនេ ថ កយផង មិនេ ថ កយយ- 
តនៈផង ។ មិនែមនរូប មិនេ ថ រូបយតនៈេទឬ ។ េអើ ។ 
មិនែមនរូបយតនៈ មិនេ ថ រូបេទឬ ។ រូប ដ៏េសស េវៀរែលង 
ែតរូបយតនៈេចញ មនិេ ថ រូបយតនៈេទ េ ថ រូប 
ធមមជត ដ៏េសស េវៀរែលងែតរូប និងរូបយតនៈេចញ មិន 
េ ថ រូបផង មិនេ ថ រូបយតនៈផង ។ មិនែមនសទទៈ មិន  
េ ថ សទទ យតនៈេទឬ ។ េអើ ។ មិនែមនសទទ យតនៈ មិន 
េ ថ សទទៈេទឬ ។ េអើ ។ មិនែមនគនធៈ មិនេ ថ គនធ យ- 
តនៈេទឬ ។ េអើ ។ មិនែមនគនធ យតនៈ មិនេ ថ គនធៈេទ 
ឬ ។ សីលគនធៈ សមធិគនធៈ បញញ គនធៈ មិនេ ថ គនធ យតនៈេទ 
េ ថ គនធៈ សភវៈទងំ យ ដ៏េសស េវៀរែលងែតគនធៈ និង 
គនធ យតនៈេចញ មិនេ ថ គនធៈផង មិនេ ថ គនធ យតនៈផង ។ 
មិនែមនរស មិនេ ថ រ យតនៈេទឬ ។ េអើ ។ មិនែមនរ យ- 
តនៈ មិនេ ថ រសេទឬ ។ អតថរស ធមមរស វមុិត្តិរស មិនេ ថ 
រ យតនៈេទ េ ថ រស សភវៈទងំ យ ដ៏េសស េវៀរែលង 
ែតរស និងរ យតនៈេចញ មិនេ ថ រសផង មិនេ ថ រ យ- 
តនៈផង ។  មិនែមនេផដ្ឋព្វៈ  មិនេ ថ  េផដ្ឋព្វ យតនៈេទឬ  ។  េអើ  ។ 
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១៣៥ 

យតនយមេក   បណ្ណត្តិ រស    និេទទេ  

ន េផដ្ឋព្វ យតនំ ន េផដ្ឋេព្វ តិ ។ មន្ត  ។ ន 

មេន ន មនយតនន្តិ ។ មន្ត  ។ ន មន- 

យតនំ ន មេនតិ ។ មន្ត  ។ ន ធេមម  ន 

ធមម យតនន្តិ ។ មន្ត  ។ ន ធមម យតនំ ន 

ធេមម តិ ។ ធមម យតនំ ឋេប ្វ  អវេសេ  ធេមម  

ន ធមម យតនំ ធេមម  ធមមញច  ធមម យតនញច  ឋេប ្វ  

អវេសេ       ន     េចវ      ធេមម       ន     ច      ធមម យតនំ     ។ 

 [២៩០] ចកខុ  ចកខ យតនន្តិ ។ ទិព្វចកខុ  បញញ - 

ចកខុ  ចកខុ  ន ចកខ យតនំ ចកខ យតនំ ចកខុ  េចវ 

ចកខ យតនញច  ។ យតន េ យតនន្តិ ។ 

េ យតនំ យតនេញច វ េ យតនញច  អ- 

វេស  យតន យតន ន េ យតនំ ។ 

ចកខុ  ចកខ យតនន្តិ ។ ទិព្វចកខុ  បញញ ចកខុ  ចកខុ  

ន ចកខ យតនំ ចកខ យតនំ ចកខុ  េចវ ចកខ - 

យតនញច  ។ យតន ឃនយតនន្តិ ។ េប ។ 

យតន ធមម យតនន្ត ិ ។ ធមម យតនំ យតន- 

េញច វ       ធមម យតនញច        អវេស       យតន      យតន 
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១៣៥ 

យតនយមកៈ   បណ្ណត្តិ រៈ   និេទទស 

មិនែមនេផដ្ឋព្វ យតនៈ មិនេ ថ េផដ្ឋព្វៈេទឬ ។ េអើ ។ មិន 
ែមនមនៈ មិនេ ថ មនយតនៈេទឬ ។ េអើ ។ មិនែមនមនយតនៈ 
មិនេ ថ មនៈេទឬ ។ េអើ ។ មិនែមនធមមៈ មិនេ ថ ធមម - 
យតនៈេទឬ ។ េអើ ។ មិនែមនធមម យតនៈ មិនេ ថ ធមមៈេទឬ ។ 
ធម៌ ដ៏េសស េវៀរែលងែតធមម យតនៈេចញ មិនេ ថ ធមម យតនៈ 
េទ េ ថ ធមមៈ សភវៈ ដ៏េសស េវៀរែលងែតធមមៈ និងធមម យតនៈ  
េចញ   មិនេ ថ   ធមមៈផង    មិនេ ថ    ធមម យតនៈផង   ។ 
 [២៩០] ចកខុ  េ ថ ចកខ យតនៈែដរឬ ។ ទិព្វចកខុ  បញញ ចកខុ  
េ ថ ចកខុ  មិនេ ថ ចកខ យតនៈេទ ចកខ យតនៈ េ ថ ចកខុ  
ផង េ ថ ចកខ យតនៈផង ។ យតនៈទងំ យ េ ថ េ - 

យតនៈែដរឬ ។ េ យតនៈ េ ថ យតនៈផង េ ថ េ - 
យតនៈផង យតនៈទងំ យ ដ៏េសស េ ថ យតនៈទងំ យ 
មិនេ ថ េ យតនៈេទ ។ ចកខុ  េ ថ ចកខ យតនៈែដរឬ ។ 
ទិព្វចកខុ  បញញ ចកខុ  េ ថ ចកខុ  មិនេ ថ ចកខ យតនៈេទ ចកខ យតនៈ 
េ ថ ចកខុផង េ ថ ចកខ យតនៈផង ។ យតនៈទងំ យ 
េ ថ ឃនយតនៈែដរឬ ។ េប ។ យតនៈទងំ យ េ ថ 
ធមម យតនៈែដរឬ ។ ធមម យតនៈ េ ថ យតនៈផង េ ថ ធមម - 
យតនៈផង យតនៈទងំ យ  ដ៏េសស  េ ថ  យតនៈទងំ យ 
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១៣៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

ន ធមម យតនំ ។ េ តំ ។ េប ។ ឃនំ ។ េប ។ 

ធេមម  ធមម យតនន្តិ ។ ធមម យតនំ ឋេប ្វ  អវ- 

េសេ  ធេមម  ធេមម  ន ធមម យតនំ ធមម យតន ំ

ធេមម  េចវ ធមម យតនញច  ។ យតន ចកខ យត- 

នន្តិ ។ ចកខ យតនំ យតនេញច វ ចកខ យតនញច  

អវេស  យតន យតន ន ចកខ យតនំ ។ 

ធេមម  ធមម យតនន្តិ ។ ធមម យតនំ ឋេប ្វ  អវ- 

េសេ  ធេមម  ន ធមម យតនំ ធមម យតនំ ធេមម  

េចវ ធមម យតនញច  ។ យតន េ យតនន្តិ 

។ េប ។ យតន មនយតនន្តិ ។ មនយតនំ 

យតនេញច វ មនយតនញច  អវេស  យតន 

យតន ន មនយតន ំ ។ (ឯេកកបទមលូកំ 

ចកកំ        ពនធិតព្វំ      អសេមម ហេន្តន)      ។ 

 [២៩១] ន ចកខុ  ន ចកខ យតនន្តិ ។  

មន្ត  ។ នយតន ន េ យតនន្តិ ។ - 

មន្ត  ។ ន ចកខុ  ន ចកខ យតនន្តិ ។ មន្ត  ។ 

នយតន      ន      ឃនយតនន្តិ     ។      មន្ត      ។     េប     ។ 
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១៣៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

មិនេ ថ ធមម យតនៈេទ ។ េ តៈ ។ េប ។ ឃនៈ ។ េប ។ ធមមៈ 
េ ថ ធមម យតនៈែដរឬ ។ ធមមៈ ដ៏េសស េវៀរែលងែតធមម យតនៈ 
េចញ េ ថ ធមមៈ មិនេ ថ ធមម យតនៈេទ ធមម យតនៈ េ ថ 
ធមមៈផង េ ថ ធមម យតនៈផង ។ យតនៈទងំ យ េ ថ 
ចកខ យតនៈែដរឬ ។ ចកខ យតនៈ េ ថ យតនៈផង េ ថ ចកខ - 
យតនៈផង យតនៈទងំ យ ដ៏េសស េ ថ យតនៈទងំ យ 
មិនេ ថ ចកខ យតនៈេទ ។ ធមមៈ េ ថ ធមម យតនៈែដរឬ ។ 
ធមមៈ ដ៏េសស េវៀរែលងែតធមម យតនៈេចញ មិនេ ថ ធមម យតនៈេទ 
ធមម យតនៈ េ ថ ធមមៈផង េ ថ ធមម យតនៈផង ។ យ- 
តនៈទងំ យ េ ថ េ យតនៈែដរឬ ។ េប ។ យតនៈ 
ទងំ យ េ ថ មនយតនៈែដរឬ ។ មនយតនៈ េ ថ 

យតនៈផង េ ថ មនយតនៈផង យតនៈទងំ យ ដ៏េសស 
េ ថ យតនៈទងំ យ មិនេ ថ មនយតនៈេទ ។ (បណ្ឌិ ត 
គបបចីង    នូវចកកៈ   ែដលមនមូលៃនបទមួយ ៗ   កុឲំយេភ្លច)   ។ 
 [២៩១] មិនែមនចកខុ  មិនេ ថ ចកខ យតនៈេទឬ ។ េអើ ។ 
មិនែមន យតនៈទងំ យ មិនេ ថ េ យតនៈេទឬ ។ េអើ ។ 
មិនែមនចកខុ  មិនេ ថ ចកខ យតនៈេទឬ ។ េអើ ។ មិនែមន - 
យតនៈទងំ យ    មិនេ ថ     ឃនយតនៈេទឬ  ។   េអើ   ។   េប   ។ 
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១៣៧ 

យតនយមេក   បណ្ណត្តិ រស    និេទទេ  

នយតន ន ធមម យតនន្តិ ។ មន្ត  ។ ន េ តំ 

ន េ យតនន្តិ ។ មន្ត  ។ នយតន ន 

ចកខ យតនំ ។ េប ។ នយតន ន ធមម យតនន្តិ ។ 

មន្ត  ។ ន ឃនំ ន ឃនយតនំ ។ េប ។ ន 

ធេមម  ន ធមម យតនន្តិ ។ មន្ត  ។ នយតន 

ន ចកខ យតនន្តិ ។ មន្ត  ។ ន ធេមម  ន 

ធមម យតនន្តិ ។ មន្ត  ។ នយតន ន េ - 

យតនំ ។ េប ។ នយតន ន មនយតនន្តិ ។ មន្ត  ។ 

(ចកកំ      ពនធេន្តន     សព្វតថ    មន្ត តិ     កតព្វំ)    ។ 

 [២៩២] ចកខុ  យតនន្តិ ។ មន្ត  ។ - 

យតន ចកខ យតនន្តិ ។ ចកខ យតនំ យតនេញច វ 

ចកខ យតនញច  អវេស  យតន យតន ន 

ចកខ យតនំ ។ េ តំ យតនន្តិ ។ មន្ត  

។ េប ។ ឃនំ ជិ ្ហ  កេយ របូំ សេទទ  គេនធ  

រេ         េផដ្ឋេព្វ         មេន      ។      ធេមម        យតនន្តិ      ។ 



281 

 

១៣៧ 

យតនយមកៈ   បណ្ណត្តិ រៈ   និេទទស 

មិនែមន យតនៈទងំ យ មិនេ ថ ធមម យតនៈេទឬ ។ េអើ ។ 

មិនែមនេ តៈ មិនេ ថ េ យតនៈេទឬ ។ េអើ ។ មិនែមន 

យតនៈទងំ យ មិនេ ថ ចកខ យតនៈេទឬ ។ េប ។ មិនែមន 

យតនៈទងំ យ មិនេ ថ ធមម យតនៈេទឬ ។ េអើ ។ មិនែមន 

ឃនៈ មិនេ ថ ឃនយតនៈេទឬ ។ េប ។ មិនែមនធមមៈ មិន 

េ ថ ធមម យតនៈេទឬ ។ េអើ ។ មិនែមន យតនៈទងំ យ 

មិនេ ថ ចកខ យតនៈេទឬ ។ េអើ ។ មិនែមនធមមៈ មិនេ ថ 

ធមម យតនៈេទឬ ។ េអើ ។ មិនែមន យតនៈទងំ យ មិន 

េ ថ េ យតនៈេទឬ ។ េប ។ មិនែមន យតនៈទងំ យ 

មិនេ ថ មនយតនៈេទឬ ។ េអើ ។ (បណ្ឌិ ត កលចង នូវ 

ចកកៈ   គបបេីធ្វើ    នូវពកយថ   េអើ    ្រគប់បទទងំអស់)    ។ 

 [២៩២] ចកខុ  េ ថ យតនៈែដរឬ ។ េអើ ។ យតនៈ 

ទងំ យ េ ថ ចកខ យតនៈែដរឬ ។ ចកខ យតនៈ េ ថ 

យតនៈផង េ ថ ចកខ យតនៈផង យតនៈទងំ យ ដ៏េសស 

េ ថ យតនៈទងំ យ មិនេ ថ ចកខ យតនៈេទ ។ េ តៈ 

េ ថ យតនៈែដរឬ ។ េអើ ។ េប ។ ឃនៈ ជិ ្ហ  កយៈ រូបៈ 

សទទៈ  គនធៈ   រសៈ   េផដ្ឋព្វៈ  មនៈ  ។   ធមមៈ  េ ថ   យតនៈែដរឬ ។ 
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១៣៨ 

អភិធមមបិដេក    យមកំ 

មន្ត  ។ យតន ធមម យតនន្តិ ។ ធមម យតន ំ

យតនេញច វ ធមម យតនញច  អវេស  យតន 

យតន      ន      ធមម យតនំ     ។ 

 [២៩៣] ន ចកខុ  នយតនន្តិ ។ ចកខុ ំ  ឋេប ្វ  

អវេស  យតន ន ចកខុ  យតន ចកខុ ញច  

យតនញច  ឋេប ្វ  អវេស  ន េចវ ចកខុ  ន ច 

យតន ។ នយតន ន ចកខ យតនន្តិ ។ - 

មន្ត  ។ ន េ តំ នយតនន្តិ ។ េ តំ ឋេប ្វ  

។ េប ។ ឃនំ ឋេប ្វ  ជិវ ្ហ ំ ឋេប ្វ  ។ េប ។ ន ច 

យតន ។ ន កេយ នយតនន្តិ ។ មន្ត  ។ 

នយតន ន កយយតនន្តិ ។ មន្ត  ។ ន របូំ 

នយតនន្តិ ។ របូំ ឋេប ្វ  ។ េប ។ សទទំ ឋេប ្វ  

គនធំ ឋេប ្វ  រសំ ឋេប ្វ  េផដ្ឋព្វំ ឋេប ្វ  ។ េប ។ 

ន ច យតន ។ ន មេន នយតនន្តិ ។ 

មនំ ឋេប ្វ  អវេស  យតន ន មេន 

យតន        មនញច        យតនញច         ឋេប ្វ         អវេស  
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១៣៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

េអើ ។ យតនៈទងំ យ េ ថ ធមម យតនៈែដរឬ ។ ធមម យតនៈ 
េ ថ យតនៈផង េ ថ ធមម យតនៈផង យតនៈទងំ យ 
ដ៏េសស េ ថ យតនៈទងំ យ មិនេ ថ ធមម យតនៈេទ ។ 
 [២៩៣] មិនែមនចកខុ  មិនេ ថ យតនៈេទឬ ។ យតនៈ 
ទងំ យ ដ៏េសស េវៀរែលងែតចកខុ េចញ មិនេ ថ ចកខុ េទ េ ថ 

យតនៈទងំ យ យតនៈទងំ យ ដ៏េសស េវៀរែលងែតចកខុ និង 
យតនៈេចញ មិនេ ថ ចកខុផង មិនេ ថ យតនៈទងំ យ 

ផង ។ មិនែមន យតនៈទងំ យ មិនេ ថ ចកខ យតនៈេទឬ ។ 
េអើ ។ មិនែមនេ តៈ មិនេ ថ យតនៈេទឬ ។ េវៀរែលងែត 
េ តៈ ។ េប ។ េវៀរែលងែតឃនៈ េវៀរែលងែតជិ ្ហ េចញ ។ េប ។ មិនេ  
ថ យតនៈទងំ យេទ ។ មិនែមនកយ មិនេ ថ យតនៈេទ 
ឬ ។ េអើ ។ មិនែមន យតនៈទងំ យ មិនេ ថ កយយតនៈេទ 
ឬ ។ េអើ ។ មិនែមនរូប មិនេ ថ យតនៈេទឬ ។ េវៀរែលងែតរូប 
។ េប ។ េវៀរែលងែតសទទៈ េវៀរែលងែតគនធៈ េវៀរែលងែតរស េវៀរែលង 
ែតេផដ្ឋព្វៈេចញ ។ េប ។ មិនេ ថ យតនៈទងំ យេទ ។ មិន 
ែមនមនៈ មិនេ ថ យតនៈេទឬ ។ យតនៈទងំ យ ដ៏េសស 
េវៀរែលងែតមនៈេចញ មិនេ ថ មនៈេទ េ ថ យតនៈទងំ យ 

យតនៈទងំ យ    ដ៏េសស    េវៀរែលងែតមនៈ   និង យតនៈេចញ 
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១៣៩ 

យតនយមេក   បណ្ណត្តិ រស    និេទទេ  

ច េចវ មេន ន ច យតន ។ នយតន ន 

មនយតនន្តិ ។ មន្ត  ។ ន ធេមម  នយតនន្តិ ។ 

មន្ត  ។ នយតន ន ធមម យតនន្តិ ។ មន្ត  ។ 

 [២៩៤] ចកខុ  យតនន្តិ ។ មន្ត  ។ - 

យតន េ យតនន្តិ ។ េ យតនំ យត- 

នេញច វ េ យតនញច  អវេស  យតន - 

យតន ន េ យតនំ ។ ចកខុ  យតនន្តិ ។ 

មន្ត  ។ យតន ឃនយតនំ ។ េប ។ យ- 

តន ធមម យតនន្តិ ។ ធមម យតនំ យតនេញច វ 

ធមម យតនញច  អវេស  យតន យតន ន 

ធមម យតនំ ។ េ តំ យតនន្តិ ។ មន្ត  ។ 

យតន ចកខ យតនន្តិ ។ េប ។ ន ចកខ យតនំ 

។ េប ។ យតន ធមម យតនន្តិ ។ េប ។ ន ធមម យ- 

តនំ ។ ឃនំ ជិ ្ហ  ។ េប ។ ធេមម  យតនន្តិ ។ 

មន្ត     ។    យតន     ចកខ យតនំ    ។    េប    ។    យតន 
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១៣៩ 

យតនយមកៈ   បណ្ណត្តិ រៈ   និេទទស 

មិនេ ថ មនៈផង មិនេ ថ យតនៈទងំ យផង ។ មិនែមន 
យតនៈទងំ យ មិនេ ថ មនយតនៈេទឬ ។ េអើ ។ មិន 

ែមនធមមៈ មិនេ ថ យតនៈេទឬ ។ េអើ ។ មិនែមន យតនៈ 
ទងំ យ    មិនេ ថ    ធមម យតនៈេទឬ    ។   េអើ   ។ 
 [២៩៤] ចកខុ  េ ថ យតនៈែដរឬ ។ េអើ ។ យតនៈ 
ទងំ យ េ ថ េ យតនៈែដរឬ ។ េ យតនៈ េ ថ 

យតនៈផង េ ថ េ យតនៈផង យតនៈទងំ យ ដ៏ 
េសស េ ថ យតនៈទងំ យ មិនេ ថ េ យតនៈេទ ។ 
ចកខុ  េ ថ យតនៈែដរឬ ។ េអើ ។ យតនៈទងំ យ េ ថ 
ឃនយតនៈ ។ េប ។ យតនៈទងំ យ េ ថ ធមម យតនៈ 
ែដរឬ ។ ធមម យតនៈ េ ថ យតនៈផង េ ថ ធមម យតនៈ 
ផង យតនៈទងំ យ ដ៏េសស េ ថ យតនៈទងំ យ 
មិនេ ថ ធមម យតនៈេទ ។ េ តៈ េ ថ យតនៈែដរ 
ឬ ។ េអើ ។ យតនៈទងំ យ េ ថ ចកខ យតនៈែដរ ។ េប ។ 
មិនេ ថ ចកខ យតនៈេទ ។ េប ។ យតនៈទងំ យ េ ថ 
ធមម យតនៈែដរឬ ។ េប ។ មិនេ ថ ធមម យតនៈេទ ។ ឃនៈ 
ជិ ្ហ  ។ េប ។ ធមមៈ េ ថ យតនៈែដរឬ ។ េអើ ។ យតនៈ 
ទងំ យ    េ ថ     ចកខ យតនៈ    ។   េប   ។    យតនៈទងំ យ 
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១៤០ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

មនយតនន្តិ ។ មនយតនំ យតនេញច វ មន- 

យតនញច  អវេស  យតន យតន ន 

មនយតនំ    ។     (ចកកំ      ពនធិតព្វំ)     ។ 

 [២៩៥] ន ចកខុ  នយតនន្តិ ។ ចកខុ ំ  ឋេប ្វ  

អវេស  យតន ន ចកខុ  យតន ចកខុ ញច  

យតនញច  ឋេប ្វ  អវេស  ន េចវ ចកខុ  ន 

ច យតន ។ នយតន ន េ យតនន្តិ ។ 

មន្ត  ។ េប ។ ន ចកខុ  នយតនន្តិ ។ ចកខុ ំ  

ឋេប ្វ  អវេស  យតន ន ចកខុ  យតន 

ចកខុ ញច  យតនញច  ឋេប ្វ  អវេស  ន េចវ 

ចកខុ  ន ច យតន ។ នយតន ន ឃន- 

យតនំ ។ េប ។ នយតន ន ធមម យតនន្តិ ។  

មន្ត  ។ ន េ តំ នយតនន្តិ ។ េ តំ 

ឋេប ្វ  ។ េប ។ ឃនំ ឋេប ្វ  ជិវ ្ហ ំ ឋេប ្វ  

។       េប       ។       ន        ច      យតន      ។        ន      កេយ 
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១៤០ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

េ ថ មនយតនៈែដរឬ ។ មនយតនៈ េ ថ យតនៈផង េ ថ 

មនយតនៈផង យតនៈទងំ យ ដ៏េសស េ ថ យតនៈទងំ- 

យ មិនេ ថ មនយតនៈេទ ។ (ចកកៈ បណ្ឌិ តគបបចីង្រកងទុក) ។ 

 [២៩៥] មិនែមនចកខុ  មិនេ ថ យតនៈេទឬ ។ យតនៈ 

ទងំ យ ដ៏េសស េវៀរែលងែតចកខុ េចញ មិនេ ថ ចកខុ េទ េ ថ 

យតនៈទងំ យ យតនៈទងំ យ ដ៏េសស េវៀរែលងែតចកខុ  

និង យតនៈេចញ មិនេ ថ ចកខុផង មិនេ ថ យតនៈទងំ យ 

ផង ។ មិនែមន យតនៈទងំ យ មិនេ ថ េ យតនៈេទឬ ។ 

េអើ ។ េប ។ មិនែមនចកខុ  មិនេ ថ យតនៈេទឬ ។ យតនៈ 

ទងំ យ ដ៏េសស េវៀរែលងែតចកខុ េចញ មិនេ ថ ចកខុ េទ េ ថ 

យតនៈទងំ យ យតនៈទងំ យ ដ៏េសស េវៀរែលងែតចកខុ  

និង យតនៈេចញ មិនេ ថ ចកខុផង មិនេ ថ យតនៈទងំ- 

យផង ។ មិនែមន យតនៈទងំ យ មិនេ ថ ឃនយតនៈ 

។ េប ។ មិនែមន យតនៈទងំ យ មិនេ ថ ធមម យតនៈេទ 

ឬ ។ េអើ ។ មិនែមនេ តៈ មិនេ ថ យតនៈេទឬ ។ េវៀរ 

ែលងែតេ តៈ ។ េប ។ េវៀរែលងែតឃនៈ េវៀរែលងែតជិ ្ហ េចញ 

។   េប   ។    មិនេ ថ    យតនៈទងំ យផង    ។    មិនែមនកយៈ 
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១៤១ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទ េ  

នយតនន្តិ ។ មន្ត  ។ នយតន ន ចកខ យ- 

តនន្តិ ។ មន្ត  ។ េប ។ នយតន ន ធមម - 

យតនន្តិ ។ មន្ត  ។ េប ។ ន ធេមម  នយត- 

នន្តិ ។ មន្ត  ។ នយតន ន ចកខ យតនន្តិ ។ 

មន្ត  ។ ន ធេមម  នយតនន្តិ ។ មន្ត  ។ ន- 

យតន ន េ យតនន្តិ ។ មន្ត  ។ េប ។ 

នយតន ន មនយតនន្តិ ។ មន្ត  ។ (ចកកំ  

ពនធិតព្វំ)      ។ 

បណ្ណត្តិ េ    ។ 

បវត្តិ េ  

 [២៩៦] យស  ចកខ យតនំ ឧបបជជតិ តស  េ - 

យតនំ ឧបបជជតីតិ ។ សចកខុ កនំ អេ តកនំ 

ឧបបជជន្ត នំ េតសំ ចកខ យតនំ ឧបបជជតិ េន ច 

េតសំ េ យតនំ ឧបបជជតិ សចកខុ កនំ សេ - 

តកនំ       ឧបបជជន្ត នំ       េតសំ       ចកខ យតនញច        ឧបបជជតិ 
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 ១៤១ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទ រៈ 

មិនេ ថ យតនៈេទឬ ។ េអើ ។ មិនែមន យតនៈទងំ យ 
មិនេ ថ ចកខ យតនៈេទឬ ។ េអើ ។ េប ។ មិនែមន យតនៈទងំ- 

យ មិនេ ថ ធមម យតនៈេទឬ ។ េអើ ។ េប ។ មិនែមនធមមៈ 
មិនេ ថ យតនៈេទឬ ។ េអើ ។ មិនែមន យតនៈទងំ យ 
មិនេ ថ ចកខ យតនៈេទឬ ។ េអើ ។ មិនែមនធមមៈ មិនេ  
ថ យតនៈេទឬ ។ េអើ ។ មិនែមន យតនៈទងំ យ មិនេ ថ 
េ យតនៈេទឬ ។ េអើ ។ េប ។ មិនែមន យតនៈទងំ យ 
មិនេ ថ មនយតនៈេទឬ ។ េអើ ។ (ចកកៈ បណ្ឌិ ត គបបចីង 
្រកងទុក)    ។ 

ចប់   បណ្ណត្តិ រៈ   ។ 

បវត្តិ រៈ 

 [២៩៦] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើង េ - 
យតនៈ របស់សត្វេនះ េកើតេឡើងែដរឬ ។ ពួកសត្វ ែដល្របកប 
េ យចកខុ  មិនមនេ តៈ កលចប់បដិសនធិ ចកខ យតនៈ របស់សត្វ 
ទងំេនះ េកើតេឡើង ែតេ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិន 
េកើតេឡើងេទ ពួកសត្វ ែដល្របកបេ យចកខុ  ្របកបេ យេ តៈ 
កលចប់បដិសនធិ     ចកខ យតនៈ     របស់សត្វទងំេនះ     េកើតេឡើងផង 
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១៤២ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

េ យតនញច  ឧបបជជតិ ។ យស   បន 

េ យតនំ ឧបបជជតិ តស  ចកខ យតនំ ឧបប- 

ជជតីតិ ។ សេ តកនំ អចកខុ កនំ ឧបបជជន្ត នំ 

េតសំ េ យតនំ ឧបបជជតិ េន ច េតសំ 

ចកខ យតនំ ឧបបជជតិ សេ តកនំ សចកខុ កនំ 

ឧបបជជន្ត នំ េតសំ េ យតនញច  ឧបបជជតិ ចកខ - 

យតនញច       ឧបបជជតិ     ។ 

 [២៩៧] យស  ចកខ យតនំ ឧបបជជតិ តស  

ឃនយតនំ ឧបបជជតីតិ ។ សចកខុ កនំ អឃន- 

កនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ ចកខ យតនំ ឧបបជជតិ 

េន ច េតសំ ឃនយតនំ ឧបបជជតិ សចកខុ កនំ 

សឃនកនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ ចកខ យតនញច  

ឧបបជជតិ ឃនយតនញច  ឧបបជជតិ ។ យស   

បន ឃនយតនំ ឧបបជជតិ តស  ចកខ យតនំ ឧបប- 

ជជតីតិ ។ សឃនកនំ អចកខុ កនំ ឧបបជជន្ត នំ 

េតសំ ឃនយតនំ ឧបបជជតិ េន ច េតសំ ច- 

កខ យតនំ           ឧបបជជតិ           សឃនកនំ          សចកខុ កនំ 



291 

 

១៤២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

េ យតនៈ េកើតេឡើងផង ។ មួយយ៉ងេទៀត េ យតនៈ 
របស់សត្វ  េកើតេឡើង ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ េកើតេឡើងែដរ 
ឬ ។ ពួកសត្វ ែដល្របកបេ យេ តៈ មិនមនចកខុ  កលចប់បដិសនធិ 
េ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ េកើតេឡើង ែតចកខ យតនៈ របស់ 
សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងេទ ពួកសត្វ ែដល្របកបេ យេ តៈ 
្របកបេ យចកខុ  កលចប់បដិសនធិ េ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 
េកើតេឡើងផង    ចកខ យតនៈ   េកើតេឡើងផង   ។ 
 [២៩៧] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើង ឃនយតនៈ 
របស់សត្វេនះ េកើតេឡើងែដរឬ ។ ពួកសត្វ ែដល្របកបេ យចកខុ  
មិនមនឃនៈ កលចប់បដិសនធិ ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ េកើត 
េឡើង ែតឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងេទ ពួកសត្វ 
ែដល្របកបេ យចកខុ  ្របកបេ យឃនៈ កលចប់បដិសនធិ ចកខ - 
យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ េកើតេឡើងផង ឃនយតនៈ េកើតេឡើង 
ផង ។ មួយយ៉ងេទៀត ឃនយតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើង 
ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ េកើតេឡើងែដរឬ ។ ពួកសត្វ ែដល្រប- 
កបេ យឃនៈ មិនមនចកខុ  កលចប់បដិសនធិ ឃនយតនៈ របស់ 
សត្វទងំេនះ េកើតេឡើង ែតចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិន 
េកើតេឡើងេទ      ពួកសត្វ      ែដល្របកបេ យឃនៈ    ្របកបេ យចកខុ  
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១៤៣ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទ េ  

ឧបបជជន្ត នំ េតសំ ឃនយតនញច  ឧបបជជតិ ចកខ យ- 

តនញច      ឧបបជជតិ     ។ 

 [២៩៨] យស  ចកខ យតនំ ឧបបជជតិ តស  

របូយតនំ ឧបបជជតីតិ ។ មន្ត  ។ យស   បន 

របូយតនំ ឧបបជជតិ តស  ចកខ យតនំ ឧបបជជតីតិ ។ 

សរបូកនំ អចកខុ កនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ របូយ- 

តនំ ឧបបជជតិ េន ច េតសំ ចកខ យតនំ ឧបបជជតិ 

សចកខុ កនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ របូយតនញច  ឧបប- 

ជជតិ      ចកខ យតនញច      ឧបបជជតិ     ។ 

 [២៩៩] យស  ចកខ យតនំ ឧបបជជតិ តស  

មនយតនំ ឧបបជជតីតិ ។ មន្ត  ។ យស   

បន មនយតនំ ឧបបជជតិ តស  ចកខ យតនំ ឧ- 

បបជជតីតិ ។ សចិត្តកនំ អចកខុ កនំ ឧបបជជន្ត នំ 

េតសំ មនយតនំ ឧបបជជតិ េន ច េតសំ ចកខ យ- 

តនំ ឧបបជជតិ សចកខុ កនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ 

មនយតនញច        ឧបបជជតិ        ចកខ យតនញច         ឧបបជជតិ       ។ 
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១៤៣ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទ រៈ 

កលចប់បដិសនធិ ឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ េកើតេឡើងផង 
ចកខ យតនៈ   េកើតេឡើងផង   ។ 
 [២៩៨] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើង រូបយតនៈ 
របស់សត្វេនះ េកើតេឡើងែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត រូបយ- 
តនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើង ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ េកើត 
េឡើងែដរឬ ។ ពួកសត្វ ែដល្របកបេ យរូប មិនមនចកខុ  កល 
ចប់បដិសនធិ រូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ េកើតេឡើង ែតចកខ - 
យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងេទ ពួកសត្វ ែដល្របកប 
េ យចកខុ  កលចប់បដិសនធិ រូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ េកើត 
េឡើងផង    ចកខ យតនៈ    េកើតេឡើងផង   ។ 
 [២៩៩] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើង មនយតនៈ 
របស់សត្វេនះ េកើតេឡើងែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត មនយតនៈ 
របស់សត្វ  េកើតេឡើង ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ េកើតេឡើងែដរ 
ឬ ។ ពួកសត្វ ែដល្របកបេ យចិត្ត មិនមនចកខុ  កលចប់បដិសនធិ 
មនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ េកើតេឡើង ែតចកខ យតនៈ របស់ 
សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងេទ ពួកសត្វ ែដល្របកបេ យចកខុ  កល 
ចប់បដិសនធិ មនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ េកើតេឡើងផង ចកខ យ- 
តនៈ    េកើតេឡើងផង    ។ 
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១៤៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៣០០] យស  ចកខ យតនំ ឧបបជជតិ តស  

ធមម យតនំ ឧបបជជតីតិ ។ មន្ត  ។ យស   

បន ធមម យតនំ ឧបបជជតិ តស  ចកខ យតនំ ឧបប- 

ជជតីតិ ។ អចកខុ កនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ ធមម យ- 

តនំ ឧបបជជតិ េន ច េតសំ ចកខ យតនំ ឧបបជជតិ 

សចកខុ កនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ ធមម យតនញច  ឧបប- 

ជជតិ     ចកខ យតនញច      ឧបបជជតិ     ។ 

 [៣០១] យស  ឃនយតនំ ឧបបជជតិ តស  

របូយតនំ ឧបបជជតីតិ ។ មន្ត  ។ យស   បន 

របូយតនំ ឧបបជជតិ តស  ឃនយតនំ ឧបបជជតីតិ ។ 

សរបូកនំ អឃនកនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ របូ- 

យតនំ ឧបបជជតិ េន ច េតសំ ឃនយតនំ ឧបបជជតិ 

សឃនកនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ របូយតនញច  

ឧបបជជតិ      ឃនយតនញច      ឧបបជជតិ     ។ 
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១៤៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៣០០] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើង ធមម យតនៈ 

របស់សត្វេនះ េកើតេឡើងែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ 

របស់សត្វ  េកើតេឡើង ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ េកើតេឡើងែដរ 

ឬ ។ ពួកសត្វ ែដលមិនមនចកខុ  កលចប់បដិសនធិ ធមម យតនៈ 

របស់សត្វទងំេនះ េកើតេឡើង ែតចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិន 

េកើតេឡើងេទ ពួកសត្វ ែដល្របកបេ យចកខុ  កលចប់បដិសនធិ ធមម - 

យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ េកើតេឡើងផង ចកខ យតនៈ េកើតេឡើង 

ផង    ។ 

 [៣០១] ឃនយតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើង រូបយតនៈ 

របស់សត្វេនះ េកើតេឡើងែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត រូបយតនៈ 

របស់សត្វ  េកើតេឡើង ឃនយតនៈ របស់សត្វេនះ េកើតេឡើង 

ែដរឬ ។ ពួកសត្វ ែដល្របកបេ យរូប មិនមនឃនៈ កលចប់ 

បដិសនធិ រូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ េកើតេឡើង ែតឃនយតនៈ 

របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងេទ ពួកសត្វ ែដល្របកបេ យឃនៈ 

កលចប់បដិសនធិ រូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ េកើតេឡើងផង ឃ- 

នយតនៈ    េកើតេឡើងផង    ។ 
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១៤៥ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទ េ  

 [៣០២] យស  ឃនយតនំ ឧបបជជតិ តស  

មនយតនំ ឧបបជជតីតិ ។ មន្ត  ។ យស   

បន មនយតនំ ឧបបជជតិ តស  ឃនយតនំ ឧបប- 

ជជតីតិ ។ សចិត្តកនំ អឃនកនំ ឧបបជជន្ត នំ 

េតសំ មនយតនំ ឧបបជជតិ េន ច េតសំ ឃន- 

យតនំ ឧបបជជតិ សឃនកនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ 

មនយតនញច  ឧបបជជតិ ឃនយតនញច  ឧបបជជតិ ។ 

 [៣០៣] យស  ឃនយតនំ ឧបបជជតិ តស  

ធមម យតនំ ឧបបជជតីតិ ។ មន្ត  ។ យស   

បន ធមម យតនំ ឧបបជជតិ តស  ឃនយតនំ ឧបប- 

ជជតីតិ ។ អឃនកនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ ធមម យ- 

តនំ ឧបបជជតិ េន ច េតសំ ឃនយតនំ ឧបប- 

ជជតិ សឃនកនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ ធមម យ- 

តនញច         ឧបបជជតិ      ឃនយតនញច       ឧបបជជតិ     ។ 
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១៤៥ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទ រៈ 

 [៣០២] ឃនយតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើង មនយតនៈ 

របស់សត្វេនះ េកើតេឡើងែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត មន- 

យតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើង ឃនយតនៈ របស់សត្វេនះ េកើត 

េឡើងែដរឬ ។ ពួកសត្វ ែដល្របកបេ យចិត្ត មិនមនឃនៈ កល 

ចប់បដិសនធិ មនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ េកើតេឡើង ែតឃន- 

យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងេទ ពួកសត្វ ែដល្របកប 

េ យឃនៈ កលចប់បដិសនធិ មនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ េកើត 

េឡើងផង    ឃនយតនៈ   េកើតេឡើងផង   ។ 

 [៣០៣] ឃនយតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើង ធមម យតនៈ 

របស់សត្វេនះ េកើតេឡើងែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម - 

យតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើង ឃនយតនៈ របស់សត្វេនះ 

េកើតេឡើងែដរឬ ។ ពួកសត្វ ែដលមិនមនឃនៈ កលចប់បដិ- 

សនធិ ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ េកើតេឡើង ែតឃនយតនៈ 

របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងេទ ពួកសត្វ ែដល្របកបេ យ 

ឃនៈ កលចប់បដិសនធិ ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ េកើត 

េឡើងផង    ឃនយតនៈ    េកើតេឡើងផង    ។ 
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១៤៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៣០៤] យស  របូយតនំ ឧបបជជតិ តស  
មនយតនំ ឧបបជជតីតិ ។ អចិត្តកនំ ឧបបជជន្ត នំ 
េតសំ របូយតនំ ឧបបជជតិ េន ច េតសំ មន- 
យតនំ ឧបបជជតិ សរបូកនំ សចិត្តកនំ ឧបប- 
ជជន្ត នំ េតសំ របូយតនញច  ឧបបជជតិ មនយតនញច  
ឧបបជជតិ ។ យស   បន មនយតនំ ឧបបជជតិ 
តស  របូយតនំ ឧបបជជតីតិ ។ អរបូកនំ ឧបប- 
ជជន្ត នំ េតសំ មនយតនំ ឧបបជជតិ េន ច េតសំ 
របូយតនំ ឧបបជជតិ សចិត្តកនំ សរបូកនំ ឧបប- 
ជជន្ត នំ េតសំ មនយតនញច  ឧបបជជតិ របូយតនញច  
ឧបបជជតិ     ។ 
 [៣០៥] យស  របូយតនំ ឧបបជជតិ តស  
ធមម យតនំ ឧបបជជតីតិ ។ មន្ត  ។ យស   
បន ធមម យតនំ ឧបបជជតិ តស  របូយតនំ ឧបប- 
ជជតីតិ ។ អរបូកនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ ធមម យ- 
តនំ ឧបបជជតិ េន ច េតសំ របូយតនំ ឧបបជជតិ 
សរបូកនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ ធមម យតនញច  ឧបប- 
ជជតិ      របូយតនញច       ឧបបជជតិ     ។ 
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១៤៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៣០៤] រូបយតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើង មនយតនៈ 
របស់សត្វេនះ េកើតេឡើងែដរឬ ។ ពួកសត្វ ែដលមិនមនចិត្ត កល 
ចប់បដិសនធិ រូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ េកើតេឡើង ែតមនយតនៈ 
របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងេទ ពួកសត្វ ែដល្របកបេ យរូប 
្របកបេ យចិត្ត កលចប់បដិសនធិ រូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 
េកើតេឡើងផង មនយតនៈ េកើតេឡើងផង ។ មួយយ៉ងេទៀត មន- 
យតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើង រូបយតនៈ របស់សត្វេនះ េកើត 
េឡើងែដរឬ ។ ពួកសត្វ ែដលមិនមនរូប កលចប់បដិសនធិ មន- 
យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ េកើតេឡើង ែតរូបយតនៈ របស់សត្វ 
ទងំេនះ មិនេកើតេឡើងេទ ពួកសត្វ ែដល្របកបេ យចិត្ត ្របកប 
េ យរូប កលចប់បដិសនធិ មនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ េកើត 
េឡើងផង   រូបយតនៈ   េកើតេឡើងផង   ។ 
 [៣០៥] រូបយតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើង ធមម យតនៈ 
របស់សត្វេនះ េកើតេឡើងែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ 
របស់សត្វ  េកើតេឡើង រូបយតនៈ របស់សត្វេនះ េកើតេឡើងែដរ 
ឬ ។ ពួកសត្វ ែដលមិនមនរូប កលចប់បដិសនធិ ធមម យតនៈ របស់ 
សត្វទងំេនះ េកើតេឡើង ែតរូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើត 
េឡើងេទ ពួកសត្វ ែដល្របកបេ យរូប កលចប់បដិសនធិ ធមម យតនៈ 
របស់សត្វទងំេនះ   េកើតេឡើងផង   រូបយតនៈ   េកើតេឡើងផង   ។ 
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១៤៧ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទ េ  

 [៣០៦] យស  មនយតនំ ឧបបជជតិ តស  

ធមម យតនំ ឧបបជជតីតិ ។ មន្ត  ។ យស   បន 

ធមម យតនំ ឧបបជជតិ តស  មនយតនំ ឧបបជជតីតិ ។ 

អចិត្តកនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ ធមម យតនំ ឧបប- 

ជជតិ េន ច េតសំ មនយតនំ ឧបបជជតិ សចិត្ត- 

កនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ ធមម យតនញច  ឧបបជជត ិ

មនយតនញច       ឧបបជជតិ    ។ 

 [៣០៧] យតថ ចកខ យតនំ ឧបបជជតិ តតថ េ - 

យតនំ ឧបបជជតីតិ ។ មន្ត  ។ យតថ  បន 

េ យតនំ ឧបបជជតិ តតថ ចកខ យតនំ ឧបបជជ- 

តីតិ     ។    មន្ត     ។ 

 [៣០៨] យតថ ចកខ យតនំ ឧបបជជតិ តតថ ឃ- 

នយតនំ ឧបបជជតីតិ ។ របូវចេរ តតថ ចកខ យ- 

តនំ ឧបបជជតិ េន ច តតថ ឃនយតនំ ឧបបជជត ិ

កមវចេរ តតថ ចកខ យតនញច  ឧបបជជតិ ឃនយ- 

តនញច  ឧបបជជតិ ។ យតថ  បន ឃនយតនំ 

ឧបបជជតិ      តតថ      ចកខ យតនំ      ឧបបជជតីតិ     ។     មន្ត      ។ 
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១៤៧ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទ រៈ 

 [៣០៦] មនយតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើង ធមម យតនៈ 

របស់សត្វេនះ េកើតេឡើងែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ 

របស់សត្វ  េកើតេឡើង មនយតនៈ របស់សត្វេនះ េកើតេឡើង 

ែដរឬ ។ ពួកសត្វ ែដលមិនមនចិត្ត កលចប់បដិសនធិ ធមម យតនៈ 

របស់សត្វទងំេនះ េកើតេឡើង ែតមនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិន 

េកើតេឡើងេទ ពួកសត្វ ែដល្របកបេ យចិត្ត កលចប់បដិសនធិ ធមម - 

យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ េកើតេឡើងផង មនយតនៈ េកើតេឡើងផង ។ 

 [៣០៧] ចកខ យតនៈ េកើតេឡើង កនុងទី  េ យតនៈ 

េកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត េ យតនៈ 

េកើតេឡើង កនុងទី  ចកខ យតនៈ េកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ 

េអើ     ។ 

 [៣០៨] ចកខ យតនៈ េកើតេឡើង កនុងទី  ឃនយតនៈ 

េកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ ចកខ យតនៈ េកើតេឡើង កនុងរូបវច- 

រភពេនះ ែតឃនយតនៈ មិនេកើតេឡើង កនុងរូបវចរភពេនះេទ ចកខ - 

យតនៈ េកើតេឡើងផង ឃនយតនៈ េកើតេឡើងផង កនុងកមវចរភព 

េនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត ឃនយតនៈ េកើតេឡើង កនុងទី  ចកខ - 

យតនៈ    េកើតេឡើង    កនុងទីេនះែដរឬ   ។   េអើ   ។ 
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១៤៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៣០៩]  យតថ ចកខ យតនំ ឧបបជជតិ តតថ របូ- 
យតនំ ឧបបជជតីតិ ។ មន្ត  ។ យតថ  បន 
របូយតនំ ឧបបជជតិ តតថ ចកខ យតនំ ឧបបជជតីតិ ។ 
អសញញសេត្ត តតថ របូយតនំ ឧបបជជតិ េន ច តតថ 
ចកខ យតនំ ឧបបជជតិ បញច េ កេរ តតថ របូយត- 
នញច       ឧបបជជតិ      ចកខ យតនញច      ឧបបជជតិ     ។ 
 [៣១០] យតថ ចកខ យតនំ ឧបបជជតិ តតថ 
មនយតនំ ឧបបជជតីតិ ។ មន្ត  ។ យតថ  បន 
មនយតនំ ឧបបជជតិ តតថ ចកខ យតនំ ឧបបជជតីតិ ។ 
អរេូប តតថ មនយតនំ ឧបបជជតិ េន ច តតថ ចកខ - 
យតនំ ឧបបជជតិ បញច េ កេរ តតថ មនយតនញច  
ឧបបជជតិ      ចកខ យតនញច       ឧបបជជតិ     ។ 
 [៣១១] យតថ ចកខ យតនំ ឧបបជជតិ តតថ 
ធមម យតនំ ឧបបជជតីតិ ។ មន្ត  ។ យតថ  បន 
ធមម យតនំ ឧបបជជតិ តតថ ចកខ យតនំ ឧបបជជតីតិ ។ 
អសញញសេត្ត អរេូប តតថ ធមម យតន ំ ឧបបជជតិ េន 
ច តតថ ចកខ យតនំ ឧបបជជតិ បញច េ កេរ តតថ 
ធមម យតនញច         ឧបបជជតិ         ចកខ យតនញច        ឧបបជជតិ      ។ 
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១៤៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៣០៩] ចកខ យតនៈ េកើតេឡើង កនុងទី  រូបយតនៈ 
េកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត រូបយតនៈ 
េកើតេឡើង កនុងទី  ចកខ យតនៈ េកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ 
រូបយតនៈ េកើតេឡើង កនុងអសញញសត្វេនះ ែតចកខ យតនៈ មិនេកើត 
េឡើង កនុងអសញញសត្វេនះេទ រូបយតនៈ េកើតេឡើងផង ចកខ យតនៈ 
េកើតេឡើងផង    កនុងបញច េ ករភពេនះ    ។ 
 [៣១០] ចកខ យតនៈ េកើតេឡើង កនុងទី  មនយតនៈ 
េកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត មនយតនៈ 
េកើតេឡើង កនុងទី  ចកខ យតនៈ េកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ 
មនយតនៈ េកើតេឡើង កនុងអរូបភពេនះ ែតចកខ យតនៈ មិនេកើតេឡើង 
កនុងអរូបភពេនះេទ មនយតនៈ េកើតេឡើងផង ចកខ យតនៈ េកើត 
េឡើងផង    កនុងបញច េ ករភពេនះ    ។ 
 [៣១១] ចកខ យតនៈ េកើតេឡើង កនុងទី  ធមម យតនៈ 
េកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ 
េកើតេឡើង កនុងទី  ចកខ យតនៈ េកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ 
ធមម យតនៈ េកើតេឡើង កនុងអសញញសត្វ និងអរូបភពេនះ ែតចកខ - 
យតនៈ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ធមម យតនៈ េកើតេឡើងផង ចកខ - 
យតនៈ    េកើតេឡើងផង    កនុងបញច េ ករភពេនះ    ។ 
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១៤៩ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទ េ  

 [៣១២] យតថ ឃនយតនំ ឧបបជជតិ តតថ 
របូយតនំ ឧបបជជតីតិ ។ មន្ត  ។ យតថ  បន 
របូយតនំ ឧបបជជតិ តតថ ឃនយតនំ ឧបបជជតីតិ ។ 
របូវចេរ តតថ របូយតនំ ឧបបជជតិ េន ច តតថ 
ឃនយតនំ ឧបបជជតិ កមវចេរ តតថ របូយត- 
នញច  ឧបបជជតិ ឃនយតនញច  ឧបបជជតិ ។ (យតថ 
ឃនយតនំ ឧបបជជតិ តតថ មនយតនញច  ធមម - 
យតនញច  ឯកសទិសំ ននំ នតថិ ឧបរ ិ េរ សេងខ- 
េប      េ តីតិ     ជនិតព្វំ)    ។ 
 [៣១៣] យតថ ឃនយតនំ ឧបបជជតិ តតថ 
ធមម យតនំ ឧបបជជតីតិ ។ មន្ត  ។ យតថ  បន 
ធមម យតនំ ឧបបជជតិ តតថ ឃនយតនំ ឧបបជជតីតិ ។ 
របូវចេរ អរបូវចេរ តតថ ធមម យតនំ ឧបបជជតិ េន ច 
តតថ ឃនយតនំ ឧបបជជតិ កមវចេរ តតថ ធមម យ- 
តនញច       ឧបបជជតិ      ឃនយតនញច      ឧបបជជតិ      ។ 
 [៣១៤] យតថ របូយតនំ ឧបបជជតិ តតថ ម- 
នយតនំ ឧបបជជតីតិ ។ អសញញសេត្ត តតថ របូ- 
យតនំ       ឧបបជជតិ      េន       ច     តតថ     មនយតនំ      ឧបបជជតិ 
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១៤៩ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទ រៈ 

 [៣១២] ឃនយតនៈ េកើតេឡើង កនុងទី  រូបយតនៈ 
េកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត រូបយតនៈ 
េកើតេឡើង កនុងទី  ឃនយតនៈ េកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ 
រូបយតនៈ េកើតេឡើង កនុងរូបវចរភពេនះ ែតឃនយតនៈ មិន 
េកើតេឡើង កនុងរូបវចរភពេនះេទ រូបយតនៈ េកើតេឡើងផង ឃន- 
យតនៈ េកើតេឡើងផង កនុងកមវចរភពេនះ ។ (បណ្ឌិ តគបបដីឹងថ 
ឃនយតនៈ េកើតេឡើង កនុងទី  មនយតនៈក្ដី ធមម យតនៈក្ដី 
ដូចគន  ឬេផ ងគន  មិនមន កនុងទីេនះ េសចក្ដីសេងខប មនកនុង រៈ 
ខងេលើ)   ។ 
 [៣១៣] ឃនយតនៈ េកើតេឡើង កនុងទី  ធមម យតនៈ 
េកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ  
េកើតេឡើង កនុងទី  ឃនយតនៈ េកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ 
ធមម យតនៈ េកើតេឡើង កនុងរូបវចរភព និងអរូបវចរភពេនះ ែត 
ឃនយតនៈ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ធមម យតនៈ េកើតេឡើងផង 
ឃនយតនៈ   េកើតេឡើងផង   កនុងកមវចរភពេនះ   ។ 
 [៣១៤] រូបយតនៈ េកើតេឡើង កនុងទី  មនយតនៈ 

េកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ រូបយតនៈ េកើតេឡើង កនុងអស- 

ញញសត្វេនះ      ែតមនយតនៈ    មិនេកើតេឡើង    កនុងអសញញសត្វេនះេទ 
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១៥០ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

បញច េ កេរ តតថ របូយតនញច  ឧបបជជតិ មន- 
យតនញច  ឧបបជជតិ ។ យតថ  បន មនយតនំ 
ឧបបជជតិ តតថ របូយតនំ ឧបបជជតីតិ ។ អរេូប 
តតថ មនយតនំ ឧបបជជតិ េន ច តតថ របូយតន ំ
ឧបបជជតិ បញច េ កេរ តតថ មនយតនញច  ឧបបជជតិ 
របូយតនញច      ឧបបជជតិ     ។ 
 [៣១៥] យតថ របូយតនំ ឧបបជជតិ តតថ ធមម - 
យតនំ ឧបបជជតីតិ ។ មន្ត  ។ យតថ  បន ធមម - 
យតនំ ឧបបជជតិ តតថ របូយតនំ ឧបបជជតីតិ ។ អរេូប 
តតថ ធមម យតនំ ឧបបជជតិ េន ច តតថ របូយតន ំ
ឧបបជជតិ បញច េ កេរ អសញញសេត្ត តតថ ធមម យតនញច  
ឧបបជជតិ     របូយតនញច      ឧបបជជតិ     ។ 
 [៣១៦] យតថ មនយតនំ ឧបបជជតិ តតថ 
ធមម យតនំ ឧបបជជតីតិ ។ មន្ត  ។ យតថ  បន 
ធមម យតនំ ឧបបជជតិ តតថ មនយតនំ ឧបបជជតីតិ ។ 
អសញញសេត្ត តតថ ធមម យតនំ ឧបបជជតិ េន ច តតថ 
មនយតនំ ឧបបជជតិ ចតុេ កេរ បញច េ កេរ តតថ 
ធមម យតនញច         ឧបបជជតិ         មនយតនញច         ឧបបជជតិ      ។ 
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១៥០ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

រូបយតនៈ េកើតេឡើងផង មនយតនៈ េកើតេឡើងផង កនុងបញច េ - 
ករភពេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត មនយតនៈ េកើតេឡើង កនុងទី  
រូបយតនៈ េកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ មនយតនៈ េកើតេឡើង 
កនុងអរូបភពេនះ ែតរូបយតនៈ មិនេកើតេឡើង កនុងអរូបភពេនះេទ មន- 
យតនៈ េកើតេឡើងផង រូបយតនៈ េកើតេឡើងផង កនុងបញច េ ក- 
រភពេនះ    ។ 
 [៣១៥] រូបយតនៈ េកើតេឡើង កនុងទី  ធមម យតនៈ េកើត 
េឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ េកើត 
េឡើង កនុងទី  រូបយតនៈ េកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ ធមម - 
យតនៈ េកើតេឡើង កនុងអរូបភពេនះ ែតរូបយតនៈ មិនេកើតេឡើង 
កនុងអរូបភពេនះេទ ធមម យតនៈ េកើតេឡើងផង រូបយតនៈ េកើត 
េឡើងផង   កនុងបញច េ ករភព    និងអសញញសត្វេនះ   ។ 
 [៣១៦] មនយតនៈ េកើតេឡើង កនុងទី  ធមម យតនៈ 
េកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ 
េកើតេឡើង កនុងទី  មនយតនៈ េកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ 
ធមម យតនៈ េកើតេឡើង កនុងអសញញសត្វេនះ ែតមនយតនៈ មិន 
េកើតេឡើង កនុងអសញញសត្វេនះេទ ធមម យតនៈ េកើតេឡើងផង មន- 
យតនៈ    េកើតេឡើងផង    កនុងចតុេ ករភព   និងបញច េ ករភពេនះ   ។ 
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១៥១ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទ េ  

 [៣១៧] យស  យតថ ចកខ យតនំ ឧបបជជតិ 

តស  តតថ េ យតនំ ឧបបជជតីតិ ។ សចកខុ កនំ 

អេ តកនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ ចកខ យតនំ 

ឧបបជជតិ េន ច េតសំ តតថ េ យតនំ ឧបបជជតិ 

សចកខុ កនំ សេ តកនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ 

ចកខ យតនញច  ឧបបជជតិ េ យតនញច  ឧបបជជតិ ។ 

យស   បន យតថ េ យតនំ ឧបបជជតិ តស  

តតថ ចកខ យតនំ ឧបបជជតីតិ ។ សេ តកនំ 

អចកខុ កនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ េ យតនំ 

ឧបបជជតិ េន ច េតសំ តតថ ចកខ យតនំ ឧបបជជតិ 

សេ តកនំ សចកខុ កនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ 

េ យតនញច  ឧបបជជតិ ចកខ យតនញច  ឧបបជជតិ ។ 

(សងខិ ត្តំ      យេស កសទិសំ)     ។ 

 [៣១៨] យស  យតថ មនយតនំ ឧបបជជត ិ

តស        តតថ       ធមម យតនំ       ឧបបជជតីតិ      ។      មន្ត       ។ 



309 

 

១៥១ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទ រៈ 

 [៣១៧] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើង កនុងទី  
េ យតនៈ របស់សត្វេនះ េកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួក 
សត្វ ែដល្របកបេ យចកខុ  មិនមនេ តៈ កលចប់បដិសនធិ ចកខ - 
យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ េកើតេឡើង កនុងទីេនះ ែតេ យតនៈ 
របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ ែដល្របកប 
េ យចកខុ  ្របកបេ យេ តៈ កលចប់បដិសនធិ ចកខ យតនៈ របស់ 
សត្វទងំេនះ េកើតេឡើងផង េ យតនៈ េកើតេឡើងផង កនុងទី 
េនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត េ យតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើង 
កនុងទី  ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ េកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរ 
ឬ ។ ពួកសត្វ ែដល្របកបេ យេ តៈ មិនមនចកខុ  កលចប់ 
បដិសនធិ េ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ េកើតេឡើង កនុងទីេនះ 
ែតចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ពួក 
សត្វ ែដល្របកបេ យេ តៈ ្របកបេ យចកខុ  កលចប់បដិសនធិ 
េ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ េកើតេឡើងផង ចកខ យតនៈ េកើត 
េឡើងផង កនុងទីេនះ ។ (េសចក្ដីែដលេ កប្រងួមេហើយ សុទធ 
ែតដូចគន )   ។ 
 [៣១៨] មនយតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើង កនុងទី  
ធមម យតនៈ    របស់សត្វេនះ    េកើតេឡើង    កនុងទីេនះែដរឬ   ។   េអើ   ។ 
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១៥២ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

យស   បន យតថ ធមម យតនំ ឧបបជជតិ តស  

តតថ មនយតនំ ឧបបជជតីតិ ។ អចិត្តកនំ ឧបបជជ- 

ន្ត នំ េតសំ តតថ ធមម យតនំ ឧបបជជតិ េន ច េតសំ 

តតថ មនយតនំ ឧបបជជតិ សចិត្តកនំ ឧបបជជន្ត នំ 

េតសំ តតថ ធមម យតនញច  ឧបបជជតិ មនយតនញច  

ឧបបជជតិ     ។ 

 [៣១៩] យស  ចកខ យតនំ នុបបជជតិ តស  

េ យតនំ នុបបជជតីតិ ។ អចកខុ កនំ សេ - 

តកនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ ចកខ យតនំ នុបបជជតិ 

េន ច េតសំ េ យតនំ នុបបជជតិ សេព្វសំ 

ចវន្ត នំ អចកខុ កនំ អេ តកនំ ឧបបជជន្ត ន ំ

េតសំ ចកខ យតនញច  នុបបជជតិ េ យតនញច  

នុបបជជតិ ។ យស   បន េ យតនំ នុបបជជតិ 

តស  ចកខ យតនំ នុបបជជតីតិ ។ អេ តកនំ 

សចកខុ កនំ       ឧបបជជន្ត នំ        េតសំ       េ យតនំ 
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១៥២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើង កនុងទី  

មនយតនៈ របស់សត្វេនះ េកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួកសត្វ 

ែដលមិនមនចិត្ត កលចប់បដិសនធិ ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 

េកើតេឡើង កនុងទីេនះ ែតមនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើត 

េឡើង កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ ែដល្របកបេ យចិត្ត កលចប់បដិ- 

សនធិ ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ េកើតេឡើងផង មនយតនៈ 

េកើតេឡើងផង   កនុងទីេនះ    ។ 

 [៣១៩] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង េ - 

យតនៈ របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើងែដរឬ ។ ពួកសត្វ ែដលមិន 

មនចកខុ  ្របកបេ យេ តៈ កលចប់បដិសនធិ ចកខ យតនៈ របស់ 

សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើង ែតេ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 

មិនែមនជមិនេកើតេឡើងេទ ពួកសត្វទងំអស់ ែដលមិនមនចកខុ  មិន 

មនេ តៈ កលចយុត កលចប់បដិសនធិ ចកខ យតនៈ របស់សត្វ 

ទងំេនះ មិនេកើតេឡើងផង េ យតនៈ មិនេកើតេឡើងផង ។ មួយ 

យ៉ងេទៀត េ យតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង ចកខ យតនៈ 

របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើងែដរឬ ។ ពួកសត្វ ែដលមិនមនេ តៈ 

្របកបេ យចកខុ    កលចប់បដិសនធិ  េ យតនៈ  របស់សត្វទងំេនះ 
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១៥៣ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទ េ  

នុបបជជតិ េន ច េតសំ ចកខ យតនំ នុបបជជតិ សេព្វសំ 

ចវន្ត នំ អេ តកនំ អចកខុ កនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ 

េ យតនញច  ឧបបជជតិ ចកខ យតនញច  នុបបជជតិ ។ 

 [៣២០] យស  ចកខ យតនំ នុបបជជតិ តស  

ឃនយតនំ នុបបជជតីតិ ។ អចកខុ កនំ សឃនក- 

នំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ ចកខ យតនំ នុបបជជតិ េន 

ច េតសំ ឃនយតនំ នុបបជជតិ សេព្វសំ ច- 

វន្ត នំ អចកខុ កនំ អឃនកនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ 

ចកខ យតនញច  នុបបជជតិ ឃនយតនញច  នុបបជជតិ ។ 

យស   បន ឃនយតនំ នុបបជជតិ តស  

ចកខ យតនំ នុបបជជតីតិ ។ អឃនកនំ សចកខុ - 

កនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ ឃនយតនំ នុបបជជតិ េន 

ច េតសំ ចកខ យតនំ នុបបជជតិ សេព្វសំ ចវន្ត នំ 

អឃនកនំ អចកខុ កនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ ឃន- 

យតនញច       នុបបជជតិ      ចកខ យតនញច       នុបបជជតិ     ។ 
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១៥៣ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទ រៈ 

មិនេកើតេឡើង ែតចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិន 
េកើតេឡើងេទ ពួកសត្វទងំអស់ ែដលមិនមនេ តៈ មិនមនចកខុ  
កលចយុត កលចប់បដិសនធិ េ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 
េកើតេឡើងផង   ចកខ យតនៈ   មិនេកើតេឡើងផង   ។ 
 [៣២០] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង ឃនយ- 
តនៈ របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើងែដរឬ ។ ពួកសត្វ ែដលមិន 
មនចកខុ  ្របកបេ យឃនៈ កលចប់បដិសនធិ ចកខ យតនៈ របស់ 
សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើង ែតឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 
មិនែមនជមិនេកើតេឡើងេទ ពួកសត្វទងំអស់ ែដលមិនមនចកខុ  មិន 
មនឃនៈ កលចយុត កលចប់បដិសនធិ ចកខ យតនៈ របស់ 
សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងផង ឃនយតនៈ មិនេកើតេឡើង 
ផង ។ មួយយ៉ងេទៀត ឃនយតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើត 
េឡើង ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើងែដរឬ ។ ពួក 
សត្វ ែដលមិនមនឃនៈ ្របកបេ យចកខុ  កលចប់បដិសនធិ ឃន- 
យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើង ែតចកខ យតនៈ របស់សត្វ 
ទងំេនះ មិនែមនជមិនេកើតេឡើងេទ ពួកសត្វទងំអស់ ែដលមិនមន 
ឃនៈ មិនមនចកខុ  កលចយុត កលចប់បដិសនធិ ឃនយតនៈ 
របស់សត្វទងំេនះ  មិនេកើតេឡើងផង  ចកខ យតនៈ  មិនេកើតេឡើងផង  ។ 
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១៥៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៣២១] យស  ចកខ យតនំ នុបបជជតិ តស  

របូយតនំ នុបបជជតីតិ ។ អចកខុ កនំ សរបូកនំ 

ឧបបជជន្ត នំ េតសំ ចកខ យតនំ នុបបជជតិ េន ច 

េតសំ របូយតនំ នុបបជជតិ សេព្វសំ ចវន្ត នំ អរបូ- 

កនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ ចកខ យតនញច  នុបបជជតិ 

របូយតនញច  នុបបជជតិ ។ យស   បន របូ- 

យតនំ នុបបជជតិ តស  ចកខ យតនំ នុបបជជតីតិ ។ 

មន្ត      ។ 

 [៣២២] យស  ចកខ យតនំ នុបបជជតិ តស  

មនយតនំ នុបបជជតីតិ ។ អចកខុ កនំ សចិត្តកនំ 

ឧបបជជន្ត នំ េតសំ ចកខ យតនំ នុបបជជតិ េន ច 

េតសំ មនយតនំ នុបបជជតិ សេព្វសំ ចវន្ត នំ អចិត្ត- 

កនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ ចកខ យតនញច  នុបបជជតិ 

មនយតនញច  នុបបជជតិ ។ យស   បន មន- 

យតនំ នុបបជជតិ តស  ចកខ យតនំ នុបបជជតីតិ ។ 

មន្ត      ។ 
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១៥៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៣២១] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង រូបយ- 

តនៈ របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើងែដរឬ ។ ពួកសត្វ ែដលមិនមនចកខុ  

្របកបេ យរូប កលចប់បដិសនធិ ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 

មិនេកើតេឡើង ែតរូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិនេកើត 

េឡើងេទ ពួកសត្វទងំអស់ ែដលមិនមនរូប កលចយុត កលចប់បដិ- 

សនធិ ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងផង រូបយតនៈ 

មិនេកើតេឡើងផង ។ មួយយ៉ងេទៀត រូបយតនៈ របស់សត្វ  មិន 

េកើតេឡើង ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើងែដរឬ ។ េអើ ។ 

 [៣២២] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង មនយ- 

តនៈ របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើងែដរឬ ។ ពួកសត្វ ែដលមិនមន 

ចកខុ  ្របកបេ យចិត្ត កលចប់បដិសនធិ ចកខ យតនៈ របស់សត្វ 

ទងំេនះ មិនេកើតេឡើង ែតមនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមន 

ជមិនេកើតេឡើងេទ ពួកសត្វទងំអស់ ែដលមិនមនចិត្ត កលចយុត 

កលចប់បដិសនធិ ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងផង 

មនយតនៈ មិនេកើតេឡើងផង ។ មួយយ៉ងេទៀត មនយតនៈ របស់ 

សត្វ  មិនេកើតេឡើង ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើង 

ែដរឬ   ។   េអើ   ។ 
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១៥៥ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទ េ  

 [៣២៣] យស  ចកខ យតនំ នុបបជជតិ តស  

ធមម យតនំ នុបបជជតីតិ ។ អចកខុ កនំ ឧបបជជន្ត នំ 

េតសំ ចកខ យតនំ នុបបជជតិ េន ច េតសំ ធមម យ- 

តនំ នុបបជជតិ សេព្វសំ ចវន្ត នំ េតសំ ចកខ យ- 

តនញច  នុបបជជតិ ធមម យតនញច  នុបបជជតិ ។ យស  

 បន ធមម យតនំ នុបបជជតិ តស  ចកខ យតនំ 

នុបបជជតីតិ      ។     មន្ត       ។ 

 [៣២៤] យស  ឃនយតនំ នុបបជជតិ តស  

របូយតនំ នុបបជជតីតិ ។ អឃនកនំ សរបូ- 

កនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ ឃនយតនំ នុបបជជតិ េន 

ច េតសំ របូយតនំ នុបបជជតិ សេព្វសំ ចវន្ត នំ 

អរបូកនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ ឃនយតនញច  

នុបបជជតិ របូយតនញច  នុបបជជតិ ។ យស   បន 

របូយតនំ នុបបជជតិ តស  ឃនយតនំ នុបបជជតីតិ ។ 

មន្ត      ។ 
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១៥៥ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទ រៈ 

 [៣២៣] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង ធមម - 

យតនៈ របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើងែដរឬ ។ ពួកសត្វ ែដល 

មិនមនចកខុ  កលចប់បដិសនធិ ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិន 

េកើតេឡើង ែតធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជមនិេកើត 

េឡើងេទ ពួកសត្វទងំអស់ កលចយុត ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំ- 

េនះ មិនេកើតេឡើងផង ធមម យតនៈ មិនេកើតេឡើងផង ។ មួយយ៉ង 

េទៀត ធមម យតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង ចកខ យតនៈ របស់ 

សត្វេនះ    មិនេកើតេឡើងែដរឬ   ។   េអើ   ។ 

 [៣២៤] ឃនយតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង រូប- 

យតនៈ របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើងែដរឬ ។ ពួកសត្វ ែដលមិន 

មនឃនៈ ្របកបេ យរូប កលចប់បដិសនធិ ឃនយតនៈ របស់ 

សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើង ែតរូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិន 

ែមនជមិនេកើតេឡើងេទ ពួកសត្វទងំអស់ ែដលមិនមនរូប កលចយុត 

កលចប់បដិសនធិ ឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើង 

ផង រូបយតនៈ មិនេកើតេឡើងផង ។ មួយយ៉ងេទៀត រូបយតនៈ 

របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង ឃនយតនៈ របស់សត្វេនះ មិន 

េកើតេឡើងែដរឬ   ។   េអើ   ។ 
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១៥៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៣២៥] យស  ឃនយតនំ នុបបជជតិ តស  

មនយតនំ នុបបជជតីតិ ។ អឃនកនំ សចិត្តកនំ 

ឧបបជជន្ត នំ េតសំ ឃនយតនំ នុបបជជតិ េន ច 

េតសំ មនយតនំ នុបបជជតិ សេព្វសំ ចវន្ត នំ អចិត្ត- 

កនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ ឃនយតនញច  នុបបជជតិ 

មនយតនញច  នុបបជជតិ ។ យស   បន មន- 

យតនំ នុបបជជតិ តស  ឃនយតនំ នុបបជជតីតិ ។ 

មន្ត       ។ 

 [៣២៦] យស  ឃនយតនំ នុបបជជតិ តស  

ធមម យតនំ នុបបជជតីតិ ។ អឃនកនំ ឧបបជជន្ត នំ 

េតសំ ឃនយតនំ នុបបជជតិ េន ច េតសំ ធមម យតនំ 

នុបបជជតិ សេព្វសំ ចវន្ត នំ េតសំ ឃនយតនញច  

នុបបជជតិ ធមម យតនញច  នុបបជជតិ ។ យស   បន  

ធមម យតនំ នុបបជជតិ តស  ឃនយតនំ នុបបជជ- 

តីតិ     ។    មន្ត      ។ 
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១៥៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៣២៥] ឃនយតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង មន- 

យតនៈ របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើងែដរឬ ។ ពួកសត្វ ែដលមិនមន 

ឃនៈ ្របកបេ យចិត្ត កលចប់បដិសនធិ ឃនយតនៈ របស់ 

សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើង ែតមនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិន 

ែមនជមិនេកើតេឡើងេទ ពួកសត្វទងំអស់ ែដលមិនមនចិត្ត កលចយុត 

កលចប់បដិសនធិ ឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើង 

ផង មនយតនៈ មិនេកើតេឡើងផង ។ មួយយ៉ងេទៀត មនយតនៈ 

របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង ឃនយតនៈ របស់សត្វេនះ មិន 

េកើតេឡើងែដរឬ    ។   េអើ   ។ 

 [៣២៦] ឃនយតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង ធមម - 

យតនៈ របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើងែដរឬ ។ ពួកសត្វ ែដលមិន 

មនឃនៈ កលចប់បដិសនធិ ឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិន 

េកើតេឡើង ែតធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិនេកើតេឡើង 

េទ ពួកសត្វទងំអស់ កលចយុត ឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 

មិនេកើតេឡើងផង ធមម យតនៈ មិនេកើតេឡើងផង ។ មួយយ៉ងេទៀត 

ធមម យតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង ឃនយតនៈ របស់សត្វ 

េនះ   មិនេកើតេឡើងែដរឬ   ។   េអើ   ។ 
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១៥៧ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទ េ  

 [៣២៧] យស  របូយតនំ នុបបជជតិ តស  

មនយតនំ នុបបជជតីតិ ។ អរបូកនំ ឧបបជជន្ត នំ 

េតសំ របូយតនំ នុបបជជតិ េន ច េតសំ មន- 

យតនំ នុបបជជតិ សេព្វសំ ចវន្ត នំ េតសំ របូយត- 

នញច  នុបបជជតិ មនយតនញច  នុបបជជតិ ។ យស  

 បន មនយតនំ នុបបជជតិ តស  របូយតនំ 

នុបបជជតីតិ ។ អចិត្តកនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ មន- 

យតនំ នុបបជជតិ េន ច េតសំ របូយតនំ នុបបជជតិ 

សេព្វសំ ចវន្ត នំ េតសំ មនយតនញច  នុបបជជតិ 

របូយតនញច      នុបបជជតិ     ។ 

 [៣២៨] យស  របូយតនំ នុបបជជតិ តស  

ធមម យតនំ នុបបជជតីតិ ។ អរបូកនំ ឧបបជជន្ត នំ 

េតសំ របូយតនំ នុបបជជតិ េន ច េតសំ ធមម យ- 

តនំ នុបបជជតិ សេព្វសំ ចវន្ត នំ េតសំ របូយត- 

នញច  នុបបជជតិ ធមម យតនញច  នុបបជជតិ ។ យស  

 បន ធមម យតនំ នុបបជជតិ តស  របូយតនំ នុបប- 

ជជតីតិ     ។     មន្ត      ។ 
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១៥៧ 
យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទ រៈ 

 [៣២៧] រូបយតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង មន- 
យតនៈ របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើងែដរឬ ។ ពួកសត្វ ែដលមិន 
មនរូប កលចប់បដិសនធិ រូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើត 
េឡើង ែតមនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិនេកើតេឡើង 
េទ ពួកសត្វទងំអស់ កលចយុត រូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិន 
េកើតេឡើងផង មនយតនៈ មិនេកើតេឡើងផង ។ មួយយ៉ងេទៀត 
មនយតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង រូបយតនៈ របស់សត្វេនះ 
មិនេកើតេឡើងែដរឬ ។ ពួកសត្វ ែដលមិនមនចិត្ត កលចប់បដិសនធិ 
មនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើង ែតរូបយតនៈ របស់ 
សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិនេកើតេឡើងេទ ពួកសត្វទងំអស់ កល 
ចយុត មនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងផង រូបយតនៈ 
មិនេកើតេឡើងផង   ។ 
 [៣២៨] រូបយតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង ធមម - 
យតនៈ របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើងែដរឬ ។ ពួកសត្វ ែដលមិន 
មនរូប កលចប់បដិសនធិ រូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើត 
េឡើង ែតធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជមនិេកើតេឡើង 
េទ ពួកសត្វទងំអស់ កលចយុត រូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិន 
េកើតេឡើងផង ធមម យតនៈ មិនេកើតេឡើងផង ។ មួយយ៉ងេទៀត 
ធមម យតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង រូបយតនៈ របស់សត្វ 
េនះ   មិនេកើតេឡើងែដរឬ   ។   េអើ   ។ 
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១៥៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៣២៩] យស  មនយតនំ នុបបជជតិ តស  

ធមម យតនំ នុបបជជតីតិ ។ អចិត្តកនំ ឧបបជជន្ត នំ 

េតសំ មនយតនំ នុបបជជតិ េន ច េតសំ ធមម - 

យតនំ នុបបជជតិ សេព្វសំ ចវន្ត នំ េតសំ មនយ- 

តនញច  នុបបជជតិ ធមម យតនញច  នុបបជជតិ ។ យស  

 បន ធមម យតនំ នុបបជជតិ តស  មនយតនំ 

នុបបជជតីតិ     ។     មន្ត     ។ 

 [៣៣០] យតថ ចកខ យតនំ នុបបជជតិ តតថ េ - 

យតនំ នុបបជជតីតិ ។ មន្ត  ។ យតថ  បន 

េ យតនំ នុបបជជតិ តតថ ចកខ យតនំ នុបបជជតីតិ ។ 

មន្ត      ។ 

 [៣៣១] យតថ ចកខ យតនំ នុបបជជតិ តតថ 

ឃនយតនំ នុបបជជតីតិ ។ មន្ត  ។ យតថ  បន 

ឃនយតនំ នុបបជជតិ តតថ ចកខ យតនំ នុបបជជតីតិ ។ 

របូវចេរ តតថ ឃនយតនំ នុបបជជតិ េន ច តតថ 

ចកខ យតនំ នុបបជជតិ អសញញសេត្ត អរេូប តតថ ឃ- 

នយតនញច          នុបបជជតិ        ចកខ យតនញច         នុបបជជតិ        ។ 
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១៥៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៣២៩] មនយតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង ធមម - 
យតនៈ របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើងែដរឬ ។ ពួកសត្វ ែដលមិនមន 
ចិត្ត កលចប់បដិសនធិ មនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើង 
ែតធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិនេកើតេឡើងេទ ពួក 
សត្វទងំអស់ កលចយុត មនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើត 
េឡើងផង ធមម យតនៈ មិនេកើតេឡើងផង ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម - 
យតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង មនយតនៈ របស់សត្វេនះ 
មិនេកើតេឡើងែដរឬ   ។   េអើ   ។ 
 [៣៣០] ចកខ យតនៈ មិនេកើតេឡើង កនុងទី  េ យ- 
តនៈ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត 
េ យតនៈ មិនេកើតេឡើង កនុងទី  ចកខ យតនៈ មិនេកើតេឡើង 
កនុងទីេនះែដរឬ   ។   េអើ   ។ 
 [៣៣១] ចកខ យតនៈ មិនេកើតេឡើង កនុងទី  ឃនយ- 
តនៈ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត 
ឃនយតនៈ មិនេកើតេឡើង កនុងទី  ចកខ យតនៈ មិនេកើតេឡើង 
កនុងទីេនះែដរឬ ។ ឃនយតនៈ មិនេកើតេឡើង កនុងរូបវចរភពេនះ 
ែតចកខ យតនៈ មិនែមនជមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ឃនយតនៈ 
មិនេកើតេឡើងផង ចកខ យតនៈ មិនេកើតេឡើងផង កនុងអសញញសត្វ និង 
កនុងអរូបភពេនះ   ។ 
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១៥៩ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទ េ  

 [៣៣២] យតថ ចកខ យតនំ នុបបជជតិ តតថ របូ- 

យតនំ នុបបជជតីតិ ។ អសញញសេត្ត តតថ ចកខ យតនំ 

នុបបជជតិ េន ច តតថ របូយតនំ នុបបជជតិ អរេូប តតថ 

ចកខ យតនញច  នុបបជជតិ របូយតនញច  នុបបជជតិ ។ 

យតថ  បន របូយតនំ នុបបជជតិ តតថ ចកខ យតន ំ

នុបបជជតីតិ      ។     មន្ត      ។ 

 [៣៣៣] យតថ ចកខ យតនំ នុបបជជតិ តតថ 

មនយតនំ នុបបជជតីតិ ។ អរេូប តតថ ចកខ យតនំ 

នុបបជជតិ េន ច តតថ មនយតនំ នុបបជជតិ អសញញ- 

សេត្ត តតថ ចកខ យតនញច  នុបបជជតិ មនយតនញច  

នុបបជជតិ ។ យតថ  បន មនយតនំ នុបបជជតិ 

តតថ    ចកខ យតនំ     នុបបជជតីតិ    ។    មន្ត     ។ 

 [៣៣៤] យតថ ចកខ យតនំ នុបបជជតិ តតថ ធមម - 

យតនំ នុបបជជតីតិ ។ ឧបបជជតិ ។ យតថ  បន ធមម - 

យតនំ នុបបជជតិ តតថ ចកខ យតនំ នុបបជជតីតិ ។ 

នតថិ     ។ 
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១៥៩ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទ រៈ 

 [៣៣២] ចកខ យតនៈ មិនេកើតេឡើង កនុងទី  រូបយតនៈ 

មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ ចកខ យតនៈ មិនេកើតេឡើង កនុង 

អសញញសត្វេនះ ែតរូបយតនៈ មិនែមនជមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ 

េទ ចកខ យតនៈ មិនេកើតេឡើងផង រូបយតនៈ មិនេកើតេឡើងផង កនុង 

អរូបភពេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត រូបយតនៈ មិនេកើតេឡើង កនុងទី 

   ចកខ យតនៈ   មិនេកើតេឡើង   កនុងទីេនះែដរឬ   ។  េអើ   ។ 

 [៣៣៣] ចកខ យតនៈ មិនេកើតេឡើង កនុងទី  មនយ- 

តនៈ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ ចកខ យតនៈ មិនេកើតេឡើង 

កនុងអរូបភពេនះ ែតមនយតនៈ មិនែមនជមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ 

េទ ចកខ យតនៈ មិនេកើតេឡើងផង មនយតនៈ មិនេកើតេឡើងផង 

កនុងអសញញសត្វេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត មនយតនៈ មិនេកើតេឡើង 

កនុងទី  ចកខ យតនៈ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ 

 [៣៣៤] ចកខ យតនៈ មិនេកើតេឡើង កនុងទី  ធមម យតនៈ 

មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ េកើតេឡើង ។ មួយយ៉ងេទៀត 

ធមម យតនៈ មិនេកើតេឡើង កនុងទី  ចកខ យតនៈ មិនេកើតេឡើង 

កនុងទីេនះែដរឬ    ។    មិនមនេទ   ។ 
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១៦០ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៣៣៥] យតថ ឃនយតនំ នុបបជជតិ តតថ 

របូយតនំ នុបបជជតីតិ ។ របូវចេរ តតថ ឃនយ- 

តនំ នុបបជជតិ េន ច តតថ របូយតនំ នុបបជជតិ 

អរេូប តតថ ឃនយតនញច  នុបបជជតិ របូយតនញច  

នុបបជជតិ ។ យតថ  បន របូយតនំ នុបបជជតិ 

តតថ     ឃនយតនំ     នុបបជជតីតិ    ។     មន្ត       ។ 

 [៣៣៦] យតថ ឃនយតនំ នុបបជជតិ តតថ 

មនយតនំ នុបបជជតីតិ ។ របូវចេរ អរបូវចេរ តតថ 

ឃនយតនំ នុបបជជតិ េន ច តតថ មនយតនំ 

នុបបជជតិ អសញញសេត្ត តតថ ឃនយតនញច  នុបប- 

ជជតិ មនយតនញច  នុបបជជតិ ។ យតថ  បន មន- 

យតនំ នុបបជជតិ តតថ ឃនយតនំ នុបបជជតីតិ ។ 

មន្ត       ។ 

 [៣៣៧] យតថ ឃនយតនំ នុបបជជតិ តតថ 

ធមម យតនំ នុបបជជតីតិ ។ ឧបបជជតិ ។ យតថ  បន 

ធមម យតនំ នុបបជជតិ តតថ ឃនយតនំ នុបបជជតីតិ ។ 

នតថិ    ។ 
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១៦០ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៣៣៥] ឃនយតនៈ មិនេកើតេឡើង កនុងទី  រូបយ- 

តនៈ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ ឃនយតនៈ មិនេកើតេឡើង 

កនុងរូបវចរភពេនះ ែតរូបយតនៈ មិនែមនជមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ 

េទ ឃនយតនៈ មិនេកើតេឡើងផង រូបយតនៈ មិនេកើតេឡើងផង 

កនុងអរូបភពេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត រូបយតនៈ មិនេកើតេឡើង កនុងទី 

    ឃនយតនៈ   មិនេកើតេឡើង   កនុងទីេនះែដរឬ    ។   េអើ   ។ 

 [៣៣៦] ឃនយតនៈ មិនេកើតេឡើង កនុងទី  មនយ- 

តនៈ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ ឃនយតនៈ មិនេកើតេឡើង 

កនុងរូបវចរភព និងអរូបវចរភពេនះ ែតមនយតនៈ មិនែមនជមិន 

េកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ឃនយតនៈ មិនេកើតេឡើងផង មនយតនៈ 

មិនេកើតេឡើងផង កនុងអសញញសត្វេនះេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត មន- 

យតនៈ មិនេកើតេឡើង កនុងទី  ឃនយតនៈ មិនេកើតេឡើង កនុង 

ទីេនះែដរឬ   ។   េអើ   ។ 

 [៣៣៧] ឃនយតនៈ មិនេកើតេឡើង កនុងទី  ធមម - 

យតនៈ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ េកើតេឡើង ។ មួយយ៉ង 

េទៀត ធមម យតនៈ មិនេកើតេឡើង កនុងទី  ឃនយតនៈ មិន 

េកើតេឡើង   កនុងទីេនះែដរឬ   ។   មិនមនេទ   ។ 
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១៦១ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទ េ  

 [៣៣៨] យតថ របូយតនំ នុបបជជតិ តតថ ម- 

នយតនំ នុបបជជតីតិ ។ ឧបបជជតិ ។ យតថ  បន 

មនយតនំ នុបបជជតិ តតថ របូយតនំ នុបបជជតីតិ ។ 

ឧបបជជតិ     ។ 

 [៣៣៩] យតថ របូយតនំ នុបបជជតិ តតថ ធមម - 

យតនំ នុបបជជតីតិ ។ ឧបបជជតិ ។ យតថ  បន 

ធមម យតនំ នុបបជជតិ តតថ របូយតនំ នុបបជជតីតិ ។ 

នតថិ    ។ 

 [៣៤០] យតថ មនយតនំ នុបបជជតិ តតថ ធមម - 

យតនំ នុបបជជតីតិ ។ ឧបបជជតិ ។ យតថ  បន 

ធមម យតនំ នុបបជជតិ តតថ មនយតនំ នុបបជជតីតិ ។ 

នតថិ     ។ 

 [៣៤១] យស  យតថ ចកខ យតនំ នុបបជជតិ 

តស  តតថ េ យតនំ នុបបជជតីតិ ។ អចកខុ ក- 

នំ សេ តកនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ ចកខ - 

យតនំ នុបបជជតិ េន ច េតសំ តតថ េ យតនំ 

នុបបជជតិ      សេព្វសំ      ចវន្ត នំ      អចកខុ កនំ       អេ តកនំ 
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១៦១ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទ រៈ 

 [៣៣៨] រូបយតនៈ មិនេកើតេឡើង កនុងទី  មនយតនៈ 
មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទឬ ។ េកើតេឡើង ។ មួយយ៉ងេទៀត 
មនយតនៈ មិនេកើតេឡើង កនុងទី  រូបយតនៈ មិនេកើតេឡើង 
កនុងទីេនះេទឬ    ។    េកើតេឡើង   ។ 
 [៣៣៩] រូបយតនៈ មិនេកើតេឡើង កនុងទី  ធមម យតនៈ 
មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទឬ ។ េកើតេឡើង ។ មួយយ៉ងេទៀត 
ធមម យតនៈ មិនេកើតេឡើង កនុងទី  រូបយតនៈ មិនេកើតេឡើង 
កនុងទីេនះេទឬ   ។   មិនមនេទ   ។ 
 [៣៤០] មនយតនៈ មិនេកើតេឡើង កនុងទី  ធមម យតនៈ 
មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទឬ ។ េកើតេឡើង ។ មួយយ៉ងេទៀត 
ធមម យតនៈ មិនេកើតេឡើង កនុងទី  មនយតនៈ មិនេកើតេឡើង 
កនុងទីេនះេទឬ   ។   មិនមនេទ   ។ 
 [៣៤១] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង កនុងទី 

 េ យតនៈ របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទឬ ។ 
ពួកសត្វ ែដលមិនមនចកខុ  ្របកបេ យេ តៈ កលចប់បដិសនធិ 
ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ ែត 
េ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិនេកើតេឡើង កនុងទី 
េនះេទ  ពួកសត្វទងំអស់  ែដលមិនមនចកខុ    មិនមនេ តៈ  កលចយុត 
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១៦២ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ ចកខ យតនញច  នុបបជជតិ 

េ យតនញច  នុបបជជតិ ។ យស   បន យតថ 

េ យតនំ នុបបជជតិ តស  តតថ ចកខ យតនំ 

នុបបជជតីតិ ។ អេ តកនំ សចកខុ កនំ ឧបបជជ- 

ន្ត នំ េតសំ តតថ េ យតនំ នុបបជជតិ េន ច 

េតសំ តតថ ចកខ យតនំ នុបបជជតិ សេព្វសំ ចវន្ត នំ 

អេ តកនំ អចកខុ កនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ 

េ យតនញច  នុបបជជតិ ចកខ យតនញច  នុបបជជតិ 

។      េប      ។ 

 [៣៤២] យស  យតថ មនយតនំ នុបបជជត ិ

តស  តតថ ធមម យតនំ នុបបជជតីតិ ។ អចិត្តកនំ ឧ- 

បបជជន្ត នំ េតសំ តតថ មនយតនំ នុបបជជតិ េន ច 

េតសំ តតថ ធមម យតនំ នុបបជជតិ សេព្វសំ ចវន្ត នំ េតសំ 

តតថ មនយតនញច  នុបបជជតិ ធមម យតនញច  នុបបជជតិ ។ 

យស   បន យតថ ធមម យតនំ នុបបជជតិ តស  

តតថ      មនយតនំ      នុបបជជតីតិ     ។      មន្ត      ។ 
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១៦២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

កលចប់បដិសនធិ ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងផង 
េ យតនៈ មិនេកើតេឡើងផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត 
េ យតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង កនុងទី  ចកខ យតនៈ 
របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទឬ ។ ពួកសត្វ ែដលមិនមន 
េ តៈ ្របកបេ យចកខុ  កលចប់បដិសនធិ េ យតនៈ របស់ 
សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ ែតចកខ យតនៈ របស់សត្វ 
ទងំេនះ មិនែមនជមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វទងំអស់ 
ែដលមិនមនេ តៈ មិនមនចកខុ  កលចយុត កលចប់បដិសនធិ 
េ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងផង ចកខ យតនៈ 
មិនេកើតេឡើងផង    កនុងទីេនះ    ។     េប    ។ 
 [៣៤២] មនយតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង កនុងទី  
ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទឬ ។ ពួក 
សត្វ ែដលមិនមនចិត្ត កលចប់បដិសនធិ មនយតនៈ របស់សត្វ 
ទងំេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ ែតធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 
មិនែមនជមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វទងំអស់ កលចយុត 
មនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងផង ធមម យតនៈ មិន 
េកើតេឡើងផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់សត្វ 

 មិនេកើតេឡើង កនុងទី  មនយតនៈ របស់សត្វេនះ មិន 
េកើតេឡើង    កនុងទីេនះេទឬ   ។   េអើ    ។ 
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១៦៣ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទ េ  

 [៣៤៣] យស  ចកខ យតនំ ឧបបជជិតថ តស  
េ យតនំ ឧបបជជិ ថ តិ ។ មន្ត  ។ យស   
បន េ យតនំ ឧបបជជិតថ តស  ចកខ យតនំ ឧបប- 
ជិជ ថ តិ    ។     មន្ត      ។ 
 [៣៤៤] យស  ចកខ យតនំ ឧបបជជិតថ តស  
ឃនយតនំ ។ េប ។ របូយតនំ មនយតនំ ធមម - 
យតនំ ឧបបជជិ ថ តិ ។ មន្ត  ។ យស   បន 
ធមម យតនំ ឧបបជជិតថ តស  ចកខ យតនំ ឧបបជជិ ថ តិ ។ 
មន្ត      ។     េប     ។ 

 [៣៤៥] យស  ឃនយតនំ ។ េប ។ របូ- 
យតនំ មនយតនំ ឧបបជជិតថ តស  ធមម យតនំ ឧបប- 
ជជិ ថ តិ ។ មន្ត  ។ យស   បន ធមម យតន ំ
ឧបបជជិតថ តស  មនយតនំ ឧបបជជិ ថ តិ ។ មន្ត  ។ 
 [៣៤៦] យតថ ចកខ យតនំ ឧបបជជិតថ ។ េប ។ 
(យតថកំ បចចុបបេននបិ អតីេតបិ អនគេតបិ បចចុបបេនន- 
នតីេតបិ(១) បចចុបបេននននគេតបិ អតីេតននគេតបិ(២) 
សព្វតថ សទិសំ ឧបបជជតិ ឧបបជជិ ថ តិ នមំ អតិេរកំ 
កតព្វំ)     ។ 
      ១   ម.   បចចុបបនន តីេតបិ   ។   ២   ម.   បចចុបបនន នគេតបិ   អតី នគេតបិ  ។ 



333 

 

១៦៣ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទ រៈ 

 [៣៤៣] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើងេហើយ 
េ យតនៈ របស់សត្វេនះ េកើតេឡើងេហើយែដរឬ ។ េអើ ។ 
មួយយ៉ងេទៀត េ យតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើងេហើយ ចកខ - 
យតនៈ   របស់សត្វេនះ   េកើតេឡើងេហើយែដរឬ   ។   េអើ   ។ 
 [៣៤៤] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើងេហើយ ឃ- 
នយតនៈ របស់សត្វេនះ ។ េប ។ រូបយតនៈ មនយតនៈ ធមម - 
យតនៈ េកើតេឡើងេហើយែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម - 
យតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើងេហើយ ចកខ យតនៈ របស់សត្វ 
េនះ   េកើតេឡើងេហើយែដរឬ   ។   េអើ   ។   េប   ។ 
 [៣៤៥] ឃនយតនៈ របស់សត្វ  ។ េប ។ រូបយតនៈ 
មនយតនៈ េកើតេឡើងេហើយ ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ េកើតេឡើង 
េហើយែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់សត្វ 

 េកើតេឡើងេហើយ មនយតនៈ របស់សត្វេនះ េកើតេឡើងេហើយ 
ែដរឬ   ។   េអើ   ។ 
 [៣៤៦] ចកខ យតនៈ េកើតេឡើងេហើយ កនុងទី  ។ េប ។ 
(្របេយគ ែដល្របកបេ យពកយថ កនុងទី  ជពកយ្របែហលគន  
ទងំអស់ កនុងបចចុបបននក្ដី កនុងអតីតក្ដី កនុងអនគតក្ដី កនុងអតីតជិតបចចុ- 
បបននក្ដី កនុងអនគតជិតបចចុបបននក្ដី កនុងអនគតជិតអតីតក្ដី បណ្ឌិ ត គបប ី
េធ្វើឲយៃ្រកែលង   នូវេឈម ះថ   េកើតេឡើង   េកើតេឡើងេហើយ)   ។ 
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១៦៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៣៤៧] យស  យតថ ចកខ យតនំ ឧបបជជិតថ 

តស  តតថ េ យតនំ ឧបបជជិ ថ តិ ។ មន្ត  ។ 

យស   បន យតថ េ យតនំ ឧបបជជិតថ តស  

តតថ     ចកខ យតនំ     ឧបបជជិ ថ តិ     ។    មន្ត      ។ 

 [៣៤៨] យស  យតថ ចកខ យតនំ ឧបបជជិតថ 

តស  តតថ ឃនយតនំ ឧបបជជិ ថ តិ ។ របូវច- 

នំ េតសំ តតថ ចកខ យតនំ ឧបបជជិតថ េន ច 

េតសំ តតថ ឃនយតនំ ឧបបជជិតថ កមវច នំ 

េតសំ តតថ ចកខ យតនញច  ឧបបជជិតថ ឃនយត- 

នញច  ឧបបជជិតថ ។ យស   បន យតថ ឃន- 

យតនំ ឧបបជជិតថ តស  តតថ ចកខ យតនំ ឧបបជជិ ថ - 

តិ     ។     មន្ត      ។ 
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១៦៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៣៤៧] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើងេហើយ កនុង 

ទី  េ យតនៈ របស់សត្វេនះ េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះ 

ែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត េ យតនៈ របស់សត្វ  

េកើតេឡើងេហើយ កនុងទី  ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ េកើតេឡើង 

េហើយ   កនុងទីេនះែដរឬ   ។   េអើ   ។ 

 [៣៤៨] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើងេហើយ កនុងទី 

 ឃនយតនៈ របស់សត្វេនះ េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះែដរ 

ឬ ។ ចកខ យតនៈ របស់ពួកសត្វ ជរូបវចរៈេនះ េកើតេឡើងេហើយ 

កនុងទីេនះ ែតឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ 

កនុងទីេនះេទ ចកខ យតនៈ របស់ពួកសត្វ ជកមវចរៈេនះ េកើត 

េឡើងេហើយផង ឃនយតនៈ េកើតេឡើងេហើយផង កនុងទីេនះ ។ 

មួយយ៉ងេទៀត ឃនយតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើងេហើយ កនុង 

ទី  ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះែដរ 

ឬ   ។   េអើ   ។ 
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១៦៥ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទ េ  

 [៣៤៩] យស  យតថ ចកខ យតនំ ឧបបជជិតថ 

តស  តតថ របូយតនំ ឧបបជជិ ថ តិ ។ មន្ត  ។ 

យស   បន យតថ របូយតនំ ឧបបជជិតថ តស  

តតថ ចកខ យតនំ ឧបបជជិ ថ តិ ។ អសញញស ្ត នំ េតសំ 

តតថ របូយតនំ ឧបបជជិតថ េន ច េតសំ តតថ ចកខ - 

យតនំ ឧបបជជិតថ បញច េ ក នំ េតសំ តតថ របូ- 

យតនញច       ឧបបជជិតថ      ចកខ យតនញច       ឧបបជជិតថ     ។ 

 [៣៥០] យស  យតថ ចកខ យតនំ ឧបបជជិតថ 

តស  តតថ មនយតនំ ឧបបជជិ ថ តិ ។ មន្ត  ។ 

យស   បន យតថ មនយតនំ ឧបបជជិតថ តស  

តតថ ចកខ យតនំ ឧបបជជិ ថ តិ ។ អរបូនំ េតសំ 

តតថ មនយតនំ ឧបបជជិតថ េន ច េតសំ តតថ 

ចកខ យតនំ ឧបបជជិតថ បញច េ ក នំ េតសំ តតថ 

មនយតនញច        ឧបបជជិតថ        ចកខ យតនញច         ឧបបជជិតថ       ។ 
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១៦៥ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទ រៈ 

 [៣៤៩] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើងេហើយ កនុង 

ទី  រូបយតនៈ របស់សត្វេនះ េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះែដរ 

ឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត រូបយតនៈ របស់សត្វ  េកើត 

េឡើងេហើយ កនុងទី  ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ េកើតេឡើង 

េហើយ កនុងទីេនះែដរឬ ។ រូបយតនៈ របស់អសញញសត្វទងំេនះ 

េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះ ែតចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិន 

េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះេទ រូបយតនៈ របស់សត្វជបញច េ ករៈ 

ទងំេនះ េកើតេឡើងេហើយផង ចកខ យតនៈ េកើតេឡើងេហើយផង កនុង 

ទីេនះ   ។ 

 [៣៥០] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើងេហើយ កនុងទី 

 មនយតនៈ របស់សត្វេនះ េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះែដរ 

ឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត មនយតនៈ របស់សត្វ  េកើត 

េឡើងេហើយ កនុងទី  ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ េកើតេឡើងេហើយ 

កនុងទីេនះែដរឬ ។ មនយតនៈ របស់អរូប្រពហមទងំេនះ េកើតេឡើង 

េហើយ កនុងទីេនះ ែតចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើង 

េហើយ កនុងទីេនះេទ មនយតនៈ របស់សត្វជបញច េ ករៈទងំេនះ 

េកើតេឡើងេហើយផង   ចកខ យតនៈ   េកើតេឡើងេហើយផង   កនុងទីេនះ   ។ 
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១៦៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៣៥១] យស  យតថ ចកខ យតនំ ឧបបជជិតថ 

តស  តតថ ធមម យតនំ ឧបបជជិ ថ តិ ។ មន្ត  ។ 

យស   បន យតថ ធមម យតនំ ឧបបជជិតថ តស  

តតថ ចកខ យតនំ ឧបបជជិ ថ តិ ។ អសញញស ្ត នំ 

អរបូនំ េតសំ តតថ ធមម យតនំ ឧបបជជិតថ េន ច 

េតសំ តតថ ចកខ យតនំ ឧបបជជិតថ បញច េ ក នំ 

េតសំ តតថ ធមម យតនញច  ឧបបជជិតថ ចកខ យតនញច  

ឧបបជជិតថ     ។ 

 [៣៥២] យស  យតថ ឃនយតនំ ឧបបជជិតថ 

តស  តតថ របូយតនំ ឧបបជជិ ថ តិ ។ មន្ត  ។ 

យស   បន យតថ របូយតនំ ឧបបជជិតថ តស  

តតថ ឃនយតនំ ឧបបជជិ ថ តិ ។ របូវច នំ េតសំ 

តតថ របូយតនំ ឧបបជជិតថ េន ច េតសំ តតថ ឃន- 

យតនំ ឧបបជជិតថ កមវច នំ េតសំ តតថ របូយត- 

នញច       ឧបបជជិតថ     ឃនយតនញច      ឧបបជជិតថ    ។ 
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១៦៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៣៥១] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើងេហើយ កនុងទី 
 ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះែដរ 

ឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើង 
េហើយ កនុងទី  ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ េកើតេឡើងេហើយ កនុងទី 
េនះែដរឬ ។ ធមម យតនៈ របស់ពួកអសញញសត្វ និងអរូប្រពហមទងំ 
េនះ េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះ ែតចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 
មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះេទ ធមម យតនៈ របស់សត្វជបញច េ ករៈ 
ទងំេនះ េកើតេឡើងេហើយផង ចកខ យតនៈ េកើតេឡើងេហើយផង កនុង 
ទីេនះ    ។ 
 [៣៥២] ឃនយតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើងេហើយ កនុង 
ទី  រូបយតនៈ របស់សត្វេនះ េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះែដរ 
ឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត រូបយតនៈ របស់សត្វ  េកើត 
េឡើងេហើយ កនុងទី  ឃនយតនៈ របស់សត្វេនះ េកើតេឡើង 
េហើយ កនុងទីេនះែដរឬ ។ រូបយតនៈ របស់សត្វជរូបវចរៈទងំ 
េនះ េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះ ែតឃនយតនៈ របស់សត្វទងំ 
េនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះេទ រូបយតនៈ របស់សត្វជ 
កមវចរៈទងំេនះ េកើតេឡើងេហើយផង ឃនយតនៈ េកើតេឡើង 
េហើយផង     កនុងទីេនះ    ។ 
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១៦៧ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទ េ  

 [៣៥៣] យស  យតថ ឃនយតនំ ឧបបជជិតថ 

តស  តតថ មនយតនំ ឧបបជជិ ថ តិ ។ មន្ត  ។ 

យស   បន យតថ មនយតនំ ឧបបជជិតថ តស  

តតថ ឃនយតនំ ឧបបជជិ ថ តិ ។ របូវច នំ អរបូ- 

វច នំ េតសំ តតថ មនយតនំ ឧបបជជិតថ េន ច 

េតសំ តតថ ឃនយតនំ ឧបបជជិតថ កមវច នំ 

េតសំ តតថ មនយតនញច  ឧបបជជិតថ ឃនយតនញច  

ឧបបជជិតថ     ។ 

 [៣៥៤] យស  យតថ ឃនយតនំ ឧបបជជិតថ 

តស  តតថ ធមម យតនំ ឧបបជជិ ថ តិ ។ មន្ត  ។ 

យស   បន យតថ ធមម យតនំ ឧបបជជិតថ តស  

តតថ ឃនយតនំ ឧបបជជិ ថ តិ ។ របូវច នំ អរ-ូ 

បវច នំ េតសំ តតថ ធមម យតនំ ឧបបជជិតថ េន 

ច េតសំ តតថ ឃនយតនំ ឧបបជជិតថ កមវច- 

នំ េតសំ តតថ ធមម យតនំ ឧបបជជិតថ ឃនយត- 

នញច       ឧបបជជិតថ     ។ 
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១៦៧ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទ រៈ 

 [៣៥៣] ឃនយតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើងេហើយ កនុង 
ទី  មនយតនៈ របស់សត្វេនះ េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះ 
ែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត មនយតនៈ របស់សត្វ  េកើត 
េឡើងេហើយ កនុងទី  ឃនយតនៈ របស់សត្វេនះ េកើតេឡើងេហើយ 
កនុងទីេនះែដរឬ ។ មនយតនៈ របស់ពួកសត្វជរូបវចរៈ និងអរូបវ- 
ចរៈទងំេនះ េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះ ែតឃនយតនៈ របស់ 
សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះេទ មនយតនៈ របស់ 
សត្វជកមវចរៈទងំេនះ េកើតេឡើងេហើយផង ឃនយតនៈ េកើត 
េឡើងេហើយផង   កនុងទីេនះ   ។ 
 [៣៥៤] ឃនយតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើងេហើយ កនុង 
ទី  ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះែដរ 
ឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើង 
េហើយ កនុងទី  ឃនយតនៈ របស់សត្វេនះ េកើតេឡើងេហើយ 
កនុងទីេនះែដរឬ ។ ធមម យតនៈ របស់ពួកសត្វ ជរូបវចរៈ និងអរូ- 
បវចរៈទងំេនះ េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះ ែតឃនយតនៈ របស់ 
សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះេទ ធមម យតនៈ របស់ 
សត្វជកមវចរៈទងំេនះ េកើតេឡើងេហើយផង ឃនយតនៈ េកើត 
េឡើងេហើយផង   កនុងទីេនះ   ។ 
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១៦៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៣៥៥] យស  យតថ របូយតនំ ឧបបជជិតថ 

តស  តតថ មនយតនំ ឧបបជជិ ថ តិ ។ អសញញ- 

ស ្ត នំ េតសំ តតថ របូយតនំ ឧបបជជិតថ េន ច 

េតសំ តតថ មនយតនំ ឧបបជជិតថ បញច េ ក នំ 

េតសំ តតថ របូយតនញច  ឧបបជជិតថ មនយតនញច  

ឧបបជជិតថ ។ យស   បន យតថ មនយតនំ ឧបប- 

ជជិតថ តស  តតថ របូយតនំ ឧបបជជិ ថ តិ ។ អរបូនំ 

េតសំ តតថ មនយតនំ ឧបបជជិតថ េន ច េតសំ 

តតថ របូយតនំ ឧបបជជិតថ បញច េ ក នំ េតសំ តតថ 

មនយតនញច  ឧបបជជិតថ របូយតនញច  ឧបបជជិតថ ។ 

 [៣៥៦] យស  យតថ របូយតនំ ឧបបជជិតថ 

តស  តតថ ធមម យតនំ ឧបបជជិ ថ តិ ។ មន្ត  ។ 

យស   បន យតថ ធមម យតនំ ឧបបជជិតថ តស  

តតថ របូយតនំ ឧបបជជិ ថ តិ ។ អរបូនំ េតសំ តតថ 

ធមម យតនំ      ឧបបជជិតថ      េន      ច     េតសំ      តតថ     របូយតនំ 
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១៦៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៣៥៥] រូបយតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើងេហើយ កនុងទី 
 មនយតនៈ របស់សត្វេនះ េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះែដរ 

ឬ ។ រូបយតនៈ របស់អសញញសត្វទងំេនះ េកើតេឡើងេហើយ កនុង 
ទីេនះ ែតមនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុង 
ទីេនះេទ រូបយតនៈ របស់សត្វ ជបញច េ ករៈទងំេនះ េកើតេឡើង 
េហើយផង មនយតនៈ េកើតេឡើងេហើយផង កនុងទីេនះ ។ មួយ 
យ៉ងេទៀត មនយតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើងេហើយ កនុងទី  
រូបយតនៈ របស់សត្វេនះ េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះែដរឬ ។ 
មនយតនៈ របស់អរូប្រពហមទងំេនះ េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះ 
ែតរូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះេទ 
មនយតនៈ របស់សត្វ ជបញច េ ករៈទងំេនះ េកើតេឡើងេហើយផង 
រូបយតនៈ    េកើតេឡើងេហើយផង    កនុងទីេនះ    ។ 
 [៣៥៦] រូបយតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើងេហើយ កនុងទី 

 ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះែដរ 
ឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់សត្វ  េកើត 
េឡើងេហើយ កនុងទី  រូបយតនៈ របស់សត្វេនះ េកើតេឡើង 
េហើយ កនុងទីេនះែដរឬ ។ ធមម យតនៈ របស់អរូប្រពហមទងំ 
េនះ   េកើតេឡើងេហើយ   កនុងទីេនះ   ែតរូបយតនៈ   របស់សត្វទងំេនះ 
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១៦៩ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទ េ  

ឧបបជជិតថ បញច េ ក នំ អសញញស ្ត នំ េតសំ តតថ 

ធមម យតនញច        ឧបបជជិតថ      របូយតនញច      ឧបបជជិតថ     ។ 

 [៣៥៧] យស  យតថ មនយតនំ ឧបបជជិតថ 

តស  តតថ ធមម យតនំ ឧបបជជិ ថ តិ ។ មន្ត  ។ 

យស   បន យតថ ធមម យតនំ ឧបបជជិតថ តស  

តតថ មនយតនំ ឧបបជជិ ថ តិ ។ អសញញស ្ត នំ េតសំ 

តតថ ធមម យតនំ ឧបបជជិតថ េន ច េតសំ តតថ មន- 

យតនំ ឧបបជជិតថ ចតុេ ក នំ បញច េ ក នំ 

េតសំ តតថ ធមម យតនញច  ឧបបជជិតថ មនយតនញច  

ឧបបជជិតថ     ។ 

 [៣៥៨] យស  ចកខ យតនំ នុបបជជិតថ តស  

េ យតនំ នុបបជជិ ថ តិ ។ នតថិ ។ យស   បន 

េ យតនំ ឧបបជជិតថ តស  ចកខ យតនំ នុបបជជិ - 

ថ តិ     ។     នតថិ    ។    (សងខិ ត្តំ)    ។ 
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១៦៩ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទ រៈ 

មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះេទ ធមម យតនៈ របស់ពួកសត្វ ជ 

បញច េ ករៈ និងអសញញសត្វទងំេនះ េកើតេឡើងេហើយផង រូបយតនៈ 

េកើតេឡើងេហើយផង    កនុងទីេនះ    ។ 

 [៣៥៧] មនយតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើងេហើយ កនុង 

ទី  ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះែដរ 

ឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់សត្វ  េកើត 

េឡើងេហើយ កនុងទី  មនយតនៈ របស់សត្វេនះ េកើតេឡើងេហើយ 

កនុងទីេនះែដរឬ ។ ធមម យតនៈ របស់អសញញសត្វទងំេនះ េកើតេឡើង 

េហើយ កនុងទីេនះ ែតមនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើង 

េហើយ កនុងទីេនះេទ ធមម យតនៈ របស់ពួកសត្វ ជចតុេ ករៈ និង 

បញច េ ករៈទងំេនះ េកើតេឡើងេហើយផង មនយតនៈ េកើតេឡើង 

េហើយផង    កនុងទីេនះ   ។ 

 [៣៥៨] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើងេហើយ 

េ យតនៈ របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយេទឬ ។ មិន 

មនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត េ យតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើង 

េហើយ ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយេទឬ ។ មិន 

មនេទ   ។   (េនះ   ជេសចក្ដីសេងខប )   ។ 
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១៧០ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៣៥៩] យស  មនយតនំ នុបបជជិតថ តស  

ធមម យតនំ នុបបជជិ ថ តិ ។ នតថិ ។ យស   បន 

ធមម យតនំ នុបបជជិតថ តស  មនយតនំ នុបបជជិ- 

ថ តិ     ។     នតថិ     ។ 

 [៣៦០] យតថ ចកខ យតនំ នុបបជជិតថ ។ េប ។ 

 [៣៦១] យស  យតថ ចកខ យតនំ នុបបជជិតថ 

តស  តតថ េ យតនំ នុបបជជិ ថ តិ ។ មន្ត  ។ 

យស   បន យតថ េ យតនំ នុបបជជិតថ តស  

តតថ      ចកខ យតនំ     នុបបជជិ ថ តិ     ។     មន្ត      ។ 

 [៣៦២] យស  យតថ ចកខ យតនំ នុបបជជិតថ 

តស  តតថ ឃនយតនំ នុបបជជិ ថ តិ ។ មន្ត  ។ 

យស   បន យតថ ឃនយតនំ នុបបជជិតថ តស  

តតថ ចកខ យតនំ នុបបជជិ ថ តិ ។ របូវច នំ េតសំ 

តតថ ឃនយតនំ នុបបជជិតថ េន ច េតសំ តតថ 

ចកខ យតនំ នុបបជជិតថ សុទធ នំ អសញញស ្ត នំ 

អរបូនំ េតសំ តតថ ឃនយតនញច  នុបបជជិតថ ចកខ - 

យតនញច       នុបបជជិតថ     ។ 
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១៧០ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៣៥៩] មនយតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើងេហើយ 
ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយេទឬ ។ មិនមនេទ ។ 
មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើងេហើយ 
មនយតនៈ របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយេទឬ ។ មិនមនេទ ។ 
 [៣៦០] ចកខ យតនៈ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទី  ។ េប ។ 
 [៣៦១] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើងេហើយ 
កនុងទី  េ យតនៈ របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុង 
ទីេនះេទឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត េ យតនៈ របស់សត្វ 

 មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទី  ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ 
មិនេកើតេឡើងេហើយ   កនុងទីេនះេទឬ   ។  េអើ   ។ 
 [៣៦២] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើងេហើយ 
កនុងទី  ឃនយតនៈ របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទី 
េនះេទឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត ឃនយតនៈ របស់សត្វ  
មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទី  ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ មិនេកើត 
េឡើងេហើយ កនុងទីេនះេទឬ ។ ឃនយតនៈ របស់សត្វ ជរូបវចរៈ 
ទងំេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះ ែតចកខ យតនៈ របស់សត្វ 
ទងំេនះ មិនែមនជមិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះេទ ឃនយតនៈ 
របស់ពួកសុទធ សសត្វ និងពួកអសញញសត្វ និងអរូប្រពហមទងំេនះ មិន 
េកើតេឡើងេហើយផង  ចកខ យតនៈ  មិនេកើតេឡើងេហើយផង  កនុងទីេនះ  ។ 
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១៧១ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទ េ  

 [៣៦៣] យស  យតថ ចកខ យតនំ នុបបជជិតថ 

តស  តតថ របូយតនំ នុបបជជិ ថ តិ ។ អសញញស ្ត នំ 

េតសំ តតថ ចកខ យតនំ នុបបជជិតថ េន ច េតសំ 

តតថ របូយតនំ នុបបជជិតថ សុទធ នំ អរបូនំ 

េតសំ តតថ ចកខ យតនញច  នុបបជជិតថ របូយតនញច  

នុបបជជិតថ ។ យស   បន យតថ របូយតនំ នុបប- 

ជជិតថ តស  តតថ ចកខ យតនំ នុបបជជិ ថ តិ ។ មន្ត  ។ 

 [៣៦៤] យស  យតថ ចកខ យតនំ នុបបជជិតថ 

តស  តតថ មនយតនំ នុបបជជិ ថ តិ ។ អរបូន ំ

េតសំ តតថ ចកខ យតនំ នុបបជជិតថ េន ច េតសំ តតថ 

មនយតនំ នុបបជជិតថ សុទធ នំ អសញញស ្ត នំ 

េតសំ តតថ ចកខ យតនញច  នុបបជជិតថ មនយតនញច  

នុបបជជិតថ ។ យស   បន យតថ មនយតនំ នុបប- 

ជជិតថ តស  តតថ ចកខ យតនំ នុបបជជិ ថ តិ ។ - 

មន្ត       ។ 



349 

 

 ១៧១ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទ រៈ 

 [៣៦៣] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើងេហើយ 
កនុងទី  រូបយតនៈ របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទី 
េនះេទឬ ។ ចកខ យតនៈ របស់អសញញសត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើង 
េហើយ កនុងទីេនះ ែតរូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិន 
េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះេទ ចកខ យតនៈ របស់ពួកសុទធ សសត្វ 
និងអរូប្រពហមទងំេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយផង រូបយតនៈ មិនេកើតេឡើង 
េហើយផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត រូបយតនៈ របស់សត្វ 

 មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទី  ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ 
មិនេកើតេឡើងេហើយ    កនុងទីេនះេទឬ    ។   េអើ   ។ 
 [៣៦៤] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើងេហើយ 
កនុងទី  មនយតនៈ របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទី 
េនះេទឬ ។ ចកខ យតនៈ របស់អរូប្រពហមទងំេនះ មិនេកើតេឡើង 
េហើយ កនុងទីេនះ ែតមនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជ 
មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះេទ ចកខ យតនៈ របស់ពួកសុទធ សសត្វ 
និងអសញញសត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយផង មនយតនៈ មិនេកើត 
េឡើងេហើយផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត មនយតនៈ របស់ 
សត្វ  មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទី  ចកខ យតនៈ របស់សត្វ 
េនះ    មិនេកើតេឡើងេហើយ    កនុងទីេនះេទឬ    ។   េអើ   ។ 
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១៧២ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៣៦៥] យស  យតថ ចកខ យតនំ នុបប- 

ជជិតថ តស  តតថ ធមម យតនំ នុបបជជិ ថ តិ ។ អសញញ- 

ស ្ត នំ អរបូនំ េតសំ តតថ ចកខ យតនំ នុបបជជិតថ 

េន ច េតសំ តតថ ធមម យតនំ នុបបជជិតថ សុទធ - 

នំ េតសំ តតថ ចកខ យតនញច  នុបបជជិតថ ធមម - 

យតនញច  នុបបជជិតថ ។ យស   បន យតថ ធមម - 

យតនំ នុបបជជិតថ តស  តតថ ចកខ យតនំ នុបប- 

ជជិ ថ តិ     ។     មន្ត      ។ 

 [៣៦៦] យស  យតថ ឃនយតនំ នុបបជជិតថ 

តស  តតថ របូយតនំ នុបបជជិ ថ តិ ។ របូវច នំ 

េតសំ តតថ ឃនយតនំ នុបបជជិតថ េន ច េតសំ 

តតថ របូយតនំ នុបបជជិតថ សុទធ នំ អរបូនំ  

េតសំ តតថ ឃនយតនញច  នុបបជជិតថ របូយតនញច  

នុបបជជិតថ ។ យស   បន យតថ របូយតនំ នុបប- 

ជជិតថ តស  តតថ ឃនយតនំ នុបបជជិ ថ តិ ។ 

មន្ត      ។ 



351 

 

១៧២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៣៦៥] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើងេហើយ 
កនុងទី  ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទី 
េនះេទឬ ។ ចកខ យតនៈ របស់ពួកអសញញសត្វ និងអរូប្រពហមទងំ- 
េនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះ ែតធមម យតនៈ របស់សត្វទងំ- 
េនះ មិនែមនជមិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះេទ ចកខ យតនៈ របស់ 
សុទធ សសត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយផង ធមម យតនៈ មិនេកើត 
េឡើងេហើយផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់ 
សត្វ  មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទី  ចកខ យតនៈ របស់សត្វ 
េនះ   មិនេកើតេឡើងេហើយ   កនុងទីេនះេទឬ   ។  េអើ   ។ 
 [៣៦៦] ឃនយតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើងេហើយ 
កនុងទី  រូបយតនៈ របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទី 
េនះេទឬ ។ ឃនយតនៈ របស់សត្វ ជរូបវចរៈទងំេនះ មិនេកើត 
េឡើងេហើយ កនុងទីេនះ ែតរូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជ 
មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះេទ ឃនយតនៈ របស់ពួកសុទធ ស- 
សត្វ និងអរូប្រពហមទងំេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយផង រូបយតនៈ មិន 
េកើតេឡើងេហើយផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត រូបយតនៈ របស់ 
សត្វ  មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទី  ឃនយតនៈ របស់សត្វ 
េនះ   មិនេកើតេឡើងេហើយ    កនុងទីេនះេទឬ   ។   េអើ   ។ 
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១៧៣ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទ េ  

 [៣៦៧] យស  យតថ ឃនយតនំ នុបបជជិតថ 

តស  តតថ មនយតនំ នុបបជជិ ថ តិ ។ របូវច នំ 

អរបូវច នំ េតសំ តតថ ឃនយតនំ នុបបជជិតថ េន 

ច េតសំ តតថ មនយតនំ នុបបជជិតថ សុទធ នំ 

អសញញស ្ត នំ េតសំ តតថ ឃនយតនញច  នុបប- 

ជជិតថ មនយតនញច  នុបបជជិតថ ។ យស   បន 

យតថ មនយតនំ នុបបជជិតថ តស  តតថ ឃនយ- 

តនំ     នុបបជជិ ថ តិ     ។     មន្ត      ។ 

 [៣៦៨] យស  យតថ ឃនយតនំ នុបបជជិតថ 

តស  តតថ ធមម យតនំ នុបបជជិ ថ តិ ។ របូវច នំ 

អរបូវច នំ េតសំ តតថ ឃនយតនំ នុបបជជិតថ េន 

ច េតសំ តតថ ធមម យតនំ នុបបជជិតថ សុទធ នំ 

េតសំ តតថ ឃនយតនញច  នុបបជជិតថ ធមម យតនញច  

នុបបជជិតថ ។ យស   បន យតថ ធមម យតនំ នុបប- 

ជជិតថ    តស     តតថ     ឃនយតនំ     នុបបជជិ ថ តិ    ។     មន្ត   ។ 
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១៧៣ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទ រៈ 

 [៣៦៧] ឃនយតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើងេហើយ 
កនុងទី  មនយតនៈ របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទី 
េនះេទឬ ។ ឃនយតនៈ របស់ពួកសត្វ ជរូបវចរៈ និងអរូបវចរៈ 
ទងំេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះ ែតមនយតនៈ របស់សត្វ 
ទងំេនះ មិនែមនជមិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះេទ ឃនយតនៈ 
របស់ពួកសុទធ សសត្វ និងអសញញសត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ 
ផង មនយតនៈ មិនេកើតេឡើងេហើយផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ង 
េទៀត មនយតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទី  
ឃនយតនៈ របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះេទឬ ។ េអើ ។ 
 [៣៦៨] ឃនយតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើងេហើយ 
កនុងទី  ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទី 
េនះេទឬ ។ ឃនយតនៈ របស់ពួកសត្វ ជរូបវចរៈ និងអរូបវចរៈ 
ទងំេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះ ែតធមម យតនៈ របស់សត្វ 
ទងំេនះ មិនែមនជមិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះេទ ឃនយតនៈ 
របស់សុទធ សសត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយផង ធមម យតនៈ មិន 
េកើតេឡើងេហើយផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់ 
សត្វ  មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទី  ឃនយតនៈ របស់សត្វ 
េនះ    មិនេកើតេឡើងេហើយ   កនុងទីេនះេទឬ    ។   េអើ   ។ 
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១៧៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៣៦៩] យស  យតថ របូយតនំ នុបបជជិតថ 

តស  តតថ មនយតនំ នុបបជជិ ថ តិ ។ អរបូនំ េតសំ 

តតថ របូយតនំ នុបបជជិតថ េន ច េតសំ តតថ មន- 

យតនំ នុបបជជិតថ សុទធ នំ េតសំ តតថ របូយ- 

តនញច  នុបបជជិតថ មនយតនញច  នុបបជជិតថ ។ យស  

 បន យតថ មនយតនំ នុបបជជិតថ តស  តតថ 

របូយតនំ នុបបជជិ ថ តិ ។ អសញញស ្ត នំ េតសំ 

តតថ មនយតនំ នុបបជជិតថ េន ច េតសំ តតថ របូ- 

យតនំ នុបបជជិតថ សុទធ នំ េតសំ តតថ មនយ- 

តនញច       នុបបជជិតថ      របូយតនញច       នុបបជជិតថ     ។ 

 [៣៧០] យស  យតថ របូយតនំ នុបបជជិតថ តស  

តតថ ធមម យតនំ នុបបជជិ ថ តិ ។ អរបូនំ េតសំ តតថ 

របូយតនំ នុបបជជិតថ េន ច េតសំ តតថ ធមម យតនំ 

នុបបជជិតថ        សុទធ នំ         េតសំ         តតថ         របូយតនញច  
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១៧៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៣៦៩] រូបយតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុង 

ទី  មនយតនៈ របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះ 

េទឬ ។ រូបយតនៈ របស់អរូប្រពហមទងំេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ 

កនុងទីេនះ ែតមនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិនេកើតេឡើង 

េហើយ កនុងទីេនះេទ រូបយតនៈ របស់សុទធ សសត្វទងំេនះ មិន 

េកើតេឡើងេហើយផង មនយតនៈ មិនេកើតេឡើងេហើយផង កនុងទីេនះ ។ 

មួយយ៉ងេទៀត មនយតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុង 

ទី  រូបយតនៈ របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះ 

េទឬ ។ មនយតនៈ របស់អសញញសត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ 

កនុងទីេនះ ែតរូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិនេកើតេឡើង 

េហើយ កនុងទីេនះេទ មនយតនៈ របស់សុទធ សសត្វទងំេនះ មិន 

េកើតេឡើងេហើយផង រូបយតនៈ មិនេកើតេឡើងេហើយផង កនុងទីេនះ ។ 

 [៣៧០] រូបយតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើងេហើយ 

កនុងទី  ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទី 

េនះេទឬ ។ រូបយតនៈ របស់អរូប្រពហមទងំេនះ មិនេកើតេឡើង 

េហើយ កនុងទីេនះ ែតធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិន 

េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះេទ  រូបយតនៈ  របស់សុទធ សសត្វទងំេនះ 



356 

 

១៧៥ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទ េ  

នុបបជជិតថ ធមម យតនញច  នុបបជជិតថ ។ យស   បន 

យតថ ធមម យតនំ នុបបជជិតថ តស  តតថ របូយតនំ 

នុបបជជិ ថ តិ     ។     មន្ត     ។ 

 [៣៧១] យស  យតថ មនយតនំ នុបបជជិតថ 

តស  តតថ ធមម យតនំ នុបបជជិ ថ តិ ។ អសញញស ្ត នំ 

េតសំ តតថ មនយតនំ នុបបជជិតថ េន ច េតសំ តតថ 

ធមម យតនំ នុបបជជិតថ សុទធ នំ េតសំ តតថ មន- 

យតនញច  នុបបជជិតថ ធមម យតនញច  នុបបជជិតថ ។ យស  

 បន យតថ ធមម យតនំ នុបបជជិតថ តស  តតថ 

មនយតនំ     នុបបជជិ ថ តិ     ។     មន្ត      ។ 

 [៣៧២] យស  ចកខ យតនំ ឧបបជជិស តិ 

តស  េ យតនំ ឧបបជជិស តីតិ ។ មន្ត  ។ 

យស   បន េ យតនំ ឧបបជជិស តិ តស  

ចកខ យតនំ    ឧបបជជិស តីតិ     ។     មន្ត      ។ 
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១៧៥ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទ រៈ 

មិនេកើតេឡើងេហើយផង ធមម យតនៈ មិនេកើតេឡើងេហើយផង កនុងទី 

េនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង 

េហើយ កនុងទី  រូបយតនៈ របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ 

កនុងទីេនះេទឬ   ។   េអើ   ។ 

 [៣៧១] មនយតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើងេហើយ 

កនុងទី  ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះ 

េទឬ ។ មនយតនៈ របស់អសញញសត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ 

កនុងទីេនះ ែតធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិនេកើតេឡើង 

េហើយ កនុងទីេនះេទ មនយតនៈ របស់សុទធ សសត្វទងំេនះ មិន 

េកើតេឡើងេហើយផង ធមម យតនៈ មិនេកើតេឡើងេហើយផង កនុងទីេនះ ។ 

មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុង 

ទី  មនយតនៈ របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះ 

េទឬ   ។   េអើ   ។ 

 [៣៧២] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  នឹងេកើតេឡើង េ - 

យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងេកើតេឡើងែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ង 

េទៀត េ យតនៈ របស់សត្វ  នឹងេកើតេឡើង ចកខ យតនៈ 

របស់សត្វេនះ    នឹងេកើតេឡើងែដរឬ    ។   េអើ   ។ 
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១៧៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៣៧៣] យស  ចកខ យតនំ ឧបបជជិស តិ តស  

ឃនយតនំ ឧបបជជិស តីតិ ។ េយ របូវចរ ំ ឧបប- 

ជជិ ្វ  បរនិិព្វ យិស ន្តិ េតសំ ចកខ យតនំ ឧបបជជិ- 

ស តិ េន ច េតសំ ឃនយតនំ ឧបបជជិស តិ 

ឥតេរសំ េតសំ ចកខ យតនញច  ឧបបជជិស តិ ឃន- 

យតនញច  ឧបបជជិស តិ ។ យស   បន ឃនយតនំ 

ឧបបជជិស តិ តស  ចកខ យតនំ ឧបបជជិស តីតិ ។ 

មន្ត      ។ 

 [៣៧៤] យស  ចកខ យតនំ ឧបបជជិស តិ តស  

របូយតនំ ឧបបជជិស តីតិ ។ មន្ត  ។ យស   បន 

របូយតនំ ឧបបជជិស តិ តស  ចកខ យតនំ ឧបបជជិ- 

ស តីតិ ។ មន្ត  ។ (យស  ចកខ យតនំ ឧបបជជិ- 

ស តិ តស  មនយតនញច  ធមម យតនញច  សទិសំ 

ឥេម     េទ្វ      សទិ េយវ     េ ន្តិ)    ។ 

 [៣៧៥] យស  ចកខ យតនំ ឧបបជជិស តិ តស  

ធមម យតនំ ឧបបជជិស តីតិ ។ មន្ត  ។ យស   

បន     ធមម យតនំ     ឧបបជជិស តិ      តស       ចកខ យតនំ 
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១៧៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៣៧៣] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  នឹងេកើតេឡើង ឃន- 

យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងេកើតេឡើងែដរឬ ។ ពួកសត្វ  ចូល 

េទកន់រូបវចរភពេហើយ នឹងបរនិិព្វ ន ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំ 

េនះ នឹងេកើតេឡើង ែតឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិន 

េកើតេឡើងេទ ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ េ្រកេនះ នឹងេកើតេឡើង 

ផង ឃនយតនៈ នឹងេកើតេឡើងផង ។ មួយយ៉ងេទៀត ឃនយ- 

តនៈ របស់សត្វ  នឹងេកើតេឡើង ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ 

នឹងេកើតេឡើងែដរឬ   ។   េអើ    ។ 

 [៣៧៤] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  នឹងេកើតេឡើង រូប- 

យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងេកើតេឡើងែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ង 

េទៀត រូបយតនៈ របស់សត្វ  នឹងេកើតេឡើង ចកខ យតនៈ របស់ 

សត្វេនះ នឹងេកើតេឡើងែដរឬ ។ េអើ ។ (ចកខ យតនៈ របស់សត្វ 

 នឹងេកើតេឡើង មនយតនៈក្ដី ធមម យតនៈក្ដី របស់សត្វេនះ 

ក៏ដូចគន     យតនៈទងំពីរេនះ   ដូចគន ែតមយង៉)   ។ 

 [៣៧៥] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  នឹងេកើតេឡើង ធមម យ- 

តនៈ របស់សត្វេនះ នឹងេកើតេឡើងែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត 

ធមម យតនៈ  របស់សត្វ   នឹងេកើតេឡើង  ចកខ យតនៈ   របស់សត្វេនះ 
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១៧៧ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទ េ  

ឧបបជជិស តីតិ ។ េយ អរបូំ ឧបបជជិ ្វ  បរនិិព្វ យិស ន្តិ 

េតសំ ធមម យតនំ ឧបបជជិស តិ េន ច េតសំ ចកខ - 

យតនំ ឧបបជជិស តិ ឥតេរសំ េតសំ ធមម យតនញច  

ឧបបជជិស តិ     ចកខ យតនញច      ឧបបជជិស តិ    ។ 

 [៣៧៦] យស  ឃនយតនំ ឧបបជជិស តិ 

តស  របូយតនំ ឧបបជជិស តីតិ ។ មន្ត  ។ យស  

 បន របូយតនំ ឧបបជជិស តិ តស  ឃនយតនំ 

ឧបបជជិស តីតិ ។ េយ របូវចរ ំ ឧបបជជិ ្វ  បរនិិព្វ - 

យិស ន្តិ េតសំ របូយតនំ ឧបបជជិស តិ េន ច េតសំ 

ឃនយតនំ ឧបបជជិស តិ ឥតេរសំ េតសំ របូយ- 

តនញច  ឧបបជជិស តិ ឃនយតនញច  ឧបបជជិស តិ ។ 

 [៣៧៧] យស  ឃនយតនំ ឧបបជជិស តិ 

តស  មនយតនំ ។ េប ។ ធមម យតនំ ឧបបជជិស - 

តីតិ ។ មន្ត  ។ យស   បន ធមម យតនំ 

ឧបបជជិស តិ        តស          ឃនយតនំ        ឧបបជជិស តីតិ       ។ 
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១៧៧ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទ រៈ 

នឹងេកើតេឡើងែដរឬ ។ ពួកសត្វ  ចូលេទកន់អរូបភពេហើយ នឹង 

បរនិិព្វ ន ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងេកើតេឡើង ែតចកខ - 

យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងេទ ធមម យតនៈ របស់ 

សត្វទងំេនះ េ្រកេនះ នឹងេកើតេឡើងផង ចកខ យតនៈ នឹងេកើត 

េឡើងផង    ។ 

 [៣៧៦] ឃនយតនៈ របស់សត្វ  នឹងេកើតេឡើង រូប- 

យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងេកើតេឡើងែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ង 

េទៀត រូបយតនៈ របស់សត្វ  នឹងេកើតេឡើង ឃនយតនៈ 

របស់សត្វេនះ នឹងេកើតេឡើងែដរឬ ។ ពួកសត្វ  ចូលេទកន់ 

រូបវចរភពេហើយ នឹងបរនិិព្វ ន រូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹង 

េកើតេឡើង ែតឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងេទ 

រូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ េ្រកេនះ នឹងេកើតេឡើងផង ឃ- 

នយតនៈ    នឹងេកើតេឡើងផង    ។ 

 [៣៧៧] ឃនយតនៈ របស់សត្វ  នឹងេកើតេឡើង មន- 

យតនៈ ។ េប ។ ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងេកើតេឡើង 

ែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់សត្វ  

នឹងេកើតេឡើង    ឃនយតនៈ    របស់សត្វេនះ    នឹងេកើតេឡើងែដរឬ   ។ 
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១៧៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

េយ របូវចរ ំ អរបូវចរ ំ ឧបបជជិ ្វ  បរនិិព្វ យិស ន្តិ 

េតសំ ធមម យតនំ ឧបបជជិស តិ េន ច េតសំ ឃ- 

នយតនំ ឧបបជជិស តិ ឥតេរសំ េតសំ ធមម យត- 

នញច  ឧបបជជិស តិ ឃនយតនញច  ឧបបជជិស តិ ។ 

 [៣៧៨] យស  របូយតនំ ឧបបជជិស តិ តស  

មនយតនំ ។ េប ។ ធមម យតនំ ឧបបជជិស តីតិ ។ 

មន្ត  ។ យស   បន ធមម យតនំ ឧបបជជិស តិ 

តស  របូយតនំ ឧបបជជិស តីតិ ។ េយ អរបូំ ឧបប- 

ជជិ ្វ  បរនិិព្វ យិស ន្តិ េតសំ ធមម យតនំ ឧបបជជិស តិ 

េន ច េតសំ របូយតនំ ឧបបជជិស តិ ឥតេរសំ 

េតសំ ធមម យតនញច  ឧបបជជិស តិ របូយតនញច  ឧបប- 

ជជិស តិ    ។ 

 [៣៧៩] យស  មនយតនំ ឧបបជជិស តិ តស  

ធមម យតនំ ឧបបជជិស តីតិ ។ មន្ត  ។ យស   

បន ធមម យតនំ ឧបបជជិស ត ិ តស  មនយតនំ 

ឧបបជជិស តីតិ     ។      មន្ត      ។ 

 [៣៨០]    យតថ     ចកខ យតនំ     ឧបបជជិស តិ     ។     េប     ។ 
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១៧៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ពួកសត្វ  ចូលេទកន់រូបវចរភព និងអរូបវចរភពេហើយ នឹង 
បរនិិព្វ ន ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងេកើតេឡើង ែតឃន- 
យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងេទ ធមម យតនៈ របស់ 
សត្វទងំេនះ េ្រកេនះ នឹងេកើតេឡើងផង ឃនយតនៈ នឹងេកើត 
េឡើងផង   ។ 
 [៣៧៨] រូបយតនៈ របស់សត្វ  នឹងេកើតេឡើង មន- 
យតនៈ ។ េប ។ ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងេកើតេឡើងែដរ 
ឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់សត្វ  នឹង 
េកើតេឡើង រូបយតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងេកើតេឡើងែដរឬ ។ ពួក 
សត្វ  ចូលេទកន់អរូបភពេហើយ នឹងបរនិិព្វ ន ធមម យតនៈ របស់ 
សត្វទងំេនះ នឹងេកើតេឡើង ែតរូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹង 
មិនេកើតេឡើងេទ ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ េ្រកេនះ នឹងេកើត 
េឡើងផង   រូបយតនៈ   នឹងេកើតេឡើងផង   ។ 
 [៣៧៩] មនយតនៈ របស់សត្វ  នឹងេកើតេឡើង ធមម - 
យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងេកើតេឡើងែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ង 
េទៀត ធមម យតនៈ របស់សត្វ  នឹងេកើតេឡើង មនយតនៈ របស់ 
សត្វេនះ   នឹងេកើតេឡើងែដរឬ   ។   េអើ   ។ 
 [៣៨០]   ចកខ យតនៈ   នឹងេកើតេឡើង   កនុងទី    ។   េប   ។ 
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១៧៩ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទ េ  

 [៣៨១] យស  យតថ ចកខ យតនំ ឧបបជិជ- 

ស តិ តស  តតថ េ យតនំ ឧបបជជិស តីតិ ។ 

មន្ត  ។ យស   បន យតថ េ យតនំ ឧបបជជិ- 

ស តិ តស  តតថ ចកខ យតនំ ឧបបជជិស តីតិ ។ មន្ត  ។ 

 [៣៨២] យស  យតថ ចកខ យតនំ ឧបបជជិ- 

ស តិ តស  តតថ ឃនយតនំ ឧបបជជិស តីតិ ។ 

របូវច នំ េតសំ តតថ ចកខ យតនំ ឧបបជជិស តិ េន 

ច េតសំ តតថ ឃនយតនំ ឧបបជជិស តិ កមវ- 

ច នំ េតសំ តតថ ចកខ យតនញច  ឧបបជជិស តិ ឃ- 

នយតនញច  ឧបបជជិស តិ ។ យស   បន យតថ 

ឃនយតនំ ឧបបជជិស តិ តស  តតថ ចកខ យតនំ 

ឧបបជជិស តីតិ      ។     មន្ត      ។ 

 [៣៨៣] យស  យតថ ចកខ យតនំ ឧបបជជិស តិ 

តស  តតថ របូយតនំ ឧបបជជិស តីតិ ។ មន្ត  ។ 

យស             បន      យតថ      រ ូបយតនំ      ឧបបជជិស តិ 
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១៧៩ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទ រៈ 

 [៣៨១] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  នឹងេកើតេឡើង កនុងទី  

េ យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងេកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ 

េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត េ យតនៈ របស់សត្វ  នឹងេកើតេឡើង 

កនុងទី  ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងេកើតេឡើង កនុងទីេនះ 

ែដរឬ    ។   េអើ   ។ 

 [៣៨២] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  នឹងេកើតេឡើង កនុងទី 

 ឃនយតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងេកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរ 

ឬ ។ ចកខ យតនៈ របស់សត្វជរូបវចរៈទងំេនះ នឹងេកើតេឡើង 

កនុងទីេនះ ែតឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុង 

ទីេនះេទ ចកខ យតនៈ របស់សត្វជកមវចរៈទងំេនះ នឹងេកើតេឡើង 

ផង ឃនយតនៈ នឹងេកើតេឡើងផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត 

ឃនយតនៈ របស់សត្វ  នឹងេកើតេឡើង កនុងទី  ចកខ យតនៈ 

របស់សត្វេនះ    នឹងេកើតេឡើង   កនុងទីេនះែដរឬ   ។   េអើ   ។ 

 [៣៨៣] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  នឹងេកើតេឡើង កនុងទី 

 រូបយតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងេកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ 

មួយយ៉ងេទៀត   រូបយតនៈ  របស់សត្វ    នឹងេកើតេឡើង   កនុងទី  
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១៨០ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

តស  តតថ ចកខ យតនំ ឧបបជជិស តីតិ ។ អសញញ- 

ស ្ត នំ េតសំ តតថ របូយតនំ ឧបបជជិស តិ េន ច 

េតសំ តតថ ចកខ យតនំ ឧបបជជិស តិ បញច េ ក នំ 

េតសំ តតថ របូយតនញច  ឧបបជជិស តិ ចកខ យតនញច  

ឧបបជជិស តិ     ។ 

 [៣៨៤] យស  យតថ ចកខ យតនំ ឧបបជជិស តិ 

តស  តតថ មនយតនំ ឧបបជជិស តីតិ ។ មន្ត  ។ 

យស   បន យតថ មនយតនំ ឧបបជជិស តិ តស  

តតថ ចកខ យតនំ ឧបបជជិស តីតិ ។ អរបូនំ េតសំ 

តតថ មនយតនំ ឧបបជជិស តិ េន ច េតសំ តតថ 

ចកខ យតនំ ឧបបជជិស តិ បញច េ ក នំ េតសំ តតថ 

មនយតនញច  ឧបបជជិស តិ ចកខ យតនញច  ឧបបជជិ - 

ស តិ     ។ 

 [៣៨៥] យស  យតថ ចកខ យតនំ ឧបបជជិស តិ 

តស  តតថ ធមម យតនំ ឧបបជជិស តីតិ ។ មន្ត  ។ 

យស            បន      យតថ      ធមម យតនំ      ឧបបជជិស តិ 
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១៨០ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងេកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ 

រូបយតនៈ របស់អសញញសត្វទងំេនះ នឹងេកើតេឡើង កនុងទីេនះ 

ែតចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ 

រូបយតនៈ របស់សត្វជបញច េ ករៈទងំេនះ នឹងេកើតេឡើងផង 

ចកខ យតនៈ   នឹងេកើតេឡើងផង   កនុងទីេនះ   ។ 

 [៣៨៤] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  នឹងេកើតេឡើង កនុងទី  

មនយតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងេកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ 

មួយយ៉ងេទៀត មនយតនៈ របស់សត្វ  នឹងេកើតេឡើង កនុងទី 

 ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងេកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ 

មនយតនៈ របស់អរូប្រពហមទងំេនះ នឹងេកើតេឡើង កនុងទីេនះ ែត 

ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ មនយ- 

តនៈ របស់សត្វជបញច េ ករៈទងំេនះ នឹងេកើតេឡើងផង ចកខ យតនៈ 

នឹងេកើតេឡើងផង    កនុងទីេនះ    ។ 

 [៣៨៥] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  នឹងេកើតេឡើង កនុងទី  

ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងេកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ 

មួយយ៉ងេទៀត   ធមម យតនៈ   របស់សត្វ   នឹងេកើតេឡើង   កនុងទី  
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១៨១ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទ េ  

តស  តតថ ចកខ យតនំ ឧបបជជិស តីតិ ។ អសញញ- 

ស ្ត នំ អរបូនំ េតសំ តតថ ធមម យតនំ ឧបបជជិ- 

ស តិ េន ច េតសំ តតថ ចកខ យតនំ ឧបបជជិស តិ 

បញច េ ក នំ េតសំ តតថ ធមម យតនញច  ឧបបជជិស តិ 

ចកខ យតនញច       ឧបបជជិស តិ     ។ 

 [៣៨៦] យស  យតថ ឃនយតនំ ឧបបជជិ- 

ស តិ តស  តតថ របូយតនំ ឧបបជជិស តីតិ ។ - 

មន្ត  ។ យស   បន យតថ របូយតនំ ឧបប- 

ជជិស តិ តស  តតថ ឃនយតនំ ឧបបជជិស តីតិ ។ 

របូវច នំ េតសំ តតថ របូយតនំ ឧបបជជិស តិ េន 

ច េតសំ តតថ ឃនយតនំ ឧបបជជិស តិ កម- 

វច នំ េតសំ តតថ របូយតនញច  ឧបបជជិស តិ 

ឃនយតនញច      ឧបបជជិស តិ    ។ 

 [៣៨៧] យស  យតថ ឃនយតនំ ឧបបជជិ- 

ស តិ       តស       តតថ     មនយតនំ     ។     េប     ។    ធមម យតនំ 
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១៨១ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទ រៈ 

ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងេកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ 

ធមម យតនៈ របស់ពួកអសញញសត្វ និងអរូប្រពហមទងំេនះ នឹងេកើតេឡើង 

កនុងទីេនះ ែតចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង 

កនុងទីេនះេទ ធមម យតនៈ របស់សត្វជបញច េ ករៈទងំេនះ នឹងេកើត 

េឡើងផង   ចកខ យតនៈ   នឹងេកើតេឡើងផង   កនុងទីេនះ   ។ 

 [៣៨៦] ឃនយតនៈ របស់សត្វ  នឹងេកើតេឡើង កនុង 

ទី  រូបយតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងេកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ 

េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត រូបយតនៈ របស់សត្វ  នឹងេកើតេឡើង កនុង 

ទី  ឃនយតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងេកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរ 

ឬ ។ រូបយតនៈ របស់សត្វជរូបវចរៈទងំេនះ នឹងេកើតេឡើង កនុង 

ទីេនះ ែតឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទី 

េនះេទ រូបយតនៈ របស់សត្វជកមវចរៈទងំេនះ នឹងេកើតេឡើងផង 

ឃនយតនៈ   នឹងេកើតេឡើងផង   កនុងទីេនះ   ។ 

 [៣៨៧] ឃនយតនៈ របស់សត្វ  នឹងេកើតេឡើង 

កនុងទី      មនយតនៈ     ។    េប    ។    ធមម យតនៈ    របស់សត្វេនះ 
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១៨២ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

ឧបបជជិស តីតិ ។ មន្ត  ។ យស   បន យតថ 

ធមម យតនំ ឧបបជជិស តិ តស  តតថ ឃនយតនំ 

ឧបបជជិស តីតិ ។ របូវច នំ អរបូវច នំ េតសំ តតថ 

ធមម យតនំ ឧបបជជិស តិ េន ច េតសំ តតថ ឃន- 

យតនំ ឧបបជជិស តិ កមវច នំ េតសំ តតថ ធមម - 

យតនញច  ឧបបជជិស តិ ឃនយតនញច  ឧបបជជិស តិ ។ 

 [៣៨៨] យស  យតថ របូយតនំ ឧបបជជិស តិ 

តស  តតថ មនយតនំ ឧបបជជិស តីតិ ។ អសញញ- 

ស ្ត នំ េតសំ តតថ របូយតនំ ឧបបជជិស តិ េន ច 

េតសំ តតថ មនយតនំ ឧបបជជិស តិ បញច េ ក នំ 

េតសំ តតថ របូយតនញច  ឧបបជជិស តិ មនយតនញច  

ឧបបជជិស តិ ។ យស   បន យតថ មនយតនំ 

ឧបបជជិស តិ តស  តតថ របូយតនំ ឧបបជជិស តីតិ ។ 

អរបូនំ េតសំ តតថ មនយតនំ ឧបបជជិស តិ េន 

ច េតសំ តតថ របូយតនំ ឧបបជជិស តិ បញច េ ក- 

នំ េតសំ តតថ មនយតនញច  ឧបបជជិស តិ របូ- 

យតនញច       ឧបបជជិស តិ     ។ 
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១៨២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

នឹងេកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ 
របស់សត្វ  នឹងេកើតេឡើង កនុងទី  ឃនយតនៈ របស់សត្វេនះ 
នឹងេកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ ធមម យតនៈ របស់ពួកសត្វជរូបវ- 
ចរៈ និងអរូបវចរៈទងំេនះ នឹងេកើតេឡើង កនុងទីេនះ ែតឃនយ- 
តនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ធមម យតនៈ 
របស់សត្វជកមវចរៈទងំេនះ នឹងេកើតេឡើងផង ឃនយតនៈ នឹង 
េកើតេឡើងផង    កនុងទីេនះ    ។ 
 [៣៨៨] រូបយតនៈ របស់សត្វ  នឹងេកើតេឡើង កនុងទី 

 មនយតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងេកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ 
រូបយតនៈ របស់អសញញសត្វទងំេនះ នឹងេកើតេឡើង កនុងទីេនះ ែត 
មនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ រូប- 
យតនៈ របស់សត្វជបញច េ ករៈទងំេនះ នឹងេកើតេឡើងផង មន- 
យតនៈ េកើតេឡើងផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត មនយតនៈ 
របស់សត្វ  នឹងេកើតេឡើង កនុងទី  រូបយតនៈ របស់សត្វេនះ 
នឹងេកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ មនយតនៈ របស់អរូប្រពហមទងំ 
េនះ នឹងេកើតេឡើង កនុងទីេនះ ែតរូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 
នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ មនយតនៈ របស់ពួកសត្វជបញច េ - 
ករៈទងំេនះ នឹងេកើតេឡើងផង រូបយតនៈ នឹងេកើតេឡើងផង កនុង 
ទីេនះ    ។ 
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១៨៣ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទ េ  

 [៣៨៩] យស  យតថ របូយតនំ ឧបបជជិ- 

ស តិ តស  តតថ ធមម យតនំ ឧបបជជិស តីតិ ។ - 

មន្ត  ។ យស   បន យតថ ធមម យតនំ ឧបបជជិស ត ិ

តស  តតថ របូយតនំ ឧបបជជិស តីតិ ។ អរបូនំ េតសំ 

តតថ ធមម យតនំ ឧបបជជិស តិ េន ច េតសំ តតថ 

របូយតនំ ឧបបជជិស តិ បញច េ ក នំ អសញញស ្ត - 

នំ េតសំ តតថ ធមម យតនញច  ឧបបជជិស តិ របូយត- 

នញច       ឧបបជជិស តិ      ។ 

 [៣៩០] យស  យតថ មនយតនំ ឧបបជជិស តិ 

តស  តតថ ធមម យតនំ ឧបបជជិស តីតិ ។ មន្ត  ។ 

យស   បន យតថ ធមម យតនំ ឧបបជជិស ត ិ

តស  តតថ មនយតនំ ឧបបជជិស តីតិ ។ អសញញ- 

ស ្ត នំ េតសំ តតថ ធមម យតនំ ឧបបជជិស តិ េន 

ច េតសំ តតថ មនយតនំ ឧបបជជិស តិ ចតុ- 

េ ក នំ បញច េ ក នំ េតសំ តតថ ធមម យ- 

តនញច         ឧបបជជិស តិ        មនយតនញច         ឧបបជជិស តិ        ។ 
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១៨៣ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទ រៈ 

 [៣៨៩] រូបយតនៈ របស់សត្វ  នឹងេកើតេឡើង កនុង 
ទី  ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងេកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរ 
ឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់សត្វ  នឹង 
េកើតេឡើង កនុងទី  រូបយតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងេកើតេឡើង កនុង 
ទីេនះែដរឬ ។ ធមម យតនៈ របស់អរូប្រពហមទងំេនះ នឹងេកើតេឡើង 
កនុងទីេនះ ែតរូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុង 
ទីេនះេទ ធមម យតនៈ របស់ពួកសត្វជបញច េ ករៈ និងអសញញសត្វ 
ទងំេនះ នឹងេកើតេឡើងផង រូបយតនៈ នឹងេកើតេឡើងផង កនុងទី 
េនះ     ។ 
 [៣៩០] មនយតនៈ របស់សត្វ  នឹងេកើតេឡើង កនុងទី 

 ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងេកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ 
េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់សត្វ  នឹងេកើតេឡើង 
កនុងទី  មនយតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងេកើតេឡើង កនុងទីេនះ 
ែដរឬ ។ ធមម យតនៈ របស់អសញញសត្វទងំេនះ នឹងេកើតេឡើង កនុង 
ទីេនះ ែតមនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទី 
េនះេទ ធមម យតនៈ របស់ពួកសត្វជចតុេ ករៈ និងបញច េ ករៈ 
ទងំេនះ នឹងេកើតេឡើងផង មនយតនៈ នឹងេកើតេឡើងផង កនុងទី 
េនះ    ។ 
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១៨៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៣៩១] យស  ចកខ យតនំ នុបបជជិស តិ តស  

េ យតនំ នុបបជជិស តីតិ ។ មន្ត  ។ យស  

 បន េ យតនំ នុបបជជិស តិ តស  ចកខ - 

យតនំ      នុបបជជិស តីតិ      ។     មន្ត      ។ 

 [៣៩២] យស  ចកខ យតនំ នុបបជជិស តិ តស  

ឃនយតនំ នុបបជជិស តីតិ ។ មន្ត  ។ យស  

 បន ឃនយតនំ នុបបជជិស តិ តស  ចកខ - 

យតនំ នុបបជជិស តីតិ ។ េយ របូវចរ ំ ឧបបជជិ ្វ  បរ-ិ 

និព្វ យិស ន្តិ េតសំ ឃនយតនំ នុបបជជិស តិ េន ច 

េតសំ ចកខ យតនំ នុបបជជិស តិ បចឆិមភវកិនំ េយ 

ច អរបូំ ឧបបជជិ ្វ  បរនិិព្វ យិស ន្តិ េតសំ ឃន- 

យតនញច  នុបបជជិស តិ ចកខ យតនញច  នុបបជជិស តិ ។ 

 [៣៩៣] យស  ចកខ យតនំ នុបបជជិស តិ តស  

របូយតនំ នុបបជជិស តីតិ ។ មន្ត  ។ យស   បន 

របូយតនំ នុបបជជិស តិ តស  ចកខ យតនំ នុបបជជិ- 

ស តីតិ      ។     មន្ត       ។ 
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១៨៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៣៩១] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនេកើតេឡើង េ - 
យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងេទឬ ។ េអើ ។ មួយ 

យ៉ងេទៀត េ យតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនេកើតេឡើង ចកខ - 
យតនៈ    របស់សត្វេនះ   នឹងមិនេកើតេឡើងេទឬ   ។   េអើ   ។ 
 [៣៩២] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនេកើតេឡើង ឃ- 
នយតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងេទឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ង 
េទៀត ឃនយតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនេកើតេឡើង ចកខ យតនៈ 
របស់សត្វេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងេទឬ ។ ពួកសត្វ  ចូលេទ 
កន់រូបវចរភពេហើយ នឹងបរនិិព្វ ន ឃនយតនៈ របស់សត្វទងំ 
េនះ នឹងមិនេកើតេឡើង ែតចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមន 
ជនឹងមិនេកើតេឡើងេទ ប ្ដ ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព ពួកសត្វ 

 ចូលេទកន់អរូបភពេហើយ នឹងបរនិិព្វ ន ឃនយតនៈ របស់ 
សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងផង ចកខ យតនៈ នឹងមិនេកើតេឡើង 
ផង    ។ 
 [៣៩៣] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនេកើតេឡើង រូប- 
យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងេទឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ង 
េទៀត រូបយតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនេកើតេឡើង ចកខ យតនៈ 
របស់សត្វេនះ    នឹងមិនេកើតេឡើងេទឬ    ។   េអើ    ។ 
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១៨៥ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទ េ  

 [៣៩៤] យស  ចកខ យតនំ នុបបជជិស តិ តស  

មនយតនំ ។ េប ។ ធមម យតនំ នុបបជជិស តីតិ ។ 

េយ អរបូំ ឧបបជជិ ្វ  បរនិិព្វ យិស ន្តិ េតសំ ចកខ - 

យតនំ នុបបជជិស តិ េន ច េតសំ ធមម យតនំ 

នុបបជជិស តិ បចឆិមភវកិនំ េតសំ ចកខ យតនញច  

នុបបជជិស តិ ធមម យតនញច  នុបបជជិស តិ ។ យស  

 បន ធមម យតនំ នុបបជជិស តិ តស  ចកខ យ- 

តនំ      នុបបជជិស តីតិ    ។    មន្ត      ។ 

 [៣៩៥] យស  ឃនយតនំ នុបបជជិស តិ 

តស  របូយតនំ នុបបជជិស តីតិ ។ េយ របូវចរ ំ

ឧបបជជិ ្វ  បរនិិព្វ យិស ន្តិ េតសំ ឃនយតនំ 

នុបបជជិស តិ េន ច េតសំ របូយតនំ នុបបជជិស តិ 

បចឆិមភវកិនំ េយ ច អរបូំ ឧបបជជិ ្វ  បរនិិព្វ - 

យិស ន្តិ េតសំ ឃនយតនញច  នុបបជជិស តិ របូយ- 

តនញច  នុបបជជិស តិ ។ យស   បន របូយតនំ 

នុបបជជិស តិ តស  ឃនយតនំ នុបបជជិស តីតិ ។ 

មន្ត     ។ 
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១៨៥ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទ រៈ 

 [៣៩៤] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនេកើតេឡើង មន- 
យតនៈ ។ េប ។ ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង 
េទឬ ។ ពួកសត្វ  ចូលេទកន់អរូបភពេហើយ នឹងបរនិិព្វ ន ចកខ - 
យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង ែតធមម យតនៈ របស់ 
សត្វទងំេនះ មិនែមនជនឹងមិនេកើតេឡើងេទ ចកខ យតនៈ របស់ពួក 
សត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភពទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងផង ធមម យតនៈ 
នឹងមិនេកើតេឡើងផង ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់សត្វ  
នឹងមិនេកើតេឡើង ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងេទ 
ឬ    ។   េអើ    ។ 
 [៣៩៥] ឃនយតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនេកើតេឡើង 
រូបយតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងេទឬ ។ ពួកសត្វ  
ចូលេទកន់រូបវចរភពេហើយ នឹងបរនិិព្វ ន ឃនយតនៈ របស់សត្វ 
ទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង ែតរូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 
មិនែមនជនឹងមិនេកើតេឡើងេទ ប ្ដ ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព 
ពួកសត្វ  ចូលេទកន់អរូបភពេហើយ នឹងបរនិិព្វ ន ឃនយតនៈ 
របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងផង រូបយតនៈ នឹងមិនេកើត 
េឡើងផង ។ មួយយ៉ងេទៀត រូបយតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិន 
េកើតេឡើង  ឃនយតនៈ  របស់សត្វេនះ  នឹងមិនេកើតេឡើងេទឬ  ។  េអើ   ។ 
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១៨៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៣៩៦] យស  ឃនយតនំ នុបបជជិស តិ 

តស  មនយតនំ ។ េប ។ ធមម យតនំ នុបបជជិស - 

តីតិ ។ េយ របូវចរ ំ អរបូវចរ ំ ឧបបជជិ ្វ  បរនិិព្វ - 

យិស ន្តិ េតសំ ឃនយតនំ នុបបជជិស តិ េន ច 

េតសំ ធមម យតនំ នុបបជជិស តិ បចឆិមភវកិនំ េតសំ 

ឃនយតនញច  នុបបជជិស តិ ធមម យតនញច  នុបបជជិ- 

ស តិ ។ យស   បន ធមម យតនំ នុបបជជិស តិ 

តស  ឃនយតនំ នុបបជជិស តីតិ ។ មន្ត  ។ 

 [៣៩៧] យស  របូយតនំ នុបបជជិស តិ តស  

មនយតនំ ។ េប ។ ធមម យតនំ នុបបជជិស តីតិ ។ 

េយ អរបូំ ឧបបជជិ ្វ  បរនិិព្វ យិស ន្តិ េតសំ របូ- 

យតនំ នុបបជជិស តិ េន ច េតសំ ធមម យតនំ 

នុបបជជិស តិ បចឆិមភវកិនំ េតសំ របូយតនញច  

នុបបជជិស តិ ធមម យតនញច  នុបបជជិស តិ ។ យស  

 បន ធមម យតនំ នុបបជជិស តិ តស  របូយតនំ 

នុបបជជិស តីតិ     ។     មន្ត       ។ 
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១៨៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៣៩៦] ឃនយតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនេកើតេឡើង 
មនយតនៈ ។ េប ។ ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង 
េទឬ ។ ពួកសត្វ  ចូលេទកន់រូបវចរភព និងអរូបវចរភព 
េហើយ នឹងបរនិិព្វ ន ឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិន 
េកើតេឡើង ែតធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជនឹងមិនេកើត 
េឡើងេទ ឃនយតនៈ របស់ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភពទងំេនះ 
នឹងមិនេកើតេឡើងផង ធមម យតនៈ នឹងមិនេកើតេឡើងផង ។ មួយ 
យ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនេកើតេឡើង ឃន- 
យតនៈ    របស់សត្វេនះ   នឹងមិនេកើតេឡើងេទឬ    ។   េអើ   ។ 
 [៣៩៧] រូបយតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនេកើតេឡើង មន- 
យតនៈ ។ េប ។ ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង 
េទឬ ។ ពួកសត្វ  ចូលេទកន់អរូបភពេហើយ នឹងបរនិិព្វ ន រូប- 
យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង ែតធមម យតនៈ របស់ 
សត្វទងំេនះ មិនែមនជនឹងមិនេកើតេឡើងេទ រូបយតនៈ របស់ពួក 
សត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភពទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងផង ធមម យ- 
តនៈ នឹងមិនេកើតេឡើងផង ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់ 
សត្វ  នឹងមិនេកើតេឡើង រូបយតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិន 
េកើតេឡើងេទឬ   ។   េអើ   ។ 
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១៨៧ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទ េ  

 [៣៩៨] យស  មនយតនំ នុបបជជិស តិ តស  

ធមម យតនំ នុបបជជិស តីតិ ។ មន្ត  ។ យស   

បន ធមម យតនំ នុបបជជិស តិ តស  មនយតនំ នុបប- 

ជជិស តីតិ     ។    មន្ត      ។ 

 [៣៩៩] យតថ ចកខ យតនំ នុបបជជិស តិ ។ េប ។ 

 [៤០០] យស  យតថ ចកខ យតនំ នុបបជជិស តិ 

តស  តតថ េ យតនំ នុបបជជិស តីតិ ។ មន្ត  ។ 

យស   បន យតថ េ យតនំ នុបបជជិស តិ តស  

តតថ     ចកខ យតនំ      នុបបជជិស តីតិ     ។     មន្ត      ។ 

 [៤០១] យស  យតថ ចកខ យតនំ នុបបជជិស តិ 

តស  តតថ ឃនយតនំ នុបបជជិស តីតិ ។ មន្ត  ។ 

យស   បន យតថ ឃនយតនំ នុបបជជិស តិ 

តស  តតថ ចកខ យតនំ នុបបជជិស តីតិ ។ របូវច នំ 

េតសំ តតថ ឃនយតនំ នុបបជជិស តិ េន ច េតសំ 

តតថ ចកខ យតនំ នុបបជជិស តិ បញច េ កេរ 

បចឆិមភវកិនំ អសញញស ្ត នំ អរបូនំ េតសំ តតថ 

ឃនយតនញច             នុបបជជិស តិ             ចកខ យតនញច  
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១៨៧ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទ រៈ 

 [៣៩៨] មនយតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនេកើតេឡើង ធមម - 
យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងេទឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ង 
េទៀត ធមម យតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនេកើតេឡើង មនយតនៈ 
របស់សត្វេនះ    នឹងមិនេកើតេឡើងេទឬ   ។   េអើ   ។ 
 [៣៩៩] ចកខ យតនៈ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទី  ។ េប ។ 
 [៤០០] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទី 

 េ យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ 
េទឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត េ យតនៈ របស់សត្វ  
នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទី  ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនេកើត 
េឡើង   កនុងទីេនះេទឬ  ។   េអើ   ។ 
 [៤០១] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនេកើតេឡើង កនុង 
ទី  ឃនយតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ 
េទឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត ឃនយតនៈ របស់សត្វ  
នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទី  ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនេកើត 
េឡើង កនុងទីេនះេទឬ ។ ឃនយតនៈ របស់សត្វជរូបវចរៈទងំ- 
េនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ ែតចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 
មិនែមនជនឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុង 
បចឆិមភព កនុងបញច េ ករភព និងពួកអសញញសត្វ និងពួកអរូប្រពហម 
ឃនយតនៈ   របស់សត្វទងំេនះ    នឹងមិនេកើតេឡើងផង   ចកខ យតនៈ 
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១៨៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

នុបបជជិស តិ    ។ 

 [៤០២] យស  យតថ ចកខ យតនំ នុបបជជិស តិ 

តស  តតថ របូយតនំ នុបបជជិស តីតិ ។ អសញញ- 

ស ្ត នំ េតសំ តតថ ចកខ យតនំ នុបបជជិស តិ េន 

ច េតសំ តតថ របូយតនំ នុបបជជិស តិ បញច េ កេរ 

បចឆមិភវកិនំ អរបូនំ េតសំ តតថ ចកខ យតនញច  

នុបបជជិស តិ របូយតនញច  នុបបជជិស តិ ។ យស  

 បន យតថ របូយតនំ នុបបជជិស តិ តស  តតថ 

ចកខ យតនំ     នុបបជជិស តីតិ     ។     មន្ត     ។ 

 [៤០៣] យស  យតថ ចកខ យតនំ នុបបជជិស តិ 

តស  តតថ មនយតនំ នុបបជជិស តីតិ ។ អរបូនំ 

េតសំ តតថ ចកខ យតនំ នុបបជជិស តិ េន ច េតសំ 

តតថ មនយតនំ នុបបជជិស តិ បចឆិមភវកិនំ អសញញ- 

ស ្ត នំ េតសំ តតថ ចកខ យតនញច  នុបបជជិស តិ មន- 

យតនញច  នុបបជជិស តិ ។ យស   បន យតថ មន- 

យតនំ នុបបជជិស តិ តស  តតថ ចកខ យតនំ នុបប- 

ជជិស តីតិ     ។     មន្ត     ។ 
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១៨៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

នឹងមិនេកើតេឡើងផង   កនុងទីេនះ   ។ 
 [៤០២] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទី 

 រូបយតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទឬ ។ 
ចកខ យតនៈ របស់អសញញសត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ 
ែតរូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជនឹងមិនេកើតេឡើង កនុង 
ទីេនះេទ ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កនុងបញច េ ករភព និង 
ពួកអរូប្រពហម ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងផង 
រូបយតនៈ នឹងមិនេកើតេឡើងផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត រូប- 
យតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទី  ចកខ យតនៈ 
របស់សត្វេនះ   នឹងមិនេកើតេឡើង  កនុងទីេនះេទឬ   ។   េអើ   ។ 
 [៤០៣] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនេកើតេឡើង កនុង 
ទី  មនយតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ 
ឬ ។ ចកខ យតនៈ របស់អរូប្រពហមទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុង 
ទីេនះ ែតមនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជនឹងមិនេកើតេឡើង 
កនុងទីេនះេទ ចកខ យតនៈ របស់ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព 
និងរបស់អសញញសត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងផង មនយតនៈ នឹង 
មិនេកើតេឡើងផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត មនយតនៈ របស់សត្វ 

 នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទី  ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹង 
មិនេកើតេឡើង    កនុងទីេនះេទឬ   ។   េអើ   ។ 
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១៨៩ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទ េ  

 [៤០៤] យស  យតថ ចកខ យតនំ នុបបជជិស តិ 

តស  តតថ ធមម យតនំ នុបបជជិស តីតិ ។ អសញញ- 

ស ្ត នំ អរបូនំ េតសំ តតថ ចកខ យតនំ នុបប- 

ជជិស តិ េន ច េតសំ តតថ ធមម យតនំ នុបបជជិស តិ 

បចឆិមភវកិនំ េតសំ តតថ ចកខ យតនញច  នុបបជជិ- 

ស តិ ធមម យតនញច  នុបបជជិស តិ ។ យស   

បន យតថ ធមម យតនំ នុបបជជិស តិ តស  តតថ 

ចកខ យតនំ      នុបបជជិស តីតិ      ។     មន្ត      ។ 

 [៤០៥] យស  យតថ ឃនយតនំ នុបបជជិស តិ 

តស  តតថ របូយតនំ នុបបជជិស តីតិ ។ របូវច នំ 

េតសំ តតថ ឃនយតនំ នុបបជជិស តិ េន ច េត- 

សំ តតថ របូយតនំ នុបបជជិស តិ បញច េ កេរ បចឆិម- 

ភវកិនំ អរបូនំ េតសំ តតថ ឃនយតនញច  នុបបជជិ- 

ស តិ របូយតនញច  នុបបជជិស តិ ។ យស   បន 

យតថ របូយតនំ នុបបជជិស តិ តស  តតថ ឃនយតនំ 

នុបបជជិស តីតិ     ។     មន្ត      ។ 
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១៨៩ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទ រៈ 

 [៤០៤] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនេកើតេឡើង កនុង 
ទី  ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ 
ឬ ។ ចកខ យតនៈ របស់ពួកអសញញសត្វ និងអរូប្រពហមទងំេនះ នឹង 
មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ ែតធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមន 
ជនឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ចកខ យតនៈ របស់ពួកសត្វ ែដល 
េកើតកនុងបចឆិមភពទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងផង ធមម យតនៈ នឹងមិន 
េកើតេឡើងផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់ 
សត្វ  នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទី  ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ 
នឹងមិនេកើតេឡើង   កនុងទីេនះេទឬ   ។   េអើ   ។ 
 [៤០៥] ឃនយតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនេកើតេឡើង កនុង 
ទី  រូបយតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ 
ឬ ។ ឃនយតនៈ របស់សត្វជរូបវចរៈទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង 
កនុងទីេនះ ែតរូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជនឹងមិនេកើតេឡើង 
កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កនុងបញច េ ករភព និង 
ពួកអរូប្រពហម ឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើត 
េឡើងផង រូបយតនៈ នឹងមិនេកើតេឡើងផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ង 
េទៀត រូបយតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទី  ឃ- 
នយតនៈ   របស់សត្វេនះ   នឹងមិនេកើតេឡើង    កនុងទីេនះេទឬ   ។  េអើ  ។ 
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១៩០ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៤០៦] យស  យតថ ឃនយតនំ នុបបជជិស តិ 

តស  តតថ មនយតនំ នុបបជជិស តីតិ ។ របូវច នំ 

អរបូវច នំ េតសំ តតថ ឃនយតនំ នុបបជជិស ត ិ

េន ច េតសំ តតថ មនយតនំ នុបបជជិស តិ បចឆិម- 

ភវកិនំ អសញញស ្ត នំ េតសំ តតថ ឃនយតនញច  

នុបបជជិស តិ មនយតនញច  នុបបជជិស តិ ។ យស  

 បន យតថ មនយតនំ នុបបជជិស តិ តស  តតថ 

ឃនយតនំ      នុបបជជិស តីតិ     ។    មន្ត     ។ 

 [៤០៧] យស  យតថ ឃនយតនំ នុបបជជិ- 

ស តិ តស  តតថ ធមម យតនំ នុបបជជិស តីតិ ។  

របូវច នំ អរបូវច នំ េតសំ តតថ ឃនយតន ំ

នុបបជជិស តិ េន ច េតសំ តតថ ធមម យតនំ នុបប- 

ជជិស តិ បចឆិមភវកិនំ េតសំ តតថ ឃនយតនញច  

នុបបជជិស តិ ធមម យតនញច  នុបបជជិស តិ ។ យស  

 បន យតថ ធមម យតនំ នុបបជជិស តិ តស  តតថ 

ឃនយតនំ       នុបបជជិស តីតិ     ។     មន្ត      ។ 
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១៩០ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៤០៦] ឃនយតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនេកើតេឡើង កនុង 
ទី  មនយតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ 
េទឬ ។ ឃនយតនៈ របស់ពួកសត្វ ជរូបវចរៈ និងអរូបវចរៈទងំ- 
េនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ ែតមនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 
មិនែមនជនឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ឃនយតនៈ របស់ពួកសត្វ 
ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព និងអសញញសត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងផង 
មនយតនៈ នឹងមិនេកើតេឡើងផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត ម- 
នយតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទី  ឃនយតនៈ 
របស់សត្វេនះ    នឹងមិនេកើតេឡើង   កនុងទីេនះេទឬ   ។   េអើ   ។ 
 [៤០៧] ឃនយតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនេកើតេឡើង កនុង 
ទី  ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ 
ឬ ។ ឃនយតនៈ របស់ពួកសត្វ ជរូបវចរៈ និងអរូបវចរៈទងំេនះ 
នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ ែតធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិន 
ែមនជនឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ឃនយតនៈ របស់ពួកសត្វ 
ែដលេកើតកនុងបចឆិមភពទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងផង ធមម យតនៈ នឹង 
មិនេកើតេឡើងផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់ 
សត្វ  នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទី  ឃនយតនៈ របស់សត្វេនះ 
នឹងមិនេកើតេឡើង    កនុងទីេនះេទឬ    ។   េអើ   ។ 
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១៩១ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទ េ  

 [៤០៨] យស  យតថ របូយតនំ នុបបជជិស តិ 

តស  តតថ មនយតនំ នុបបជជិស តីតិ ។ អរបូនំ 

េតសំ តតថ របូយតនំ នុបបជជិស តិ េន ច េតសំ 

តតថ មនយតនំ នុបបជជិស តិ បចឆិមភវកិនំ េតសំ 

តតថ របូយតនញច  នុបបជជិស តិ មនយតនញច  នុ- 

បបជជិស តិ ។ យស   បន យតថ មនយតនំ 

នុបបជជិស តិ តស  តតថ របូយតនំ នុបបជជិស តីតិ ។ 

អសញញស ្ត នំ េតសំ តតថ មនយតនំ នុបបជជិស ត ិ

េន ច េតសំ តតថ របូយតនំ នុបបជជិស តិ បចឆិ- 

មភវកិនំ េតសំ តតថ មនយតនញច  នុបបជជិស តិ 

របូយតនញច      នុបបជជិស តិ    ។ 

 [៤០៩] យស  យតថ របូយតនំ នុបបជជិស តិ 

តស  តតថ ធមម យតនំ នុបបជជិស តីតិ ។ អរបូនំ 

េតសំ តតថ របូយតនំ នុបបជជិស តិ េន ច េតសំ តតថ 

ធមម យតនំ នុបបជជិស តិ បចឆិមភវកិនំ េតសំ តតថ 

របូយតនញច       នុបបជជិស តិ      ធមម យតនញច      នុបបជជិស តិ    ។ 
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១៩១ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទ រៈ 

 [៤០៨] រូបយតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនេកើតេឡើង កនុង 
ទី  មនយតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទឬ ។ 
រូបយតនៈ របស់អរូប្រពហមទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ 
ែតមនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជនឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទី 
េនះេទ រូបយតនៈ របស់ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភពទងំេនះ 
នឹងមិនេកើតេឡើងផង មនយតនៈ នឹងមិនេកើតេឡើងផង កនុងទីេនះ ។ 
មួយយ៉ងេទៀត មនយតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទី 

 រូបយតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទឬ ។ 
មនយតនៈ របស់អសញញសត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ 
ែតរូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជនឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទី 
េនះេទ មនយតនៈ របស់ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភពទងំេនះ 
នឹងមិនេកើតេឡើងផង រូបយតនៈ នឹងមិនេកើតេឡើងផង កនុងទីេនះ ។ 
 [៤០៩] រូបយតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទី 

 ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ 
ឬ ។ រូបយតនៈ របស់អរូប្រពហមទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទី 
េនះ ែតធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជនឹងមិនេកើតេឡើង 
កនុងទីេនះេទ រូបយតនៈ របស់ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភពទងំេនះ 
នឹងមិនេកើតេឡើងផង   ធមម យតនៈ   នឹងមិនេកើតេឡើងផង  កនុងទីេនះ  ។ 
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១៩២ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

យស   បន យតថ ធមម យតនំ នុបបជជិស តិ តស  

តតថ      របូយតនំ      នុបបជជិស តីតិ      ។      មន្ត       ។ 

 [៤១០] យស  យតថ មនយតនំ នុបបជជិស តិ 

តស  តតថ ធមម យតនំ នុបបជជិស តីតិ ។ អសញញ- 

ស ្ត នំ េតសំ តតថ មនយតនំ នុបបជជិស តិ េន 

ច េតសំ តតថ ធមម យតនំ នុបបជជិស តិ បចឆិមភវ-ិ 

កនំ េតសំ តតថ មនយតនញច  នុបបជជិស តិ ធមម - 

យតនញច  នុបបជជិស តិ ។ យស   បន យតថ 

ធមម យតនំ នុបបជជិស តិ តស  តតថ មនយតនំ 

នុបបជជិស តីតិ      ។     មន្ត      ។ 

 [៤១១] យស  ចកខ យតនំ ឧបបជជតិ តស  

េ យតនំ ឧបបជជិ ថ តិ ។ មន្ត  ។ យស   

បន េ យតនំ ឧបបជជិតថ តស  ចកខ យតនំ 

ឧបបជជតីតិ ។ សេព្វសំ ចវន្ត នំ អចកខុ កនំ ឧបប- 

ជជន្ត នំ េតសំ េ យតនំ ឧបបជជិតថ េន ច េតសំ 

ចកខ យតនំ ឧបបជជតិ សចកខុ កនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ 

េ យតនញច        ឧបបជជិតថ      ចកខ យតនញច       ឧបបជជតិ      ។ 
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១៩២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទី  
រូបយតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទឬ ។ េអើ ។ 
 [៤១០] មនយតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនេកើតេឡើង កនុង 
ទី  ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ 
ឬ ។ មនយតនៈ របស់អសញញសត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទី 
េនះ ែតធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជនឹងមិនេកើតេឡើង 
កនុងទីេនះេទ មនយតនៈ របស់ពួកសត្វទងំេនះ ែដលេកើតកនុងបចឆិម- 
ភព នឹងមិនេកើតេឡើងផង ធមម យតនៈ នឹងមិនេកើតេឡើងផង កនុងទី 
េនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនេកើត 
េឡើង កនុងទី  មនយតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទី 
េនះេទឬ   ។   េអើ   ។ 
 [៤១១] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើង េ យ- 
តនៈ របស់សត្វេនះ េកើតេឡើងេហើយែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ង 
េទៀត េ យតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើងេហើយ ចកខ យតនៈ 
របស់សត្វេនះ េកើតេឡើងែដរឬ ។ ពួកសត្វទងំអស់ ែដលមិនមន 
ចកខុ  កលចយុត កលចប់បដិសនធិ េ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 
េកើតេឡើងេហើយ ែតចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងេទ 
ពួកសត្វ ែដល្របកបេ យចកខុ  កលចប់បដិសនធិ េ យតនៈ 
របស់សត្វទងំេនះ  េកើតេឡើងេហើយផង   ចកខ យតនៈ   េកើតេឡើងផង  ។ 
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១៩៣ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទ េ  

 [៤១២] យស  ចកខ យតនំ ឧបបជជតិ តស  

ឃនយតនំ ។ េប ។ របូយតនំ មនយតនំ ធមម - 

យតនំ ឧបបជជិ ថ តិ ។ មន្ត  ។ យស   បន 

ធមម យតនំ ឧបបជជិតថ តស  ចកខ យតនំ ឧបបជជ- 

តីតិ ។ សេព្វសំ ចវន្ត នំ អចកខុ កនំ ឧបបជជន្ត នំ 

េតសំ ធមម យតនំ ឧបបជជិតថ េន ច េតសំ ចកខ - 

យតនំ ឧបបជជតិ សចកខុ កនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ 

ធមម យតនញច  ឧបបជជិតថ ចកខ យតនញច  ឧបបជជតិ ។ 

 [៤១៣] យស  ឃនយតនំ ឧបបជជតិ តស  

របូយតនំ ។ េប ។ មនយតនំ ធមម យតនំ ឧបប- 

ជជិ ថ តិ ។ មន្ត  ។ យស   បន ធមម យតន ំ

ឧបបជជិតថ តស  ឃនយតនំ ឧបបជជតីតិ ។ សេព្វសំ 

ចវន្ត នំ អឃនកនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ ធមម - 

យតនំ ឧបបជជិតថ េន ច េតសំ ឃនយតនំ 

ឧបបជជតិ សឃនកនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ ធមម យ- 

តនញច       ឧបបជជិតថ       ឃនយតនញច       ឧបបជជតិ      ។ 
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១៩៣ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទ រៈ 

 [៤១២] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើង ឃនយតនៈ 
។ េប ។ រូបយតនៈ មនយតនៈ ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ េកើត 
េឡើងេហើយែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់សត្វ 

 េកើតេឡើងេហើយ ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ េកើតេឡើងែដរ 
ឬ ។ ពួកសត្វទងំអស់ ែដលមិនមនចកខុ  កលចយុត កលចប់ 
បដិសនធិ ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ េកើតេឡើងេហើយ ែតចកខ - 
យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងេទ ពួកសត្វ ែដល្របកប 
េ យចកខុ  កលចប់បដិសនធិ ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ េកើត 
េឡើងេហើយផង   ចកខ យតនៈ   េកើតេឡើងផង  ។ 
 [៤១៣] ឃនយតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើង រូបយ- 
តនៈ ។ េប ។ មនយតនៈ ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ េកើតេឡើង 
េហើយែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់សត្វ 

 េកើតេឡើងេហើយ ឃនយតនៈ របស់សត្វេនះ េកើតេឡើងែដរ 
ឬ ។ ពួកសត្វទងំអស់ ែដលមិនមនឃនៈ កលចយុត កលចប់ 
បដិសនធិ ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ េកើតេឡើងេហើយ ែតឃន- 
យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងេទ ពួកសត្វ ែដល្របកប 
េ យឃនៈ កលចប់បដិសនធិ ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ េកើត 
េឡើងេហើយផង   ឃនយតនៈ   េកើតេឡើងផង   ។ 
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១៩៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៤១៤] យស  របូយតនំ ឧបបជជតិ តស  ម- 

នយតនំ ។ េប ។ ធមម យតនំ ឧបបជជិ ថ តិ ។ មន្ត  ។ 

យស   បន ធមម យតនំ ឧបបជជិតថ តស  របូយតនំ 

ឧបបជជតីតិ ។ សេព្វសំ ចវន្ត នំ អរបូកនំ ឧបប- 

ជជន្ត នំ េតសំ ធមម យតនំ ឧបបជជិតថ េន ច េតសំ 

របូយតនំ ឧបបជជតិ សរបូកនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ 

ធមម យតនញច  ឧបបជជិតថ របូយតនញច  ឧបបជជតិ ។ 

 [៤១៥] យស  មនយតនំ ឧបបជជតិ តស  

ធមម យតនំ ឧបបជជិ ថ តិ ។ មន្ត  ។ យស  

 បន ធមម យតនំ ឧបបជជិតថ តស  មនយតនំ 

ឧបបជជតីតិ ។ សេព្វសំ ចវន្ត នំ អចិត្តកនំ ឧប- 

បជជន្ត នំ េតសំ ធមម យតនំ ឧបបជជិតថ េន ច េតសំ 

មនយតនំ ឧបបជជតិ សចិត្តកនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ 

ធមម យតនញច       ឧបបជជិតថ      មនយតនញច      ឧបបជជតិ     ។ 
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១៩៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៤១៤] រូបយតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើង មនយតនៈ 

។ េប ។ ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ េកើតេឡើងេហើយែដរឬ ។ េអើ ។ 

មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើងេហើយ រូប- 

យតនៈ របស់សត្វេនះ េកើតេឡើងែដរឬ ។ ពួកសត្វទងំអស់ ែដល 

មិនមនរូប កលចយុត កលចប់បដិសនធិ ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំ- 

េនះ េកើតេឡើងេហើយ ែតរូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើត 

េឡើងេទ ពួកសត្វ ែដល្របកបេ យរូប កលចប់បដិសនធិ ធមម យតនៈ 

របស់សត្វទងំេនះ េកើតេឡើងេហើយផង រូបយតនៈ េកើតេឡើងផង ។ 

 [៤១៥] មនយតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើង ធមម យតនៈ 

របស់សត្វេនះ េកើតេឡើងេហើយែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត 

ធមម យតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើងេហើយ មនយតនៈ របស់ 

សត្វេនះ េកើតេឡើងែដរឬ ។ ពួកសត្វ ែដលមិនមនចិត្ត កលចយុត 

កលចប់បដិសនធិ ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ េកើតេឡើងេហើយ 

ែតមនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងេទ ពួកសត្វ ែដល 

្របកបេ យចិត្ត កលចប់បដិសនធិ ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 

េកើតេឡើងេហើយផង   មនយតនៈ   េកើតេឡើងផង   ។ 
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១៩៥ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទ េ  

 [៤១៦] យតថ ចកខ យតនំ ឧបបជជតិ ។ េប ។ 

 [៤១៧] យស  យតថ ចកខ យតនំ ឧបបជជតិ 

តស  តតថ េ យតនំ ឧបបជជិ ថ តិ ។ សុទធ - 

នំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ ចកខ យតនំ ឧបបជជតិ 

េន ច េតសំ តតថ េ យតនំ ឧបបជជិតថ ឥត- 

េរសំ សចកខុ កនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ ចកខ - 

យតនញច  ឧបបជជតិ េ យតនញច  ឧបបជជិតថ ។ 

យស   បន យតថ េ យតនំ ឧបបជជិតថ តស  

តតថ ចកខ យតនំ ឧបបជជតីតិ ។ បញច េ ក  ច- 

វន្ត នំ អចកខុ កនំ កមវចរ ំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ 

តតថ េ យតនំ ឧបបជជិតថ េន ច េតសំ តតថ 

ចកខ យតនំ ឧបបជជតិ សចកខុ កនំ ឧបបជជន្ត នំ 

េតសំ តតថ េ យតនញច  ឧបបជជិតថ ចកខ យតនញច  

ឧបបជជតិ     ។ 
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១៩៥ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទ រៈ 

 [៤១៦]    ចកខ យតនៈ   េកើតេឡើង    កនុងទី    ។    េប   ។ 

 [៤១៧] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើង កនុងទី  

េ យតនៈ របស់សត្វេនះ េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះែដរឬ ។ 

ពួកសុទធ សសត្វ កលចប់បដិសនធិ ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 

េកើតេឡើង កនុងទីេនះ ែតេ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើត 

េឡើងេហើយ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ េ្រកេនះ ែដល្របកបេ យចកខុ  

កលចប់បដិសនធិ ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ េកើតេឡើងផង 

េ យតនៈ េកើតេឡើងផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត េ - 

យតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើងេហើយ កនុងទី  ចកខ យតនៈ 

របស់សត្វេនះ េកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួកសត្វ ែដលមិន 

មនចកខុ  កលចយុត ចកបញច េ ករភព កលចូលេទ កន់កមវចរ- 

ភព េ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះ 

ែតចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ពួក 

សត្វ ែដល្របកបេ យចកខុ  កលចប់បដិសនធិ េ យតនៈ របស់ 

សត្វទងំេនះ េកើតេឡើងេហើយផង ចកខ យតនៈ េកើតេឡើងផង កនុង 

ទីេនះ   ។ 
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១៩៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៤១៨] យស  យតថ ចកខ យតនំ ឧបបជជតិ 

តស  តតថ ឃនយតនំ ឧបបជជិ ថ តិ ។ របូវចរ ំ ឧប- 

បជជន្ត នំ េតសំ តតថ ចកខ យតនំ ឧបបជជតិ េន ច 

េតសំ តតថ ឃនយតនំ ឧបបជជិតថ សចកខុ កនំ ក- 

មវចរ ំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ ចកខ យតនញច  ឧបប- 

ជជតិ ឃនយតនញច  ឧបបជជិតថ ។ យស   បន 

យតថ ឃនយតនំ ឧបបជជិតថ តស  តតថ ចកខ - 

យតនំ ឧបបជជតីតិ ។ កមវច  ចវន្ត នំ អចកខុ - 

កនំ កមវចរ ំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ ឃន- 

យតនំ ឧបបជជិតថ េន ច េតសំ តតថ ចកខ យតនំ 

ឧបបជជតិ សចកខុ កនំ កមវចរ ំ ឧបបជជន្ត នំ េត- 

សំ តតថ ឃនយតនញច  ឧបបជជិតថ ចកខ យតនញច  

ឧបបជជតិ     ។ 

 [៤១៩] យស  យតថ ចកខ យតនំ ឧបប- 

ជជតិ       តស         តតថ        រ ូបយតនំ      ឧបបជជិ ថ តិ      ។ 
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១៩៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៤១៨] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើង កនុងទី  

ឃនយតនៈ របស់សត្វេនះ េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះែដរឬ ។ 

ពួកសត្វ កលចូលេទ កន់រូបវចរភព ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំ 

េនះ េកើតេឡើង កនុងទីេនះ ែតឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិន 

េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ ែដល្របកបេ យចកខុ  កល 

ចូលេទ កន់កមវចរភព ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ េកើតេឡើង 

ផង ឃនយតនៈ េកើតេឡើងេហើយផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ង 

េទៀត ឃនយតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើងេហើយ កនុងទី  

ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ េកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួកសត្វ 

ែដលមិនមនចកខុ  កលចយុត ចកកមវចរភព កលចូលេទ កន់ 

កមវចរភព ឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ េកើតេឡើងេហើយ 

កនុងទីេនះ ែតចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទី 

េនះេទ ពួកសត្វ ែដល្របកបេ យចកខុ  កលចូលេទ កន់កមវចរ- 

ភព ឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ េកើតេឡើងេហើយផង ចកខ - 

យតនៈ   េកើតេឡើងផង   កនុងទីេនះ    ។ 

 [៤១៩] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើង កនុងទី  

រូបយតនៈ     របស់សត្វេនះ     េកើតេឡើងេហើយ     កនុងទីេនះែដរឬ    ។ 
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១៩៧ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទ េ  

សុទធ សំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ ចកខ យតនំ ឧបប- 

ជជតិ េន ច េតសំ តតថ របូយតនំ ឧបបជជិតថ ឥតេរសំ  

សចកខុ កនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ ចកខ យតនញច  

ឧបបជជតិ របូយតនញច  ឧបបជជិតថ ។ យស   បន 

យតថ របូយតនំ ឧបបជជិតថ តស  តតថ ចកខ យតនំ 

ឧបបជជតីតិ ។ បញច េ ក  ចវន្ត នំ អចកខុ កនំ 

កមវចរ ំ ឧបបជជន្ត នំ អសញញស ្ត នំ េតសំ តតថ 

របូយតនំ ឧបបជជិតថ េន ច េតសំ តតថ ចកខ យ- 

តនំ ឧបបជជតិ សចកខុ កនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ 

របូយតនញច  ឧបបជជិតថ ចកខ យតនញច  ឧបបជជតិ ។ 

 [៤២០] យស  យតថ ចកខ យតនំ ឧបបជជតិ 

តស  តតថ មនយតនំ ឧបបជជិ ថ តិ ។ សុទធ សំ 

ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ ចកខ យតនំ ឧបបជជតិ េន 

ច េតសំ តតថ មនយតនំ ឧបបជជិតថ ឥតេរសំ សចកខុ - 

កនំ     ឧបបជជន្ត នំ      េតសំ      តតថ      ចកខ យតនំ      ឧបបជជតិ 
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១៩៧ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទ រៈ 

ពួកសត្វ កលចូលេទ កន់សុទធ ស ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 
េកើតេឡើង កនុងទីេនះ ែតរូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើត 
េឡើងេហើយ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ េ្រកេនះ ែដល្របកបេ យចកខុ  
កលចប់បដិសនធិ ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ េកើតេឡើង 
ផង រូបយតនៈ េកើតេឡើងេហើយផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត 
រូបយតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើងេហើយ កនុងទី  ចកខ យតនៈ 
របស់សត្វេនះ េកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួកសត្វ ែដលមិន 
មនចកខុ  កលចយុត ចកបញច េ ករភព កលចូលេទ កន់កមវចរ- 
ភព និងពួកអសញញសត្វ រូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ េកើតេឡើង  
េហើយ កនុងទីេនះ ែតចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើង 
កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ ែដល្របកបេ យចកខុ  កលចប់បដិសនធិ រូប- 
យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ េកើតេឡើងេហើយផង ចកខ យតនៈ េកើត 
េឡើងផង   កនុងទីេនះ   ។  

[៤២០] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើង កនុងទី  
មនយតនៈ របស់សត្វេនះ េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួក 
សត្វ កលចូលេទ កន់សុទធ ស ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 
េកើតេឡើង កនុងទីេនះ ែតមនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើត 
េឡើងេហើយ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ េ្រកេនះ ែដល្របកបេ យចកខុ  
កលចប់បដិសនធិ     ចកខ យតនៈ     របស់សត្វទងំេនះ     េកើតេឡើងផង 
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១៩៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

មនយតនញច  ឧបបជជិតថ ។ យស   បន យតថ 

មនយតនំ ឧបបជជិតថ តស  តតថ ចកខ យតនំ 

ឧបបជជតីតិ ។ បញច េ ក  ចវន្ត នំ អចកខុ កនំ 

កមវចរ ំ ឧបបជជន្ត នំ អរបូនំ េតសំ តតថ មន- 

យតនំ ឧបបជជិតថ េន ច េតសំ តតថ ចកខ យតនំ 

ឧបបជជតិ សចកខុ កនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ ម- 

នយតនញច  ឧបបជជិតថ ចកខ យតនញច  ឧបបជជតិ ។ 

 [៤២១] យស  យតថ ចកខ យតនំ ឧបបជជតិ 

តស  តតថ ធមម យតនំ ឧបបជជិ ថ តិ ។ សុទធ សំ 

ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ ចកខ យតនំ ឧបបជជតិ េន 

ច េតសំ តតថ ធមម យតនំ ឧបបជជិតថ ឥតេរសំ ស- 

ចកខុ កនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ ចកខ យតនញច  

ឧបបជជតិ      ធមម យតនញច       ឧបបជជិតថ     ។      យស             បន 
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១៩៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

មនយតនៈ េកើតេឡើងេហើយផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត 

មនយតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើងេហើយ កនុងទី  ចកខ យតនៈ 

របស់សត្វេនះ េកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួកសត្វ ែដលមិន 

មនចកខុ  កលចយុត ចកបញច េ ករភព កលចូលេទ កន់កមវចរភព 

និងពួកអរូប្រពហម មនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ េកើតេឡើងេហើយ 

កនុងទីេនះ ែតចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើង កនុង 

ទីេនះេទ ពួកសត្វ ែដល្របកបេ យចកខុ  កលចប់បដិសនធិ 

មនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ េកើតេឡើងេហើយផង ចកខ យតនៈ 

េកើតេឡើងផង    កនុងទីេនះ    ។ 

 [៤២១] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើង កនុងទី  

ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះែដរឬ ។ 

ពួកសត្វ កលចូលេទ កន់សុទធ ស ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 

េកើតេឡើង កនុងទីេនះ ែតធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើង 

េហើយ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ េ្រកេនះ ែដល្របកបេ យចកខុ  

កលចប់បដិសនធិ ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ េកើតេឡើងផង 

ធមម យតនៈ      េកើតេឡើងេហើយផង      កនុងទីេនះ    ។    មួយយ៉ងេទៀត 
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១៩៩ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទ េ  

យតថ ធមម យតនំ ឧបបជជិតថ តស  តតថ ចកខ យតនំ 

ឧបបជជតីតិ ។ សេព្វសំ ចវន្ត នំ អចកខុ កនំ ឧប- 

បជជន្ត នំ េតសំ តតថ ធមម យតនំ ឧបបជជិតថ េន ច 

េតសំ តតថ ចកខ យតនំ ឧបបជជតិ សចកខុ កនំ ឧប- 

បជជន្ត នំ េតសំ តតថ ធមម យតនញច  ឧបបជជិតថ ចកខ - 

យតនញច      ឧបបជជតិ     ។ 

 [៤២២] យស  យតថ ឃនយតនំ ឧបបជជតិ 

តស  តតថ របូយតនំ ឧបបជជិ ថ តិ ។ មន្ត  ។ 

យស   បន យតថ របូយតនំ ឧបបជជិតថ តស  

តតថ ឃនយតនំ ឧបបជជតីតិ ។ កមវច  ចវន្ត នំ 

អឃនកនំ កមវចរ ំ ឧបបជជន្ត នំ របូវច ន ំ

េតសំ តតថ របូយតនំ ឧបបជជិតថ េន ច េតសំ តតថ 

ឃនយតនំ ឧបបជជតិ សឃនកនំ ឧបបជជន្ត នំ 

េតសំ តតថ របូយតនញច  ឧបបជជិតថ ឃនយតនញច  

ឧបបជជតិ     ។ 
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១៩៩ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទ រៈ 

ធមម យតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើងេហើយ កនុងទី  ចកខ យតនៈ 

របស់សត្វេនះ េកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួកសត្វ ែដលមិន 

មនចកខុ  កលចយុត កលចប់បដិសនធិ ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំ- 

េនះ េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះ ែតចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំ- 

េនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ ែដល្របកបេ យចកខុ  

កលចប់បដិសនធិ ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ េកើតេឡើងេហើយ 

ផង   ចកខ យតនៈ   េកើតេឡើងផង   កនុងទីេនះ   ។ 

 [៤២២] ឃនយតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើង កនុងទី  

រូបយតនៈ របស់សត្វេនះ េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ 

មួយយ៉ងេទៀត រូបយតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើងេហើយ កនុង 

ទី  ឃនយតនៈ របស់សត្វេនះ េកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ 

ពួកសត្វ ែដលមិនមនឃនៈ កលចយុត ចកកមវចរភព កលចូល 

េទ កន់កមវចរភព និងពួកសត្វ ជរូបវចរៈ រូបយតនៈ របស់ 

សត្វទងំេនះ េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះ ែតឃនយតនៈ របស់ 

សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ ែដល្របកប 

េ យឃនៈ កលចប់បដិសនធិ េកើតេឡើងេហើយផង ឃនយតនៈ 

េកើតេឡើងផង    កនុងទីេនះ    ។ 
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២០០ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៤២៣] យស  យតថ ឃនយតនំ ឧបបជជតិ 

តស  តតថ មនយតនំ ឧបបជជិ ថ តិ ។ មន្ត  ។ 

យស   បន យតថ មនយតនំ ឧបបជជិតថ តស  

តតថ ឃនយតនំ ឧបបជជតីតិ ។ កមវច  ច- 

វន្ត នំ អឃនកនំ កមវចរ ំ ឧបបជជន្ត នំ របូវ- 

ច នំ អរបូវច នំ េតសំ តតថ មនយតនំ ឧបបជជិតថ 

េន ច េតសំ តតថ ឃនយតនំ ឧបបជជតិ សឃ- 

នកនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ មនយតនញច  ឧបប- 

ជជិតថ     ឃនយតនញច      ឧបបជជតិ    ។ 

 [៤២៤] យស  យតថ ឃនយតនំ ឧបបជជតិ 

តស  តតថ ធមម យតនំ ឧបបជជិ ថ តិ ។ មន្ត  ។ 

យស   បន យតថ ធមម យតនំ ឧបបជជិតថ តស  

តតថ ឃនយតនំ ឧបបជជតីតិ ។ សេព្វសំ ចវន្ត នំ 

អឃនកនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ ធមម យតនំ 

ឧបបជជិតថ     េន      ច      េតសំ      តតថ      ឃនយតនំ     ឧបបជជតិ 
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២០០ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៤២៣] ឃនយតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើង កនុងទី  
មនយតនៈ របស់សត្វេនះ េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះែដរឬ ។ 
េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត មនយតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើង 
េហើយ កនុងទី  ឃនយតនៈ របស់សត្វេនះ េកើតេឡើង កនុងទី 
េនះែដរឬ ។ ពួកសត្វ ែដលមិនមនឃនៈ កលចយុត ចកក- 
មវចរភព កលចូលេទ កន់កមវចរភព និងពួកសត្វ ជរូបវចរៈ 
និងជអរូបវចរៈ មនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ េកើតេឡើងេហើយ 
កនុងទីេនះ ែតឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទី 
េនះេទ ពួកសត្វ ែដល្របកបេ យឃនៈ កលចប់បដិសនធិ មនយ- 
តនៈ របស់សត្វទងំេនះ េកើតេឡើងេហើយផង ឃនយតនៈ េកើត 
េឡើងផង   កនុងទីេនះ   ។ 
 [៤២៤] ឃនយតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើង កនុងទី  
ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះែដរឬ ។ 
េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើងេហើយ 
កនុងទី  ឃនយតនៈ របស់សត្វេនះ េកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរ 
ឬ ។ ពួកសត្វទងំអស់ ែដលមិនមនឃនៈ កលចយុត កលចប់ 
បដិសនធិ ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ េកើតេឡើងេហើយ កនុងទី 
េនះ  ែតឃនយតនៈ  របស់សត្វទងំេនះ  មិនេកើតេឡើង  កនុងទីេនះេទ 
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២០១ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទ េ  

សឃនកនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ ធមម យតនញច  

ឧបបជជិតថ      ឃនយតនញច       ឧបបជជតិ      ។ 

 [៤២៥] យស  យតថ របូយតនំ ឧបបជជតិ 

តស  តតថ មនយតនំ ឧបបជជិ ថ តិ ។ សុទធ សំ 

ឧបបជជន្ត នំ អសញញសត្តំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ 

របូយតនំ ឧបបជជតិ េន ច េតសំ តតថ មនយតនំ  

ឧបបជជិតថ ឥតេរសំ បញច េ ករ ំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ 

តតថ របូយតនញច  ឧបបជជតិ មនយតនញច  ឧបបជជិតថ ។ 

យស   បន យតថ មនយតនំ ឧបបជជិតថ តស  

តតថ របូយតនំ ឧបបជជតីតិ ។ បញច េ ក  ចវន្ត នំ 

អរបូនំ េតសំ តតថ មនយតនំ ឧបបជជិតថ េន ច 

េតសំ តតថ របូយតនំ ឧបបជជតិ បញច េ ករ ំ ឧប- 

បជជន្ត នំ េតសំ តតថ មនយតនញច  ឧបបជជិតថ របូ- 

យតនញច       ឧបបជជតិ    ។ 
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២០១ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទ រៈ 

ពួកសត្វ ែដល្របកបេ យឃនៈ កលចប់បដិសនធិ ធមម យតនៈ 

របស់សត្វទងំេនះ េកើតេឡើងេហើយផង ឃនយតនៈ េកើតេឡើង 

ផង   កនុងទីេនះ   ។ 

 [៤២៥] រូបយតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើង កនុងទី  

មនយតនៈ របស់សត្វេនះ េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះែដរឬ ។ 

ពួកសត្វ កលចូលេទ កន់សុទធ ស កលចូលេទ កន់អសញញសត្វ 

រូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ េកើតេឡើង កនុងទីេនះ ែតមនយតនៈ 

របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វេ្រកេនះ 

កលចូលេទ កន់បញច េ ករភព រូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ េកើត 

េឡើងផង មនយតនៈ េកើតេឡើងេហើយផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ង 

េទៀត មនយតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើងេហើយ កនុងទី  រូប- 

យតនៈ របស់សត្វេនះ េកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួកសត្វ 

កលចយុត ចកបញច េ ករភព និងពួកអរូប្រពហម មនយតនៈ របស់ 

សត្វទងំេនះ េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះ ែតរូបយតនៈ របស់សត្វ 

ទងំេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ កលចូលេទ កន់ 

បញច េ ករភព មនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ េកើតេឡើងេហើយផង 

រូបយតនៈ   េកើតេឡើងផង   កនុងទីេនះ   ។ 
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២០២ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៤២៦] យស  យតថ របូយតនំ ឧបបជជតិ 

តស  តតថ ធមម យតនំ ឧបបជជិ ថ តិ ។ សុទធ សំ 

ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ របូយតនំ ឧបបជជតិ េន 

ច េតសំ តតថ ធមម យតនំ ឧបបជជិតថ ឥតេរសំ សរបូ- 

កនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ របូយតនញច  ឧបប- 

ជជតិ ធមម យតនញច  ឧបបជជិតថ ។ យស   បន យតថ 

ធមម យតនំ ឧបបជជិតថ តស  តតថ របូយតនំ ឧបប- 

ជជតីតិ ។ សេព្វសំ ចវន្ត នំ អរបូកនំ ឧបបជជន្ត នំ 

េតសំ តតថ ធមម យតនំ ឧបបជជិតថ េន ច េតសំ 

តតថ របូយតនំ ឧបបជជតិ សរបូកនំ ឧបបជជន្ត នំ 

េតសំ តតថ ធមម យតនញច  ឧបបជជិតថ របូយតនញច  

ឧបបជជតិ    ។ 

 [៤២៧] យស  យតថ មនយតនំ ឧបបជជតិ 

តស  តតថ ធមម យតនំ ឧបបជជិ ថ តិ ។ សុទធ សំ 

ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ មនយតនំ ឧបបជជតិ េន ច 

េតសំ     តតថ      ធមម យតនំ     ឧបបជជិតថ      ឥតេរសំ     សចិត្តកនំ 



411 

 

២០២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៤២៦] រូបយតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើង កនុងទី  
ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះែដរឬ ។ 
ពួកសត្វ កលចូលេទ កន់សុទធ ស រូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 
េកើតេឡើង កនុងទីេនះ ែតធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើត 
េឡើងេហើយ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ េ្រកេនះ ែដល្របកបេ យរូប 
កលចប់បដិសនធិ រូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ េកើតេឡើងផង ធមម - 
យតនៈ េកើតេឡើងេហើយផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម - 
យតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើងេហើយ កនុងទី  រូបយតនៈ របស់ 
សត្វេនះ េកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួកសត្វទងំអស់ ែដលមិន 
មនរូប កលចយុត កលចប់បដិសនធិ ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 
េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះ ែតរូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើត 
េឡើង កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ ែដល្របកបេ យរូប កលចប់បដិសនធិ 
ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ េកើតេឡើងេហើយផង រូបយតនៈ 
េកើតេឡើងផង    កនុងទីេនះ   ។ 
 [៤២៧] មនយតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើង កនុងទី  
ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះែដរឬ ។ 
ពួកសត្វ កលចូលេទ កន់សុទធ ស មនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 
េកើតេឡើង កនុងទីេនះ ែតធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើត 
េឡើងេហើយ    កនុងទីេនះេទ   ពួកសត្វ    េ្រកេនះ   ែដល្របកបេ យចិត្ត 
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២០៣ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទ េ  

ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ មនយតនញច  ឧបបជជតិ 

ធមម យតនញច  ឧបបជជិតថ ។ យស   បន 

យតថ ធមម យតនំ ឧបបជជិតថ តស  តតថ មនយតនំ 

ឧបបជជតីតិ ។ សេព្វសំ ចវន្ត នំ អចិត្តកនំ ឧប- 

បជជន្ត នំ េតសំ តតថ ធមម យតនំ ឧបបជជិតថ េន 

ច េតសំ តតថ មនយតនំ ឧបបជជតិ សចិត្តកនំ 

ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ ធមម យតនញច  ឧបបជជិតថ 

មនយតនញច       ឧបបជជតិ     ។ 

 [៤២៨] យស  ចកខ យតនំ នុបបជជតិ តស  

េ យតនំ នុបបជជិ ថ តិ ។ ឧបបជជិតថ ។ យស  

 បន េ យតនំ នុបបជជិតថ តស  ចកខ យ- 

តនំ      នុបបជជតីតិ     ។      នតថិ     ។ 

 [៤២៩] យស  ចកខ យតនំ នុបបជជតិ តស  

ឃនយតនំ ។ េប ។ របូយតនំ មនយតនំ ធមម - 

យតនំ នុបបជជិ ថ តិ ។ ឧបបជជិតថ ។ យស   បន  

ធមម យតនំ នុបបជជិតថ តស  ចកខ យតនំ ឧបបជជ- 

តីតិ      ។      នតថិ     ។ 
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២០៣ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទ រៈ 

កលចប់បដិសនធិ មនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ េកើតេឡើងផង 
ធមម យតនៈ េកើតេឡើងេហើយផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត 
ធមម យតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើងេហើយ កនុងទី  មនយតនៈ 
របស់សត្វេនះ េកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួកសត្វទងំអស់ ែដល 
មិនមនចិត្ត កលចយុត កលចប់បដិសនធិ ធមម យតនៈ របស់សត្វ 
ទងំេនះ េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះ ែតមនយតនៈ របស់សត្វ 
ទងំេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ ែដល្របកបេ យ 
ចិត្ត កលចប់បដិសនធិ ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ េកើតេឡើង 
េហើយផង    មនយតនៈ  េកើតេឡើងផង   កនុងទីេនះ   ។ 
 [៤២៨] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង េ - 
យតនៈ របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយឬ ។ េកើតេឡើងេហើយ ។ 
មួយយ៉ងេទៀត េ យតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើងេហើយ 
ចកខ យតនៈ   របស់សត្វេនះ   មិនេកើតេឡើងឬ   ។   មិនមនេទ   ។ 
 [៤២៩] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង ឃន- 
យតនៈ ។ េប ។ រូបយតនៈ មនយតនៈ ធមម យតនៈ របស់សត្វ 
េនះ មិនេកើតេឡើងេហើយឬ ។ េកើតេឡើងេហើយ ។ មួយយ៉ង 
េទៀត ធមម យតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើងេហើយ ចកខ យតនៈ 
របស់សត្វេនះ    មិនេកើតេឡើងឬ   ។   មិនមនេទ   ។ 
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២០៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៤៣០] យស  ឃនយតនំ ។ េប ។ របូ- 

យតនំ មនយតនំ នុបបជជតិ តស  ធមម យតនំ នុបប- 

ជជិ ថ តិ ។ ឧបបជជិតថ ។ យស   បន ធមម យតនំ 

នុបបជជិតថ តស  មនយតនំ នុបបជជតីតិ ។ នតថិ ។ 

 [៤៣១] យតថ ចកខ យតនំ នុបបជជតិ ។ េប ។ 

 [៤៣២] យស  យតថ ចកខ យតនំ នុបបជជតិ 

តស  តតថ េ យតនំ នុបបជជិ ថ តិ ។ បញច េ ក  

ចវន្ត នំ អចកខុ កនំ កមវចរ ំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ 

តតថ ចកខ យតនំ នុបបជជតិ េន ច េតសំ តតថ 

េ យតនំ នុបបជជិតថ សុទធ េស បរនិិព្វន្ត នំ 

អសញញស ្ត នំ អរបូនំ េតសំ តតថ ចកខ យតនញច  

នុបបជជតិ េ យតនញច  នុបបជជិតថ ។ យស  

 បន យតថ េ យតនំ នុបបជជិតថ តស  

តតថ ចកខ យតនំ នុបបជជតីតិ ។ សុទធ សំ 

ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ េ យតនំ នុបប- 

ជជិតថ       េន       ច       េតសំ        តតថ       ចកខ យតនំ       នុបបជជតិ 
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២០៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៤៣០] ឃនយតនៈ ។ េប ។ រូបយតនៈ មនយតនៈ 
របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ មិនេកើត 
េឡើងេហើយឬ ។ េកើតេឡើងេហើយ ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម យ- 
តនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើងេហើយ មនយតនៈ របស់សត្វ 
េនះ   មិនេកើតេឡើងឬ   ។   មិនមនេទ   ។ 
 [៤៣១] ចកខ យតនៈ មិនេកើតេឡើង កនុងទី  ។ េប ។ 
 [៤៣២] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង កនុងទី 

 េ យតនៈ របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះ 
ឬ ។ ពួកសត្វ ែដលមិនមនចកខុ  កលចយុត ចកបញច េ ករភព 
កលចូលេទ កន់កមវចរភព ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិន 
េកើតេឡើង កនុងទីេនះ ែតេ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមន 
ជមិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុង 
សុទធ ស ពួកអសញញសត្វ និងពួកអរូប្រពហម ចកខ យតនៈ របស់សត្វ 
ទងំេនះ មិនេកើតេឡើងផង េ យតនៈ មិនេកើតេឡើងេហើយផង 
កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត េ យតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើត 
េឡើងេហើយ កនុងទី  ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើង 
កនុងទីេនះឬ ។ ពួកសត្វ កលចូលេទ កន់សុទធ ស េ - 
យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះ ែតចកខ - 
យតនៈ    របស់សត្វទងំេនះ    មិនែមនជមិនេកើតេឡើង    កនុងទីេនះេទ 
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២០៥ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទ េ  

សុទធ េស បរនិិព្វន្ត នំ អសញញស ្ត នំ អរបូនំ 

េតសំ តតថ េ យតនញច  នុបបជជិតថ ចកខ យតនញច  

នុបបជជតិ     ។ 

 [៤៣៣] យស  យតថ ចកខ យតនំ នុបបជជតិ 

តស  តតថ ឃនយតនំ នុបបជជិ ថ តិ ។ កមវច  

ចវន្ត នំ អចកខុ កនំ កមវចរ ំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ 

តតថ ចកខ យតនំ នុបបជជតិ េន ច េតសំ តតថ ឃ- 

នយតនំ នុបបជជិតថ របូវច  ចវន្ត នំ អសញញស ្ត នំ 

អរបូនំ េតសំ តតថ ចកខ យតនញច  នុបបជជតិ ឃ- 

នយតនញច  នុបបជជិតថ ។ យស   បន យតថ ឃ- 

នយតនំ នុបបជជិតថ តស  តតថ ចកខ យតនំ នុបបជជ- 

តីតិ ។ របូវចរ ំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ ឃន- 

យតនំ នុបបជជិតថ េន ច េតសំ តតថ ចកខ យតនំ 

នុបបជជតិ របូវច  ចវន្ត នំ អសញញស ្ត នំ អរបូនំ 

េតសំ តតថ ឃនយតនញច  នុបបជជិតថ ចកខ យតនញច  

នុបបជជតិ     ។ 



417 

 

២០៥ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទ រៈ 

ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងសុទធ ស ពួកអសញញសត្វ និងពួក 
អរូប្រពហម េ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងផង 
ចកខ យតនៈ   មិនេកើតេឡើងផង   កនុងទីេនះ   ។ 
 [៤៣៣] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង កនុងទី 

 ឃនយតនៈ របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះ 
ឬ ។ ពួកសត្វ ែដលមិនមនចកខុ  កលចយុត ចកកមវចរភព 
កលចូលេទ កន់កមវចរភព ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិន 
េកើតេឡើង កនុងទីេនះ ែតឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមន 
ជមិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ កលចយុត ចករូបវចរ- 
ភព ពួកអសញញសត្វ និងពួកអរូប្រពហម ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 
មិនេកើតេឡើងផង ឃនយតនៈ មិនេកើតេឡើងេហើយផង កនុងទីេនះ ។ 
មួយយ៉ងេទៀត ឃនយតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុង 
ទី  ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះឬ ។  
ពួកសត្វ កលចូលេទ កន់រូបវចរភព ឃនយតនៈ របស់សត្វទងំ- 
េនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះ ែតចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំ-  
េនះ មិនែមនជមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ កលចយុត ចក 
រូបវចរភព ពួកអសញញសត្វ និងពួកអរូប្រពហម ឃនយតនៈ របស់ 
សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយផង ចកខ យតនៈ មិនេកើតេឡើងផង 
កនុងទីេនះ    ។ 
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២០៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៤៣៤] យស  យតថ ចកខ យតនំ នុបបជជតិ 

តស  តតថ របូយតនំ នុបបជជិ ថ តិ ។ បញច េ ក  

ចវន្ត នំ អចកខុ កនំ កមវចរ ំ ឧបបជជន្ត នំ អសញញ- 

ស ្ត នំ េតសំ តតថ ចកខ យតនំ នុបបជជតិ េន ច 

េតសំ តតថ របូយតនំ នុបបជជិតថ សុទធ េស បរ-ិ 

និព្វន្ត នំ អរបូនំ េតសំ តតថ ចកខ យតនញច  នុបប- 

ជជតិ របូយតនញច  នុបបជជិតថ ។ យស   បន យតថ 

របូយតនំ នុបបជជិតថ តស  តតថ ចកខ យតនំ នុបប- 

ជជតីតិ ។ សុទធ សំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ របូ- 

យតនំ នុបបជជិតថ េន ច េតសំ តតថ ចកខ យតនំ 

នុបបជជតិ សុទធ េស បរនិិព្វន្ត នំ អរបូនំ េតសំ 

តតថ របូយតនញច  នុបបជជិ តថ ចកខ យតនញច  

នុបបជជតិ      ។ 
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២០៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៤៣៤] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង កនុងទី 

 រូបយតនៈ របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះ 

ឬ ។ ពួកសត្វ ែដលមិនមនចកខុ  កលចយុត ចកបញច េ ករភព 

កលចូលេទ កន់កមវចរភព និងពួកអសញញសត្វ ចកខ យតនៈ 

របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ ែតរូបយតនៈ របស់ 

សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ 

កលបរនិិព្វ ន កនុងសុទធ ស និងពួកអរូប្រពហម ចកខ យតនៈ របស់ 

សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងផង រូបយតនៈ មិនេកើតេឡើងផង កនុង 

ទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត រូបយតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើត 

េឡើងេហើយ កនុងទី  ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើង 

កនុងទីេនះឬ ។ ពួកសត្វ កលចូលេទ កន់សុទធ ស រូបយតនៈ 

របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះ ែតចកខ យតនៈ 

របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ 

កលបរនិិព្វ ន កនុងសុទធ ស និងពួកអរូប្រពហម រូបយតនៈ របស់ 

សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយផង ចកខ យតនៈ មិនេកើតេឡើងផង 

កនុងទីេនះ    ។ 
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២០៧ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទ េ  

 [៤៣៥] យស  យតថ ចកខ យតនំ នុបបជជតិ 

តស  តតថ មនយតនំ នុបបជជិ ថ តិ ។ បញច េ ក  

ចវន្ត នំ អចកខុ កនំ កមវចរ ំ ឧបបជជន្ត នំ អរបូនំ 

េតសំ តតថ ចកខ យតនំ នុបបជជតិ េន ច េតសំ 

តតថ មនយតនំ នុបបជជិតថ សុទធ េស បរនិិព្វន្ត នំ  

អសញញស ្ត នំ េតសំ តតថ ចកខ យតនញច  នុបបជជតិ 

មនយតនញច  នុបបជជិតថ ។ យស   បន យតថ 

មនយតនំ នុបបជជិតថ តស  តតថ ចកខ យតនំ នុបប- 

ជជតីតិ ។ សុទធ សំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ មន- 

យតនំ នុបបជជិតថ េន ច េតសំ តតថ ចកខ យតនំ 

នុបបជជតិ សុទធ េស បរនិិព្វន្ត នំ អសញញស ្ត នំ 

េតសំ តតថ មនយតនញច  នុបបជជិតថ ចកខ យតនញច  

នុបបជជតិ     ។ 

 [៤៣៦] យស  យតថ ចកខ យតនំ នុបប- 

ជជតិ      តស        តតថ      ធមម យតនំ       នុបបជជិ ថ តិ      ។ 
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២០៧ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទ រៈ 

 [៤៣៥] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង កនុងទី  
មនយតនៈ របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះឬ ។ 
ពួកសត្វ ែដលមិនមនចកខុ  កលចយុត ចកបញច េ ករភព កល 
ចូលេទ កន់កមវចរភព និងពួកអរូប្រពហម ចកខ យតនៈ របស់សត្វ 
ទងំេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ ែតមនយតនៈ របស់សត្វទងំ 
េនះ មិនែមនជមិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ កល 
បរនិិព្វ ន កនុងសុទធ ស និងពួកអសញញសត្វ ចកខ យតនៈ របស់សត្វ 
ទងំេនះ មិនេកើតេឡើងផង មនយតនៈ មិនេកើតេឡើងេហើយផង កនុង 
ទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត មនយតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង 
េហើយ កនុងទី  ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទី 
េនះឬ ។ ពួកសត្វ កលចូលេទ កន់សុទធ ស មនយតនៈ របស់ 
សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះ ែតចកខ យតនៈ របស់ 
សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ កល 
បរនិិព្វ ន កនុងសុទធ ស និងពួកអសញញសត្វ មនយតនៈ របស់សត្វ 
ទងំេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយផង ចកខ យតនៈ មិនេកើតេឡើងផង កនុង 
ទីេនះ   ។ 
 [៤៣៦] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង កនុងទី  
ធមម យតនៈ    របស់សត្វេនះ     មិនេកើតេឡើងេហើយ     កនុងទីេនះឬ    ។ 
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២០៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

សេព្វសំ ចវន្ត នំ អចកខុ កនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ 

តតថ ចកខ យតនំ នុបបជជតិ េន ច េតសំ តតថ ធមម - 

យតនំ នុបបជជិតថ សុទធ េស បរនិិព្វន្ត នំ េតសំ តតថ 

ចកខ យតនញច  នុបបជជតិ ធមម យតនញច  នុបបជជិតថ ។ 

យស   បន យតថ ធមម យតនំ នុបបជជិតថ តស  

តតថ ចកខ យតនំ នុបបជជតីតិ ។ សុទធ សំ ឧប- 

បជជន្ត នំ េតសំ តតថ ធមម យតនំ នុបបជជិតថ េន ច 

េតសំ តតថ ចកខ យតនំ នុបបជជតិ សុទធ េស បរ-ិ 

និព្វន្ត នំ េតសំ តតថ ធមម យតនញច  នុបបជជិតថ ចកខ - 

យតនញច       នុបបជជតិ     ។ 

 [៤៣៧] យស  យតថ ឃនយតនំ នុបបជជតិ 

តស  តតថ របូយតនំ នុបបជជិ ថ តិ ។ កមវច  

ចវន្ត នំ អឃនកនំ កមវចរ ំ ឧបបជជន្ត នំ 

របូវច នំ េតសំ តតថ ឃនយតនំ នុបបជជតិ េន 

ច េតសំ តតថ របូយតនំ នុបបជជិតថ សុទធ នំ 

អរូបនំ      េតសំ       តតថ       ឃនយតនញច        នុបបជជត ិ
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 ២០៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ពួកសត្វទងំអស់ ែដលមិនមនចកខុ  កលចយុត កលចប់បដិសនធិ ចកខ - 
យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ ែតធមម យតនៈ 
របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះេទ ពួក 
សត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងសុទធ ស ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំ- 
េនះ មិនេកើតេឡើងផង ធមម យតនៈ មិនេកើតេឡើងផង កនុងទីេនះ ។ 
មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុង 
ទី  ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទឬ ។ 
ពួកសត្វ កលចូលេទ កន់សុទធ ស ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំ- 
េនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះ ែតចកខ យតនៈ របស់សត្វ 
ទងំេនះ មិនែមនជមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ កលបរ-ិ 
និព្វ ន កនុងសុទធ ស ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើង 
េហើយផង   ចកខ យតនៈ   មិនេកើតេឡើងផង   កនុងទីេនះ    ។ 
 [៤៣៧] ឃនយតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង កនុងទី 

 រូបយតនៈ របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះេទ 
ឬ ។ ពួកសត្វ ែដលមិនមនឃនៈ កលចយុត ចកកមវចរភព 
កលចូលេទ កន់កមវចរភព និងពួកសត្វជរូបវចរៈ ឃនយតនៈ 
របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ ែតរូបយតនៈ របស់សត្វ 
ទងំេនះ មិនែមនជមិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះេទ ឃនយតនៈ 
របស់ពួកសុទធ សសត្វ    និងពួកអរូប្រពហមទងំេនះ    មិនេកើតេឡើងផង 
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២០៩ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទ េ  

របូយតនញច  នុបបជជិតថ ។ យស   បន យតថ 

របូយតនំ នុបបជជិតថ តស  តតថ ឃនយតនំ នុបបជជ- 

តីតិ       ។     មន្ត      ។ 

 [៤៣៨] យស  យតថ ឃនយតនំ នុបបជជតិ 

តស  តតថ មនយតនំ នុបបជជិ ថ តិ ។ កមវច  

ចវន្ត នំ អឃនកនំ កមវចរ ំ ឧបបជជន្ត នំ របូ- 

វច នំ អរបូវច នំ េតសំ តតថ ឃនយតនំ នុបប- 

ជជតិ េន ច េតសំ តតថ មនយតនំ នុបបជជិតថ 

សុទធ នំ អសញញស ្ត នំ េតសំ តតថ ឃន- 

យតនញច  នុបបជជតិ មនយតនញច  នុបបជជិតថ ។ 

យស   បន យតថ មនយតនំ នុបបជជិតថ តស  

តតថ      ឃនយតនំ      នុបបជជតីតិ     ។     មន្ត       ។ 

 [៤៣៩] យស  យតថ ឃនយតនំ នុបបជជតិ 

តស  តតថ ធមម យតនំ នុបបជជិ ថ តិ ។ សេព្វសំ 

ចវន្ត នំ អឃនកនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ ឃ- 

នយតនំ នុបបជជតិ េន ច េតសំ តតថ ធមម យតនំ 

នុបបជជិតថ        សុទធ នំ        េតសំ        តតថ       ឃនយតនញច  
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២០៩ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទ រៈ 

រូបយតនៈ មិនេកើតេឡើងេហើយផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត 
រូបយតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទី  ឃន- 
យតនៈ របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទឬ ។ េអើ ។ 
 [៤៣៨] ឃនយតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង កនុង 
ទី  មនយតនៈ របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះ 
េទឬ ។ ពួកសត្វ ែដលមិនមនឃនៈ កលចយុត ចកកមវចរភព 
កលចូលេទ កន់កមវចរភព និងពួកសត្វ ជរូបវចរៈ និងជអរូបវចរៈ 
ឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ ែតមន- 
យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះ 
េទ ឃនយតនៈ របស់ពួកសុទធ សសត្វ និងពួកអសញញសត្វទងំេនះ 
មិនេកើតេឡើងផង មនយតនៈ មិនេកើតេឡើងេហើយផង កនុងទីេនះ ។ 
មួយយ៉ងេទៀត មនយតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទី 

 ឃនយតនៈ របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទឬ ។ េអើ ។ 
 [៤៣៩] ឃនយតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង កនុងទី 

 ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះេទ 
ឬ ។ ពួកសត្វទងំអស់ ែដលមិនមនឃនៈ កលចយុត កលចប់ 
បដិសនធិ ឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទី 
េនះ ែតធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិនេកើតេឡើង 
េហើយ     កនុងទីេនះេទ     ឃនយតនៈ      របស់សុទធ សសត្វទងំេនះ 
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២១០ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

នុបបជជតិ ធមម យតនញច  នុបបជជិតថ ។ យស   បន 

យតថ ធមម យតនំ នុបបជជិតថ តស  តតថ ឃនយតនំ 

នុបបជជតីតិ    ។     មន្ត       ។ 

 [៤៤០] យស  យតថ របូយតនំ នុបបជជតិ 

តស  តតថ មនយតនំ នុបបជជិ ថ តិ ។ បញច េ ក  

ចវន្ត នំ អរបូនំ េតសំ តតថ របូយតនំ នុបបជជតិ 

េន ច េតសំ តតថ មនយតនំ នុបបជជិតថ សុទធ - 

េស បរនិិព្វន្ត នំ អសញញស ្ត  ចវន្ត នំ េតសំ តតថ 

របូយតនញច  នុបបជជតិ មនយតនញច  នុបបជជិតថ ។ 

យស   បន យតថ មនយតនំ នុបបជជិតថ តស  តតថ 

របូយតនំ នុបបជជតីតិ ។ សុទធ សំ ឧបបជជន្ត នំ 

អសញញសត្តំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ មនយតន ំ

នុបបជជិតថ េន ច េតសំ តតថ របូយតនំ នុបបជជតិ 

សុទធ េស បរនិិព្វន្ត នំ អសញញស ្ត  ចវន្ត នំ េតសំ 

តតថ មនយតនញច  នុបបជជិតថ របូយតនញច  នុបប- 

ជជតិ      ។ 
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២១០ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

មិនេកើតេឡើងផង ធមម យតនៈ មិនេកើតេឡើងេហើយផង កនុងទីេនះ ។ 
មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទី 

 ឃនយតនៈ របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទឬ ។ េអើ ។ 
 [៤៤០] រូបយតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង កនុងទី 

 មនយតនៈ របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះេទ 
ឬ ។ ពួកសត្វ កលចយុត ចកបញច េ ករភព និងពួកអរូប្រពហម 
រូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ ែតមន- 
យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះ 
េទ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងសុទធ ស កលចយុត ចកអសញញ- 
សត្វ រូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងផង មនយ- 
តនៈ មិនេកើតេឡើងេហើយផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត មន- 
យតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទី  រូបយតនៈ 
របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទឬ ។ ពួកសត្វ កលចូល 
េទ កន់សុទធ ស កលចូលេទ កន់អសញញសត្វ មនយតនៈ របស់ 
សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះ ែតរូបយតនៈ របស់ 
សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ កល 
បរនិិព្វ ន កនុងសុទធ ស កលចយុត ចកអសញញសត្វ មនយតនៈ 
របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយផង រូបយតនៈ មិនេកើតេឡើង 
ផង   កនុងទីេនះ   ។ 
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២១១ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទ េ  

 [៤៤១] យស  យតថ របូយតនំ នុបបជជតិ 

តស  តតថ ធមម យតនំ នុបបជជិ ថ តិ ។ សេព្វសំ 

ចវន្ត នំ អរបូកនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ របូ- 

យតនំ នុបបជជតិ េន ច េតសំ តតថ ធមម យតនំ នុបប- 

ជជិតថ សុទធ េស បរនិិព្វន្ត នំ េតសំ តតថ របូយតនញច  

នុបបជជតិ ធមម យតនញច  នុបបជជិតថ ។ យស   

បន យតថ ធមម យតនំ នុបបជជិតថ តស  តតថ របូ- 

យតនំ នុបបជជតីតិ ។ សុទធ សំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ 

តតថ ធមម យតនំ នុបបជជិតថ េន ច េតសំ តតថ របូយ- 

តនំ នុបបជជតិ សុទធ េស បរនិិព្វន្ត នំ េតសំ តតថ 

ធមម យតនញច  នុបុបជជិតថ របូយតនញច  នុបបជជតិ ។ 

 [៤៤២] យស  យតថ មនយតនំ នុបប- 

ជជតិ       តស        តតថ      ធមម យតនំ      នុបបជជិ ថ តិ      ។ 
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២១១ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទ រៈ 

 [៤៤១] រូបយតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង កនុងទី 

 ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះេទ 

ឬ ។ ពួកសត្វទងំអស់ ែដលមិនមនរូប កលចយុត កលចប់បដិ- 

សនធិ រូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ ែត 

ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទី 

េនះេទ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងសុទធ ស រូបយតនៈ របស់ 

សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងផង ធមម យតនៈ មិនេកើតេឡើងេហើយផង 

កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់សត្វ  មិន 

េកើតេឡើងេហើយ កនុងទី  រូបយតនៈ របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើង 

កនុងទីេនះេទឬ ។ ពួកសត្វ កលចូលេទ កន់សុទធ ស ធមម - 

យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះ ែត 

រូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ 

េទ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងសុទធ ស ធមម យតនៈ របស់សត្វ 

ទងំេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយផង រូបយតនៈ មិនេកើតេឡើងផង កនុង 

ទីេនះ    ។ 

 [៤៤២] មនយតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង កនុងទី  

ធមម យតនៈ   របស់សត្វេនះ    មិនេកើតេឡើងេហើយ    កនុងទីេនះេទឬ   ។ 
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២១២ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

សេព្វសំ ចវន្ត នំ អចិត្តកនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ 

តតថ មនយតនំ នុបបជជតិ េន ច េតសំ តតថ ធមម - 

យតនំ នុបបជជិតថ សុទធ េស បរនិិព្វន្ត នំ េតសំ តតថ 

មនយតនញច  នុបបជជតិ ធមម យតនញច  នុបបជជិតថ ។ 

យស   បន យតថ ធមម យតនំ នុបបជជិតថ តស  

តតថ មនយតនំ នុបបជជតីតិ ។ សុទធ សំ ឧបប- 

ជជន្ត នំ េតសំ តតថ ធមម យតនំ នុបបជជិតថ េន ច 

េតសំ តតថ មនយតនំ នុបបជជតិ សុទធ េស បរ-ិ 

និព្វន្ត នំ េតសំ តតថ ធមម យតនញច  នុបបជជិតថ មន- 

យតនញច      នុបបជជតិ     ។ 

 [៤៤៣] យស  ចកខ យតនំ ឧបបជជតិ តស  

េ យតនំ ឧបបជជិស តីតិ ។ បចឆិមភវកិនំ បញច - 

េ ករ ំ ឧបបជជន្ត នំ េយ ច អរបូំ ឧបបជជិ ្វ  បរ-ិ 

និព្វ យិស ន្តិ េតសំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ ចកខ យតន ំ

ឧបបជជតិ េន ច េតសំ េ យតនំ ឧបបជជិស តិ ឥត- 

េរសំ      សចកខុ កនំ       ឧបបជជន្ត នំ      េតសំ      ចកខ យតនញច  



431 

 

២១២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ពួកសត្វ ែដលមិនមនចិត្ត ទងំអស់ កលចយុត កលចប់បដិសនធិ 
មនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ ែតធមម - 
យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះ 
េទ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងសុទធ ស មនយតនៈ របស់សត្វ 
ទងំេនះ មិនេកើតេឡើងផង ធមម យតនៈ មិនេកើតេឡើងេហើយផង កនុងទី 
េនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង 
េហើយ កនុងទី  មនយតនៈ របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើង កនុង 
ទីេនះេទឬ ។ ពួកសត្វ កលចូលេទ កន់សុទធ ស ធមម យតនៈ 
របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះ ែតមនយតនៈ 
របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ 
កលបរនិិព្វ ន កនុងសុទធ ស ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិន 
េកើតេឡើងេហើយផង   មនយតនៈ   មិនេកើតេឡើងផង   កនុងទីេនះ   ។ 
 [៤៤៣] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើង េ - 
យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងេកើតេឡើងែដរឬ ។ ប ្ដ ពួកសត្វ ែដល 
េកើតកនុងបចឆិមភព កលចូលេទ កន់បញច េ ករភព ពួកសត្វ  ចូល 
េទកន់អរូបភពេហើយ នឹងបរនិិព្វ ន ពួកសត្វេនះ កលចប់បដិសនធិ 
ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ េកើតេឡើង ែតេ យតនៈ របស់ 
សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងេទ ពួកសត្វេ្រកេនះ ែដល្របកប 
េ យចកខុ       កលចប់បដិសនធិ       ចកខ យតនៈ       របស់សត្វទងំេនះ 
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២១៣ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទ េ  

ឧបបជជតិ េ យតនញច  ឧបបជជិស តិ ។ យស  
 បន េ យតនំ ឧបបជជិស តិ តស  ចកខ យតនំ 

ឧបបជជតីតិ ។ សេព្វសំ ចវន្ត នំ អចកខុ កនំ 
ឧបបជជន្ត នំ េតសំ េ យតនំ ឧបបជជិស តិ 
េន ច េតសំ ចកខ យតនំ ឧបបជជតិ សចកខុ កនំ 
ឧបបជជន្ត នំ េតសំ េ យតនញច  ឧបបជជិស តិ 
ចកខ យតនញច       ឧបបជជតិ     ។ 
 [៤៤៤] យស  ចកខ យតនំ ឧបបជជតិ តស  
ឃនយតនំ ឧបបជជិស តីតិ ។ បចឆិមភវកិនំ បញច - 
េ ករ ំ ឧបបជជន្ត នំ េយ ច របូវចរ ំ អរបូវចរ(ំ១) 
ឧបបជជិ ្វ  បរនិិព្វ យិស ន្តិ េតសំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ 
ចកខ យតនំ ឧបបជជតិ េន ច េតសំ ឃនយតនំ 
ឧបបជជិស តិ ឥតេរសំ សចកខុ កនំ ឧបបជជន្ត នំ 
េតសំ ចកខ យតនញច  ឧបបជជតិ ឃនយតនញច  ឧ- 
បបជជិស តិ ។ យស   បន ឃនយតនំ ឧបប- 
ជជិស តិ តស  ចកខ យតនំ ឧបបជជតីតិ ។ សេព្វសំ 
ចវន្ត នំ អចកខុ កនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ ឃន- 
យតនំ ឧបបជជិស តិ េន ច េតសំ ចកខ យតនំ 
       ១   ឱ.   អរបូវចរន្តិ   នតថិ   ។ 
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២១៣ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទ រៈ 

េកើតេឡើងផង េ យតនៈ នឹងេកើតេឡើងផង ។ មួយយ៉ងេទៀត 
េ យតនៈ របស់សត្វ  នឹងេកើតេឡើង ចកខ យតនៈ របស់សត្វ 
េនះ េកើតេឡើងែដរឬ ។ ពួកសត្វទងំអស់ ែដលមិនមនចកខុ  កល 
ចយុត កលចប់បដិសនធិ េ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹង 
េកើតេឡើង ែតចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងេទ ពួក 
សត្វ ែដល្របកបេ យចកខុ  កលចប់បដិសនធិ េ យតនៈ របស់ 
សត្វទងំេនះ   នឹងេកើតេឡើងផង   ចកខ យតនៈ   េកើតេឡើងផង   ។ 
 [៤៤៤] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើង ឃនយតនៈ  
របស់សត្វេនះ នឹងេកើតេឡើងែដរឬ ។ ប ្ដ ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិម- 
ភព កលចូលេទ កន់បញច េ ករភព សត្វទងំ យ  ចូលេទ 
កន់រូបវចរភព និងអរូបវចរភពេហើយ នឹងបរនិិព្វ ន ពួកសត្វេនះ 
កលចប់បដិសនធិ ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ េកើតេឡើង ែត 
ឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងេទ ពួកសត្វេ្រក 
េនះ ែដល្របកបេ យចកខុ  កលចប់បដិសនធិ ចកខ យតនៈ របស់ 
សត្វទងំេនះ េកើតេឡើងផង ឃនយតនៈ នឹងេកើតេឡើងផង ។  
មួយយ៉ងេទៀត ឃនយតនៈ របស់សត្វ  នឹងេកើតេឡើង ចកខ - 
យតនៈ របស់សត្វេនះ េកើតេឡើងែដរឬ ។ ពួកសត្វទងំអស់ ែដល 
មិនមនចកខុ  កលចយុត កលចប់បដិសនធិ ឃនយតនៈ របស់ 
សត្វទងំេនះ      នឹងេកើតេឡើង      ែតចកខ យតនៈ     របស់សត្វទងំេនះ 
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២១៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

ឧបបជជតិ សចកខុ កនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ ឃន- 

យតនញច      ឧបបជជិស តិ     ចកខ យតនញច      ឧបបជជតិ    ។ 

 [៤៤៥] យស  ចកខ យតនំ ឧបបជជតិ តស  

របូយតនំ ឧបបជជិស តីតិ ។ បចឆិមភវកិនំ បញច - 

េ ករ ំ ឧបបជជន្ត នំ េយ ច អរបូំ ឧបបជជិ ្វ  បរ-ិ 

និព្វ យិស ន្តិ េតសំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ ចកខ យ- 

តនំ ឧបបជជតិ េន ច េតសំ របូយតនំ ឧបបជជិ- 

ស តិ ឥតេរសំ សចកខុ កនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ ច- 

កខ យតនញច  ឧបបជជតិ របូយតនញច  ឧបបជជិស តិ ។ 

យស   បន របូយតនំ ឧបបជជិស តិ តស  ច- 

កខ យតនំ ឧបបជជតីតិ ។ សេព្វសំ ចវន្ត នំ អ- 

ចកខុ កនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ របូយតនំ ឧបបជជិស តិ 

េន ច េតសំ ចកខ យតនំ ឧបបជជតិ សចកខុ កនំ 

ឧបបជជន្ត នំ េតសំ របូយតនញច  ឧបបជជិស តិ ចកខ - 

យតនញច      ឧបបជជតិ    ។ 



435 

 

២១៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

មិនេកើតេឡើងេទ ពួកសត្វ ែដល្របកបេ យចកខុ  កលចប់បដិសនធិ 

ឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងេកើតេឡើងផង ចកខ យតនៈ 

េកើតេឡើងផង    ។ 

 [៤៤៥] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើង រូបយតនៈ 

របស់សត្វេនះ នឹងេកើតេឡើងែដរឬ ។ ប ្ដ ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុង 

បចឆិមភព កលចូលេទ កន់បញច េ ករភព សត្វទងំ យ  ចូល 

េទ កន់អរូបភពេហើយ នឹងបរនិិព្វ ន ពួកសត្វេនះ កលចប់បដិសនធិ 

ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ េកើតេឡើង ែតចកខ យតនៈ របស់សត្វ 

ទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងេទ ពួកសត្វេ្រកេនះ ែដល្របកបេ យចកខុ  

កលចប់បដិសនធិ ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ េកើតេឡើងផង 

រូបយតនៈ នឹងេកើតេឡើងផង ។ មួយយ៉ងេទៀត រូបយតនៈ របស់ 

សត្វ  នឹងេកើតេឡើង ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ េកើតេឡើងែដរ 

ឬ ។ ពួកសត្វទងំអស់ ែដលមិនមនចកខុ  កលចយុត កលចប់បដិ- 

សនធិ រូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងេកើតេឡើង ែតចកខ យតនៈ 

របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងេទ ពួកសត្វ ែដល្របកបេ យចកខុ  

កលចប់បដិសនធិ រូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងេកើតេឡើងផង 

ចកខ យតនៈ    េកើតេឡើងផង    ។ 
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២១៥ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទ េ  

 [៤៤៦] យស  ចកខ យតនំ ឧបបជជតិ តស  

មនយតនំ ឧបបជជិស តីតិ ។ បចឆិមភវកិនំ បញច េ - 

ករ ំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ ចកខ យតនំ ឧបបជជតិ 

េន ច េតសំ មនយតនំ ឧបបជជិស តិ ឥតេរសំ 

សចកខុ កនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ ចកខ យតនញច  ឧ- 

បបជជត ិ មនយតនញច  ឧបបជជិស តិ ។ យស   

បន មនយតនំ ឧបបជជិស តិ តស  ចកខ យតនំ ឧ- 

បបជជតីតិ ។ សេព្វសំ ចវន្ត នំ អចកខុ កនំ ឧបបជជន្ត នំ 

េតសំ មនយតនំ ឧបបជជិស តិ េន ច េតសំ ចកខ - 

យតនំ ឧបបជជតិ សចកខុ កនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ 

មនយតនញច  ឧបបជជិស តិ ចកខ យតនញច  ឧបបជជតិ ។ 

 [៤៤៧] យស  ចកខ យតនំ ឧបបជជតិ តស  

ធមម យតនំ  ឧបបជជិស តីតិ  ។  បចឆិមភវកិនំ  

បញច េ ករ  ំ       ឧបបជជន្ត នំ        េតសំ        ចកខ យតនំ 
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២១៥ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទ រៈ 

 [៤៤៦] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើង មនយតនៈ របស់ 

សត្វេនះ នឹងេកើតេឡើងែដរឬ ។ ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កល 

ចូលេទ កន់បញច េ ករភព ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ េកើតេឡើង 

ែតមនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងេទ ពួកសត្វេ្រក 

េនះ ែដល្របកបេ យចកខុ  កលចប់បដិសនធិ ចកខ យតនៈ របស់ 

សត្វទងំេនះ េកើតេឡើងផង មនយតនៈ នឹងេកើតេឡើងផង ។ មួយ 

យ៉ងេទៀត មនយតនៈ របស់សត្វ  នឹងេកើតេឡើង ចកខ យតនៈ 

របស់សត្វេនះ េកើតេឡើងែដរឬ ។ ពួកសត្វទងំអស់ ែដលមិនមន 

ចកខុ  កលចយុត កលចប់បដិសនធិ មនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 

នឹងេកើតេឡើង ែតចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងេទ 

ពួកសត្វ ែដល្របកបេ យចកខុ  កលចប់បដិសនធិ មនយតនៈ របស់ 

សត្វទងំេនះ   នឹងេកើតេឡើងផង   ចកខ យតនៈ    េកើតេឡើងផង   ។ 

 [៤៤៧] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើង ធមម យតនៈ 

របស់សត្វេនះ នឹងេកើតេឡើងែដរឬ ។ ប ្ដ ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិម- 

ភព  កលចូលេទ  កន់បញច េ ករភព  ចកខ យតនៈ  របស់សត្វទងំេនះ 
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២១៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

ឧបបជជតិ េន ច េតសំ ធមម យតនំ ឧបបជជិស តិ ឥតេរ- 

សំ សចកខុ កនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ ចកខ យតនញច  

ឧបបជជតិ ធមម យតនញច  ឧបបជជិស តិ ។ យស   បន 

ធមម យតនំ ឧបបជជិស តិ តស  ចកខ យតនំ ឧបបជជ- 

តីតិ ។ សេព្វសំ ចវន្ត នំ អចកខុ កនំ ឧបបជជន្ត នំ 

េតសំ ធមម យតនំ ឧបបជជិស តិ េន ច េតសំ ចកខ - 

យតនំ ឧបបជជតិ សចកខុ កនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ 

ធមម យតនញច  ឧបបជជិស តិ ចកខ យតនញច  ឧបបជជតិ ។ 

 [៤៤៨] យស  ឃនយតនំ ឧបបជជតិ តស  

របូយតនំ ឧបបជជិស តីតិ ។ បចឆិមភវកិនំ កមវចរ ំ

ឧបបជជន្ត នំ េយ ច អរបូំ ឧបបជជិ ្វ  បរនិិព្វ យិស ន្តិ 

េតសំ ឧបបជជន្ត នំ(១) េតសំ ឃនយតនំ ឧបបជជតិ 

េន ច េតសំ របូយតនំ ឧបបជជិស តិ ឥតេរសំ ស- 

ឃនកនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ ឃនយតនញច  ឧបប- 

ជជតិ របូយតនញច  ឧបបជជិស តិ ។ យស   បន 
      ១   ឱ.   េយ   ច   អរបំូ   ។   ល   ។   ឧបបជជន្ត នន្តិ   ន  ទិស ន្តិ   ។ 
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២១៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

េកើតេឡើង ែតធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងេទ 

ពួកសត្វេ្រកេនះ ែដល្របកបេ យចកខុ  កលចប់បដិសនធិ ចកខ យតនៈ 

របស់សត្វទងំេនះ េកើតេឡើងផង ធមម យតនៈ នឹងេកើតេឡើងផង ។ 

មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់សត្វ  នឹងេកើតេឡើង ចកខ - 

យតនៈ របស់សត្វេនះ េកើតេឡើងែដរឬ ។ ពួកសត្វទងំអស់ ែដល 

មិនមនចកខុ  កលចយុត កលចប់បដិសនធិ ធមម យតនៈ របស់សត្វ 

ទងំេនះ នឹងេកើតេឡើង ែតចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើត 

េឡើងេទ ពួកសត្វ ែដល្របកបេ យចកខុ  កលចប់បដិសនធិ ធមម យតនៈ 

របស់សត្វទងំេនះ   នឹងេកើតេឡើងផង   ចកខ យតនៈ   េកើតេឡើងផង   ។ 

 [៤៤៨] ឃនយតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើង រូបយ- 

តនៈ របស់សត្វេនះ នឹងេកើតេឡើងែដរឬ ។ ប ្ដ ពួកសត្វ ែដល 

េកើតកនុងបចឆិមភព កលចូលេទ កន់កមវចរភព សត្វទងំ យ  

ចូលេទ កន់អរូបភពេហើយ នឹងបរនិិព្វ ន សត្វទងំេនះ កលចប់ 

បដិសនធិ ឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ េកើតេឡើង ែតរូបយតនៈ 

របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងេទ ពួកសត្វេ្រកេនះ ែដល្របកប 

េ យឃនៈ កលចប់បដិសនធិ ឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 

េកើតេឡើងផង      រូបយតនៈ     នឹងេកើតេឡើងផង    ។     មួយយ៉ងេទៀត 
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២១៧ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទ េ  

របូយតនំ ឧបបជជិស តិ តស  ឃនយតនំ ឧបប- 
ជជតីតិ ។ សេព្វសំ ចវន្ត នំ អឃនកនំ ឧបបជជ- 
ន្ត នំ េតសំ របូយតនំ ឧបបជជិស តិ េន ច េតសំ 
ឃនយតនំ ឧបបជជតិ សឃនកនំ ឧបបជជន្ត នំ 
េតសំ របូយតនញច  ឧបបជជិស តិ ឃនយតនញច  
ឧបបជជតិ     ។ 
 [៤៤៩] យស  ឃនយតនំ ឧបបជជតិ តស  
មនយតនំ ឧបបជជិស តីតិ ។ បចឆិមភវកិនំ កម- 
វចរ ំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ ឃនយតនំ ឧបបជជតិ េន 
ច េតសំ មនយតនំ ឧបបជជិស តិ ឥតេរសំ សឃ- 
នកនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ ឃនយតនញច  ឧបប- 
ជជតិ មនយតនញច  ឧបបជជិស តិ ។ យស   បន 
មនយតនំ ឧបបជជិស តិ តស  ឃនយតនំ ឧបប- 
ជជតីតិ ។ សេព្វសំ ចវន្ត នំ អឃនកនំ ឧបបជជន្ត នំ 
េតសំ មនយតនំ ឧបបជជិស តិ េន ច េតសំ ឃ- 
នយតនំ ឧបបជជតិ សឃនកនំ ឧបបជជន្ត នំ 
េតសំ មនយតនញច  ឧបបជជិស តិ ឃនយតនញច  
ឧបបជជតិ      ។ 
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២១៧ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទ រៈ 

រូបយតនៈ របស់សត្វ  នឹងេកើតេឡើង ឃនយតនៈ របស់សត្វ 
េនះ េកើតេឡើងែដរឬ ។ ពួកសត្វទងំអស់ ែដលមិនមនឃនៈ 
កលចយុត កលចប់បដិសនធិ រូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹង 
េកើតេឡើង ែតឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងេទ 
ពួកសត្វ ែដល្របកបេ យឃនៈ កលចប់បដិសនធិ រូបយតនៈ 
របស់សត្វទងំេនះ នឹងេកើតេឡើងផង ឃនយតនៈ េកើតេឡើងផង ។ 
 [៤៤៩] ឃនយតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើង មនយតនៈ 
របស់សត្វេនះ នឹងេកើតេឡើងែដរឬ ។ ប ្ដ ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុង 
បចឆិមភព កលចូលេទ កន់កមវចរភព ឃនយតនៈ របស់សត្វ 
ទងំេនះ េកើតេឡើង ែតមនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើត 
េឡើងេទ ពួកសត្វេ្រកេនះ ែដល្របកបេ យឃនៈ កលចប់បដិសនធិ 
ឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ េកើតេឡើងផង មនយតនៈ នឹង 
េកើតេឡើងផង ។ មួយយ៉ងេទៀត មនយតនៈ របស់សត្វ  នឹងេកើត 
េឡើង ឃនយតនៈ របស់សត្វេនះ េកើតេឡើងែដរឬ ។ ពួកសត្វទងំអស់ 
ែដលមិនមនឃនៈ កលចយុត កលចប់បដិសនធិ មនយតនៈ របស់ 
សត្វទងំេនះ នឹងេកើតេឡើង ែតឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 
មិនេកើតេឡើងេទ ពួកសត្វ ែដល្របកបេ យឃនៈ កលចប់បដិសនធិ 
មនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងេកើតេឡើងផង ឃនយតនៈ េកើត 
េឡើងផង    ។ 
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២១៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៤៥០] យស  ឃនយតនំ ឧបបជជតិ តស  

ធមម យតនំ ឧបបជជិស តីតិ ។ បចឆិមភវកិនំ កម- 

វចរ ំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ ឃនយតនំ ឧបបជជតិ េន 

ច េតសំ ធមម យតនំ ឧបបជជិស តិ ឥតេរសំ សឃ- 

នកនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ ឃនយតនញច  ឧបបជជតិ 

ធមម យតនញច  ឧបបជជិស តិ ។ យស   បន ធមម - 

យតនំ ឧបបជជិស តិ តស  ឃនយតនំ ឧបបជជតីតិ ។ 

សេព្វសំ ចវន្ត នំ អឃនកនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ 

ធមម យតនំ ឧបបជជិស តិ េន ច េតសំ ឃនយ- 

តនំ ឧបបជជតិ សឃនកនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ ធមម - 

យតនញច  ឧបបជជិស តិ ឃនយតនញច  ឧបបជជតិ ។ 

 [៤៥១] យស  របូយតនំ ឧបបជជតិ តស  ម- 

នយតនំ ឧបបជជិស តីតិ ។ បចឆិមភវកិនំ បញច េ - 

ករ ំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ របូយតនំ ឧបបជជតិ េន ច 

េតសំ មនយតនំ ឧបបជជិស តិ ឥតេរសំ សរបូកនំ 

ឧបបជជន្ត នំ េតសំ របូយតនញច  ឧបបជជតិ មនយ- 

តនញច        ឧបបជជិស តិ     ។       យស             បន     មនយតនំ 
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២១៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៤៥០] ឃនយតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើង ធមម យតនៈ 
របស់សត្វេនះ នឹងេកើតេឡើងែដរឬ ។ ប ្ដ ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិម- 
ភព កលចូលេទ កន់កមវចរភព ឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 
េកើតេឡើង ែតធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងេទ ពួក 
សត្វេ្រកេនះ ែដល្របកបេ យឃនៈ កលចប់បដិសនធិ ឃនយតនៈ 
របស់សត្វទងំេនះ េកើតេឡើងផង ធមម យតនៈ នឹងេកើតេឡើងផង ។ មួយ 
យ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់សត្វ  នឹងេកើតេឡើង ឃនយតនៈ 
របស់សត្វេនះ េកើតេឡើងែដរឬ ។ ពួកសត្វទងំអស់ ែដលមិនមន 
ឃនៈ កលចយុត កលចប់បដិសនធិ ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 
នឹងេកើតេឡើង ែតឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងេទ 
ប ្ដ ពួកសត្វ ែដល្របកបេ យឃនៈ កលចប់បដិសនធិ ធមម យតនៈ 
របស់សត្វទងំេនះ នឹងេកើតេឡើងផង ឃនយតនៈ េកើតេឡើងផង ។ 
 [៤៥១] រូបយតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើង មនយតនៈ 
របស់សត្វេនះ នឹងេកើតេឡើងែដរឬ ។ ប ្ដ ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុង 
បចឆិមភព កលចូលេទ កន់បញច េ ករភព រូបយតនៈ របស់សត្វ 
ទងំេនះ េកើតេឡើង ែតមនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើត 
េឡើងេទ ពួកសត្វេ្រកេនះ ែដល្របកបេ យរូប កលចប់បដិសនធិ 
រូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ េកើតេឡើងផង មនយតនៈ នឹង 
េកើតេឡើងផង     ។      មួយយ៉ងេទៀត      មនយតនៈ      របស់សត្វ  
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២១៩ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទ េ  

ឧបបជជិស តិ តស  របូយតនំ ឧបបជជតីតិ ។ 

សេព្វសំ ចវន្ត នំ អរបូកនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ 

មនយតនំ ឧបបជជិស តិ េន ច េតសំ របូយតន ំ

ឧបបជជតិ សរបូកនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ មនយតនញច  

ឧបបជជិស តិ      របូយតនញច      ឧបបជជតិ     ។ 

 [៤៥២] យស  របូយតនំ ឧបបជជតិ តស  ធមម - 

យតនំ ឧបបជជិស តីតិ ។ បចឆិមភវកិនំ បញច េ ករ ំ

ឧបបជជន្ត នំ េតសំ របូយតនំ ឧបបជជតិ េន ច េត- 

សំ ធមម យតនំ ឧបបជជិស តិ ឥតេរសំ សរបូកនំ ឧប- 

បជជន្ត នំ េតសំ របូយតនញច  ឧបបជជតិ ធមម យតនញច  

ឧបបជជិស តិ ។ យស   បន ធមម យតនំ ឧបបជជិ- 

ស តិ តស  របូយតនំ ឧបបជជតីតិ ។ សេព្វសំ ច- 

វន្ត នំ អរបូកនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ ធមម យតនំ 

ឧបបជជិស តិ េន ច េតសំ របូយតនំ ឧបបជជតិ ស- 

របូកនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ ធមម យតនញច  ឧបប- 

ជជិស តិ    របូយតនញច      ឧបបជជតិ    ។ 
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២១៩ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទ រៈ 

នឹងេកើតេឡើង រូបយតនៈ របស់សត្វេនះ េកើតេឡើងែដរឬ ។ ពួកសត្វ 
ទងំអស់ ែដលមិនមនរូប កលចយុត កលចប់បដិសនធិ មនយតនៈ 
របស់សត្វទងំេនះ នឹងេកើតេឡើង ែតរូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 
មិនេកើតេឡើងេទ ពួកសត្វ ែដល្របកបេ យរូប កលចប់បដិសនធិ 
មនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងេកើតេឡើងផង រូបយតនៈ 
េកើតេឡើងផង    ។ 
 [៤៥២] រូបយតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើង ធមម យតនៈ 
របស់សត្វេនះ នឹងេកើតេឡើងែដរឬ ។ ប ្ដ ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិម- 
ភព កលចូលេទ កន់បញច េ ករភព រូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 
េកើតេឡើង ែតធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងេទ ពួក 
សត្វេ្រកេនះ ែដល្របកបេ យរូប កលចប់បដិសនធិ រូបយតនៈ 
របស់សត្វទងំេនះ េកើតេឡើងផង ធមម យតនៈ នឹងេកើតេឡើងផង ។ មួយ 
យ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់សត្វ  នឹងេកើតេឡើង រូបយតនៈ 
របស់សត្វេនះ េកើតេឡើងែដរឬ ។ ពួកសត្វទងំអស់ ែដលមិនមន 
រូប កលចយុត កលចប់បដិសនធិ ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹង 
េកើតេឡើង ែតរូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងេទ ពួក 
សត្វ ែដល្របកបេ យរូប កលចប់បដិសនធិ ធមម យតនៈ របស់សត្វ 
ទងំេនះ    នឹងេកើតេឡើងផង   រូបយតនៈ   េកើតេឡើងផង   ។ 
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២២០ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៤៥៣] យស  មនយតនំ ឧបបជជតិ តស  ធមម - 

យតនំ ឧបបជជិស តីតិ ។ បចឆិមភវកិនំ ឧបបជជន្ត នំ 

េតសំ មនយតនំ ឧបបជជតិ េន ច េតសំ ធមម - 

យតនំ ឧបបជជិស តិ ឥតេរសំ សចិត្តកនំ ឧបបជជ- 

ន្ត នំ េតសំ មនយតនញច  ឧបបជជតិ ធមម យតនញច  

ឧបបជជិស តិ ។ យស   បន ធមម យតនំ ឧបប- 

ជជិស តិ តស  មនយតនំ ឧបបជជតីតិ ។ សេព្វសំ 

ចវន្ត នំ អចិត្តកនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ ធមម យតនំ 

ឧបបជជិស តិ េន ច េតសំ មនយតនំ ឧបបជជតិ 

សចិត្តកនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ ធមម យតនញច  ឧបប- 

ជជិស តិ     មនយតនញច      ឧបបជជតិ    ។ 

 [៤៥៤]      យតថ      ចកខ យតនំ       ឧបបជជតិ      ។      េប     ។ 
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២២០ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៤៥៣] មនយតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើង ធមម យតនៈ 

របស់សត្វេនះ នឹងេកើតេឡើងែដរឬ ។ ប ្ដ ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិ- 

មភព កលចប់បដិសនធិ មនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ េកើតេឡើង 

ែតធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងេទ ពួកសត្វេ្រក 

េនះ ែដល្របកបេ យចិត្ត កលចប់បដិសនធិ មនយតនៈ របស់សត្វ 

ទងំេនះ េកើតេឡើងផង ធមម យតនៈ នឹងេកើតេឡើងផង ។ មួយ 

យ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់សត្វ  នឹងេកើតេឡើង មនយតនៈ 

របស់សត្វេនះ េកើតេឡើងែដរឬ ។ ពួកសត្វទងំអស់ ែដលមិនមន 

ចិត្ត កលចយុត កលចប់បដិសនធិ ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 

នឹងេកើតេឡើង ែតមនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងេទ ពួក 

សត្វ ែដល្របកបេ យចិត្ត កលចប់បដិសនធិ ធមម យតនៈ របស់សត្វ 

ទងំេនះ   នឹងេកើតេឡើងផង   មនយតនៈ   េកើតេឡើងផង   ។ 

 [៤៥៤]   ចកខ យតនៈ   េកើតេឡើង   កនុងទី    ។   េប   ។ 
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២២១ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទ េ  

 [៤៥៥] យស  យតថ ចកខ យតនំ ឧបបជជតិ តស  

តតថ េ យតនំ ឧបបជជិស តីតិ ។ បចឆិមភវកិនំ 

បញច េ ករ ំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ ចកខ យតនំ 

ឧបបជជតិ េន ច េតសំ តតថ េ យតនំ ឧបប- 

ជជិស តិ ឥតេរសំ សចកខុ កនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ 

តតថ ចកខ យតនញច  ឧបបជជតិ េ យតនញច  ឧ- 

បបជជិស តិ ។ យស   បន យតថ េ យតនំ 

ឧបបជជិស តិ តស  តតថ ចកខ យតនំ ឧបបជជតីតិ ។ 

បញច េ ក  ចវន្ត នំ អចកខុ កនំ កមវចរ ំ ឧបប- 

ជជន្ត នំ េតសំ តតថ េ យតនំ ឧបបជជិស តិ េន ច 

េតសំ តតថ ចកខ យតនំ ឧបបជជតិ សចកខុ កនំ ឧ- 

បបជជន្ត នំ េតសំ តតថ េ យតនញច  ឧបបជជិស តិ 

ចកខ យតនញច       ឧបបជជតិ      ។ 
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២២១ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទ រៈ 

 [៤៥៥] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើង កនុងទី  

េ យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងេកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ ប ្ដ  

ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កលចូលេទ កន់បញច េ ករភព ចកខ - 

យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ េកើតេឡើង កនុងទីេនះ ែតេ យតនៈ 

របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វេ្រកេនះ 

ែដល្របកបេ យចកខុ  កលចប់បដិសនធិ ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំ-  

េនះ េកើតេឡើងផង េ យតនៈ នឹងេកើតេឡើងផង កនុងទីេនះ ។ 

មួយយ៉ងេទៀត េ យតនៈ របស់សត្វ  នឹងេកើតេឡើង កនុងទី 

 ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ េកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ 

ពួកសត្វ ែដលមិនមនចកខុ  កលចយុត ចកបញច េ ករភព កលចូល 

េទ កន់កមវចរភព េ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹង 

េកើតេឡើង កនុងទីេនះ ែតចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើត 

េឡើង កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ ែដល្របកបេ យចកខុ  កលចប់បដិសនធិ 

េ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងេកើតេឡើងផង ចកខ យតនៈ 

េកើតេឡើងផង    កនុងទីេនះ   ។ 
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២២២ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៤៥៦] យស  យតថ ចកខ យតនំ ឧបបជជតិ 

តស  តតថ ឃនយតនំ ឧបបជជិស តីតិ ។ បចឆិម- 

ភវកិនំ កមវចរ ំ ឧបបជជន្ត នំ របូវចរ ំ ឧបបជជ- 

ន្ត នំ េតសំ តតថ ចកខ យតនំ ឧបបជជតិ េន ច 

េតសំ តតថ ឃនយតនំ ឧបបជជិស តិ ឥតេរសំ 

សចកខុ កនំ កមវចរ ំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ 

ចកខ យតនញច  ឧបបជជតិ ឃនយតនញច  ឧបបជជិស តិ ។ 

យស   បន យតថ ឃនយតនំ ឧបបជជិស តិ 

តស  តតថ ចកខ យតនំ ឧបបជជតីតិ ។ កមវច  

ចវន្ត នំ អចកខុ កនំ កមវចរ ំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ 

តតថ ឃនយតនំ ឧបបជជិស តិ េន ច េតសំ 

តតថ ចកខ យតនំ ឧបបជជតិ សចកខុ កនំ កមវ- 

ចរ ំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ ឃនយតនញច  ឧបប- 

ជជិស តិ      ចកខ យតនញច      ឧបបជជតិ    ។ 
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២២២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៤៥៦] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើង កនុងទី  

ឃនយតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងេកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ 

ប ្ដ ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កលចូលេទ កន់កមវចរភព 

កលចូលេទ កន់រូបវចរភព ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ េកើត 

េឡើង កនុងទីេនះ ែតឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើត 

េឡើង កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វេ្រកេនះ ែដល្របកបេ យចកខុ  កល 

ចូលេទ កន់កមវចរភព ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ េកើត 

េឡើងផង ឃនយតនៈ នឹងេកើតេឡើងផង កនុងទីេនះ ។ មួយ 

យ៉ងេទៀត ឃនយតនៈ របស់សត្វ  នឹងេកើតេឡើង កនុងទី  

ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ េកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួក 

សត្វ ែដលមិនមនចកខុ  កលចយុត ចកកមវចរភព កលចូល 

េទ កន់កមវចរភព ឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងេកើត 

េឡើង កនុងទីេនះ ែតចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើង 

កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ ែដល្របកបេ យចកខុ  កលចូលេទ កន់ 

កមវចរភព ឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងេកើតេឡើងផង 

ចកខ យតនៈ   េកើតេឡើងផង   កនុងទីេនះ    ។ 
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២២៣ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទ េ  

 [៤៥៧] យស  យតថ ចកខ យតនំ ឧបបជជតិ 

តស  តតថ របូយតនំ ឧបបជជិស តីតិ ។ បចឆិម- 

ភវកិនំ បញច េ ករ ំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ 

ចកខ យតនំ ឧបបជជតិ េន ច េតសំ តតថ របូយ- 

តនំ ឧបបជជិស តិ ឥតេរសំ សចកខុ កនំ ឧបប- 

ជជន្ត នំ េតសំ តតថ ចកខ យតនញច  ឧបបជជតិ របូ- 

យតនញច  ឧបបជជិស តិ ។ យស   បន យតថ 

របូយតនំ ឧបបជជិស តិ តស  តតថ ចកខ យតនំ ឧបប- 

ជជតីតិ ។ បញច េ ក  ចវន្ត នំ អចកខុ កនំ កមវ- 

ចរ ំ ឧបបជជន្ត នំ អសញញស ្ត នំ េតសំ តតថ របូយ- 

តនំ ឧបបជជិស តិ េន ច េតសំ តតថ ចកខ យតនំ 

ឧបបជជតិ សចកខុ កនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ របូ- 

យតនញច          ឧបបជជិស តិ        ចកខ យតនញច        ឧបបជជតិ       ។ 
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២២៣ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទ រៈ 

 [៤៥៧] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើង កនុងទី  

រូបយតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងេកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ ប ្ដ  

ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កលចូលេទ កន់បញច េ ករភព 

ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ េកើតេឡើង កនុងទីេនះ ែតរូបយតនៈ 

របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ េ្រកេនះ 

ែដល្របកបេ យចកខុ  កលចប់បដិសនធិ ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំ 

េនះ េកើតេឡើងផង រូបយតនៈ នឹងេកើតេឡើងផង កនុងទីេនះ ។ មួយ 

យ៉ងេទៀត រូបយតនៈ របស់សត្វ  នឹងេកើតេឡើង កនុងទី  ចកខ - 

យតនៈ របស់សត្វេនះ េកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួកសត្វ ែដល 

មិនមនចកខុ  កលចយុត ចកបញច េ ករភព និងពួកអសញញសត្វ កល 

ចូលេទ កន់កមវចរភព រូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងេកើត 

េឡើង កនុងទីេនះ ែតចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើង 

កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ ែដល្របកបេ យចកខុ  កលចប់បដិសនធិ 

រូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងេកើតេឡើងផង ចកខ យតនៈ េកើត 

េឡើងផង    កនុងទីេនះ    ។ 
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២២៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៤៥៨] យស  យតថ ចកខ យតនំ ឧបបជជតិ 

តស  តតថ មនយតនំ ឧបបជជិស តីតិ ។ បចឆិម- 

ភវកិនំ បញច េ ករ ំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ 

ចកខ យតនំ ឧបបជជតិ េន ច េតសំ តតថ មន- 

យតនំ ឧបបជជិស តិ ឥតេរសំ សចកខុ កនំ ឧបបជជ- 

ន្ត នំ េតសំ តតថ ចកខ យតនញច  ឧបបជជតិ មន- 

យតនញច  ឧបបជជិស តិ ។ យស   បន យតថ 

មនយតនំ ឧបបជជិស តិ តស  តតថ ចកខ យតនំ 

ឧបបជជតីតិ ។ បញច េ ក  ចវន្ត នំ អចកខុ កនំ ក- 

មវចរ ំ ឧបបជជន្ត នំ អរបូនំ េតសំ តតថ មនយតនំ 

ឧបបជជិស តិ េន ច េតសំ តតថ ចកខ យតន ំ

ឧបបជជតិ សចកខុ កនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ 

មនយតនញច  ឧបបជជិស តិ ចកខ យតនញច  ឧបបជជតិ ។ 

 [៤៥៩] យស  យតថ ចកខ យតនំ ឧបប- 

ជជតិ        តស          តតថ         ធមម យតនំ        ឧបបជជិស តីតិ        ។ 
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២២៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៤៥៨] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើង កនុងទី  

មនយតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងេកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួក 

សត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កលចូលេទ កន់បញច េ ករភព ចកខ - 

យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ េកើតេឡើង កនុងទីេនះ ែតមនយតនៈ 

របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ េ្រក 

េនះ ែដល្របកបេ យចកខុ  កលចប់បដិសនធិ ចកខ យតនៈ របស់ 

សត្វទងំេនះ េកើតេឡើងផង មនយតនៈ នឹងេកើតេឡើងផង កនុងទី 

េនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត មនយតនៈ របស់សត្វ  នឹងេកើត 

េឡើង កនុងទី  ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ េកើតេឡើង កនុងទីេនះ 

ែដរឬ ។ ពួកសត្វ ែដលមិនមនចកខុ  កលចយុត ចកបញច េ ករ- 

ភព កលចូលេទ កន់កមវចរភព និងពួកអរូប្រពហម មនយតនៈ 

របស់សត្វទងំេនះ នឹងេកើតេឡើង កនុងទីេនះ ែតចកខ យតនៈ របស់ 

សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ ែដល្របកប 

េ យចកខុ  កលចប់បដិសនធិ មនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹង 

េកើតេឡើងផង    ចកខ យតនៈ   េកើតេឡើងផង   កនុងទីេនះ    ។ 

 [៤៥៩] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើង កនុងទី  

ធមម យតនៈ      របស់សត្វេនះ       នឹងេកើតេឡើង      កនុងទីេនះែដរឬ   ។ 
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២២៥ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទ េ  

បចឆិមភវកិនំ បញច េ ករ ំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ 

ចកខ យតនំ ឧបបជជតិ េន ច េតសំ តតថ ធមម - 

យតនំ ឧបបជជិស តិ ឥតេរសំ សចកខុ កនំ ឧបបជជ- 

ន្ត នំ េតសំ តតថ ចកខ យតនញច  ឧបបជជតិ ធមម - 

យតនញច  ឧបបជជិស តិ ។ យស   បន យតថ 

ធមម យតនំ ឧបបជជិស តិ តស  តតថ ចកខ យតនំ 

ឧបបជជតីតិ ។ សេព្វសំ ចវន្ត នំ អចកខុ កនំ ឧប- 

បជជន្ត នំ េតសំ តតថ ធមម យតនំ ឧបបជជិស តិ េន 

ច េតសំ តតថ ចកខ យតនំ ឧបបជជតិ សចកខុ កនំ 

ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ ធមម យតនញច  ឧបបជជិស តិ 

ចកខ យតនញច       ឧបបជជតិ      ។ 

 [៤៦០] យស  យតថ ឃនយតនំ ឧបប- 

ជជតិ      តស       តតថ      រ ូបយតនំ      ឧបបជជិស តីតិ      ។ 
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២២៥ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទ រៈ 

ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កលចូលេទ កន់បញច េ ករភព 

ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ េកើតេឡើង កនុងទីេនះ ែតធមម យតនៈ 

របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ េ្រកេនះ 

ែដល្របកបេ យចកខុ  កលចប់បដិសនធិ ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំ- 

េនះ េកើតេឡើងផង ធមម យតនៈ នឹងេកើតេឡើងផង កនុងទីេនះ ។ 

មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់សត្វ  នឹងេកើតេឡើង កនុងទី 

 ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ េកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ 

ពួកសត្វទងំអស់ ែដលមិនមនចកខុ  កលចយុត កលចប់បដិសនធិ 

ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងេកើតេឡើង កនុងទីេនះ ែតចកខ - 

យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ 

ែដល្របកបេ យចកខុ  កលចប់បដិសនធិ ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំ- 

េនះ នឹងេកើតេឡើងផង ចកខ យតនៈ េកើតេឡើងផង កនុងទីេនះ ។ 

 [៤៦០] ឃនយតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើង កនុងទី  

រូបយតនៈ    របស់សត្វេនះ    នឹងេកើតេឡើង     កនុងទីេនះែដរឬ    ។ 
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២២៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

បចឆិមភវកិនំ កមវចរ ំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ 

ឃនយតនំ ឧបបជជតិ េន ច េតសំ តតថ របូយតនំ 

ឧបបជជិស តិ ឥតេរសំ សឃនកនំ ឧបបជជន្ត នំ 

េតសំ តតថ ឃនយតនញច  ឧបបជជតិ របូយតនញច  

ឧបបជជិស តិ ។ យស   បន យតថ របូយតនំ 

ឧបបជជិស តិ តស  តតថ ឃនយតនំ ឧបបជជតីតិ ។ 

កមវច  ចវន្ត នំ អឃនកនំ កមវចរ ំ ឧប- 

បជជន្ត នំ របូវច នំ េតសំ តតថ របូយតនំ ឧបប- 

ជជិស តិ េន ច េតសំ តតថ ឃនយតនំ ឧបបជជតិ 

សឃនកនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ របូយត- 

នញច       ឧបបជជិស តិ      ឃនយតនញច       ឧបបជជតិ     ។ 

 [៤៦១] យស  យតថ ឃនយតនំ ឧបបជជតិ តស  

តតថ មនយតនំ ឧបបជជិស តីតិ ។ បចឆិមភវកិនំ ក- 

មវចរ ំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ ឃនយតនំ ឧបបជជតិ 

េន     ច     េតសំ      តតថ      មនយតនំ     ឧបបជជិស តិ     ឥតេរសំ 
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២២៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កលចូលេទ កន់កមវចរភព ឃ- 
នយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ េកើតេឡើង កនុងទីេនះ ែតរូបយតនៈ 
របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ េ្រកេនះ 
ែដល្របកបេ យឃនៈ កលចប់បដិសនធិ ឃនយតនៈ របស់ 
សត្វទងំេនះ េកើតេឡើងផង រូបយតនៈ នឹងេកើតេឡើងផង កនុងទី 
េនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត រូបយតនៈ របស់សត្វ  នឹងេកើតេឡើង 
កនុងទី  ឃនយតនៈ របស់សត្វេនះ េកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរ 
ឬ ។ ពួកសត្វ ែដលមិនមនឃនៈ កលចយុត ចកកមវចរភព 
កលចូលេទ កន់កមវចរភព និងពួករូបវចរសត្វ រូបយតនៈ 
របស់សត្វទងំេនះ នឹងេកើតេឡើង កនុងទីេនះ ែតឃនយតនៈ របស់ 
សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ ែដល្របកប 
េ យឃនៈ កលចប់បដិសនធិ រូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹង 
េកើតេឡើងផង   ឃនយតនៈ   េកើតេឡើងផង   កនុងទីេនះ   ។ 
 [៤៦១] ឃនយតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើង កនុងទី  
មនយតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងេកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួកសត្វ 
ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កលចូលេទ កន់កមវចរភព ឃនយតនៈ 
របស់សត្វទងំេនះ េកើតេឡើង កនុងទីេនះ ែតមនយតនៈ របស់ 
សត្វទងំេនះ     នឹងមិនេកើតេឡើង    កនុងទីេនះេទ    ពួកសត្វ    េ្រកេនះ 
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២២៧ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទ េ  

សឃនកនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ ឃន- 

យតនញច  ឧបបជជតិ មនយតនញច  ឧបបជជិស តិ ។ 

យស   បន យតថ មនយតនំ ឧបបជជិស ត ិ

តស  តតថ ឃនយតនំ ឧបបជជតីតិ ។ កមវច  

ចវន្ត នំ អឃនកនំ កមវចរ ំ ឧបបជជន្ត នំ របូ- 

វច នំ អរបូវច នំ េតសំ តតថ មនយតនំ ឧបប- 

ជជិស តិ េន ច េតសំ តតថ ឃនយតនំ ឧបបជជតិ 

សឃនកនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ មនយតនញច  

ឧបបជជិស តិ      ឃនយតនញច       ឧបបជជតិ     ។ 

 [៤៦២] យស  យតថ ឃនយតនំ ឧបបជជតិ 

តស  តតថ ធមម យតនំ ឧបបជជិស តីតិ ។ បចឆិមភ- 

វកិនំ កមវចរ ំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ ឃន- 

យតនំ ឧបបជជតិ េន ច េតសំ តតថ ធមម យតនំ 

ឧបបជជិស តិ ឥតេរសំ សឃនកនំ ឧបបជជន្ត នំ 

េតសំ តតថ ឃនយតនញច  ឧបបជជតិ ធមម យតនញច  

ឧបបជជិស តិ ។ យស   បន យតថ ធមម យតនំ 

ឧបបជជិស តិ       តស       តតថ       ឃនយតនំ      ឧបបជជតីតិ      ។ 
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២២៧ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទ រៈ 

ែដល្របកបេ យឃនៈ កលចប់បដិសនធិ ឃនយតនៈ របស់សត្វ 
ទងំេនះ េកើតេឡើងផង មនយតនៈ នឹងេកើតេឡើងផង កនុងទីេនះ ។ 
មួយយ៉ងេទៀត មនយតនៈ របស់សត្វ  នឹងេកើតេឡើង កនុងទី  
ឃនយតនៈ របស់សត្វេនះ េកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួកសត្វ 
ែដលមិនមនឃនៈ កលចយុត ចកកមវចរភព កលចូលេទ កន់ 
កមវចរភព និងពួករូបវចរសត្វ និងពួកអរូបវចរសត្វ មនយតនៈ 
របស់សត្វទងំេនះ នឹងេកើតេឡើង កនុងទីេនះ ែតឃនយតនៈ របស់ 
សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ ែដល្របកបេ យ 
ឃនៈ កលចប់បដិសនធិ មនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងេកើត 
េឡើងផង   ឃនយតនៈ   េកើតេឡើងផង   កនុងទីេនះ   ។ 
 [៤៦២] ឃនយតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើង កនុងទី  
ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងេកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួក 
សត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កលចូលេទ កន់កមវចរភព ឃ- 
នយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ េកើតេឡើង កនុងទីេនះ ែតធមម យតនៈ 
របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ េ្រកេនះ 
ែដល្របកបេ យឃនៈ កលចប់បដិសនធិ ឃនយតនៈ របស់សត្វ 
ទងំេនះ េកើតេឡើងផង ធមម យតនៈ នឹងេកើតេឡើងផង កនុងទីេនះ ។ 
មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់សត្វ  នឹងេកើតេឡើង កនុងទី 

   ឃនយតនៈ    របស់សត្វេនះ    េកើតេឡើង   កនុងទីេនះែដរឬ    ។ 
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២២៨ 
អភិធមមបិដេក   យមកំ 

សេព្វសំ ចវន្ត នំ អឃនកនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ 
តតថ ធមម យតនំ ឧបបជជិស តិ េន ច េតសំ តតថ 
ឃនយតនំ ឧបបជជតិ សឃនកនំ ឧបបជជន្ត នំ 
េតសំ តតថ ធមម យតនញច  ឧបបជជិស តិ ឃនយត- 
នញច      ឧបបជជតិ     ។ 
 [៤៦៣] យស  យតថ របូយតនំ ឧបបជជតិ តស  
តតថ មនយតនំ ឧបបជជិស តីតិ ។ បចឆិមភវកិនំ 
បញច េ ករ ំ ឧបបជជន្ត នំ អសញញសត្តំ ឧបបជជន្ត ន ំ
េតសំ តតថ របូយតនំ ឧបបជជតិ េន ច េតសំ 
តតថ មនយតនំ ឧបបជជិស តិ ឥតេរសំ បញច េ ករ ំ
ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ របូយតនញច  ឧបបជជតិ 
មនយតនញច  ឧបបជជិស តិ ។ យស   បន យតថ 
មនយតនំ ឧបបជជិស តិ តស  តតថ របូយតនំ 
ឧបបជជតីតិ ។ បញច េ ក  ចវន្ត នំ អរបូនំ(១) េតសំ 
តតថ មនយតនំ ឧបបជជិស តិ េន ច េតសំ តតថ 
របូយតនំ ឧបបជជតិ បញច េ ករ ំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ 
តតថ មនយតនញច  ឧបបជជិស តិ របូយតនញច  ឧបប- 
ជជតិ     ។ 
      ១   ឱ.  អរបូកនំ   ឧបបជជន្ត នន្តិ    ទិស តិ   ។ 
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២២៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ពួកសត្វទងំអស់ ែដលមិនមនឃនៈ កលចយុត កលចប់បដិសនធិ 
ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងេកើតេឡើង កនុងទីេនះ ែតឃនយតនៈ 
របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ ែដល្រប- 
កបេ យឃនៈ កលចប់បដិសនធិ ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 
នឹងេកើតេឡើងផង    ឃនយតនៈ   េកើតេឡើងផង   កនុងទីេនះ    ។ 
 [៤៦៣] រូបយតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើង កនុងទី  
មនយតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងេកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួក 
សត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កលចូលេទ កន់បញច េ ករភព កល 
ចូលេទ កន់អសញញសត្វ រូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ េកើតេឡើង 
កនុងទីេនះ ែតមនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុង 
ទីេនះេទ ពួកសត្វ េ្រកេនះ កលចូលេទ កន់បញច េ ករភព រូប- 
យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ េកើតេឡើងផង មនយតនៈ នឹងេកើត 
េឡើងផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត មនយតនៈ របស់សត្វ  
នឹងេកើតេឡើង កនុងទី  រូបយតនៈ របស់សត្វេនះ េកើតេឡើង កនុង 
ទីេនះែដរឬ ។ ពួកសត្វ កលចយុត ចកបញច េ ករភព និងពួកអរូប- 
្រពហម មនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងេកើតេឡើង កនុងទីេនះ ែត 
រូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ 
កលចូលេទ កន់បញច េ ករភព មនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 
នឹងេកើតេឡើងផង    រូបយតនៈ    េកើតេឡើងផង    កនុងទីេនះ   ។ 
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២២៩ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទ េ  

 [៤៦៤] យស  យតថ របូយតនំ ឧបបជជតិ តស  

តតថ ធមម យតនំ ឧបបជជិស តីតិ ។ បចឆិមភវកិនំ 

បញច េ ករ ំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ របូយតនំ ឧបប- 

ជជតិ េន ច េតសំ តតថ ធមម យតនំ ឧបបជជិស តិ 

ឥតេរសំ សរបូកនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ របូ- 

យតនញច  ឧបបជជតិ ធមម យតនញច  ឧបបជជិស តិ ។ 

យស   បន យតថ ធមម យតនំ ឧបបជជិស តិ តស  

តតថ របូយតនំ ឧបបជជតីតិ ។ សេព្វសំ ចវន្ត នំ អរ-ូ 

បកនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ ធមម យតនំ ឧបប- 

ជជិស តិ េន ច េតសំ តតថ របូយតនំ ឧបបជជតិ 

សរបូកនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ ធមម យតនញច  

ឧបបជជិស តិ       របូយតនញច       ឧបបជជតិ     ។ 

 [៤៦៥] យស  យតថ មនយតនំ ឧបប- 

ជជតិ      តស       តតថ      ធមម យតនំ     ឧបបជជិស តីតិ     ។ 
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២២៩ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទ រៈ 

 [៤៦៤] រូបយតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើង កនុងទី  

ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងេកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួក 

សត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កលចូលេទ កន់បញច េ ករភព រូប- 

យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ េកើតេឡើង កនុងទីេនះ ែតធមម យតនៈ របស់ 

សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ េ្រកេនះ ែដល 

្របកបេ យរូប កលចប់បដិសនធិ រូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ េកើត 

េឡើងផង ធមម យតនៈ នឹងេកើតេឡើងផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត 

ធមម យតនៈ របស់សត្វ  នឹងេកើតេឡើង កនុងទី  រូបយតនៈ របស់ 

សត្វេនះ េកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួកសត្វទងំអស់ ែដលមិន 

មនរូប កលចយុត កលចប់បដិសនធិ ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 

នឹងេកើតេឡើង កនុងទីេនះ ែតរូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើត 

េឡើង កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ ែដល្របកបេ យរូប កលចប់បដិសនធិ 

ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងេកើតេឡើងផង រូបយតនៈ េកើត 

េឡើងផង    កនុងទីេនះ   ។ 

 [៤៦៥] មនយតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើង កនុងទី 

    ធមម យតនៈ   របស់សត្វេនះ  នឹងេកើតេឡើង   កនុងទីេនះែដរឬ   ។ 
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២៣០ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

បចឆិមភវកិនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ មនយតនំ  

ឧបបជជតិ េន ច េតសំ តតថ ធមម យតនំ ឧបបជជិ- 

ស តិ ឥតេរសំ សចិត្តកនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ 

មនយតនញច  ឧបបជជតិ ធមម យតនញច  ឧបបជជិស តិ ។ 

យស   បន យតថ ធមម យតនំ ឧបបជជិស តិ តស  

តតថ មនយតនំ ឧបបជជតីតិ ។ សេព្វសំ ចវន្ត នំ 

អចិត្តកនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ ធមម យតនំ 

ឧបបជជិស តិ េន ច េតសំ តតថ មនយតនំ ឧបបជជតិ 

សចិត្តកនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ ធមម យតនញច  

ឧបបជជិស តិ     មនយតនញច      ឧបបជជតិ     ។ 

 [៤៦៦] យស  ចកខ យតនំ នុបបជជតិ តស  

េ យតនំ ឧបបជជិស តីតិ ។ សេព្វសំ ចវន្ត នំ 

អចកខុ កនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ ចកខ យតនំ នុបប- 

ជជតិ េន ច េតសំ េ យតនំ នុបបជជិស តិ បញច - 

េ កេរ       បរនិិព្វន្ត នំ       អរេូប       បចឆិមភវកិនំ      េយ       ច 
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២៣០ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កលចប់បដិសនធិ មនយតនៈ របស់ 
សត្វទងំេនះ េកើតេឡើង កនុងទីេនះ ែតធមម យតនៈ របស់សត្វទងំ- 
េនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ េ្រកេនះ ែដល្របកប 
េ យចិត្ត កលចប់បដិសនធិ មនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ េកើត 
េឡើងផង ធមម យតនៈ នឹងេកើតេឡើងផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត 
ធមម យតនៈ របស់សត្វ  នឹងេកើតេឡើង កនុងទី  មនយតនៈ 
របស់សត្វេនះ េកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួកសត្វទងំអស់ ែដល 
មិនមនចិត្ត កលចយុត កលចប់បដិសនធិ ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំ- 
េនះ នឹងេកើតេឡើង កនុងទីេនះ ែតមនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 
មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ ែដល្របកបេ យចិត្ត កល 
ចប់បដិសនធិ ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងេកើតេឡើងផង មន- 
យតនៈ    េកើតេឡើងផង    កនុងទីេនះ   ។ 
 [៤៦៦] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង េ - 
យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងេកើតេឡើងែដរឬ ។ ពួកសត្វទងំអស់ ែដល 
មិនមនចកខុ  កលចយុត កលចប់បដិសនធិ ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំ- 
េនះ មិនេកើតេឡើង ែតេ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមន 
ជនឹងមិនេកើតេឡើងេទ ប ្ដ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងបញច េ ករ- 
ភព   និងពួកសត្វ   ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព   កនុងអរូបភព    ពួកសត្វ  



468 

 

២៣១ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទ េ  

អរបូំ ឧបបជជិ ្វ  បរនិិព្វ យិស ន្តិ េតសំ ចវន្ត នំ េតសំ 

ចកខ យតនញច  នុបបជជតិ េ យតនញច  នុបបជជិ- 

ស តិ ។ យស   បន េ យតនំ នុបបជជិស តិ 

តស  ចកខ យតនំ នុបបជជតីតិ ។ បចឆិមភវកិនំ 

បញច េ ករ ំ ឧបបជជន្ត នំ េយ ច អរបូំ ឧបបជជិ ្វ  

បរនិិព្វ យិស ន្តិ េតសំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ េ - 

យតនំ នុបបជជិស តិ េន ច េតសំ ចកខ យតនំ នុបប- 

ជជតិ បញច េ កេរ បរនិិព្វន្ត នំ អរេូប បចឆិមភវកិនំ 

េយ ច អរបូំ ឧបបជជិ ្វ  បរនិិព្វ យិស ន្តិ េតសំ ច- 

វន្ត នំ េតសំ េ យតនញច  នុបបជជិស តិ ចកខ - 

យតនញច        នុបបជជតិ      ។ 

 [៤៦៧] យស  ចកខ យតនំ នុបបជជតិ តស  

ឃនយតនំ នុបបជជិស តីតិ ។ សេព្វសំ ចវន្ត នំ 

អចកខុ កនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ ចកខ យតនំ នុបប- 

ជជតិ េន ច េតសំ ឃនយតនំ នុបបជជិស តិ បញច - 

េ កេរ       បរនិិព្វន្ត នំ       អរេូប       បចឆិមភវកិនំ       េយ       ច 
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២៣១ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទ រៈ 

ចូលេទកន់អរូបភពេហើយ នឹងបរនិិព្វ ន សត្វទងំេនះ កលចយុត 
ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងផង េ យតនៈ នឹង 
មិនេកើតេឡើងផង ។ មួយយ៉ងេទៀត េ យតនៈ របស់សត្វ  
នឹងមិនេកើតេឡើង ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើងេទឬ ។ 
ប ្ដ ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កលចូលេទ កន់បញច េ ករភព 
ពួកសត្វ  ចូលេទកន់អរូបភពេហើយ នឹងបរនិិព្វ ន សត្វទងំេនះ 
កលចប់បដិសនធិ េ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើត 
េឡើង ែតចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិនេកើតេឡើងេទ 
ប ្ដ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងបញច េ ករភព និងពួកសត្វ ែដល 
េកើតកនុងបចឆិមភព កនុងអរូបភព ពួកសត្វ  ចូលេទកន់អរូបភពេហើយ 
នឹងបរនិិព្វ ន សត្វទងំេនះ កលចយុត េ យតនៈ របស់សត្វ 
ទងំេនះ   នឹងមិនេកើតេឡើងផង   ចកខ យតនៈ   មិនេកើតេឡើងផង   ។ 
 [៤៦៧] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង ឃន- 
យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងែដរឬ ។ ពួកសត្វទងំអស់ 
ែដលមិនមនចកខុ  កលចយុត កលចបប់ដិសនធិ ចកខ យតនៈ របស់ 
សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើង ែតឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិន 
ែមនជនឹងមិនេកើតេឡើងេទ ប ្ដ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងបញច េ - 
ករភព និងពួកសត្វ  ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព  កនុងអរូបភព   ពួកសត្វ  
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២៣២ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

របូវចរ ំ អរបូវចរ ំ ឧបបជជិ ្វ  បរនិិព្វ យិស ន្តិ េតសំ 

ចវន្ត នំ េតសំ ចកខ យតនញច  នុបបជជតិ ឃនយ- 

តនញច  នុបបជជិស តិ ។ យស   បន ឃនយ- 

តនំ នុបបជជិស តិ តស  ចកខ យតនំ នុបបជជតីតិ ។ 

បចឆិមភវកិនំ បញច េ ករ ំ ឧបបជជន្ត នំ េយ ច 

របូវចរ ំ អរបូវចរ ំ ឧបបជជិ ្វ  បរនិិព្វ យិស ន្តិ េតសំ 

ឧបបជជន្ត នំ េតសំ ឃនយតនំ នុបបជជិស តិ េន 

ច េតសំ ចកខ យតនំ នុបបជជតិ បញច េ កេរ បរ-ិ 

និព្វន្ត នំ អរេូប បចឆិមភវកិនំ េយ ច របូវចរ ំ

អរបូវចរ(ំ១) ឧបបជជិ ្វ  បរនិិព្វ យិស ន្តិ េតសំ ចវន្ត នំ 

េតសំ ឃនយតនញច  នុបបជជិស តិ ចកខ យតនញច  

នុបបជជតិ    ។ 

      ១   ឱ.   អយំ   បេ    នតថិ   ។ 
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២៣២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ចូលេទ  កន់រូបវចរភព និងកន់អរូបវចរភពេហើយ នឹងបរនិិព្វ ន 

សត្វទងំេនះ កលចយុត ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិន 

េកើតេឡើងផង ឃនយតនៈ នឹងមិនេកើតេឡើងផង ។ មួយយ៉ង 

េទៀត ឃនយតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនេកើតេឡើង ចកខ យតនៈ 

របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើងេទឬ ។ ប ្ដ ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុង 

បចឆិមភព កលចូលេទ កន់បញច េ ករភព ពួកសត្វ  ចូលេទ 

កន់រូបវចរភព និងកន់អរូបវចរភពេហើយ នឹងបរនិិព្វ ន សត្វទងំេនះ 

កលចប់បដិសនធិ ឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង 

ែតចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិនេកើតេឡើងេទ ប ្ដ  

ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងបញច េ ករភព និងពួកសត្វ ែដលេកើត 

កនុងបចឆិមភព កនុងអរូបភព ពួកសត្វ  ចូលេទកន់រូបវចរភព និង 

កន់អរូបវចរភពេហើយ នឹងបរនិិព្វ ន សត្វទងំេនះ កលចយុត ឃ- 

នយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងផង ចកខ យតនៈ មិន 

េកើតេឡើងផង    ។ 
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២៣៣ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទ េ  

 [៤៦៨] យស  ចកខ យតនំ នុបបជជតិ តស  

របូយតនំ នុបបជជិស តីតិ ។ សេព្វសំ ចវន្ត នំ អ- 

ចកខុ កនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ ចកខ យតនំ នុបបជជតិ 

េន ច េតសំ របូយតនំ នុបបជជិស តិ បញច េ កេរ 

បរនិិព្វន្ត នំ អរេូប បចឆិមភវកិនំ េយ ច អរបូំ 

ឧបបជជិ ្វ  បរនិិព្វ យិស ន្តិ េតសំ ចវន្ត នំ េតសំ 

ចកខ យតនញច  នុបបជជតិ របូយតនញច  នុបបជជិស តិ ។ 

យស   បន របូយតនំ នុបបជជិស តិ តស  ចកខ - 

យតនំ នុបបជជតីតិ ។ បចឆិមភវកិនំ បញច េ ករ ំ ឧប- 

បជជន្ត នំ េយ ច អរបូំ ឧបបជជិ ្វ  បរនិិព្វ យិស ន្តិ 

េតសំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ របូយតនំ នុបបជជិស ត ិ

េន ច េតសំ ចកខ យតនំ នុបបជជតិ បញច េ កេរ 

បរនិិព្វន្ត នំ អរេូប បចឆិមភវកិនំ េយ ច អរបូំ 

ឧបបជជិ ្វ  បរនិិព្វ យិស ន្តិ េតសំ ចវន្ត នំ េតសំ 

របូយតនញច        នុបបជជិស តិ       ចកខ យតនញច       នុបបជជតិ     ។ 



473 

 

២៣៣ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទ រៈ 

 [៤៦៨] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង រូប- 
យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងេទឬ ។ ពួកសត្វទងំអស់ 
ែដលមិនមនចកខុ  កលចយុត កលចប់បដិសនធិ ចកខ យតនៈ របស់ 
សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើង ែតរូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹង 
មិនេកើតេឡើងេទ ប ្ដ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងបញច េ ករភព 
និងពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កនុងអរូបភព ពួកសត្វ  ចូល 
េទកន់អរូបភពេហើយ នឹងបរនិិព្វ ន សត្វទងំេនះ កលចយុត ចកខ - 
យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងផង រូបយតនៈ នឹងមិន 
េកើតេឡើងផង ។ មួយយ៉ងេទៀត រូបយតនៈ របស់សត្វ  នឹង 
មិនេកើតេឡើង ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើងែដរឬ ។  
ប ្ដ ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កលចូលេទ កន់បញច េ ករ- 
ភព ពួកសត្វ  ចូលេទកន់អរូបភពេហើយ នឹងបរនិិព្វ ន សត្វទងំ 
េនះ កលចប់បដិសនធិ រូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិន 
េកើតេឡើង ែតចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិនេកើតេឡើង 
េទ ប ្ដ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងបញច េ ករភព និងពួកសត្វ 
ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កនុងអរូបភព ពួកសត្វ  ចូលេទកន់អរូប- 
ភពេហើយ នឹងបរនិិព្វ ន សត្វទងំេនះ កលចយុត រូបយតនៈ របស់ 
សត្វទងំេនះ   នឹងមិនេកើតេឡើងផង   ចកខ យតនៈ   មិនេកើតេឡើងផង  ។ 
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២៣៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៤៦៩] យស  ចកខ យតនំ នុបបជជតិ តស  ម- 

នយតនំ នុបបជជិស តីតិ ។ សេព្វសំ ចវន្ត នំ អចកខុ - 

កនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ ចកខ យតនំ នុបបជជតិ 

េន ច េតសំ មនយតនំ នុបបជជិស តិ បញច េ កេរ 

បរនិិព្វន្ត នំ អរេូប បចឆិមភវកិនំ េតសំ ចកខ យត- 

នញច  នុបបជជតិ មនយតនញច  នុបបជជិស តិ ។ យស  

 បន មនយតនំ នុបបជជិស តិ តស  ចកខ យតនំ 

នុបបជជតីតិ ។ បចឆិមភវកិនំ បញច េ ករ ំ ឧបបជជ- 

ន្ត នំ េតសំ មនយតនំ នុបបជជិស តិ េន ច េតសំ 

ចកខ យតនំ នុបបជជតិ បញច េ កេរ បរនិិព្វន្ត នំ 

អរេូប បចឆិមភវកិនំ េតសំ មនយតនញច  នុបបជជិ- 

ស តិ     ចកខ យតនញច     នុបបជជតិ     ។ 

 [៤៧០] យស  ចកខ យតនំ នុបបជជតិ តស  

ធមម យតនំ នុបបជជិស តីតិ ។ សេព្វសំ ចវន្ត នំ 

អចកខុ កនំ        ឧបបជជន្ត នំ        េតសំ        ចកខ យតនំ 
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២៣៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៤៦៩] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង មនយ- 

តនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងែដរឬ ។ ពួកសត្វទងំអស់ កល 

ចយុត កលចប់បដិសនធិ ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើត 

េឡើង ែតមនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជនឹងមិនេកើតេឡើង 

េទ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងបញច េ ករភព និងពួកសត្វ ែដល 

េកើតកនុងបចឆិមភព កនុងអរូបភព ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិន 

េកើតេឡើងផង មនយតនៈ នឹងមិនេកើតេឡើងផង ។ មួយយ៉ងេទៀត 

មនយតនៈ របស់សត្វ  នឹងេកើតេឡើង ចកខ យតនៈ របស់សត្វ 

េនះ មិនេកើតេឡើងេទឬ ។ ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កល 

ចូលេទ កន់បញច េ ករភព មនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹង 

មិនេកើតេឡើង ែតចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិនេកើត 

េឡើងេទ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងបញច េ ករភព និងពួកសត្វ 

ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កនុងអរូបភព មនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 

នឹងមិនេកើតេឡើងផង   ចកខ យតនៈ   មិនេកើតេឡើងផង    ។ 

 [៤៧០] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង ធមម យតនៈ 

របស់សត្វេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងេទឬ ។ ពួកសត្វទងំអស់ ែដលមិន 

មនចកខុ   កលចយុត  កលចប់បដិសនធិ  ចកខ យតនៈ  របស់សត្វទងំេនះ 
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២៣៥ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទ េ  

នុបបជជតិ េន ច េតសំ ធមម យតនំ នុបបជជិស តិ 

បញច េ កេរ បរនិិព្វន្ត នំ អរេូប បចឆិមភវកិនំ េតសំ 

ចកខ យតនញច  នុបបជជតិ ធមម យតនញច  នុបបជជិស តិ ។ 

យស   បន ធមម យតនំ នុបបជជិស តិ តស  

ចកខ យតនំ នុបបជជតីតិ ។ បចឆិមភវកិនំ បញច េ - 

ករ ំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ ធមម យតនំ នុបបជជិស តិ 

េន ច េតសំ ចកខ យតនំ នុបបជជតិ បញច េ កេរ 

បរនិិព្វន្ត នំ អរេូប បចឆិមភវកិនំ េតសំ ធមម យត- 

នញច       នុបបជជិស តិ     ចកខ យតនញច      នុបបជជតិ     ។ 

 [៤៧១] យស  ឃនយតនំ នុបបជជតិ តស  

របូយតនំ នុបបជជិស តីតិ ។ សេព្វសំ ចវន្ត នំ អ- 

ឃនកនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ ឃនយតនំ នុបប- 

ជជតិ េន ច េតសំ របូយតនំ នុបបជជិស តិ កម- 

វចេរ បរនិិព្វន្ត នំ របូវចេរ អរបូវចេរ(១) បចឆិមភ- 

វកិនំ េយ ច អរបូំ ឧបបជជិ ្វ  បរនិិព្វ យិស ន្តិ 
     ១    ឱ.   អយំ   បេ    ន   ទិស តិ   ។ 
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២៣៥ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទ រៈ 

មិនេកើតេឡើង ែតធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជនឹង 
មិនេកើតេឡើងេទ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងបញច េ ករភព និង 
ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កនុងអរូបភព ចកខ យតនៈ របស់សត្វ 
ទងំេនះ មិនេកើតេឡើងផង ធមម យតនៈ នឹងមិនេកើតេឡើងផង ។ 
មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនេកើតេឡើង ចកខ - 
យតនៈ របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើងេទឬ ។ ពួកសត្វ ែដលេកើត 
កនុងបចឆិមភព កលចូលេទ កន់បញច េ ករភព ធមម យតនៈ របស់ 
សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង ែតចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 
មិនែមនជមិនេកើតេឡើងេទ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងបញច េ ករភព 
និងពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កនុងអរូបភព ធមម យតនៈ របស់ 
សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងផង ចកខ យតនៈ មិនេកើតេឡើងផង ។ 
 [៤៧១] ឃនយតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង រូប- 
យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងេទឬ ។ ពួកសត្វទងំអស់ 
ែដលមិនមនឃនៈ កលចយុត កលចប់បដិសនធិ ឃនយតនៈ របស់ 
សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើង ែតរូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិន 
ែមនជនឹងមិនេកើតេឡើងេទ ប ្ដ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងកម- 
វចរភព និងពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កនុងរូបវចរភព និងកនុង 
អរូបវចរភព   ពួកសត្វ     ចូលេទកន់អរូបភពេហើយ   នឹងបរនិិព្វ ន 
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២៣៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

េតសំ ចវន្ត នំ េតសំ ឃនយតនញច  នុបបជជតិ របូ- 

យតនញច  នុបបជជិស តិ ។ យស   បន របូយ- 

តនំ នុបបជជិស តិ តស  ឃនយតនំ នុបបជជតីតិ ។ 

បចឆិមភវកិនំ កមវចរ ំ ឧបបជជន្ត នំ េយ ច អរបូំ 

ឧបបជជិ ្វ  បរនិិព្វ យិស ន្តិ េតសំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ 

របូយតនំ នុបបជជិស តិ េន ច េតសំ ឃនយតនំ 

នុបបជជតិ កមវចេរ បរនិិព្វន្ត នំ របូវចេរ អរបូវចេរ 

បចឆិមភវកិនំ េយ ច អរបូំ ឧបបជជិ ្វ  បរនិិព្វ - 

យិស ន្តិ េតសំ ចវន្ត នំ េតសំ របូយតនញច  នុបប- 

ជជតិ      ឃនយតនញច       នុបបជជតិ     ។ 

 [៤៧២] យស  ឃនយតនំ នុបបជជតិ តស  

មនយតនំ ។ េប ។ ធមម យតនំ នុបបជជិស តីតិ ។ 

សេព្វសំ ចវន្ត នំ អឃនកនំ ឧបបជជន្ត នំ 

េតសំ ឃនយតនំ នុបបជជតិ េន ច េតសំ 

ធមម យតនំ      នុបបជជិស តិ       កមវចេរ      បរនិិព្វន្ត នំ 
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២៣៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

សត្វទងំេនះ កលចយុត ឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិន 
េកើតេឡើងផង រូបយតនៈ នឹងមិនេកើតេឡើងផង ។ មួយយ៉ង 
េទៀត រូបយតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនេកើតេឡើង ឃនយតនៈ 
របស់សត្វេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងេទឬ ។ ប ្ដ ពួកសត្វ ែដលេកើត 
កនុងបចឆិមភព កលចូលេទ កន់កមវចរភព ពួកសត្វ  ចូលេទ 
កន់អរូបភពេហើយ នឹងបរនិិព្វ ន សត្វទងំេនះ កលចប់បដិសនធិ 
រូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង ែតឃនយតនៈ 
របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិនេកើតេឡើងេទ ប ្ដ ពួកសត្វ កល 
បរនិិព្វ ន កនុងកមវចរភព និងពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កនុង 
រូបវចរភព និងកនុងអរូបវចរភព ពួកសត្វ  ចូលេទកន់អរូបភព 
េហើយ នឹងបរនិិព្វ ន សត្វទងំេនះ កលចយុត រូបយតនៈ របស់ 
សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងផង ឃនយតនៈ នឹងមិនេកើតេឡើងផង ។ 
 [៤៧២] ឃនយតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង 
មនយតនៈ ។ េប ។ ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនេកើត 
េឡើងេទឬ ។ ពួកសត្វទងំអស់ ែដលមិនមនឃនៈ កលចយុត 
កលចប់បដិសនធិ ឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើត 
េឡើង ែតធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជនឹងមិនេកើត 
េឡើងេទ     ពួកសត្វ    កលបរនិិព្វ ន     កនុងកមវចរភព     និងពួកសត្វ 
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២៣៧ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទ េ  

របូវចេរ អរបូវចេរ បចឆិមភវកិនំ េតសំ ឃន- 

យតនញច  នុបបជជតិ ធមម យតនញច  នុបបជជិស តីតិ ។ 

យស   បន ធមម យតនំ នុបបជជិស តិ តស  

ឃនយតនំ នុបបជជតីតិ ។ បចឆិមភវកិនំ កម- 

វចរ ំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ ធមម យតនំ នុបបជជិស តិ 

េន ច េតសំ ឃនយតនំ នុបបជជតិ កមវចេរ 

បរនិិព្វន្ត នំ របូវចេរ អរបូវចេរ បចឆិមភវកិនំ 

េតសំ ធមម យតនញច  នុបបជជិស តិ ឃនយតនញច  

នុបបជជតិ      ។ 

 [៤៧៣] យស  របូយតនំ នុបបជជតិ តស  

មនយតនំ ។ េប ។ ធមម យតនំ នុបបជជិស តីតិ ។  

សេព្វសំ ចវន្ត នំ អរបូកនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ 

របូយតនំ នុបបជជតិ េន ច េតសំ ធមម យតនំ នុបប- 

ជជិស តិ បញច េ កេរ បរនិិព្វន្ត នំ អរេូប បចឆិមភវ-ិ 

កនំ េតសំ របូយតនញច  នុបបជជតិ ធមម យតនញច  

នុបបជជិស តិ      ។       យស              បន       ធមម យតនំ 
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២៣៧ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទ រៈ 

ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កនុងរូបវចរភព និងកនុងអរូបវចរភព ឃន- 
យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងផង ធមម យតនៈ នឹង 
មិនេកើតេឡើងផង ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់សត្វ 

 នឹងមិនេកើតេឡើង ឃនយតនៈ របស់សត្វេនះ មិនេកើត 
េឡើងេទឬ ។ ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កលចូលេទ កន់ 
កមវចរភព ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង ែត 
ឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិនេកើតេឡើងេទ ពួកសត្វ 
កលបរនិិព្វ ន កនុងកមវចរភព និងពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព 
កនុងរូបវចរភព និងកនុងអរូបវចរភព ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 
នឹងមិនេកើតេឡើងផង    ឃនយតនៈ   មិនេកើតេឡើងផង   ។ 
 [៤៧៣] រូបយតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង មន- 
យតនៈ ។ េប ។ ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងេទ 
ឬ ។ ពួកសត្វទងំអស់ ែដលមិនមនរូប កលចយុត កលចប់បដិ- 
សនធិ រូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើង ែតធមម យតនៈ 
របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជនឹងមិនេកើតេឡើងេទ ពួកសត្វ កល 
បរនិិព្វ ន កនុងបញច េ ករភព និងពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កនុង 
អរូបភព រូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងផង ធមម យតនៈ 
នឹងមិនេកើតេឡើងផង   ។   មួយយ៉ងេទៀត   ធមម យតនៈ   របស់សត្វ  
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២៣៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

នុបបជជិស តិ តស  របូយតនំ នុបបជជតីតិ ។ បចឆិម- 

ភវកិនំ បញច េ ករ ំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ ធមម យតន ំ

នុបបជជិស តិ េន ច េតសំ របូយតនំ នុបបជជត ិ

បញច េ កេរ បរនិិព្វន្ត នំ អរេូប បចឆិមភវកិនំ េតសំ 

ធមម យតនញច  នុបបជជិស តិ របូយតនញច  នុបបជជតិ ។ 

 [៤៧៤] យស  មនយតនំ នុបបជជតិ តស  

ធមម យតនំ នុបបជជិស តីតិ ។ សេព្វសំ ចវន្ត នំ អ- 

ចិត្តកនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ មនយតនំ នុបបជជតិ 

េន ច េតសំ ធមម យតនំ នុបបជជិស តិ បរនិិព្វន្ត នំ 

េតសំ មនយតនញច  នុបបជជតិ ធមម យតនញច  នុបប- 

ជជិស តិ ។ យស   បន ធមម យតនំ នុបបជជិស តិ 

តស  មនយតនំ នុបបជជតីតិ ។ បចឆិមភវកិនំ ឧប- 

បជជន្ត នំ េតសំ ធមម យតនំ នុបបជជិស តិ េន ច 

េតសំ មនយតនំ នុបបជជតិ បរនិិព្វន្ត នំ េតសំ ធមម - 

យតនញច         នុបបជជិស តិ         មនយតនញច          នុបបជជតិ       ។ 



483 

 

២៣៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

នឹងមិនេកើតេឡើង រូបយតនៈ របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើងេទ 
ឬ ។ ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កលចូលេទ កន់បញច - 
េ ករភព ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង ែត 
រូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិនេកើតេឡើងេទ ពួកសត្វ 
កលបរនិិព្វ ន កនុងបញច េ ករភព និងពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិម- 
ភព កនុងអរូបភព ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង 
ផង    រូបយតនៈ    មិនេកើតេឡើងផង    ។ 
 [៤៧៤] មនយតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង ធមម យតនៈ 
របស់សត្វេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងេទឬ ។ ពួកសត្វទងំអស់ ែដលមិន 
មនចិត្ត កលចយុត កលចប់បដិសនធិ មនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 
មិនេកើតេឡើង ែតធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជនឹងមិន 
េកើតេឡើងេទ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន មនយតនៈ របស់សត្វទងំ- 
េនះ មិនេកើតេឡើងផង ធមម យតនៈ នឹងមិនេកើតេឡើងផង ។ មួយ 
យ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនេកើតេឡើង មនយតនៈ 
របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើងេទឬ ។ ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព 
កលចប់បដិសនធិ ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង 
ែតមនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិនេកើតេឡើងេទ ពួក 
សត្វ កលបរនិិព្វ ន ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើត 
េឡើងផង    មនយតនៈ    មិនេកើតេឡើងផង    ។ 
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២៣៩ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទ េ  

 [៤៧៥] យតថ ចកខ យតនំ នុបបជជតិ ។ េប ។ 

 [៤៧៦] យស  យតថ ចកខ យតនំ នុបបជជតិ 

តស  តតថ េ យតនំ នុបបជជិស តីតិ ។ បញច - 

េ ក  ចវន្ត នំ អចកខុ កនំ កមវចរ ំ ឧបបជជ- 

ន្ត នំ េតសំ តតថ ចកខ យតនំ នុបបជជតិ េន ច 

េតសំ តតថ េ យតនំ នុបបជជិស តិ បញច េ កេរ 

បរនិិព្វន្ត នំ អសញញស ្ត នំ អរបូនំ េតសំ តតថ ចកខ - 

យតនញច  នុបបជជតិ េ យតនញច  នុបបជជិស តិ ។ 

យស   បន យតថ េ យតនំ នុបបជជិស តិ 

តស  តតថ ចកខ យតនំ នុបបជជតីតិ ។ បចឆិមភវកិនំ 

បញច េ ករ ំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ េ យតនំ 

នុបបជជិស តិ េន ច េតសំ តតថ ចកខ យតនំ នុបប- 

ជជតិ បញច េ កេរ បរនិិព្វន្ត នំ អសញញស ្ត នំ អរ-ូ 

បនំ េតសំ តតថ េ យតនញច  នុបបជជិស តិ ចកខ - 

យតនញច        នុបបជជតិ     ។ 
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២៣៩ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទ រៈ 

 [៤៧៥] ចកខ យតនៈ មិនេកើតេឡើង កនុងទី  ។ េប ។ 

 [៤៧៦] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង កនុងទី  

េ យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទឬ ។ 

ពួកសត្វ ែដលមិនមនចកខុ  កលចយុត ចកបញច េ ករភព កលចូល 

េទ កន់កមវចរភព ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើត 

េឡើង កនុងទីេនះ ែតេ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជ 

នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងបញច េ - 

ករភព និងពួកអសញញសត្វ និងពួកអរូប្រពហម ចកខ យតនៈ របស់សត្វ 

ទងំេនះ មិនេកើតេឡើងផង េ យតនៈ នឹងមិនេកើតេឡើងផង កនុង 

ទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត េ យតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិន 

េកើតេឡើង កនុងទី  ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើង កនុង 

ទីេនះេទឬ ។ ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កលចូលេទ កន់ 

បញច េ ករភព េ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង 

កនុងទីេនះ ែតចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិនេកើតេឡើង 

កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងបញច េ ករភព និងពួកអសញញ- 

សត្វ និងពួកអរូប្រពហម េ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើត 

េឡើងផង     ចកខ យតនៈ   មិនេកើតេឡើងផង    ។ 
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២៤០ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៤៧៧] យស  យតថ ចកខ យតនំ នុបបជជតិ 

តស  តតថ ឃនយតនំ នុបបជជិស តីតិ ។ កម- 

វច  ចវន្ត នំ អចកខុ កនំ កមវចរ ំ ឧបបជជន្ត នំ 

េតសំ តតថ ចកខ យតនំ នុបបជជតិ េន ច េតសំ 

តតថ ឃនយតនំ នុបបជជិស តិ កមវចេរ បរនិិព្វ- 

ន្ត នំ របូវច  ចវន្ត នំ អសញញស ្ត នំ អរបូនំ េតសំ 

តតថ ចកខ យតនញច  នុបបជជតិ ឃនយតនញច  នុបប- 

ជជិស តិ ។ យស   បន យតថ ឃនយតនំ នុបប- 

ជជិស តិ តស  តតថ ចកខ យតនំ នុបបជជតីតិ ។ 

បចឆិមភវកិនំ កមវចរ ំ ឧបបជជន្ត នំ របូវចរ ំ ឧប- 

បជជន្ត នំ(១) េតសំ តតថ ឃនយតនំ នុបបជជិស តិ េន 

ច េតសំ តតថ ចកខ យតនំ នុបបជជតិ កមវចេរ 

បរនិិព្វន្ត នំ របូវច  ចវន្ត នំ អសញញស ្ត នំ អរ-ូ 

បនំ េតសំ តតថ ឃនយតនញច  នុបបជជិស តិ 

ចកខ យតនញច      នុបបជជតិ     ។ 

      ១   ឱ.   របូវចរ ំ  ឧបបជជន្ត នន្តិ    ន    ទិស តិ   ។ 
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២៤០ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៤៧៧] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង កនុងទី  
ឃនយតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទឬ ។ 
ពួកសត្វ ែដលមិនមនចកខុ  កលចយុត ចកកមវចរភព កលចូល 
េទ កន់កមវចរភព ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើង 
កនុងទីេនះ ែតឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជនឹងមិន 
េកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងកមវចរភព 
កលចយុត ចករូបវចរភព ពួកអសញញសត្វ និងពួកអរូប្រពហម ចកខ - 
យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងផង ឃនយតនៈ នឹង 
មិនេកើតេឡើងផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត ឃនយតនៈ របស់ 
សត្វ  នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទី  ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ 
មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទឬ ។ ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព 
កលចូលេទ កន់កមវចរភព កលចូលេទ កន់រូបវចរភព 
ឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ ែត 
ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ 
េទ ឃនយតនៈ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងកមវចរភព កល 
ចយុត ចករូបវចរភព ពួកអសញញសត្វ និងពួកអរូប្រពហម ឃនយតនៈ 
របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងផង ចកខ យតនៈ មិនេកើតេឡើង 
ផង    កនុងទីេនះ   ។ 
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២៤១ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទ េ  

 [៤៧៨] យស  យតថ ចកខ យតនំ នុបបជជតិ 

តស  តតថ របូយតនំ នុបបជជិស តីតិ ។ បញច េ - 

ក  ចវន្ត នំ អចកខុ កនំ កមវចរ ំ ឧបបជជន្ត នំ 

អសញញស ្ត នំ េតសំ តតថ ចកខ យតនំ នុបបជជតិ េន 

ច េតសំ តតថ របូយតនំ នុបបជជិស តិ បញច េ កេរ 

បរនិិព្វន្ត នំ អរបូនំ េតសំ តតថ ចកខ យតនញច  

នុបបជជតិ របូយតនញច  នុបបជជិស តិ ។ យស   បន 

យតថ របូយតនំ នុបបជជិស តិ តស  តតថ ចកខ យតនំ 

នុបបជជតីតិ ។ បចឆិមភវកិនំ បញច េ ករ ំ ឧបបជជ- 

ន្ត នំ េតសំ តតថ របូយតនំ នុបបជជិស តិ េន ច 

េតសំ តតថ ចកខ យតនំ នុបបជជតិ បញច េ កេរ 

បរនិិព្វន្ត នំ អរបូនំ េតសំ តតថ របូយតនញច  នុបប- 

ជជិស តិ       ចកខ យតនញច       នុបបជជតិ      ។ 



489 

 

២៤១ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទ រៈ 

 [៤៧៨] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង កនុងទី 

 រូបយតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទឬ ។ 

ពួកសត្វ ែដលមិនមនចកខុ  កលចយុត ចកបញច េ ករភព កលចូល 

េទ កន់កមវចរភព និងពួកអសញញសត្វ ចកខ យតនៈ របស់សត្វ 

ទងំេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ ែតរូបយតនៈ របស់សត្វទងំ- 

េនះ មិនែមនជនឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ កលបរ-ិ 

និព្វ ន កនុងបញច េ ករភព និងពួកអរូប្រពហម ចកខ យតនៈ របស់សត្វ 

ទងំេនះ មិនេកើតេឡើងផង រូបយតនៈ នឹងមិនេកើតេឡើងផង កនុងទី 

េនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត រូបយតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនេកើត 

េឡើង កនុងទី  ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទី 

េនះេទឬ ។ ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កលចូលេទ កន់ 

បញច េ ករភព រូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុង 

ទីេនះ ែតចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិនេកើតេឡើង 

កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងបញច េ ករភព និងពួកអ- 

រូប្រពហម រូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងផង ចកខ - 

យតនៈ    មិនេកើតេឡើងផង    កនុងទីេនះ   ។ 
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២៤២ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៤៧៩] យស  យតថ ចកខ យតនំ នុបបជជតិ តស  

តតថ មនយតនំ នុបបជជិស តីតិ ។ បញច េ ក  ច- 

វន្ត នំ អចកខុ កនំ កមវចរ ំ ឧបបជជន្ត នំ អរបូន ំ

េតសំ តតថ ចកខ យតនំ នុបបជជតិ េន ច េតសំ តតថ 

មនយតនំ នុបបជជិស តិ បញច េ កេរ បរនិិព្វន្ត នំ 

អរេូប បចឆិមភវកិនំ អសញញស ្ត នំ េតសំ តតថ 

ចកខ យតនញច  នុបបជជតិ មនយតនញច  នុបបជជិ - 

ស តិ ។ យស   បន យតថ មនយតនំ នុបប- 

ជជិស តិ តស  តតថ ចកខ យតនំ នុបបជជតីតិ ។ 

បចឆមិភវកិនំ បញច េ ករ ំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ 

មនយតនំ នុបបជជិស តិ េន ច េតសំ តតថ ចកខ - 

យតនំ នុបបជជតិ បញច េ កេរ បរនិិព្វន្ត នំ អរេូប 

បចឆិមភវកិនំ អសញញស ្ត នំ េតសំ តតថ មនយ- 

តនញច         នុបបជជិស តិ        ចកខ យតនញច        នុបបជជតិ       ។ 
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២៤២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៤៧៩] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង កនុងទី 
 មនយតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទឬ ។ 

ពួកសត្វ ែដលមិនមនចកខុ  កលចយុត ចកបញច េ ករភព កលចូល 
េទ កន់កមវចរភព និងពួកអរូប្រពហម ចកខ យតនៈ របស់សត្វ 
ទងំេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ ែតមនយតនៈ របស់សត្វទងំ- 
េនះ មិនែមនជនឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ កលបរ-ិ 
និព្វ ន កនុងបញច េ ករភព ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កនុងអរូ- 
បភព និងពួកអសញញសត្វ ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើត 
េឡើងផង មនយតនៈ នឹងមិនេកើតេឡើងផង កនុងទីេនះ ។ មួយ 
យ៉ងេទៀត មនយតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទី  
ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទឬ ។ ពួក 
សត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កលចូលេទ កន់បញច េ ករភព មន- 
យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ ែតចកខ - 
យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ 
ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងបញច េ ករភព ពួកសត្វ ែដលេកើត 
កនុងបចឆិមភព កនុងអរូបភព និងពួកអសញញសត្វ មនយតនៈ របស់ 
សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងផង ចកខ យតនៈ មិនេកើតេឡើងផង កនុង 
ទីេនះ    ។ 
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២៤៣ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទ េ  

 [៤៨០] យស  យតថ ចកខ យតនញច  នុបបជជតិ 

តស  តតថ ធមម យតនំ នុបបជជិស តីតិ ។ សេព្វសំ 

ចវន្ត នំ អចកខុ កនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ ចកខ - 

យតនំ នុបបជជតិ េន ច េតសំ តតថ ធមម យតនំ 

នុបបជជិស តិ បញច េ កេរ បរនិិព្វន្ត នំ អរេូប បចឆ-ិ 

មភវកិនំ េតសំ តតថ ចកខ យតនញច  នុបបជជតិ 

ធមម យតនញច  នុបបជជិស តិ ។ យស   បន 

យតថ ធមម យតនំ នុបបជជិស តិ តស  តតថ ចកខ - 

យតនំ នុបបជជតីតិ ។ បចឆិមភវកិនំ បញច េ ករ ំ

ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ ធមម យតនំ នុបបជជិស តិ 

េន ច េតសំ តតថ ចកខ យតនំ នុបបជជតិ បញច - 

េ កេរ បរនិិព្វន្ត នំ អរេូប បចឆិមភវកិនំ េតសំ 

តតថ ធមម យតនញច  នុបបជជិស តិ ចកខ យតនញច  

នុបបជជតិ      ។ 
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២៤៣ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទ រៈ 

 [៤៨០] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង កនុងទី  

ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទឬ ។ ពួកសត្វ 

ទងំអស់ ែដលមិនមនចកខុ  កលចយុត កលចប់បដិសនធិ ចកខ យតនៈ 

របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ ែតធមម យតនៈ របស់សត្វ 

ទងំេនះ មិនែមនជនឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ កល 

បរនិិព្វ ន កនុងបញច េ ករភព និងពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កនុង 

អរូបភព ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងផង ធមម យ- 

តនៈ នឹងមិនេកើតេឡើងផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ 

របស់សត្វ  នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទី  ចកខ យតនៈ របស់សត្វ 

េនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទឬ ។ ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិ- 

មភព កលចូលេទ កន់បញច េ ករភព ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំ- 

េនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ ែតចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំ- 

េនះ មិនែមនជមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន 

កនុងបញច េ ករភព និងពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កនុងអរូបភព 

ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងផង ចកខ យតនៈ 

មិនេកើតេឡើងផង    កនុងទីេនះ    ។ 
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២៤៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៤៨១] យស  យតថ ឃនយតនំ នុបបជជតិ 

តស  តតថ របូយតនំ នុបបជជិស តីតិ ។ កម- 

វច  ចវន្ត នំ អឃនកនំ កមវចរ ំ ឧបបជជន្ត នំ 

របូវច នំ េតសំ តតថ ឃនយតនំ នុបបជជតិ េន 

ច េតសំ តតថ របូយតនំ នុបបជជិស តិ កមវចេរ 

បរនិិព្វន្ត នំ របូវចេរ បចឆិមភវកិនំ អរបូនំ េតសំ 

តតថ ឃនយតនញច  នុបបជជតិ របូយតនញច  នុបប- 

ជជិស តិ ។ យស   បន យតថ របូយតនំ នុបប- 

ជជិស តិ តស  តតថ ឃនយតនំ នុបបជជតីតិ ។ 

បចឆិមភវកិនំ កមវចរ ំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ 

របូយតនំ នុបបជជិស តិ េន ច េតសំ តតថ ឃន- 

យតនំ នុបបជជតិ កមវចេរ បរនិិព្វន្ត នំ របូវចេរ 

បចឆិមភវកិនំ អរបូនំ េតសំ តតថ របូយតនញច  

នុបបជជិស តិ     ឃនយតនញច      នុបបជជតិ     ។ 
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២៤៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៤៨១] ឃនយតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង កនុងទី 

 រូបយតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទឬ ។ 

ពួកសត្វ ែដលមិនមនឃនៈ កលចយុត ចកកមវចរភព កល 

ចូលេទ កន់កមវចរភព និងពួកសត្វ ជរូបវចរៈ ឃនយតនៈ 

របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ ែតរូបយតនៈ របស់សត្វ 

ទងំេនះ មិនែមនជនឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ កល 

បរនិិព្វ ន កនុងកមវចរភព ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កនុងរូប- 

វចរភព និងពួកអរូប្រពហម ឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើត 

េឡើងផង រូបយតនៈ នឹងមិនេកើតេឡើងផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ង 

េទៀត រូបយតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទី  ឃន- 

យតនៈ របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទឬ ។ ពួកសត្វ 

ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កលចូលេទ កន់កមវចរភព រូបយតនៈ 

របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ ែតឃនយតនៈ របស់ 

សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ កល 

បរនិិព្វ ន កនុងកមវចរភព ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កនុង 

រូបវចរភព និងពួកអរូប្រពហម រូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹង 

មិនេកើតេឡើងផង    ឃនយតនៈ    មិនេកើតេឡើងផង    កនុងទីេនះ    ។ 
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២៤៥ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទ េ  

 [៤៨២] យស  យតថ ឃនយតនំ នុបបជជតិ 

តស  តតថ មនយតនំ នុបបជជិស តីតិ ។ កមវ- 

ច  ចវន្ត នំ អឃនកនំ កមវចរ ំ ឧបបជជន្ត នំ 

របូវច នំ អរបូវច នំ េតសំ តតថ ឃនយតន ំ

នុបបជជតិ េន ច េតសំ តតថ មនយតនំ នុបបជជិ- 

ស តិ កមវចេរ បរនិិព្វន្ត នំ របូវចេរ អរបូវចេរ 

បចឆិមភវកិនំ អសញញស ្ត នំ េតសំ តតថ ឃនយ- 

តនញច  នុបបជជតិ មនយតនញច  នុបបជជិស តិ ។ យស  

 បន យតថ មនយតនំ នុបបជជិស តិ តស  តតថ 

ឃនយតនំ នុបបជជតីតិ ។ បចឆិមភវកិនំ កមវចរ ំ

ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ មនយតនំ នុបបជជិស តិ 

េន ច េតសំ តតថ ឃនយតនំ នុបបជជតិ កម- 

វចេរ បរនិិព្វន្ត នំ របូវចេរ អរបូវចេរ បចឆិមភវកិនំ 

អសញញស ្ត នំ េតសំ តតថ មនយតនញច  នុបបជជិ- 

ស តិ      ឃនយតនញច      នុបបជជតិ     ។ 
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២៤៥ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទ រៈ 

 [៤៨២] ឃនយតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង កនុងទី 
 មនយតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ 

ឬ ។ ពួកសត្វ ែដលមិនមនឃនៈ កលចយុត ចកកមវចរភព 
កលចូលេទ កន់កមវចរភព ពួកសត្វ ជរូបវចរៈ និងជអរូប- 
វចរៈ ឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ 
ែតមនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជនឹងមិនេកើតេឡើង កនុង 
ទីេនះេទ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងកមវចរភព ពួកសត្វ ែដល 
េកើតកនុងបចឆិមភព កនុងរូបវចរភព និងកនុងអរូបវចរភព និងពួកអសញញ- 
សត្វ ឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងផង មនយ- 
តនៈ នឹងមិនេកើតេឡើងផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត មនយ- 
តនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទី  ឃនយតនៈ របស់ 
សត្វេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទឬ ។ ពួកសត្វ ែដលេកើត 
កនុងបចឆិមភព កលចូលេទ កន់កមវចរភព មនយតនៈ របស់ 
សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ ែតឃនយតនៈ របស់ 
សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ កល 
បរនិិព្វ ន កនុងកមវចរភព ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កនុងរូបវ- 
ចរភព និងកនុងអរូបវចរភព និងពួកអសញញសត្វ មនយតនៈ របស់ 
សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងផង ឃនយតនៈ មិនេកើតេឡើងផង 
កនុងទីេនះ    ។ 
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២៤៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៤៨៣] យស  យតថ ឃនយតនំ នុបបជជតិ 

តស  តតថ ធមម យតនំ នុបបជជិស តីតិ ។ សេព្វសំ 

ចវន្ត នំ អឃនកនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ ឃ- 

នយតនំ នុបបជជតិ េន ច េតសំ តតថ ធមម យ- 

តនំ នុបបជជិស តិ កមវចេរ បរនិិព្វន្ត នំ របូវចេរ 

អរបូវចេរ បចឆិមភវកិនំ េតសំ តតថ ឃនយតនញច  

នុបបជជតិ ធមម យតនញច  នុបបជជិស តិ ។ យស   

បន យតថ ធមម យតនំ នុបបជជិស តិ តស  តតថ ឃ- 

នយតនំ នុបបជជតីតិ ។ បចឆិមភវកិនំ កមវចរ ំ

ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ ធមម យតនំ នុបបជជិស តិ 

េន ច េតសំ តតថ ឃនយតនំ នុបបជជតិ កម- 

វចេរ បរនិិព្វន្ត នំ របូវចេរ អរបូវចេរ បចឆិមភវកិនំ 

េតសំ តតថ ធមម យតនញច  នុបបជជិស តិ ឃនយត- 

នញច        នុបបជជតិ     ។ 
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២៤៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៤៨៣] ឃនយតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង កនុង 

ទី  ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះឬ ។ 

ពួកសត្វទងំអស់ ែដលមិនមនឃនៈ កលចយុត កលចប់បដិសនធិ 

ឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ ែតធមម - 

យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជនឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ 

ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងកមវចរភព ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិម- 

ភព កនុងរូបវចរភព និងកនុងអរូបវចរភព ឃនយតនៈ របស់សត្វទងំ- 

េនះ មិនេកើតេឡើងផង ធមម យតនៈ នឹងមិនេកើតេឡើងផង កនុងទីេនះ ។ 

មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទី  

ឃនយតនៈ របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទឬ ។ ពួក 

សត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កលចូលេទ កន់កមវចរភព ធមម - 

យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ ែតឃន- 

យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ពួក 

សត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងកមវចរភព ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព 

កនុងរូបវចរភព និងកនុងអរូបវចរភព ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 

នឹងមិនេកើតេឡើងផង    ឃនយតនៈ   មិនេកើតេឡើងផង   កនុងទីេនះ   ។ 
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២៤៧ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទ េ  

 [៤៨៤] យស  យតថ របូយតនំ នុបបជជតិ 

តស  តតថ មនយតនំ នុបបជជិស តីតិ ។ បញច - 

េ ក  ចវន្ត នំ អរបូនំ េតសំ តតថ របូយតនំ  

នុបបជជតិ េន ច េតសំ តតថ មនយតនំ នុបបជជិ- 

ស តិ បញច េ កេរ បរនិិព្វន្ត នំ អរេូប បចឆិមភ- 

វកិនំ អសញញស ្ត  ចវន្ត នំ េតសំ តតថ របូ- 

យតនញច  នុបបជជតិ មនយតនញច  នុបបជជិស តិ ។ 

យស   បន យតថ មនយតនំ នុបបជជិស តិ តស  

តតថ របូយតនំ នុបបជជតីតិ ។ បចឆិមភវកិនំ បញច - 

េ ករ ំ ឧបបជជន្ត នំ អសញញសត្តំ ឧបបជជន្ត ន ំ

េតសំ តតថ មនយតនំ នុបបជជិស តិ េន ច េតសំ 

តតថ របូយតនំ នុបបជជតិ បញច េ កេរ បរនិិព្វន្ត នំ 

អរេូប បចឆិមភវកិនំ អសញញស ្ត  ចវន្ត នំ េតសំ 

តតថ មនយតនញច  នុបបជជិស តិ របូយតនញច  នុបប- 

ជជតិ     ។ 
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២៤៧ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទ រៈ 

 [៤៨៤] រូបយតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង កនុងទី 

 មនយតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទឬ ។ 

ពួកសត្វ កលចយុត ចកបញច េ ករភព និងពួកអរូប្រពហម រូបយតនៈ 

របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ ែតមនយតនៈ របស់ 

សត្វទងំេនះ មិនែមនជនឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ កល 

បរនិិព្វ ន កនុងបញច េ ករភព ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កនុង 

អរូបភព និងពួកសត្វ កលចយុត ចកអសញញសត្វ រូបយតនៈ របស់ 

សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងផង មនយតនៈ នឹងមិនេកើតេឡើងផង កនុង 

ទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត មនយតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនេកើត 

េឡើង កនុងទី  រូបយតនៈ របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ 

េទឬ ។ ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កលចូលេទ កន់បញច េ - 

ករភព និងពួកសត្វ កលចូលេទ កន់អសញញសត្វ មនយតនៈ របស់ 

សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ ែតរូបយតនៈ របស់សត្វ 

ទងំេនះ មិនែមនជមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន 

កនុងបញច េ ករភព ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កនុងអរូបភព និង 

ពួកសត្វ កលចយុត ចកអសញញសត្វ មនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 

នឹងមិនេកើតេឡើងផង   រូបយតនៈ   មិនេកើតេឡើងផង   កនុងទីេនះ   ។ 
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២៤៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៤៨៥] យស  យតថ របូយតនំ នុបបជជតិ 

តស  តតថ ធមម យតនំ នុបបជជិស តីតិ ។ សេព្វសំ 

ចវន្ត នំ អរបូកនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ របូយ- 

តនំ នុបបជជតិ េន ច េតសំ តតថ ធមម យតនំ នុបប- 

ជជិស តិ បញច េ កេរ បរនិិព្វន្ត នំ អរេូប បចឆិមភវ-ិ 

កនំ េតសំ តតថ របូយតនញច  នុបបជជតិ ធមម យត- 

នញច  នុបបជជិស តិ ។ យស   បន យតថ ធមម - 

យតនំ នុបបជជិស តិ តស  តតថ របូយតនំ នុបប- 

ជជតីតិ ។ បចឆិមភវកិនំ បញច េ ករ ំ ឧបបជជន្ត នំ 

េតសំ តតថ ធមម យតនំ នុបបជជិស តិ េន ច េតសំ 

តតថ របូយតនំ នុបបជជតិ បញច េ កេរ បរនិិព្វន្ត នំ 

អរេូប បចឆិមភវកិនំ េតសំ តតថ ធមម យតនញច  នុ- 

បបជជិស តិ       របូយតនញច       នុបបជជតិ      ។ 
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២៤៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៤៨៥] រូបយតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង កនុងទី  

ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទឬ ។ ពួក 

សត្វទងំអស់ កលចយុត និងពួកអរូប្រពហម កលចប់បដិសនធិ រូប- 

យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ ែតធមម យតនៈ  

របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជនឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ 

កលបរនិិព្វ ន កនុងបញច េ ករភព និងពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព 

កនុងអរូបភព រូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងផង ធមម យ- 

តនៈ នឹងមិនេកើតេឡើងផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ 

របស់សត្វ  នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទី  រូបយតនៈ របស់សត្វ 

េនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទឬ ។ ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិម- 

ភព កលចូលេទ កន់បញច េ ករភព ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំ- 

េនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ ែតរូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 

មិនែមនជមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុង 

បញច េ ករភព និងពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កនុងអរូបភព ធមម - 

យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងផង រូបយតនៈ មិន 

េកើតេឡើងផង   កនុងទីេនះ    ។ 
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២៤៩ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទ េ  

 [៤៨៦] យស  យតថ មនយតនំ នុបបជជតិ តស  

តតថ ធមម យតនំ នុបបជជិស តីតិ ។ សេព្វសំ ចវន្ត នំ 

អចិត្តកនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ មនយតនំ នុបប- 

ជជតិ េន ច េតសំ តតថ ធមម យតនំ នុបបជជិស តិ 

បរនិិព្វន្ត នំ េតសំ តតថ មនយតនញច  នុបបជជតិ ធមម - 

យតនញច  នុបបជជិស តិ ។ យស   បន យតថ ធមម - 

យតនំ នុបបជជិស តិ តស  តតថ មនយតនំ នុបប- 

ជជតីតិ ។ បចឆិមភវកិនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ 

ធមម យតនំ នុបបជជិស តិ េន ច េតសំ តតថ មន- 

យតនំ នុបបជជតិ បរនិិព្វន្ត នំ េតសំ តតថ ធមម យ- 

តនញច       នុបបជជិស តិ      មនយតនញច       នុបបជជតិ     ។ 

 [៤៨៧] យស  ចកខ យតនំ ឧបបជជិតថ តស  

េ យតនំ ឧបបជជិស តីតិ ។ បចឆិមភវកិនំ េយ 

ច អរបូំ ឧបបជជិ ្វ  បរនិិព្វ យិស ន្តិ េតសំ ចកខ - 

យតនំ ឧបបជជិតថ េន ច េតសំ េ យតនំ 

ឧបបជជិស តិ        ឥតេរសំ         េតសំ         ចកខ យតនញច  
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២៤៩ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទ រៈ 

 [៤៨៦] មនយតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង កនុងទី  
ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទឬ ។ ពួកសត្វ 
ទងំអស់ ែដលមិនមនចិត្ត កលចយុត កលចប់បដិសនធិ មនយតនៈ 
របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ ែតធមម យតនៈ របស់សត្វ 
ទងំេនះ មិនែមនជនឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ កល 
បរនិិព្វ ន មនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងផង ធមម - 
យតនៈ នឹងមិនេកើតេឡើងផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម - 
យតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទី  មនយតនៈ 
របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទឬ ។ ពួកសត្វ ែដល 
េកើតកនុងបចឆិមភព កលចប់បដិសនធិ ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 
នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ ែតមនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិន 
ែមនជមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន ធមម - 
យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងផង មនយតនៈ មិន 
េកើតេឡើងផង   កនុងទីេនះ   ។ 
 [៤៨៧] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើងេហើយ េ - 
យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងេកើតេឡើងែដរឬ ។ ប ្ដ ពួកសត្វ ែដលេកើត 
កនុងបចឆិមភព ពួកសត្វ  ចូលេទ កន់អរូបភពេហើយ នឹងបរនិិព្វ ន 
ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ េកើតេឡើងេហើយ ែតេ យតនៈ របស់សត្វ 
ទងំេនះ  នឹងមិនេកើតេឡើងេទ  ចកខ យតនៈ  របស់សត្វទងំេនះ  េ្រកេនះ 
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២៥០ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

ឧបបជជិតថ េ យតនញច  ឧបបជជិស តិ ។ យស   
បន េ យតនំ ឧបបជជិស តិ តស  ចកខ យតនំ 
ឧបបជជិ ថ តិ     ។       មន្ត       ។ 
 [៤៨៨] យស  ចកខ យតនំ ឧបបជជិតថ តស  
ឃនយតនំ ឧបបជជិស តីតិ ។ បចឆិមភវកិនំ េយ 
ច របូវចរ ំ អរបូវចរ(ំ១) ឧបបជជិ ្វ  បរនិិព្វ យិស ន្តិ 
េតសំ ចកខ យតនំ ឧបបជជិតថ េន ច េតសំ ឃន- 
យតនំ ឧបបជជិស តិ ឥតេរសំ េតសំ ចកខ យតនញច  
ឧបបជជិតថ ឃនយតនញច  ឧបបជជិស តិ ។ យស   
បន ឃនយតនំ ឧបបជជិស តិ តស  ចកខ យតនំ 
ឧបបជជិ ថ តិ     ។     មន្ត       ។ 
 [៤៨៩] យស  ចកខ យតនំ ឧបបជជិតថ តស  
របូយតនំ ឧបបជជិស តីតិ ។ បចឆិមភវកិនំ េយ ច 
អរបូំ ឧបបជជិ ្វ  បរនិិព្វ យិស ន្តិ េតសំ ចកខ យតនំ 
ឧបបជជិតថ េន ច េតសំ របូយតនំ ឧបបជជិស តិ ឥត- 
េរសំ េតសំ ចកខ យតនញច  ឧបបជជិតថ របូយតនញច  
ឧបបជជិស តិ ។ យស   បន របូយតនំ ឧបបជជិ- 
ស តិ តស  ចកខ យតនំ ឧបបជជិ ថ តិ ។ មន្ត  ។ 
      ១   ឱ.   អយំ   បេ    នតថិ   ។ 
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២៥០ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

េកើតេឡើងេហើយផង េ យតនៈ នឹងេកើតេឡើងផង ។ មួយយ៉ង 
េទៀត េ យតនៈ របស់សត្វ  នឹងេកើតេឡើង ចកខ យតនៈ 
របស់សត្វេនះ    េកើតេឡើងេហើយែដរឬ   ។   េអើ    ។ 
 [៤៨៨] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើងេហើយ ឃន- 
យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងេកើតេឡើងែដរឬ ។ ប ្ដ ពួកសត្វ ែដល 
េកើតកនុងបចឆិមភព ពួកសត្វ  ចូលេទ កន់រូបវចរភព និងអរូបវចរ- 
ភពេហើយ នឹងបរនិិព្វ ន ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ េកើតេឡើង 
េហើយ ែតឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងេទ ចកខ - 
យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ េ្រកេនះ េកើតេឡើងេហើយផង ឃនយតនៈ 
នឹងេកើតេឡើងផង ។ មួយយ៉ងេទៀត ឃនយតនៈ របស់សត្វ  នឹង 
េកើតេឡើង ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ េកើតេឡើងេហើយែដរឬ ។ េអើ ។ 
 [៤៨៩] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើងេហើយ រូប- 
យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងេកើតេឡើងែដរឬ ។ ប ្ដ ពួកសត្វ ែដល 
េកើតកនុងបចឆិមភព ពួកសត្វ  ចូលេទ កន់អរូបភពេហើយ នឹងបរនិិព្វ ន 
ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ េកើតេឡើងេហើយ ែតរូបយតនៈ របស់ 
សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងេទ ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 
េ្រកេនះ េកើតេឡើងេហើយផង រូបយតនៈ នឹងេកើតេឡើងផង ។ មួយ 
យ៉ងេទៀត រូបយតនៈ របស់សត្វ  នឹងេកើតេឡើង ចកខ យតនៈ 
របស់សត្វេនះ     េកើតេឡើងេហើយែដរឬ     ។    េអើ   ។ 
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២៥១ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទ េ  

 [៤៩០] យស  ចកខ យតនំ ឧបបជជិតថ តស  

មនយតនំ ។ េប ។ ធមម យតនំ ឧបបជជិស តីតិ ។ 

បចឆិមភវកិនំ េតសំ ចកខ យតនំ ឧបបជជិតថ េន ច 

េតសំ ធមម យតនំ ឧបបជជិស តិ ឥតេរសំ េតសំ ចកខ - 

យតនញច  ឧបបជជិតថ ធមម យតនញច  ឧបបជជិស តិ ។ 

យស   បន ធមម យតនំ ឧបបជជិស តិ តស  ចកខ - 

យតនំ     ឧបបជជិ ថ តិ      ។      មន្ត      ។ 

 [៤៩១] យស  ឃនយតនំ ឧបបជជិតថ តស  

របូយតនំ ឧបបជជិស តីតិ ។ បចឆិមភវកិនំ េយ ច 

អរបូំ ឧបបជជិ ្វ  បរនិិព្វ យិស ន្តិ េតសំ ឃនយតនំ 

ឧបបជជិតថ េន ច េតសំ របូយតនំ ឧបបជជិស តិ ឥត- 

េរសំ េតសំ ឃនយតនញច  ឧបបជជិតថ របូយតនញច  

ឧបបជជិស តិ ។ យស   បន របូយតនំ ឧបបជជិ- 

ស តិ      តស       ឃនយតនំ      ឧបបជជិ ថ តិ     ។     មន្ត     ។ 
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២៥១ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទ រៈ 

 [៤៩០] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើងេហើយ មន- 

យតនៈ ។ េប ។ ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងេកើតេឡើងែដរឬ ។ 

ចកខ យតនៈ របស់ពួកសត្វេនះ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព េកើតេឡើងេហើយ 

ែតធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងេទ ចកខ យតនៈ 

របស់សត្វទងំេនះ េ្រកេនះ េកើតេឡើងេហើយផង ធមម យតនៈ នឹង 

េកើតេឡើងផង ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់សត្វ  នឹង 

េកើតេឡើង ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ េកើតេឡើងេហើយែដរឬ ។ 

េអើ    ។ 

 [៤៩១] ឃនយតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើងេហើយ រូប- 

យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងេកើតេឡើងែដរឬ ។ ប ្ដ ពួកសត្វ ែដល 

េកើតកនុងបចឆិមភព ពួកសត្វ  ចូលេទ កន់អរូបភពេហើយ នឹងបរ-ិ 

និព្វ ន ឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ េកើតេឡើងេហើយ ែតរូប- 

យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងេទ ឃនយតនៈ របស់ 

សត្វទងំេនះ េ្រកេនះ េកើតេឡើងេហើយផង រូបយតនៈ នឹងេកើត 

េឡើងផង ។ មួយយ៉ងេទៀត រូបយតនៈ របស់សត្វ  នឹង 

េកើតេឡើង ឃនយតនៈ របស់សត្វេនះ េកើតេឡើងេហើយែដរឬ ។ 

េអើ     ។ 



510 

 

២៥២ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៤៩២] យស  ឃនយតនំ ឧបបជជិតថ តស  

មនយតនំ ។ េប ។ ធមម យតនំ ឧបបជជិស តីតិ ។ 

បចឆិមភវកិនំ េតសំ ឃនយតនំ ឧបបជជិតថ េន 

ច េតសំ ធមម យតនំ ឧបបជជិស តិ ឥតេរសំ េតសំ 

ឃនយតនញច  ឧបបជជិតថ ធមម យតនញច  ឧបបជជិ - 

ស តិ ។ យស   បន ធមម យតនំ ឧបបជជិ- 

ស តិ តស  ឃនយតនំ ឧបបជជិ ថ តិ ។ មន្ត  ។ 

 [៤៩៣] យស  របូយតនំ ឧបបជជិតថ តស  

មនយតនំ ។ េប ។ ធមម យតនំ ឧបបជជិស តីតិ ។ 

បចឆិមភវកិនំ េតសំ របូយតនំ ឧបបជជិតថ េន ច 

េតសំ ធមម យតនំ ឧបបជជិស តិ ឥតេរសំ េតសំ 

របូយតនញច  ឧបបជជិតថ ធមម យតនញច  ឧបបជជិស តិ ។ 

យស   បន ធមម យតនំ ឧបបជជិស តិ តស  

របូយតនំ      ឧបបជជិ ថ តិ     ។      មន្ត       ។ 
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២៥២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៤៩២] ឃនយតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើងេហើយ មន- 

យតនៈ ។ េប ។ ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងេកើតេឡើងែដរ 

ឬ ។ ឃនយតនៈ របស់ពួកសត្វេនះ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព េកើត 

េឡើងេហើយ ែតធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងេទ 

ឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ េ្រកេនះ េកើតេឡើងេហើយផង ធមម - 

យតនៈ នឹងេកើតេឡើងផង ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់ 

សត្វ  នឹងេកើតេឡើង ឃនយតនៈ របស់សត្វេនះ េកើតេឡើង 

េហើយែដរឬ    ។    េអើ    ។ 

 [៤៩៣] រូបយតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើងេហើយ មន- 

យតនៈ ។ េប ។ ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងេកើតេឡើងែដរ 

ឬ ។ រូបយតនៈ របស់ពួកសត្វេនះ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព េកើត 

េឡើងេហើយ ែតធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងេទ 

រូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ េ្រកេនះ េកើតេឡើងេហើយផង ធមម - 

យតនៈ នឹងេកើតេឡើងផង ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់សត្វ 

 នឹងេកើតេឡើង រូបយតនៈ របស់សត្វេនះ េកើតេឡើងេហើយ 

ែដរឬ    ។    េអើ    ។ 
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២៥៣ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទ េ  

 [៤៩៤] យស  មនយតនំ ឧបបជជិតថ តស  

ធមម យតនំ ឧបបជជិស តីតិ ។ បចឆិមភវកិនំ េតសំ 

មនយតនំ ឧបបជជិតថ េន ច េតសំ ធមម យតន ំ

ឧបបជជិស តិ ឥតេរសំ េតសំ មនយតនញច  ឧបប- 

ជជិតថ ធមម យតនញច  ឧបបជជិស តិ ។ យស   បន 

ធមម យតនំ ឧបបជជិស តិ តស  មនយតនំ ឧបបជជិ- 

ថ តិ     ។      មន្ត      ។ 

 [៤៩៥] យតថ ចកខ យតនំ ឧបបជជិតថ ។ េប ។ 

 [៤៩៦] យស  យតថ ចកខ យតនំ ឧបបជជិតថ 

តស  តតថ េ យតនំ ឧបបជជិស តីតិ ។ បញច េ - 

កេរ បចឆិមភវកិនំ េតសំ តតថ ចកខ យតនំ ឧ- 

បបជជិតថ េន ច េតសំ តតថ េ យតនំ ឧបបជជិស តិ 

ឥតេរសំ បញច េ ក នំ េតសំ តតថ ចកខ យតនញច  

ឧបបជជិតថ េ យតនញច  ឧបបជជិស តិ ។ យស  

 បន យតថ េ យតនំ ឧបបជជិស តិ តស  

តតថ      ចកខ យតនំ      ឧបបជជិ ថ តិ      ។      មន្ត       ។ 
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២៥៣ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទ រៈ 

 [៤៩៤] មនយតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើងេហើយ ធមម - 

យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងេកើតេឡើងែដរឬ ។ មនយតនៈ របស់ 

ពួកសត្វេនះ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព េកើតេឡើងេហើយ ែតធមម យតនៈ 

របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងេទ មនយតនៈ របស់សត្វទងំ- 

េនះ េ្រកេនះ េកើតេឡើងេហើយផង ធមម យតនៈ នឹងេកើតេឡើងផង ។ 

មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់សត្វ  នឹងេកើតេឡើង មន- 

យតនៈ   របស់សត្វេនះ   េកើតេឡើងេហើយែដរឬ   ។   េអើ   ។ 

 [៤៩៥] ចកខ យតនៈ េកើតេឡើងេហើយ កនុងទី  ។ េប ។ 

 [៤៩៦] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើងេហើយ កនុង 

ទី  េ យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងេកើតេឡើង កនុងទីេនះ 

ែដរឬ ។ ចកខ យតនៈ របស់ពួកសត្វេនះ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព 

កនុងបញច េ ករភព េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះ ែតេ យតនៈ របស់ 

សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ចកខ យតនៈ របស់ពួកសត្វ 

ជបញច េ ករៈេនះ េ្រកេនះ េកើតេឡើងេហើយផង េ យតនៈ នឹង 

េកើតេឡើងផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត េ យតនៈ របស់ 

សត្វ  នឹងេកើតេឡើង កនុងទី  ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ 

េកើតេឡើងេហើយ    កនុងទីេនះែដរឬ    ។   េអើ    ។ 
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២៥៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៤៩៧] យស  យតថ ចកខ យតនំ ឧបបជជិតថ 

តស  តតថ ឃនយតនំ ឧបបជជិស តីតិ ។ កម- 

វចេរ បចឆិមភវកិនំ របូវច នំ េតសំ តតថ ចកខ - 

យតនំ ឧបបជជិតថ េន ច េតសំ តតថ ឃនយតនំ 

ឧបបជជិស តិ ឥតេរសំ កមវច នំ េតសំ តតថ 

ចកខ យតនញច  ឧបបជជិតថ ឃនយតនញច  ឧបបជជិ - 

ស តិ ។ យស   បន យតថ ឃនយតនំ ។ េប ។ 

មន្ត      ។ 

 [៤៩៨] យស  យតថ ចកខ យតនំ ឧបបជជិតថ 

តស  តតថ របូយតនំ ឧបបជជិស តីតិ ។ បញច េ កេរ 

បចឆិមភវកិនំ េតសំ តតថ ចកខ យតនំ ឧបបជជិតថ 

េន ច េតសំ តតថ របូយតនំ ឧបបជជិស តិ ឥតេរសំ  

បញច េ ក នំ េតសំ តតថ ចកខ យតនញច  ឧបបជជិតថ 

របូយតនញច  ឧបបជជិស តិ ។ យស   បន យតថ 

រ ូបយតនំ      ឧបបជជិស តិ      តស       តតថ     ចកខ យតនំ 
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២៥៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៤៩៧] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើងេហើយ កនុងទី 

 ឃនយតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងេកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ 

ចកខ យតនៈ របស់ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កនុងកមវចរភព 

និងរបស់ពួកសត្វ ជរូបវចរៈេនះ េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះ ែត 

ឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ 

ចកខ យតនៈ របស់ពួកសត្វជកមវចរៈេនះ េ្រកេនះ េកើតេឡើងេហើយ 

ផង ឃនយតនៈ នឹងេកើតេឡើងផង កនុងទីេនះ ។ មួយ 

យ៉ងេទៀត ឃនយតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើងេហើយ កនុងទី 

   ។   េប   ។   េអើ   ។ 

 [៤៩៨] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើងេហើយ កនុង 

ទី  រូបយតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងេកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរ 

ឬ ។ ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព 

កនុងបញច េ ករភព េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះ ែតរូបយតនៈ របស់ 

សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ចកខ យតនៈ របស់ 

បញច េ ករសត្វទងំេនះ េ្រកេនះ េកើតេឡើងេហើយផង រូបយតនៈ 

នឹងេកើតេឡើងផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត រូបយតនៈ របស់ 

សត្វ      នឹងេកើតេឡើង     កនុងទី      ចកខ យតនៈ     របស់សត្វេនះ 
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២៥៥ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទ េ  

ឧបបជជិ ថ តិ ។ អសញញស ្ត នំ េតសំ តតថ របូយតនំ 

ឧបបជជិស តិ េន ច េតសំ តតថ ចកខ យតនំ ឧបប- 

ជជិតថ បញច េ ក នំ េតសំ តតថ របូយតនញច  ឧបប- 

ជជិស តិ      ចកខ យតនញច       ឧបបជជិតថ      ។ 

 [៤៩៩] យស  យតថ ចកខ យតនំ ឧបបជជិតថ 

តស  តតថ មនយតនំ ឧបបជជិស តីតិ ។ បញច េ កេរ 

បចឆិមភវកិនំ េតសំ តតថ ចកខ យតនំ ឧបបជជិតថ 

េន ច េតសំ តតថ មនយតនំ ឧបបជជិស តិ ឥតេរសំ 

បញច េ ក នំ េតសំ តតថ ចកខ យតនញច  ឧបបជជិតថ 

មនយតនញច  ឧបបជជិស តិ ។ យស   បន យតថ 

មនយតនំ ឧបបជជិស តិ តស  តតថ ចកខ យតនំ 

ឧបបជជិ ថ តិ ។ អរបូនំ េតសំ តតថ មនយតនំ 

ឧបបជជិស តិ េន ច េតសំ តតថ ចកខ យតន ំ

ឧបបជជិតថ បញច េ ក នំ េតសំ តតថ មនយតនញច  

ឧបបជជិស តិ      ចកខ យតនញច       ឧបបជជិតថ     ។ 
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២៥៥ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទ រៈ 

េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះែដរឬ ។ រូបយតនៈ របស់ពួកអសញញសត្វ 
េនះ នឹងេកើតេឡើង កនុងទីេនះ ែតចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 
មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះេទ រូបយតនៈ របស់ពួកសត្វជបញច េ - 
ករៈេនះ នឹងេកើតេឡើងផង ចកខ យតនៈ េកើតេឡើងេហើយផង កនុង 
ទីេនះ   ។ 
 [៤៩៩] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើងេហើយ កនុងទី 

 មនយតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងេកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ 
ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កនុងបញច េ - 
ករភព េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះ ែតមនយតនៈ របស់សត្វទងំ 
េនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ចកខ យតនៈ របស់ពួកសត្វជ 
បញច េ ករៈេនះ េ្រកេនះ េកើតេឡើងេហើយផង មនយតនៈ នឹង 
េកើតេឡើងផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត មនយតនៈ របស់ 
សត្វ  នឹងេកើតេឡើង កនុងទី  ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ េកើត 
េឡើងេហើយ កនុងទីេនះែដរឬ ។ មនយតនៈ របស់ពួកអរូប្រពហមេនះ 
នឹងេកើតេឡើង កនុងទីេនះ ែតចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិន 
េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះេទ មនយតនៈ របស់ពួកសត្វជបញច េ ករៈ 
េនះ នឹងេកើតេឡើងផង ចកខ យតនៈ េកើតេឡើងេហើយផង កនុងទី 
េនះ     ។ 
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២៥៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៥០០] យស  យតថ ចកខ យតនំ ឧបបជជិតថ 

តស  តតថ ធមម យតនំ ឧបបជជិស តីតិ ។ បញច េ កេរ 

បចឆិមភវកិនំ េតសំ តតថ ចកខ យតនំ ឧបបជជិតថ 

េន ច េតសំ តតថ ធមម យតនំ ឧបបជជិស តិ ឥតេរសំ 

បញច េ ក នំ េតសំ តតថ ចកខ យតនញច  ឧបបជជិតថ 

ធមម យតនញច  ឧបបជជិស តិ ។ យស   បន យតថ 

ធមម យតនំ ឧបបជជិស តិ តស  តតថ ចកខ យតនំ 

ឧបបជជិ ថ តិ ។ អសញញស ្ត នំ អរបូនំ េតសំ តតថ 

ធមម យតនំ ឧបបជជិស តិ េន ច េតសំ តតថ ចកខ - 

យតនំ ឧបបជជិតថ បញច េ ក នំ េតសំ តតថ ធមម - 

យតនញច  ឧបបជជិស តិ ចកខ យតនញច  ឧបបជជិតថ ។ 

 [៥០១] យស  យតថ ឃនយតនំ ឧបបជជិតថ 

តស  តតថ របូយតនំ ឧបបជជិស តីតិ ។ កមវចេរ 

បចឆិមភវកិនំ េតសំ តតថ ឃនយតនំ ឧបបជជិតថ េន 

ច េតសំ តតថ របូយតនំ ឧបបជជិស តិ ឥតេរសំ កមវ- 

ច នំ    េតសំ     តតថ    ឃនយតនញច     ឧបបជជិតថ    របូយតនញច  
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២៥៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៥០០] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើងេហើយ កនុងទី 
 ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងេកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ 

ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កនុងបញច - 
េ ករភព េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះ ែតធមម យតនៈ របស់សត្វ 
ទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ចកខ យតនៈ របស់បញច - 
េ ករសត្វទងំេនះ េ្រកេនះ េកើតេឡើងេហើយផង ធមម យតនៈ នឹង 
េកើតេឡើងផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់ 
សត្វ  នឹងេកើតេឡើង កនុងទី  ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ 
េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះែដរឬ ។ ធមម យតនៈ របស់ពួកអសញញសត្វ 
និងអរូប្រពហមទងំេនះ នឹងេកើតេឡើង កនុងទីេនះ ែតចកខ យតនៈ របស់ 
សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះេទ ធមម យតនៈ របស់ 
បញច េ ករសត្វេនះ នឹងេកើតេឡើងផង ចកខ យតនៈ េកើតេឡើងេហើយ 
ផង   កនុងទីេនះ   ។ 
 [៥០១] ឃនយតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើងេហើយ កនុង 
ទី  រូបយតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងេកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរ 
ឬ ។ ឃនយតនៈ របស់ពួកសត្វទងំេនះ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព 
កនុងកមវចរភព េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះ ែតរូបយតនៈ របស់ 
សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ឃនយតនៈ របស់ 
ពួកកមវចរសត្វេនះ     េ្រកេនះ      េកើតេឡើងេហើយផង     រូបយតនៈ 
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២៥៧ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទ េ  

ឧបបជជិស តិ ។ យស   បន យតថ របូយតនំ 
ឧបបជជិស តិ តស  តតថ ឃនយតនំ ឧបបជជិ ថ តិ ។ 
របូវច នំ េតសំ តតថ របូយតនំ ឧបបជជិស តិ េន 
ច េតសំ តតថ ឃនយតនំ ឧបបជជិតថ កមវច នំ 
េតសំ តតថ របូយតនញច  ឧបបជជិស តិ ឃនយត- 
នញច       ឧបបជជិតថ     ។ 
 [៥០២] យស  យតថ ឃនយតនំ ឧបបជជិតថ 
តស  តតថ មនយតនំ ។ េប ។ ធមម យតនំ 
ឧបបជជិស តីតិ ។ កមវចេរ បចឆិមភវកិនំ េតសំ 
តតថ ឃនយតនំ ឧបបជជិតថ េន ច េតសំ តតថ 
ធមម យតនំ ឧបបជជិស តិ ឥតេរសំ កមវច នំ 
េតសំ តតថ ឃនយតនញច  ឧបបជជិតថ ធមម យត- 
នញច  ឧបបជជិស តិ ។ យស   បន យតថ ធមម យ- 
តនំ ឧបបជជិស តិ តស  តតថ ឃនយតនំ ឧបប- 
ជជិ ថ តិ ។ របូវច នំ េតសំ តតថ ធមម យតនំ 
ឧបបជជិស តិ េន ច េតសំ តតថ ឃនយតនំ 
ឧបបជជិតថ កមវច នំ េតសំ តតថ ធមម យតនញច  
ឧបបជជិស តិ      ឃនយតនញច       ឧបបជជិតថ     ។ 
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២៥៧ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទ រៈ 

នឹងេកើតេឡើងផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត រូបយតនៈ របស់ 
សត្វ  នឹងេកើតេឡើង កនុងទី  ឃនយតនៈ របស់សត្វេនះ 
េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះែដរឬ ។ រូបយតនៈ របស់ពួកសត្វជរូបវចរៈ 
េនះ នឹងេកើតេឡើង កនុងទីេនះ ែតឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 
មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះេទ រូបយតនៈ របស់ពួកសត្វជកមវចរៈ 
នឹងេកើតេឡើងផង ឃនយតនៈ េកើតេឡើងេហើយផង កនុងទីេនះ ។ 
 [៥០២] ឃនយតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើងេហើយ កនុង 
ទី  មនយតនៈ ។ េប ។ ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងេកើត  
េឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ ឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ ែដល 
េកើតកនុងបចឆិមភព កនុងកមវចរភព េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះ ែត 
ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ឃ- 
នយតនៈ របស់ពួកសត្វជកមវចរៈេនះ េ្រកេនះ េកើតេឡើងេហើយផង 
ធមម យតនៈ នឹងេកើតេឡើងផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម - 
យតនៈ របស់សត្វ  នឹងេកើតេឡើង កនុងទី  ឃនយតនៈ របស់ 
សត្វេនះ េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះែដរឬ ។ ធមម យតនៈ របស់ 
ពួកសត្វជរូបវចរៈេនះ នឹងេកើតេឡើង កនុងទីេនះ ែតឃនយតនៈ របស់ 
សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះេទ ធមម យតនៈ របស់ 
សត្វជកមវចរៈទងំេនះ នឹងេកើតេឡើងផង ឃនយតនៈ េកើតេឡើង 
េហើយផង   កនុងទីេនះ    ។ 
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២៥៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៥០៣] យស  យតថ របូយតនំ ឧបបជជិតថ 

តស  តតថ មនយតនំ ឧបបជជិស តីតិ ។ បញច េ កេរ 

បចឆិមភវកិនំ អសញញស ្ត នំ េតសំ តតថ របូយតនំ 

ឧបបជជិតថ េន ច េតសំ តតថ មនយតនំ ឧបបជជិ- 

ស តិ ឥតេរសំ បញច េ ក នំ េតសំ តតថ របូ- 

យតនញច  ឧបបជជិតថ មនយតនញច  ឧបបជជិស តិ ។ 

យស   បន យតថ មនយតនំ ឧបបជជិស តិ តស  

តតថ របូយតនំ ឧបបជជិ ថ តិ ។ អរបូនំ េតសំ 

តតថ មនយតនំ ឧបបជជិស តិ េន ច េតសំ តតថ 

របូយតនំ ឧបបជជិតថ បញច េ ក នំ ចវន្ត នំ េតសំ 

តតថ មនយតនញច  ឧបបជជិស តិ របូយតនញច  

ឧបបជជិតថ      ។ 

 [៥០៤] យស  យតថ របូយតនំ ឧបបជជិតថ តស  

តតថ ធមម យតនំ ឧបបជជិស តីតិ ។ បញច េ កេរ បចឆិម- 

ភវកិនំ េតសំ តតថ របូយតនំ ឧបបជជិតថ េន ច េតសំ 

តតថ ធមម យតនំ ឧបបជជិស តិ ឥតេរសំ បញច េ ក នំ 

អសញញស ្ត នំ         េតសំ       តតថ        របូយតនញច         ឧបបជជិតថ 
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២៥៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៥០៣] រូបយតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើងេហើយ កនុង 
ទី  មនយតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងេកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ 
រូបយតនៈ របស់ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កនុងបញច េ ករភព 
និងរបស់ពួកអសញញសត្វេនះ េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះ ែតមន- 
យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ រូបយ- 
តនៈ របស់សត្វជបញច េ ករៈទងំេនះ េ្រកេនះ េកើតេឡើងេហើយផង 
មនយតនៈ នឹងេកើតេឡើងផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត មន- 
យតនៈ របស់សត្វ  នឹងេកើតេឡើង កនុងទី  រូបយតនៈ របស់ 
សត្វេនះ េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះែដរឬ ។ មនយតនៈ របស់ 
អរូប្រពហមទងំេនះ នឹងេកើតេឡើង កនុងទីេនះ ែតរូបយតនៈ របស់ 
សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះេទ មនយតនៈ របស់ 
សត្វជបញច េ ករៈទងំេនះ កលចយុត នឹងេកើតេឡើងផង រូបយតនៈ 
េកើតេឡើងេហើយផង   កនុងទីេនះ   ។ 
 [៥០៤] រូបយតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើងេហើយ កនុងទី 

 ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងេកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ 
រូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កនុងបញច េ - 
ករភព េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះ ែតធមម យតនៈ របស់សត្វទងំ- 
េនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ រូបយតនៈ របស់ពួកសត្វជបញច - 
េ ករៈ   និងរបស់អសញញសត្វទងំេនះ   េ្រកេនះ   េកើតេឡើងេហើយផង 
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២៥៩ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទ េ  

ធមម យតនញច  ឧបបជជិស តិ ។ យស   បន យតថ 
ធមម យតនំ ឧបបជជិស តិ តស  តតថ របូយតនំ 
ឧបបជជិ ថ តិ ។ អរបូនំ េតសំ តតថ ធមម យតនំ 
ឧបបជជិស តិ េន ច េតសំ តតថ របូយតនំ ឧបបជជិតថ 
បញច េ ក នំ អសញញស ្ត នំ េតសំ តតថ ធមម - 
យតនញច      ឧបបជជិស តិ     របូយតនញច      ឧបបជជិតថ     ។ 

 [៥០៥] យស  យតថ មនយតនំ ឧបបជជិតថ 
តស  តតថ ធមម យតនំ ឧបបជជិស តីតិ ។ បចឆិមភ- 
វកិនំ េតសំ តតថ មនយតនំ ឧបបជជិតថ េន ច 
េតសំ តតថ ធមម យតនំ ឧបបជជិស តិ ឥតេរសំ ច- 
តុេ ក នំ បញច េ ក នំ េតសំ តតថ មនយត- 
នញច  ឧបបជជិតថ ធមម យតនញច  ឧបបជជិស តិ ។ យស  

 បន យតថ ធមម យតនំ ឧបបជជិស តិ តស  តតថ 
មនយតនំ ឧបបជជិ ថ តិ ។ អសញញស ្ត នំ េតសំ 
តតថ ធមម យតនំ ឧបបជជិស តិ េន ច េតសំ តតថ 
មនយតនំ ឧបបជជិតថ ចតុេ ក នំ បញច េ ក នំ 
េតសំ តតថ ធមម យតនញច  ឧបបជជិស តិ មនយតនញច  
ឧបបជជិតថ      ។ 
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២៥៩ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទ រៈ 

ធមម យតនៈ នឹងេកើតេឡើងផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម - 
យតនៈ របស់សត្វ  នឹងេកើតេឡើង កនុងទី  រូបយតនៈ របស់សត្វ 
េនះ េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះែដរឬ ។ ធមម យតនៈ របស់ពួកអរូប- 
្រពហមេនះ នឹងេកើតេឡើង កនុងទីេនះ ែតរូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 
មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះេទ ធមម យតនៈ របស់ពួកសត្វជបញច េ - 
ករៈ និងរបស់អសញញសត្វទងំេនះ នឹងេកើតេឡើងផង រូបយតនៈ េកើត 
េឡើងេហើយផង    កនុងទីេនះ    ។ 
 [៥០៥] មនយតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើងេហើយ កនុង 
ទី  ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងេកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ 
មនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព េកើតេឡើងេហើយ 
កនុងទីេនះ ែតធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុង 
ទីេនះេទ មនយតនៈ របស់ពួកសត្វ ជចតុេ ករៈ និងជបញច េ - 
ករៈេនះ េ្រកេនះ េកើតេឡើងេហើយផង ធមម យតនៈ នឹងេកើតេឡើងផង 
កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់សត្វ  នឹងេកើត 
េឡើង កនុងទី  មនយតនៈ របស់សត្វេនះ េកើតេឡើងេហើយ កនុង 
ទីេនះែដរឬ ។ ធមម យតនៈ របស់អសញញសត្វទងំេនះ នឹងេកើតេឡើង 
កនុងទីេនះ ែតមនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុង 
ទីេនះេទ ធមម យតនៈ របស់ពួកសត្វ ជចតុេ ករៈ និងជបញច េ ករៈ 
េនះ  នឹងេកើតេឡើងផង  មនយតនៈ  េកើតេឡើងេហើយផង  កនុងទីេនះ  ។ 
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២៦០ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៥០៦] យស  ចកខ យតនំ នុបបជជិតថ តស  
េ យតនំ នុបបជជិស តីតិ ។ នតថិ ។ យស   
បន(១) េ យតនំ នុបបជជិស តិ តស (២) ចកខ - 
យតនំ      នុបបជជិ ថ តិ      ។      ឧបបជជិតថ     ។ 
 [៥០៧] យស  ចកខ យតនំ នុបបជជិតថ តស  
ឃនយតនំ ។ េប ។ របូយតនំ មនយតនំ ធមម យ- 
តនំ នុបបជជិស តីតិ ។ នតថិ ។ យស   បន ធមម យ- 
តនំ នុបបជជិស តិ តស  ចកខ យតនំ នុបបជជិ ថ តិ ។ 
នុបបជជិតថ(៣)     ។ 
 [៥០៨] យស  ឃនយតនំ ។ េប ។ របូយ- 
តនំ មនយតនំ នុបបជជិតថ តស  ធមម យតនំ នុបបជជិ- 
ស តីតិ ។ នតថិ ។ យស   បន ធមម យតន ំ
នុបបជជិស តិ តស  មនយតនំ នុបបជជិ ថ តិ ។ ឧបប- 
ជជិតថ      ។ 
 [៥០៩ ]     យតថ     ចកខ យតនំ     នុបបជជិតថ     ។     េប    ។ 
 [៥១០] យស  យតថ ចកខ យតនំ នុបបជជិតថ 
តស  តតថ េ យតនំ នុបបជជិស តីតិ ។ មន្ត  ។ 
     ១  ឱ.  ឯតថន្តេរ  យ ថ តិ  ទិស តិ ។ ២  ឱ. ឯតថន្តេរ  ត ថ តិ  ទិស តិ ។  ៣ ឱ.  ឧបបជជិតថ   ។ 
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២៦០ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៥០៦] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើងេហើយ 

េ យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងេទឬ ។ មិនមនេទ ។ 

មួយយ៉ងេទៀត េ យតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនេកើតេឡើង ចកខ - 

យតនៈ របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយេទឬ ។ េកើតេឡើងេហើយ ។ 

 [៥០៧] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើងេហើយ ឃ- 

នយតនៈ ។ េប ។ រូបយតនៈ មនយតនៈ ធមម យតនៈ របស់សត្វ 

េនះ នឹងមិនេកើតេឡើងេទឬ ។ មិនមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម - 

យតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនេកើតេឡើង ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ  

មិនេកើតេឡើងេហើយេទឬ   ។   មិនេកើតេឡើងេហើយ   ។ 

 [៥០៨] ឃនយតនៈ ។ េប ។ រូបយតនៈ មនយតនៈ 

របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើងេហើយ ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹង 

មិនេកើតេឡើងេទឬ ។ មិនមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ 

របស់សត្វ  នឹងមិនេកើតេឡើង មនយតនៈ របស់សត្វេនះ មិន 

េកើតេឡើងេហើយេទឬ    ។   េកើតេឡើងេហើយ   ។ 

 [៥០៩] ចកខ យតនៈ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទី  ។ េប ។ 

 [៥១០] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទី  

េ យតនៈ  របស់សត្វេនះ  នឹងមិនេកើតេឡើង  កនុងទីេនះេទឬ  ។  េអើ  ។ 
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២៦១ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទ េ  

យស   បន យតថ េ យតនំ នុបបជជិស តិ 

តស  តតថ ចកខ យតនំ នុបបជជិ ថ តិ ។ បញច េ កេរ 

បចឆិមភវកិនំ េតសំ តតថ េ យតនំ នុបបជជិស តិ 

េន ច េតសំ តតថ ចកខ យតនំ នុបបជជិតថ សុទធ - 

នំ អសញញស ្ត នំ អរបូនំ(១) េតសំ តតថ េ - 

យតនញច  នុបបជជិស តិ ចកខ យតនញច  នុបបជជិតថ ។ 

 [៥១១] យស  យតថ ចកខ យតនំ នុបបជជិតថ 

តស  តតថ ឃនយតនំ នុបបជជិស តីតិ ។ មន្ត  ។ 

យស   បន យតថ ឃនយតនំ នុបបជជិស តិ 

តស  តតថ ចកខ យតនំ នុបបជជិ ថ តិ ។ កមវចេរ 

បចឆិមភវកិនំ របូវច នំ េតសំ តតថ ឃនយតនំ 

នុបបជជិស តិ េន ច េតសំ តតថ ចកខ យតនំ នុបប- 

ជជិតថ សុទធ នំ អសញញស ្ត នំ អរបូនំ េតសំ 

តតថ ឃនយតនញច  នុបបជជិស តិ ចកខ យតនញច  

នុបបជជិតថ       ។ 

     ១   ឱ.   អយំ    បេ    នតថិ   ។ 
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២៦១ 

យតនយមកៈ  បវត្តិ រៈ   ឧបបទ រៈ 

មួយយ៉ងេទៀត េ យតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនេកើតេឡើង 
កនុងទី  ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទី 
េនះេទឬ ។ េ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ ែដលេកើតកនុង 
បចឆិមភព កនុងបញច េ ករភព នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ ែតចកខ - 
យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះ 
េទ េ យតនៈ របស់ពួកសុទធ សសត្វ របស់អសញញសត្វ និង 
របស់ពួកអរូប្រពហមេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងផង ចកខ យតនៈ មិនេកើត 
េឡើងេហើយផង    កនុងទីេនះ   ។ 
 [៥១១] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុង 
ទី  ឃនយតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ 
ឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត ឃនយតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិន 
េកើតេឡើង កនុងទី  ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ 
កនុងទីេនះេទឬ ។ ឃនយតនៈ របស់ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិម- 
ភព កនុងកមវចរភព និងរបស់ពួកសត្វ ជរូបវចរៈេនះ នឹងមិនេកើត 
េឡើង កនុងទីេនះ ែតចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមន 
ជមិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះេទ ឃនយតនៈ របស់ពួកសុទធ - 
សសត្វ របស់ពួកអសញញសត្វ និងរបស់ពួកអរូប្រពហមេនះ នឹងមិន 

េកើតេឡើងផង    ចកខ យតនៈ    មិនេកើតេឡើងេហើយផង     កនុងទីេនះ    ។ 
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២៦២ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៥១២] យស  យតថ ចកខ យតនំ នុបបជជិតថ 

តស  តតថ របូយតនំ នុបបជជិស តីតិ ។ អសញញ- 

ស ្ត នំ េតសំ តតថ ចកខ យតនំ នុបបជិជតថ េន 

ច េតសំ តតថ របូយតនំ នុបបជជិស តិ សុទធ នំ 

អរបូនំ េតសំ តតថ ចកខ យតនញច  នុបបជជិតថ របូ- 

យតនញច  នុបបជជិស តិ ។ យស   បន យតថ 

របូយតនំ នុបបជជិស តិ តស  តតថ ចកខ យតនំ 

នុបបជជិ ថ តិ ។ បញច េ កេរ បចឆិមភវកិនំ េតសំ 

តតថ របូយតនំ នុបបជជិស តិ េន ច េតសំ តតថ 

ចកខ យតនំ នុបបជិជតថ សុទធ នំ អរបូនំ េតសំ តតថ 

របូយតនញច  នុបបជជិស តិ ចកខ យតនញច  នុបបជជិតថ ។ 

 [៥១៣] យស  យតថ ចកខ យតនំ នុបបជជិតថ 

តស  តតថ មនយតនំ នុបបជជិស តីតិ ។ អរបូនំ 

េតសំ តតថ ចកខ យតនំ នុបបជជិតថ េន ច េតសំ តតថ 

មនយតនំ នុបបជជិស តិ សុទធ នំ អរេូប បចឆិម- 

ភវកិនំ       អសញញស ្ត នំ        េតសំ       តតថ       ចកខ យតនញច  
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២៦២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៥១២] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើងេហើយ 
កនុងទី  រូបយតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ 
េទឬ ។ ចកខ យតនៈ របស់អសញញសត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ 
កនុងទីេនះ ែតរូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជនឹងមិនេកើត 
េឡើង កនុងទីេនះេទ ចកខ យតនៈ របស់ពួកសុទធ សសត្វ និងរបស់ 
ពួកអរូប្រពហមេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយផង រូបយតនៈ នឹងមិនេកើត 
េឡើងផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត រូបយតនៈ របស់សត្វ  
នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទី  ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ មិនេកើត 
េឡើងេហើយ កនុងទីេនះេទឬ ។ រូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ ែដល 
េកើតកនុងបចឆិមភព កនុងបញច េ ករភព នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ ែត 
ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទី 
េនះេទ រូបយតនៈ របស់ពួកសុទធ សសត្វ និងរបស់ពួកអរូប្រពហមេនះ 
នឹងមិនេកើតេឡើងផង ចកខ យតនៈ មិនេកើតេឡើងេហើយផង កនុងទីេនះ ។ 
 [៥១៣] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុង 
ទី  មនយតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ 
ឬ ។ ចកខ យតនៈ របស់អរូប្រពហមទងំេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុង 
ទីេនះ ែតមនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជនឹងមិនេកើត 
េឡើង កនុងទីេនះេទ ចកខ យតនៈ របស់ពួកសុទធ សសត្វ របស់ពួក 
សត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព  កនុងអរូបភព  និងរបស់អសញញសត្វទងំេនះ 
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២៦៣ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទ េ  

នុបបជជិតថ មនយតនញច  នុបបជជិស តិ ។ យស  

 បន យតថ មនយតនំ នុបបជជិស តិ តស  តតថ 

ចកខ យតនំ នុបបជជិ ថ តិ ។ បញច េ កេរ បចឆិមភ- 

វកិនំ េតសំ តតថ មនយតនំ នុបបជជិស តិ េន 

ច េតសំ តតថ ចកខ យតន ំ នុបបជជិតថ សុទធ នំ 

អរេូប បចឆិមភវកិនំ អសញញស ្ត នំ េតសំ តតថ មន- 

យតនញច  នុបបជជិស តិ ចកខ យតនញច  នុបបជជិតថ ។ 

 [៥១៤] យស  យតថ ចកខ យតនំ នុបបជជិតថ 

តស  តតថ ធមម យតនំ នុបបជជិស តីតិ ។ អសញញ- 

ស ្ត នំ អរបូនំ េតសំ តតថ ចកខ យតនំ នុបបជជិតថ 

េន ច េតសំ តតថ ធមម យតនំ នុបបជជិស តិ សុទធ - 

នំ អរេូប បចឆិមភវកិនំ េតសំ តតថ ចកខ - 

យតនញច          នុបបជជិតថ         ធមម យតនញច         នុបបជជិស តិ       ។ 
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២៦៣ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទ រៈ 

មិនេកើតេឡើងេហើយផង មនយតនៈ នឹងមិនេកើតេឡើងផង កនុងទីេនះ ។ 

មួយយ៉ងេទៀត មនយតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទី  

ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះេទឬ ។ 

មនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កនុងបញច េ ករ- 

ភព នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ ែតចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 

មិនែមនជមិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះេទ មនយតនៈ របស់ពួក 

សុទធ សសត្វ របស់ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កនុងអរូបភព 

និងរបស់អសញញសត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងផង ចកខ យតនៈ មិន 

េកើតេឡើងេហើយផង   កនុងទីេនះ   ។ 

 [៥១៤] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើងេហើយ 

កនុងទី  ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ 

េទឬ ។ ចកខ យតនៈ របស់ពួកអសញញសត្វ និងរបស់ពួកអរូប្រពហមេនះ 

មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះ ែតធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិន 

ែមនជនឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ចកខ យតនៈ របស់ពួកសុទធ ស- 

សត្វ និងរបស់សត្វទងំេនះ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កនុងអរូបភព មិន 

េកើតេឡើងេហើយផង   ធមម យតនៈ   នឹងមិនេកើតេឡើងផង   កនុងទីេនះ   ។ 
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២៦៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

យស   បន យតថ ធមម យតនំ នុបបជជិស តិ តស  

តតថ ចកខ យតនំ នុបបជជិ ថ តិ ។ បញច េ កេរ បចឆិម- 

ភវកិនំ េតសំ តតថ ធមម យតនំ នុបបជជិស តិ េន 

ច េតសំ តតថ ចកខ យតនំ នុបបជជិតថ សុទធ នំ 

អរេូប បចឆិមភវកិនំ េតសំ តតថ ធមម យតនញច  នុបប- 

ជជិស តិ     ចកខ យតនញច       នុបបជជិតថ     ។ 

 [៥១៥] យស  យតថ ឃនយតនំ នុបបជជិតថ 

តស  តតថ របូយតនំ នុបបជជិស តីតិ ។ របូវច នំ 

េតសំ តតថ ឃនយតនំ នុបបជជិតថ េន ច េតសំ 

តតថ របូយតនំ នុបបជជិស តិ របូវចេរ បចឆិមភវកិនំ 

អរបូនំ េតសំ តតថ ឃនយតនញច  នុបបជជិតថ របូ- 

យតនញច  នុបបជជិស តិ ។ យស   បន យតថ 

របូយតនំ នុបបជជិស តិ តស  តតថ ឃនយតនំ នុបប- 

ជជិ ថ តិ ។ កមវចេរ បចឆិមភវកិនំ េតសំ តតថ របូ- 

យតនំ     នុបបជជិស តិ     េន      ច     េតសំ     តតថ     ឃនយតនំ 
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២៦៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនេកើតេឡើង កនុង 
ទី  ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះ 
េទឬ ។ ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព 
កនុងបញច េ ករភព នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ ែតចកខ យតនៈ 
របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះេទ 
ធមម យតនៈ របស់ពួកសុទធ សសត្វ និងរបស់សត្វទងំេនះ ែដល 
េកើតកនុងបចឆិមភព កនុងអរូបភព នឹងមិនេកើតេឡើងផង ចកខ យតនៈ មិន 
េកើតេឡើងេហើយផង    កនុងទីេនះ   ។ 
 [៥១៥] ឃនយតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើងេហើយ 
កនុងទី  រូបយតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ 
ែដរឬ ។ ឃនយតនៈ របស់ពួកសត្វ ជរូបវចរៈេនះ មិនេកើតេឡើង 
េហើយ កនុងទីេនះ ែតរូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជនឹង 
មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ ែដល 
េកើតកនុងបចឆិមភព កនុងរូបវចរភព និងរបស់ពួកអរូប្រពហម មិនេកើតេឡើង 
េហើយផង រូបយតនៈ នឹងមិនេកើតេឡើងផង កនុងទីេនះ ។ មួយ 
យ៉ងេទៀត រូបយតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទី  
ឃនយតនៈ របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះេទឬ ។ 
រូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កនុងកមវច- 
រភព  នឹងមិនេកើតេឡើង  កនុងទីេនះ ែតឃនយតនៈ  របស់សត្វទងំេនះ 
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២៦៥ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទ េ  

នុបបជជិតថ របូវចេរ បចឆិមភវកិនំ អរបូនំ េតសំ តតថ 

របូយតនញច  នុបបជជិស តិ ឃនយតនញច  នុបបជជិតថ ។ 

 [៥១៦] យស  យតថ ឃនយតនំ នុបបជជិតថ 

តស  តតថ មនយតនំ នុបបជជិស តីតិ ។ របូវច នំ 

អរបូវច នំ េតសំ តតថ ឃនយតនំ នុបបជជិតថ េន 

ច េតសំ តតថ មនយតនំ នុបបជជិស តិ របូវចេរ 

អរបូវចេរ បចឆិមភវកិនំ អសញញស ្ត នំ េតសំ តតថ 

ឃនយតនញច  នុបបជជិតថ មនយតនញច  នុបបជជិស តិ ។ 

យស   បន យតថ មនយតនំ នុបបជជិស តិ តស  

តតថ ឃនយតនំ នុបបជជិ ថ តិ ។ កមវចេរ បចឆិម- 

ភវកិនំ េតសំ តតថ មនយតនំ នុបបជជិស តិ េន 

ច េតសំ តតថ ឃនយតនំ នុបបជជិតថ របូវចេរ អ- 

របូវចេរ បចឆិមភវកិនំ អសញញស ្ត នំ េតសំ តតថ 

មនយតនញច      នុបបជជិស តិ      ឃនយតនញច       នុបបជជិតថ     ។ 
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២៦៥ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទ រៈ 

មិនែមនជមិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះេទ រូបយតនៈ របស់ពួកសត្វ 
ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កនុងរូបវចរភព និងរបស់ពួកអរូប្រពហមេនះ នឹង 
មិនេកើតេឡើងផង ឃនយតនៈ មិនេកើតេឡើងេហើយផង កនុងទីេនះ ។ 
 [៥១៦] ឃនយតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើងេហើយ 
កនុងទី  មនយតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ 
េទឬ ។ ឃនយតនៈ របស់ពួកសត្វ ជរូបវចរៈ និងជអរូបវចរៈេនះ 
មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះ ែតមនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិន 
ែមនជនឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ឃនយតនៈ របស់ពួកសត្វ 
ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កនុងរូបវចរភព និងកនុងអរូបវចរភព និងរបស់ 
ពួកអសញញសត្វេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយផង មនយតនៈ នឹងមិនេកើត 
េឡើងផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត មនយតនៈ របស់សត្វ  
នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទី  ឃនយតនៈ របស់សត្វេនះ មិនេកើត 
េឡើងេហើយ កនុងទីេនះេទឬ ។ មនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 
ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កនុងកមវចរភព នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ 
ែតឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិនេកើតេឡើងេហើយ 
កនុងទីេនះេទ មនយតនៈ របស់ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កនុង 
រូបវចរភព និងកនុងអរូបវចរភព និងរបស់ពួកអសញញសត្វេនះ នឹង 
មិនេកើតេឡើងផង  ឃនយតនៈ   មិនេកើតេឡើងេហើយផង  កនុងទីេនះ  ។ 
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២៦៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៥១៧] យស  យតថ ឃនយតនំ នុបបជជិតថ 

តស  តតថ ធមម យតនំ នុបបជជិស តីតិ ។ របូវច នំ 

អរបូវច នំ េតសំ តតថ ឃនយតនំ នុបបជជិតថ េន 

ច េតសំ តតថ ធមម យតនំ នុបបជជិស តិ របូវចេរ 

អរបូវចេរ បចឆិមភវកិនំ េតសំ តតថ ឃនយត- 

នញច  នុបបជជិតថ ធមម យតនញច  នុបបជជិស តិ ។ យស  

 បន យតថ ធមម យតនំ នុបបជជិស តិ តស  តតថ 

ឃនយតនំ នុបបជជិ ថ តិ ។ កមវចេរ បចឆិមភ- 

វកិនំ េតសំ តតថ ធមម យតនំ នុបបជជិស តិ េន 

ច េតសំ តតថ ឃនយតនំ នុបបជជិតថ របូវចេរ អរ-ូ 

បវចេរ បចឆិមភវកិនំ េតសំ តតថ ធមម យតនញច  

នុបបជជិស តិ      ឃនយតនញច      នុបបជជិតថ     ។ 
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២៦៦ 

អភិធមមបិដក    យមកៈ 

 [៥១៧] ឃនយតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើងេហើយ 

កនុងទី  ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ 

េទឬ ។ ឃនយតនៈ របស់ពួកសត្វ ជរូបវចរៈ និងជអរូបវចរៈ 

មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះ ែតធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 

មិនែមនជនឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ឃនយតនៈ របស់សត្វ 

ទងំេនះ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កនុងរូបវចរភព និងកនុងអរូបវចរភព 

មិនេកើតេឡើងេហើយផង ធមម យតនៈ នឹងមិនេកើតេឡើងផង កនុងទីេនះ ។ 

មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទី 

 ឃនយតនៈ របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះ 

េទឬ ។ ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព 

កនុងកមវចរភព នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ ែតឃនយតនៈ 

របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះេទ ធមម - 

យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កនុងរូបវចរភព 

និងកនុងអរូបវចរភព នឹងមិនេកើតេឡើងផង ឃនយតនៈ មិនេកើត 

េឡើងេហើយផង    កនុងទីេនះ    ។ 
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២៦៧ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទ េ  

 [៥១៨] យស  យតថ របូយតនំ នុបបជជិតថ តស  

តតថ មនយតនំ នុបបជជិស តីតិ ។ អរបូនំ េតសំ 

តតថ របូយតនំ នុបបជជិតថ េន ច េតសំ តតថ ម- 

នយតនំ នុបបជជិស តិ សុទធ នំ អរេូប បចឆិម- 

ភវកិនំ េតសំ តតថ របូយតនញច  នុបបជជិតថ មន- 

យតនញច  នុបបជជិស តិ ។ យស   បន យតថ 

មនយតនំ នុបបជជិស តិ តស  តតថ របូយតនំ នុបប- 

ជជិ ថ តិ ។ បញច េ កេរ បចឆិមភវកិនំ អសញញស ្ត នំ 

េតសំ តតថ មនយតនំ នុបបជជិស តិ េន ច េតសំ 

តតថ របូយតនំ នុបបជជិតថ សុទធ នំ អរេូប បចឆិម- 

ភវកិនំ េតសំ តតថ មនយតនញច  នុបបជជិស តិ របូ- 

យតនញច        នុបបជជិតថ      ។ 
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២៦៧ 

យតនយមកៈ  បវត្តិ រៈ   ឧបបទ រៈ 

 [៥១៨] រូបយតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុង 

ទី  មនយតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ 

េទឬ ។ រូបយតនៈ របស់ពួកអរូប្រពហមេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ 

កនុងទីេនះ ែតមនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជនឹងមិនេកើត 

េឡើង កនុងទីេនះេទ រូបយតនៈ របស់ពួកសុទធ សសត្វ និងរបស់ 

សត្វទងំេនះ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កនុងអរូបភព មិនេកើតេឡើង 

េហើយផង មនយតនៈ នឹងមិនេកើតេឡើងផង កនុងទីេនះ ។ មួយ 

យ៉ងេទៀត មនយតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង កនុងទី  

រូបយតនៈ របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះេទឬ ។  

មនយតនៈ របស់ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កនុងបញច េ ករភព 

និងរបស់ពួកអសញញសត្វេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ ែតរូបយ- 

តនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះ 

េទ មនយតនៈ របស់ពួកសុទធ សសត្វ និងរបស់សត្វទងំេនះ 

ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កនុងអរូបភព នឹងមិនេកើតេឡើងផង រូបយតនៈ 

មិនេកើតេឡើងេហើយផង    កនុងទីេនះ    ។ 
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២៦៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៥១៩] យស  យតថ របូយតនំ នុបបជជិតថ តស  

តតថ ធមម យតនំ នុបបជជិស តីតិ ។ អរបូនំ េតសំ តតថ 

របូយតនំ នុបបជជិតថ េន ច េតសំ តតថ ធមម យតនំ 

នុបបជជិស តិ សុទធ នំ អរេូប បចឆិមភវកិនំ េតសំ 

តតថ របូយតនញច  នុបបជជិតថ ធមម យតនញច  នុបបជជិ- 

ស តិ ។ យស   បន យតថ ធមម យតនំ នុបបជជិ- 

ស តិ តស  តតថ របូយតនំ នុបបជជិ ថ តិ ។ បញច េ - 

កេរ បចឆិមភវកិនំ េតសំ តតថ ធមម យតនំ នុបប- 

ជជិស តិ េន ច េតសំ តតថ របូយតនំ នុបបជជិតថ 

សុទធ នំ អរេូប បចឆិមភវកិនំ េតសំ តតថ ធមម - 

យតនញច  នុបបជជិស តិ របូយតនញច  នុបបជជិតថ ។ 

 [៥២០] យស  យតថ មនយតនំ នុបប- 

ជជិតថ        តស          តតថ         ធមម យតនំ          នុបបជជិស តីតិ      ។ 
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២៦៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៥១៩] រូបយតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុង 

ទី  ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ 

ឬ ។ រូបយតនៈ របស់ពួកអរូប្រពហមេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទី 

េនះ ែតធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជនឹងមិនេកើតេឡើង 

កនុងទីេនះេទ រូបយតនៈ របស់ពួកសុទធ សសត្វ និងរបស់សត្វ 

ទងំេនះ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កនុងអរូបភព មិនេកើតេឡើងេហើយ 

ផង ធមម យតនៈ នឹងមិនេកើតេឡើងផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត 

ធមម យតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទី  រូបយតនៈ 

របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះេទឬ ។ ធមម យតនៈ 

របស់សត្វទងំេនះ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កនុងបញច េ ករភព នឹង 

មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ ែតរូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិន 

ែមនជមិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះេទ ធមម យតនៈ របស់ពួកសុ- 

ទធ សសត្វ និងរបស់សត្វទងំេនះ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កនុង 

អរូបភព នឹងមិនេកើតេឡើងផង រូបយតនៈ មិនេកើតេឡើងេហើយផង 

កនុងទីេនះ    ។ 

 [៥២០] មនយតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទី 

   ធមម យតនៈ  របស់សត្វេនះ  នឹងមិនេកើតេឡើង  កនុងទីេនះេទឬ  ។ 
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២៦៩ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    និេ ធ េ  

អសញញស ្ត នំ េតសំ តតថ មនយតនំ នុបបជជិតថ េន 

ច េតសំ តតថ ធមម យតនំ នុបបជជិស តិ សុទធ នំ 

េតសំ តតថ មនយតនញច  នុបបជជិតថ ធមម យតនញច  នុ- 

បបជជិស តិ ។ យស   បន យតថ ធមម យតនំ នុ- 

បបជជិស តិ តស  តតថ មនយតនំ នុបបជជិ ថ តិ ។ 

បចឆិមភវកិនំ េតសំ តតថ ធមម យតនំ នុបបជជិស តិ េន 

ច េតសំ តតថ មនយតនំ នុបបជជិតថ សុទធ នំ 

េតសំ តតថ ធមម យតនញច  នុបបជជិស តិ មនយត- 

នញច       នុបបជជិតថ      ។ 

ឧបបទ រ ំ  និដ្ឋិតំ   ។ 

 [៥២១] យស  ចកខ យតនំ និរុជឈតិ តស  

េ យតនំ និរុជឈតីតិ ។ សចកខុ កនំ អេ ត- 

កនំ ចវន្ត នំ េតសំ ចកខ យតនំ និរុជឈតិ េន ច 

េតសំ េ យតនំ និរុជឈតិ សចកខុ កនំ សេ ត- 

កនំ ចវន្ត នំ េតសំ ចកខ យតនញច  និរុជឈតិ េ - 

យតនញច       និរុជឈតិ    ។     យស           បន     េ យតនំ 
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 ២៦៩ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   និេ ធ រៈ 

មនយតនៈ របស់អសញញសត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទី 
េនះ ែតធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជនឹងមិនេកើតេឡើង 
កនុងទីេនះេទ មនយតនៈ របស់ពួកសុទធ សសត្វេនះ មិនេកើត 
េឡើងេហើយផង ធមម យតនៈ នឹងមិនេកើតេឡើងផង កនុងទីេនះ ។ 
មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនេកើតេឡើង កនុង 
ទី  មនយតនៈ របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះ 
េទឬ ។ ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព 
នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ ែតមនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 
មិនែមនជមិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះេទ ធមម យតនៈ របស់ពួក 
សុទធ សសត្វេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងផង មនយតនៈ មិនេកើតេឡើង 
េហើយផង     កនុងទីេនះ   ។ 

ចប់   ឧបបទ រៈ   ។ 

 [៥២១] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  រលត់េទ េ យ- 
តនៈ របស់សត្វេនះ រលត់េទែដរឬ ។ ពួកសត្វ ែដល្របកបេ យ 
ចកខុ  មិនមនេ តៈ កលចយុត ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 
រលត់េទ ែតេ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េទេទ 
ពួកសត្វ ែដល្របកបេ យចកខុ  ្របកបេ យេ តៈ កលចយុត 
ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ រលត់េទផង េ យតនៈ 
រលត់េទផង     ។     មួយយ៉ងេទៀត     េ យតនៈ     របស់សត្វ  
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២៧០ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

និរុជឈតិ តស  ចកខ យតនំ និរុជឈតីតិ ។ សេ - 

តកនំ អចកខុ កនំ ចវន្ត នំ េតសំ េ យតនំ 

និរុជឈតិ េន ច េតសំ ចកខ យតនំ និរុជឈតិ សេ - 

តកនំ សចកខុ កនំ ចវន្ត នំ េតសំ េ យត- 

នញច      និរុជឈតិ     ចកខ យតនញច      និរុជឈតិ    ។ 

 [៥២២] យស  ចកខ យតនំ និរុជឈតិ តស  

ឃនយតនំ និរុជឈតីតិ ។ សចកខុ កនំ អឃន- 

កនំ ចវន្ត នំ េតសំ ចកខ យតនំ និរុជឈតិ េន 

ច េតសំ ឃនយតនំ និរុជឈតិ សចកខុ កនំ ស- 

ឃនកនំ ចវន្ត នំ េតសំ ចកខ យតនញច  និរុជឈតិ 

ឃនយតនញច  និរុជឈតិ ។ យស   បន ឃ- 

នយតនំ និរុជឈតិ តស  ចកខ យតនំ និរុជឈតីតិ ។ 

សឃនកនំ អចកខុ កនំ ចវន្ត នំ េតសំ ឃន- 

យតនំ និរុជឈតិ េន ច េតសំ ចកខ យតនំ និរុជឈតិ 

សឃនកនំ សចកខុ កនំ ចវន្ត នំ េតសំ ឃន- 

យតនញច       និរុជឈតិ      ចកខ យតនញច       និរុជឈតិ     ។ 
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២៧០ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

រលត់េទ ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ រលត់េទែដរឬ ។ ពួកសត្វ 
ែដល្របកបេ យេ តៈ មិនមនចកខុ  កលចយុត េ យតនៈ 
របស់សត្វទងំេនះ រលត់េទ ែតចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិន 
រលត់េទេទ ពួកសត្វ ែដល្របកបេ យេ តៈ ្របកបេ យចកខុ  កល 
ចយុត េ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ រលត់េទផង ចកខ យតនៈ 
រលត់េទផង    ។ 
 [៥២២] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  រលត់េទ ឃនយតនៈ 
របស់សត្វេនះ រលត់េទែដរឬ ។ ពួកសត្វ ែដល្របកបេ យចកខុ  
មិនមនឃនៈ កលចយុត ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ រលត់េទ 
ែតឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េទេទ ពួកសត្វ ែដល 
្របកបេ យចកខុ  ្របកបេ យឃនៈ កលចយុត ចកខ យតនៈ របស់ 
សត្វទងំេនះ រលត់េទផង ឃនយតនៈ រលត់េទផង ។ មួយ 
យ៉ងេទៀត ឃនយតនៈ របស់សត្វ  រលត់េទ ចកខ យតនៈ 
របស់សត្វេនះ រលត់េទែដរឬ ។ ពួកសត្វ ែដល្របកបេ យឃនៈ 
មិនមនចកខុ  កលចយុត ឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ រលត់េទ 
ែតចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េទេទ ពួកសត្វ ែដល 
្របកបេ យឃនៈ ្របកបេ យចកខុទងំេនះ កលចយុត ឃនយតនៈ 
របស់សត្វទងំេនះ   រលត់េទផង   ចកខ យតនៈ   រលត់េទផង   ។ 
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២៧១ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    និេ ធ េ  

 [៥២៣] យស  ចកខ យតនំ និរុជឈតិ តស  

របូយតនំ និរុជឈតីតិ ។ មន្ត  ។ យស   បន  

របូយតនំ និរុជឈតិ តស  ចកខ យតនំ និរុជឈតីតិ ។ 

សរបូកនំ អចកខុ កនំ ចវន្ត នំ េតសំ របូយតនំ 

និរុជឈតិ េន ច េតសំ ចកខ យតនំ និរុជឈតិ សចកខុ - 

កនំ ចវន្ត នំ េតសំ របូយតនញច  និរុជឈតិ ចកខ - 

យតនញច       និរុជឈតិ      ។ 

 [៥២៤] យស  ចកខ យតនំ និរុជឈតិ តស  ម- 

នយតនំ និរុជឈតីតិ ។ មន្ត  ។ យស   បន 

មនយតនំ និរុជឈតិ តស  ចកខ យតនំ និរុជឈ- 

តីតិ ។ សចិត្តកនំ អចកខុ កនំ ចវន្ត នំ េតសំ 

មនយតនំ និរុជឈតិ េន ច េតសំ ចកខ យតនំ និរុ- 

ជឈតិ សចកខុ កនំ ចវន្ត នំ េតសំ មនយតនញច  

និរុជឈតិ      ចកខ យតនញច        និរុជឈតិ      ។ 
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២៧១ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   និេ ធ រៈ 

 [៥២៣] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  រលត់េទ រូបយតនៈ 

របស់សត្វេនះ រលត់េទែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត រូបយតនៈ 

របស់សត្វ  រលត់េទ ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ រលត់េទែដរ 

ឬ ។ ពួកសត្វ ែដល្របកបេ យរូប មិនមនចកខុ  កលចយុត រូបយ- 

តនៈ របស់សត្វទងំេនះ រលត់េទ ែតចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំ- 

េនះ មិនរលត់េទេទ ពួកសត្វ ែដល្របកបេ យចកខុ  កលចយុត 

រូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ រលត់េទផង ចកខ យតនៈ រលត់ 

េទផង   ។ 

 [៥២៤] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  រលត់េទ មនយតនៈ 

របស់សត្វេនះ រលត់េទែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត មនយតនៈ 

របស់សត្វ  រលត់េទ ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ រលត់េទ 

ែដរឬ ។ ពួកសត្វ ែដល្របកបេ យចិត្ត មិនមនចកខុ  កលចយុត 

មនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ រលត់េទ ែតចកខ យតនៈ របស់សត្វ 

ទងំេនះ មិនរលត់េទេទ ពួកសត្វ ែដល្របកបេ យចកខុ  កលចយុត 

មនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ រលត់េទផង ចកខ យតនៈ រលត់ 

េទផង    ។ 
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២៧២ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៥២៥] យស  ចកខ យតនំ និរុជឈតិ តស  

ធមម យតនំ និរុជឈតីតិ ។ មន្ត  ។ យស   បន 

ធមម យតនំ និរុជឈតិ តស  ចកខ យតនំ និរុជឈតីតិ ។ 

អចកខុ កនំ ចវន្ត នំ េតសំ ធមម យតនំ និរុជឈតិ េន 

ច េតសំ ចកខ យតនំ និរុជឈតិ សចកខុ កនំ ចវន្ត នំ 

េតសំ ធមម យតនញច  និរុជឈតិ ចកខ យតនញច  និរុ- 

ជឈតិ      ។ 

 [៥២៦] យស  ឃនយតនំ និរុជឈតិ តស  

របូយតនំ និរុជឈតីតិ ។ មន្ត  ។ យស   បន 

របូយតនំ និរុជឈតិ តស  ឃនយតនំ និរុជឈតីតិ ។ 

សរូបកនំ អឃនកនំ ចវន្ត នំ េតសំ របូយ- 

តនំ និរុជឈតិ េន ច េតសំ ឃនយតនំ និរុ- 

ជឈតិ សឃនកនំ ចវន្ត នំ េតសំ របូយតនញច  

និរុជឈតិ       ឃនយតនញច        និរុជឈតិ      ។ 
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២៧២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៥២៥] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  រលត់េទ ធមម យតនៈ 

របស់សត្វេនះ រលត់េទែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម យ- 

តនៈ របស់សត្វ  រលត់េទ ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ រលត់ 

េទែដរឬ ។ ពួកសត្វ ែដលមិនមនចកខុ  កលចយុត ធមម យតនៈ របស់ 

សត្វទងំេនះ រលត់េទ ែតចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់ 

េទេទ ពួកសត្វ ែដល្របកបេ យចកខុ  កលចយុត ធមម យតនៈ របស់ 

សត្វទងំេនះ   រលត់េទផង   ចកខ យតនៈ   រលត់េទផង    ។ 

 [៥២៦] ឃនយតនៈ របស់សត្វ  រលត់េទ រូបយតនៈ 

របស់សត្វេនះ រលត់េទែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត រូបយតនៈ 

របស់សត្វ  រលត់េទ ឃនយតនៈ របស់សត្វេនះ រលត់េទ 

ែដរឬ ។ ពួកសត្វ ែដល្របកបេ យរូប មិនមនឃនៈ កលចយុត 

រូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ រលត់េទ ែតឃនយតនៈ របស់ 

សត្វទងំេនះ មិនរលត់េទេទ ពួកសត្វ ែដល្របកបេ យឃនៈ 

កលចយុត រូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ រលត់េទផង ឃនយតនៈ 

រលត់េទផង    ។ 
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២៧៣ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    និេ ធ េ  

 [៥២៧] យស  ឃនយតនំ និរុជឈតិ តស  

មនយតនំ និរុជឈតីតិ ។ មន្ត  ។ យស   

បន មនយតនំ និរុជឈតិ តស  ឃនយតនំ និ- 

រុជឈតីតិ ។ សចិត្តកនំ អឃនកនំ ចវន្ត នំ េត- 

សំ មនយតនំ និរុជឈតិ េន ច េតសំ ឃន- 

យតនំ និរុជឈតិ សឃនកនំ ចវន្ត នំ េតសំ មន- 

យតនញច       និរុជឈតិ     ឃនយតនញច       និរុជឈតិ    ។ 

 [៥២៨] យស  ឃនយតនំ និរុជឈតិ តស  

ធមម យតនំ និរុជឈតីតិ ។ មន្ត  ។ យស   

បន ធមម យតនំ និរុជឈតិ តស  ឃនយតនំ និ- 

រុជឈតីតិ ។ អឃនកនំ ចវន្ត នំ េតសំ ធមម យតនំ 

និរុជឈតិ េន ច េតសំ ឃនយតនំ និរុជឈតិ ស- 

ឃនកនំ ចវន្ត នំ េតសំ ធមម យតនញច  និរុជឈតិ 

ឃនយតនញច        និរុជឈតិ     ។ 
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២៧៣ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   និេ ធ រៈ 

 [៥២៧] ឃនយតនៈ របស់សត្វ  រលត់េទ មន- 

យតនៈ របស់សត្វេនះ រលត់េទែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត 

មនយតនៈ របស់សត្វ  រលត់េទ ឃនយតនៈ របស់សត្វេនះ 

រលត់េទែដរឬ ។ ពួកសត្វ ែដល្របកបេ យចិត្ត មិនមនឃនៈ 

កលចយុត មនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ រលត់េទ ែតឃន- 

យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េទេទ ពួកសត្វ ែដល្របកប 

េ យឃនៈ កលចយុត មនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ រលត់េទ 

ផង    ឃនយតនៈ    រលត់េទផង   ។ 

 [៥២៨] ឃនយតនៈ របស់សត្វ  រលត់េទ ធមម យតនៈ 

របស់សត្វេនះ រលត់េទែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម - 

យតនៈ របស់សត្វ  រលត់េទ ឃនយតនៈ របស់សត្វេនះ 

រលត់េទែដរឬ ។ ពួកសត្វ ែដលមិនមនឃនៈ កលចយុត ធមម យតនៈ 

របស់សត្វទងំេនះ រលត់េទ ែតឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 

មិនរលត់េទេទ ពួកសត្វ ែដល្របកបេ យឃនៈ កលចយុត ធមម - 

យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ រលត់េទផង ឃនយតនៈ រលត់េទ 

ផង     ។ 
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២៧៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៥២៩] យស  របូយតនំ និរុជឈតិ តស  ម- 

នយតនំ និរុជឈតីតិ ។ សរបូកនំ អចិត្តកនំ ច- 

វន្ត នំ េតសំ របូយតនំ និរុជឈតិ េន ច េតសំ 

មនយតនំ និរុជឈតិ សរបូកនំ សចិត្តកនំ ចវន្ត នំ 

េតសំ របូយតនញច  និរុជឈតិ មនយតនញច  និរុជឈតិ ។ 

យស   បន មនយតនំ និរុជឈតិ តស  របូយ- 

តនំ និរុជឈតីតិ ។ អរបូកនំ ចវន្ត នំ េតសំ មន- 

យតនំ និរុជឈតិ េន ច េតសំ របូយតនំ និរុជឈតិ 

សរបូកនំ សចិត្តកនំ ចវន្ត នំ េតសំ មនយតនញច  

និរុជឈតិ      របូយតនញច       និរុជឈតិ     ។ 

 [៥៣០] យស  របូយតនំ និរុជឈតិ តស  

ធមម យតនំ និរុជឈតីតិ ។ មន្ត  ។ យស   

បន ធមម យតនំ និរុជឈតិ តស  របូយតនំ និរុ- 

ជឈតីតិ ។ អរបូកនំ ចវន្ត នំ េតសំ ធមម យតនំ 

និរុជឈតិ េន ច េតសំ របូយតនំ និរុជឈតិ សរ-ូ 

បកនំ ចវន្ត នំ េតសំ ធមម យតនញច  និរុជឈតិ របូ- 

យតនញច        និរុជឈតិ      ។ 
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២៧៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៥២៩] រូបយតនៈ របស់សត្វ  រលត់េទ មនយតនៈ 
របស់សត្វេនះ រលត់េទែដរឬ ។ ពួកសត្វ ែដល្របកបេ យរូប 
មិនមនចិត្ត កលចយុត រូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ រលត់េទ 
ែតមនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េទេទ ពួកសត្វ ែដល 
្របកបេ យរូប ្របកបេ យចិត្ត កលចយុត រូបយតនៈ របស់សត្វ 
ទងំេនះ រលត់េទផង មនយតនៈ រលត់េទផង ។ មួយយ៉ង 
េទៀត មនយតនៈ របស់សត្វ  រលត់េទ រូបយតនៈ របស់សត្វ 
េនះ រលត់េទែដរឬ ។ ពួកសត្វ ែដលមិនមនរូប កលចយុត មន- 
យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ រលត់េទ ែតរូបយតនៈ របស់សត្វទងំ- 
េនះ មិនរលត់េទេទ ពួកសត្វ ែដល្របកបេ យរូប ្របកបេ យ 
ចិត្ត កលចយុត មនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ រលត់េទផង រូប- 
យតនៈ    រលត់េទផង   ។ 
 [៥៣០] រូបយតនៈ របស់សត្វ  រលត់េទ ធមម យតនៈ  
របស់សត្វេនះ រលត់េទែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម យ- 
តនៈ របស់សត្វ  រលត់េទ រូបយតនៈ របស់សត្វេនះ រលត់ 
េទែដរឬ ។ ពួកសត្វ ែដលមិនមនរូប កលចយុត ធមម យតនៈ 
របស់សត្វទងំេនះ រលត់េទ ែតរូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិន 
រលត់េទេទ ពួកសត្វ ែដល្របកបេ យរូប កលចយុត ធមម យតនៈ 
របស់សត្វទងំេនះ    រលត់េទផង   រូបយតនៈ   រលត់េទផង   ។ 
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២៧៥ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    និេ ធ េ  

 [៥៣១] យស  មនយតនំ និរុជឈតិ តស  

ធមម យតនំ និរុជឈតីតិ ។ មន្ត  ។ យស   បន 

ធមម យតនំ និរុជឈតិ តស  មនយតនំ និរុជឈ- 

តីតិ ។ អចិត្តកនំ ចវន្ត នំ េតសំ ធមម យតនំ និ- 

រុជឈតិ េន ច េតសំ មនយតនំ និរុជឈតិ សចិត្ត- 

កនំ ចវន្ត នំ េតសំ ធមម យតនញច  និរុជឈតិ មន- 

យតនញច       និរុជឈតិ     ។ 

 [៥៣២] យតថ ចកខ យតនំ និរុជឈតិ ។ េប ។ 

(ឧបបេទបិ និេ េធបិ ឧបបទនិេ េធបិ យតថកំ 

សព្វតថ      សទិសំ)     ។ 

 [៥៣៣] យស  យតថ ចកខ យតនំ និរុជឈតិ 

តស  តតថ េ យតនំ និរុជឈតីតិ ។ េប ។ ឃ- 

នយតនំ របូយតនំ(១) មនយតនំ ធមម យតនំ និរុ- 

ជឈតីតិ      ។ 

 (យស យតថកំបិ     សទិសំ      វ ិ ថ េរតព្វំ)      ។ 
       ១   ឱ.   អយំ   បេ    នតថិ   ។ 
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២៧៥ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   និេ ធ រៈ 

 [៥៣១] មនយតនៈ របស់សត្វ  រលត់េទ ធមម យតនៈ 

របស់សត្វេនះ រលត់េទែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម យ- 

តនៈ របស់សត្វ  រលត់េទ មនយតនៈ របស់សត្វេនះ រលត់ 

េទែដរឬ ។ ពួកសត្វ ែដលមិនមនចិត្ត កលចយុត ធមម យតនៈ 

របស់សត្វទងំេនះ រលត់េទ ែតមនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិន 

រលត់េទេទ ពួកសត្វ ែដល្របកបេ យចិត្ត កលចយុត ធមម យតនៈ 

របស់សត្វទងំេនះ   រលត់េទផង    មនយតនៈ   រលត់េទផង   ។ 

 [៥៣២] ចកខ យតនៈ រលត់េទ កនុងទី  ។ េប ។ 

(្របេយគ ែដល្របកបេ យពកយថ កនុងទី  គឺកនុងឧបបទៈក្ដី កនុង 

និេ ធៈក្ដី កនុងឧបបទៈនិងនិេ ធៈក្ដី ្របែហលៗគន  កនុងទីទងំពួង) ។ 

 [៥៣៣] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  រលត់េទ កនុងទី  

េ យតនៈ របស់សត្វេនះ រលត់េទ កនុងទីេនះែដរឬ ។ េប ។ 

ឃនយតនៈ រូបយតនៈ មនយតនៈ ធមម យតនៈ រលត់េទែដរឬ ។ 

(សូមប្ីរបេយគ ែដល្របកបេ យពកយថ របស់សត្វ  កនុងទី  

ជពកយ្របែហល ៗ  គន     បណ្ឌិ តគបបសីែម្ដងឲយពិ ្ដ រផងចុះ)   ។ 
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២៧៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៥៣៤] យស  ចកខ យតនំ ន និរុជឈតិ តស  

េ យតនំ ន និរុជឈតីតិ ។ អចកខុ កនំ ស- 

េ តកនំ ចវន្ត នំ េតសំ ចកខ យតនំ ន និរុជឈតិ 

េន ច េតសំ េ យតនំ ន និរុជឈតិ សេព្វសំ 

ឧបបជជន្ត នំ អចកខុ កនំ អេ តកនំ ចវន្ត នំ េត- 

សំ ចកខ យតនញច  ន និរុជឈតិ េ យតនញច  ន 

និរុជឈតិ ។ យស   បន េ យតនំ ន និ- 

រុជឈតិ តស  ចកខ យតនំ ន និរុជឈតីតិ ។ អេ - 

តកនំ សចកខុ កនំ ចវន្ត នំ េតសំ េ យតនំ 

ន និរុជឈតិ េន ច េតសំ ចកខ យតនំ ន និរុជឈតិ 

សេព្វសំ ឧបបជជន្ត នំ អេ តកនំ អចកខុ កនំ 

ចវន្ត នំ េតសំ េ យតនញច  ន និរុជឈតិ ចកខ - 

យតនញច      ន      និរុជឈតិ      ។ 
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២៧៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៥៣៤] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  មិនរលត់េទ េ - 

យតនៈ របស់សត្វេនះ មិនរលត់េទែដរឬ ។ ពួកសត្វ ែដលមិន 

មនចកខុ  ្របកបេ យេ តៈ កលចយុត ចកខ យតនៈ របស់សត្វ 

ទងំេនះ មិនរលត់េទ ែតេ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិន 

ែមនជមិនរលត់េទេទ ពួកសត្វទងំអស់ ែដលមិនមនចកខុ  មិនមន 

េ តៈ កលចប់បដិសនធិ កលចយុត ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំ- 

េនះ មិនរលត់េទផង េ យតនៈ មិនរលត់េទផង ។ មួយ 

យ៉ងេទៀត េ យតនៈ របស់សត្វ  មិនរលត់េទ ចកខ យតនៈ 

របស់សត្វេនះ មិនរលត់េទែដរឬ ។ ពួកសត្វ ែដលមិនមនេ តៈ 

្របកបេ យចកខុ  កលចយុត េ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិន 

រលត់េទ ែតចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិនរលត់េទ 

េទ ពួកសត្វទងំអស់ ែដលមិនមនេ តៈ មិនមនចកខុ  កលចប់ 

បដិសនធិ កលចយុត េ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់ 

េទផង    ចកខ យតនៈ    មិនរលត់េទផង   ។ 
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២៧៧ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    និេ ធ េ  

 [៥៣៥] យស  ចកខ យតនំ ន និរុជឈតិ តស  

ឃនយតនំ ន និរុជឈតីតិ ។ អចកខុ កនំ សឃ- 

នកនំ ចវន្ត នំ េតសំ ចកខ យតនំ ន និរុជឈតិ 

េន ច េតសំ ឃនយតនំ ន និរុជឈតិ សេព្វសំ 

ឧបបជជន្ត នំ អចកខុ កនំ អឃនកនំ ចវន្ត នំ 

េតសំ ចកខ យតនញច  ន និរុជឈតិ ឃនយតនញច  

ន និរុជឈតិ ។ យស   បន ឃនយតនំ ន និ- 

រុជឈតិ តស  ចកខ យតនំ ន និរុជឈតីតិ ។ អឃ- 

នកនំ សចកខុ កនំ ចវន្ត នំ េតសំ ឃនយតនំ 

ន និរុជឈតិ េន ច េតសំ ចកខ យតនំ ន និរុជឈតិ 

សេព្វសំ ឧបបជជន្ត នំ អឃនកនំ អចកខុ កនំ ច- 

វន្ត នំ េតសំ ឃនយតនញច  ន និរុជឈតិ ចកខ យ- 

តនញច       ន      និរុជឈតិ      ។ 
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២៧៧ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   និេ ធ រៈ 

 [៥៣៥] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  មិនរលត់េទ ឃន- 

យតនៈ របស់សត្វេនះ មិនរលត់េទែដរឬ ។ ពួកសត្វ ែដលមិន 

មនចកខុ  ្របកបេ យឃនៈ កលចយុត ចកខ យតនៈ របស់សត្វ 

ទងំេនះ មិនរលត់េទ ែតឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមន 

ជមិនរលត់េទេទ ពួកសត្វទងំអស់ ែដលមិនមនចកខុ  មិនមនឃនៈ 

កលចប់បដិសនធិ កលចយុត ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិន 

រលត់េទផង ឃនយតនៈ មិនរលត់េទផង ។ មួយយ៉ងេទៀត 

ឃនយតនៈ របស់សត្វ  មិនរលត់េទ ចកខ យតនៈ របស់សត្វ 

េនះ មិនរលត់េទែដរឬ ។ ពួកសត្វ ែដលមិនមនឃនៈ ្របកប 

េ យចកខុ  កលចយុត ឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់ 

េទ ែតចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិនរលត់េទេទ 

ពួកសត្វទងំអស់ ែដលមិនមនឃនៈ មិនមនចកខុ  កលចប់បដិសនធិ 

កលចយុត ឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េទផង ចកខ - 

យតនៈ   មិនរលត់េទផង   ។ 
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២៧៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៥៣៦] យស  ចកខ យតនំ ន និរុជឈតិ តស  

របូយតនំ ន និរុជឈតីតិ ។ អចកខុ កនំ សរបូកនំ 

ចវន្ត នំ េតសំ ចកខ យតនំ ន និរុជឈតិ េន ច េតសំ  

របូយតនំ ន និរុជឈតិ សេព្វសំ ឧបបជជន្ត នំ អរបូ- 

កនំ ចវន្ត នំ េតសំ ចកខ យតនញច  ន និរុជឈតិ 

របូយតនញច  ន និរុជឈតិ ។ យស   បន របូយ- 

តនំ ន និរុជឈតិ តស  ចកខ យតនំ ន និរុជឈតីតិ ។ 

មន្ត       ។ 

 [៥៣៧] យស  ចកខ យតនំ ន និរុជឈតិ 

តស  មនយតនំ ន និរុជឈតីតិ ។ អចកខុ កនំ 

សចិត្តកនំ ចវន្ត នំ េតសំ ចកខ យតនំ ន និរុ- 

ជឈតិ េន ច េតសំ មនយតនំ ន និរុជឈតិ 

សេព្វសំ ឧបបជជន្ត នំ អចិត្តកនំ ចវន្ត នំ េតសំ 

ចកខ យតនញច  ន និរុជឈតិ មនយតនញច  ន និរុ- 

ជឈតិ ។ យស   បន មនយតនំ ន និរុជឈតិ 

តស      ចកខ យតនំ      ន     និរុជឈតីតិ     ។      មន្ត       ។ 
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២៧៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៥៣៦] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  មិនរលត់េទ រូប- 

យតនៈ របស់សត្វេនះ មិនរលត់េទែដរឬ ។ ពួកសត្វ ែដលមិន 

មនចកខុ  ្របកបេ យរូប កលចយុត ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំ- 

េនះ មិនរលត់េទ ែតរូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជ 

មិនរលត់េទេទ ពួកសត្វទងំអស់ ែដលមិនមនរូប កលចប់បដិសនធិ 

កលចយុត ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េទផង រូប- 

យតនៈ មិនរលត់េទផង ។ មួយយ៉ងេទៀត រូបយតនៈ របស់ 

សត្វ  មិនរលត់េទ ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ មិនរលត់េទ 

ែដរឬ   ។   េអើ    ។ 

 [៥៣៧] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  មិនរលត់េទ មន- 

យតនៈ របស់សត្វេនះ មិនរលត់េទែដរឬ ។ ពួកសត្វ ែដលមិន 

មនចកខុ  ្របកបេ យចិត្ត កលចយុត ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 

មិនរលត់េទ ែតមនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិនរលត់េទ 

េទ ពួកសត្វទងំអស់ ែដលមិនមនចិត្ត កលចប់បដិសនធិ កលចយុត 

ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េទផង មនយតនៈ មិន 

រលត់េទផង ។ មួយយ៉ងេទៀត មនយតនៈ របស់សត្វ  មិន 

រលត់េទ    ចកខ យតនៈ    របស់សត្វេនះ    មិនរលត់េទែដរឬ   ។  េអើ  ។ 
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២៧៩ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    និេ ធ េ  

 [៥៣៨] យស  ចកខ យតនំ ន និរុជឈតិ តស  

ធមម យតនំ ន និរុជឈតីតិ ។ អចកខុ កនំ ចវន្ត នំ 

េតសំ ចកខ យតនំ ន និរុជឈតិ េន ច េតសំ 

ធមម យតនំ ន និរុជឈតិ សេព្វសំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ 

ចកខ យតនញច  ន និរុជឈតិ ធមម យតនញច  ន និរុ- 

ជឈតិ ។ យស   បន ធមម យតនំ ន និរុជឈតិ 

តស      ចកខ យតនំ     ន     និរុជឈតីតិ    ។    មន្ត      ។ 

 [៥៣៩] យស  ឃនយតនំ ន និរុជឈតិ តស  

របូយតនំ ន និរុជឈតីតិ ។ អឃនកនំ សរបូ- 

កនំ ចវន្ត នំ េតសំ ឃនយតនំ ន និរុជឈតិ 

េន ច េតសំ របូយតនំ ន និរុជឈតិ សេព្វសំ ឧបប- 

ជជន្ត នំ អរបូកនំ ចវន្ត នំ េតសំ ឃនយតនញច  

ន និរុជឈតិ របូយតនញច  ន និរុជឈតិ ។ យស   បន 

របូយតនំ ន និរុជឈតិ តស  ឃនយតនំ ន និរុជឈ- 

តីតិ     ។     មន្ត       ។ 
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២៧៩ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   និេ ធ រៈ 

 [៥៣៨] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  មិនរលត់េទ ធមម - 

យតនៈ របស់សត្វេនះ មិនរលត់េទែដរឬ ។ ពួកសត្វ ែដលមិន 

មនចកខុ  កលចយុត ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េទ 

ែតធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិនរលត់េទេទ ពួក 

សត្វទងំអស់ កលចប់បដិសនធិ ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 

មិនរលត់េទផង ធមម យតនៈ មិនរលត់េទផង ។ មួយយ៉ងេទៀត 

ធមម យតនៈ របស់សត្វ  មិនរលត់េទ ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ 

មិនរលត់េទែដរឬ    ។    េអើ    ។ 

 [៥៣៩] ឃនយតនៈ របស់សត្វ  មិនរលតេ់ទ រូប- 

យតនៈ របស់សត្វេនះ មិនរលត់េទែដរឬ ។ ពួកសត្វ ែដលមិនមន 

ឃនៈ ្របកបេ យរូប កលចយុត ឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 

មិនរលត់េទ ែតរូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិនរលត់ 

េទេទ ពួកសត្វទងំអស់ ែដលមិនមនរូប កលចប់បដិសនធិ កល 

ចយុត ឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េទផង រូបយតនៈ 

មិនរលត់េទផង ។ មួយយ៉ងេទៀត រូបយតនៈ របស់សត្វ  មិន 

រលត់េទ   ឃនយតនៈ   របស់សត្វេនះ   មិនរលត់េទែដរឬ   ។  េអើ  ។ 
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២៨០ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៥៤០] យស  ឃនយតនំ ន និរុជឈតិ 

តស  មនយតនំ ន និរុជឈតីតិ ។ អឃនកនំ ស- 

ចិត្តកនំ ចវន្ត នំ េតសំ ឃនយតនំ ន និរុជឈតិ 

េន ច េតសំ មនយតនំ ន និរុជឈតិ សេព្វសំ 

ឧបបជជន្ត នំ អចិត្តកនំ ចវន្ត នំ េតសំ ឃនយ- 

តនញច  ន និរុជឈតិ មនយតនញច  ន និរុជឈតិ ។ 

យស   បន មនយតនំ ន និរុជឈតិ តស  

ឃនយតនំ      ន       និរុជឈតីតិ      ។      មន្ត       ។ 

 [៥៤១] យស  ឃនយតនំ ន និរុជឈតិ តស  

ធមម យតនំ ន និរុជឈតីតិ ។ អឃនកនំ ចវន្ត នំ 

េតសំ ឃនយតនំ ន និរុជឈតិ េន ច េតសំ 

ធមម យតនំ ន និរុជឈតិ សេព្វសំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ 

ឃនយតនញច  ន និរុជឈតិ ធមម យតនញច  ន និ- 

រុជឈតិ ។ យស   បន ធមម យតនំ ន និរុជឈត ិ

តស        ឃនយតនំ       ន       និរុជឈតីតិ       ។       មន្ត       ។ 
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២៨០ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៥៤០] ឃនយតនៈ របស់សត្វ  មិនរលត់េទ មន- 

យតនៈ របស់សត្វេនះ មិនរលត់េទែដរឬ ។ ពួកសត្វ ែដលមិន 

មនឃនៈ ្របកបេ យចិត្ត កលចយុត ឃនយតនៈ របស់សត្វទងំ- 

េនះ មិនរលត់េទ ែតមនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិន 

រលត់េទេទ ពួកសត្វទងំអស់ ែដលមិនមនចិត្ត កលចប់បដិសនធិ កល 

ចយុត ឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េទផង មនយតនៈ 

មិនរលត់េទផង ។ មួយយ៉ងេទៀត មនយតនៈ របស់សត្វ  មិន 

រលត់េទ ឃនយតនៈ របស់សត្វេនះ មិនរលត់េទែដរឬ ។ េអើ ។ 

 [៥៤១] ឃនយតនៈ របស់សត្វ  មិនរលត់េទ ធមម - 

យតនៈ របស់សត្វេនះ មិនរលត់េទែដរឬ ។ ពួកសត្វ ែដលមិនមន 

ឃនៈ កលចយុត ឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េទ 

ែតធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិនរលត់េទេទ ពួកសត្វ 

ទងំអស់ កលចប់បដិសនធិ ឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិន 

រលត់េទផង ធមម យតនៈ មិនរលត់េទផង ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម - 

យតនៈ របស់សត្វ  មិនរលត់េទ ឃនយតនៈ របស់សត្វេនះ 

មិនរលត់េទែដរឬ   ។   េអើ   ។ 
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២៨១ 

យតនយមេក  បវត្តិ រស    និេ ធ េ  

 [៥៤២] យស  របូយតនំ ន និរុជឈតិ តស  
មនយតនំ ន និរុជឈតីតិ ។ អរបូកនំ ចវន្ត នំ 
េតសំ របូយតនំ ន និរុជឈតិ េន ច េតសំ មន- 
យតនំ ន និរុជឈតិ សេព្វសំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ 
របូយតនញច  ន និរុជឈតិ មនយតនញច  ន និរុជឈតិ ។ 
យស   បន មនយតនំ ន និរុជឈតិ តស  របូយ- 
តនំ ន និរុជឈតីតិ ។ អចិត្តកនំ(១) ចវន្ត នំ េតសំ 
មនយតនំ ន និរុជឈតិ េន ច េតសំ របូយតន ំ 
ន និរុជឈតិ សេព្វសំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ មនយត- 
នញច       ន      និរុជឈតិ      របូយតនញច       ន      និរុជឈតិ      ។ 
 [៥៤៣] យស  របូយតនំ ន និរុជឈតិ តស  
ធមម យតនំ ន និរុជឈតីតិ ។ អរបូកនំ ចវន្ត នំ 
េតសំ របូយតនំ ន និរុជឈតិ េន ច េតសំ 
ធមម យតនំ ន និរុជឈតិ សេព្វសំ ឧបបជជន្ត នំ 
េតសំ របូយតនញច  ន និរុជឈតិ ធមម យតនញច  ន 
និរុជឈតិ ។ យស   បន ធមម យតនំ ន និរុ- 
ជឈតិ តស  របូយតនំ ន និរុជឈតីតិ ។ មន្ត  ។ 
      ១   ឱ.   ឯតថន្តេរ   សរបូកនន្តិ   ទិស តិ   ។ 
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២៨១ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   និេ ធ រៈ 

 [៥៤២] រូបយតនៈ របស់សត្វ  មិនរលត់េទ មនយតនៈ 
របស់សត្វេនះ មិនរលត់េទែដរឬ ។ ពួកសត្វ ែដលមិនមនរូប 
កលចយុត រូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េទ ែតមនយតនៈ 
របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិនរលត់េទេទ ពួកសត្វទងំអស់ កល 
ចប់បដិសនធិ រូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េទផង មន- 
យតនៈ មិនរលត់េទផង ។ មួយយ៉ងេទៀត មនយតនៈ របស់ 
សត្វ  មិនរលត់េទ រូបយតនៈ របស់សត្វេនះ មិនរលត់េទ 
ែដរឬ ។ ពួកសត្វ ែដលមិនមនចិត្ត កលចយុត មនយតនៈ របស់ 
សត្វទងំេនះ មិនរលត់េទ ែតរូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិន 
ែមនជមិនរលត់េទេទ ពួកសត្វទងំអស់ កលចប់បដិសនធិ មនយតនៈ 
របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េទផង រូបយតនៈ មិនរលត់េទផង ។ 
 [៥៤៣] រូបយតនៈ របស់សត្វ  មិនរលត់េទ ធមម យ- 
តនៈ របស់សត្វេនះ មិនរលត់េទែដរឬ ។ ពួកសត្វ ែដលមិន 
មនរូប កលចយុត រូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េទ 
ែតធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិនរលត់េទេទ ពួក 
សត្វទងំអស់ កលចប់បដិសនធិ រូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 
មិនរលត់េទផង ធមម យតនៈ មិនរលត់េទផង ។ មួយយ៉ងេទៀត 
ធមម យតនៈ របស់សត្វ  មិនរលត់េទ រូបយតនៈ របស់សត្វេនះ 
មិនរលត់េទែដរឬ   ។  េអើ   ។ 
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២៨២ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៥៤៤] យស  មនយតនំ ន និរុជឈតិ តស  

ធមម យតនំ ន និរុជឈតីតិ ។ អចិត្តកនំ េតសំ ចវន្ត នំ 

មនយតនំ ន និរុជឈតិ េន ច េតសំ ធមម យតន ំ

ន និរុជឈតិ សេព្វសំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ មនយ- 

តនញច  ន និរុជឈតិ ធមម យតនញច  ន និរុជឈតិ ។ 

យស   បន ធមម យតនំ ន និរុជឈតិ តស  មន- 

យតនំ      ន      និរុជឈតីតិ      ។      មន្ត      ។ 

 [៥៤៥] យតថ ចកខ យតនំ ន និរុជឈតិ ។ េប ។ 

 [៥៤៦] យស  យតថ ចកខ យតនំ ន និរុជឈតិ 

។ េប ។ យស កមប ិ យស យតថកមប ិ សទិសំ ។ 

 [៥៤៧] យស  ចកខ យតនំ និរុជឈតិថ តស  

េ យតនំ និរុជឈ ិ ថ តិ ។ មន្ត  ។ ឧបបទ េរបិ 

និេ ធ េរបិ ឧបបទនិេ ធ េរបិ អតី  បុចឆ  អនុ- 

េ មមប ិ     បចចនិយមប ិ    សទិសំ     ។ 
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២៨២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៥៤៤] មនយតនៈ របស់សត្វ  មិនរលត់េទ ធមម - 

យតនៈ របស់សត្វេនះ មិនរលត់េទែដរឬ ។ ពួកសត្វ ែដលមិន 

មនចិត្ត កលចយុត មនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េទ 

ែតធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិនរលត់េទេទ ពួក 

សត្វទងំអស់ កលចប់បដិសនធិ មនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិន 

រលត់េទផង ធមម យតនៈ មិនរលត់េទផង ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម - 

យតនៈ របស់សត្វ  មិនរលត់េទ មនយតនៈ របស់សត្វេនះ 

មិនរលត់េទែដរឬ    ។   េអើ    ។ 

 [៥៤៥] ចកខ យតនៈ មិនរលត់េទ កនុងទី  ។ េប ។ 

 [៥៤៦] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  មិនរលត់េទ កនុងទី 

 ។ េប ។ ្របេយគ ែដល្របកបេ យពកយថ របស់សត្វ ក្ដី 

របស់សត្វ      កនុងទី ក្ដី    ជពកយ្របែហល  ៗ   គន     ។ 

 [៥៤៧] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  រលត់េហើយ េ - 

យតនៈ របស់សត្វេនះ រលត់េហើយឬ ។ េអើ ។ បុចឆ  ជ 

អតីត កនុងឧបបទ រៈក្ដី កនុងនិេ ធ រៈក្ដី កនុងឧបបទនិេ ធ រៈក្ដី ជ 

អនុេ មក្ដី   បដិេ មក្ដី    ្របែហល  ៗ   គន    ។ 
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២៨៣ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    និេ ធ េ  

 [៥៤៨] យស  ចកខ យតនំ និរុជឈសិ តិ តស  

េ យតនំ និរុជឈសិ តីតិ ។ មន្ត  ។ យស   

បន េ យតនំ និរុជឈសិ តិ តស  ចកខ យតនំ 

និរុជឈសិ តីតិ     ។     មន្ត      ។ 

 [៥៤៩] យស  ចកខ យតនំ និរុជឈសិ តិ តស  

ឃនយតនំ និរុជឈសិ តីតិ ។ បចឆិមភវកិនំ របូវចរ ំ

ឧបបជជន្ត នំ េយ ច របូវចរ ំ ឧបបជជិ ្វ  បរនិិព្វ - 

យិស ន្តិ េតសំ ចវន្ត នំ េតសំ ចកខ យតនំ និរុជឈ-ិ 

ស តិ េន ច េតសំ ឃនយតនំ និរុជឈសិ តិ 

ឥតេរសំ េតសំ ចកខ យតនញច  និរុជឈសិ តិ ឃនយ- 

តនញច  និរុជឈសិ តិ ។ យស   បន ឃនយតនំ 

និរុជឈសិ តិ តស  ចកខ យតនំ និរុជឈសិ តីតិ ។ 

មន្ត        ។ 

 [៥៥០] យស  ចកខ យតនំ និរុជឈសិ តិ តស  

របូយតនំ និរុជឈសិ តីតិ ។ មន្ត  ។ យស   

បន របូយតនំ និរុជឈសិ តិ តស  ចកខ យតនំ និ- 

រុជឈសិ តីតិ     ។     មន្ត      ។ 
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២៨៣ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   និេ ធ រៈ 

 [៥៤៨] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  នឹងរលត់េទ េ - 

យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងរលត់េទែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត 

េ យតនៈ របស់សត្វ  នឹងរលត់េទ ចកខ យតនៈ របស់សត្វ 

េនះ    នឹងរលត់េទែដរឬ    ។    េអើ    ។ 

 [៥៤៩] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  នឹងរលត់េទ ឃនយ- 

តនៈ របស់សត្វេនះ នឹងរលត់េទែដរឬ ។ ប ្ដ ពួកសត្វ ែដល 

េកើតកនុងបចឆិមភព កលចូលេទ កន់រូបវចរភព ពួកសត្វ  ចូល 

េទ កន់រូបវចរភពេហើយ នឹងបរនិិព្វ ន សត្វទងំេនះ កលចយុត 

ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងរលត់េទ ែតឃនយតនៈ របស់ 

សត្វទងំេនះ នឹងមិនរលត់េទេទ ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 

េ្រកេនះ នឹងរលត់េទផង ឃនយតនៈ នឹងរលត់េទផង ។ មួយ 

យ៉ងេទៀត ឃនយតនៈ របស់សត្វ  នឹងរលត់េទ ចកខ យតនៈ 

របស់សត្វេនះ    នឹងរលត់េទែដរឬ    ។   េអើ   ។ 

 [៥៥០] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  នឹងរលត់េទ រូបយ- 

តនៈ របស់សត្វេនះ នឹងរលត់េទែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត 

រូបយតនៈ របស់សត្វ  នឹងរលត់េទ ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ 

នឹងរលត់េទែដរឬ   ។   េអើ   ។ 
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២៨៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៥៥១] យស  ចកខ យតនំ និរុជឈសិ តិ តស  

មនយតនំ ។ េប ។ ធមម យតនំ និរុជឈសិ តីតិ ។ 

មន្ត  ។ យស   បន ធមម យតនំ និរុជឈ-ិ 

ស តិ តស  ចកខ យតនំ និរុជឈសិ តីតិ ។ បចឆិមភ- 

វកិនំ អរបូំ ឧបបជជន្ត នំ េយ ច អរបូំ ឧបបជជិ ្វ  

បរនិិព្វ យិស ន្តិ េតសំ ចវន្ត នំ េតសំ ធមម យតនំ 

និរុជឈសិ តិ េន ច េតសំ ចកខ យតនំ និរុជឈសិ តិ 

ឥតេរសំ េតសំ ធមម យតនញច  និរុជឈសិ តិ ចកខ យ- 

តនញច      និរុជឈសិ តិ     ។ 

 [៥៥២] យស  ឃនយតនំ និរុជឈសិ តិ 

តស  របូយតនំ និរុជឈសិ តីតិ ។ មន្ត  ។ 

យស   បន របូយតនំ និរុជឈសិ តិ តស  ឃ- 

នយតនំ និរុជឈសិ តីតិ ។ បចឆិមភវកិនំ របូវចរ ំ

ឧបបជជន្ត នំ េយ ច របូវចរ ំ ឧបបជជិ ្វ  បរនិិព្វ យិ- 

ស ន្តិ េតសំ ចវន្ត នំ េតសំ របូយតនំ និរុជឈសិ តិ េន 

ច េតសំ ឃនយតនំ និរុជឈសិ តិ ឥតេរសំ េតសំ 

របូយតនញច      និរុជឈសិ តិ      ឃនយតនញច      និរុជឈសិ តិ     ។ 
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២៨៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៥៥១] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  នឹងរលត់េទ មនយតនៈ 
។ េប ។ ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងរលត់េទែដរឬ ។ េអើ ។ មួយ 
យ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់សត្វ  នឹងរលត់េទ ចកខ យតនៈ 
របស់សត្វេនះ នឹងរលត់េទែដរឬ ។ ប ្ដ ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុង 
បចឆិមភព កលចូលេទ កន់អរូបភព ពួកសត្វ  ចូលេទ កន់ 
អរូបភពេហើយ នឹងបរនិិព្វ ន សត្វទងំេនះ កលចយុត ធមម យតនៈ 
របស់សត្វទងំេនះ នឹងរលត់េទ ែតចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 
នឹងមិនរលត់េទេទ ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ េ្រកេនះ នឹង 
រលត់េទផង    ចកខ យតនៈ   នឹងរលត់េទផង    ។ 
 [៥៥២] ឃនយតនៈ របស់សត្វ  នឹងរលត់េទ រូប- 
យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងរលត់េទែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ង 
េទៀត រូបយតនៈ របស់សត្វ  នឹងរលត់េទ ឃនយតនៈ 
របស់សត្វេនះ នឹងរលត់េទែដរឬ ។ ប ្ដ ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុង 
បចឆិមភព កលចូលេទ កន់រូបវចរភព ពួកសត្វ  ចូលេទ កន់ 
រូបវចរភពេហើយ នឹងបរនិិព្វ ន សត្វទងំេនះ កលចយុត រូបយតនៈ 
របស់សត្វទងំេនះ នឹងរលត់េទ ែតឃនយតនៈ របស់សត្វទងំ- 
េនះ នឹងមិនរលត់េទេទ រូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ េ្រកេនះ 
នឹងរលត់េទផង    ឃនយតនៈ    នឹងរលត់េទផង    ។ 
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២៨៥ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    និេ ធ េ  

 [៥៥៣] យស  ឃនយតនំ និរុជឈសិ តិ តស  

មនយតនំ ។ េប ។ ធមម យតនំ និរុជឈសិ តីតិ ។ - 

មន្ត  ។ យស   បន ធមម យតនំ និរុជឈសិ តិ 

តស  ឃនយតនំ និរុជឈសិ តីតិ ។ បចឆិមភវកិន ំ

របូវចរ ំ អរបូវចរ ំ ឧបបជជន្ត នំ េយ ច របូវចរ ំ

អរបូវចរ ំ ឧបបជជិ ្វ  បរនិិព្វ យិស ន្តិ េតសំ ចវន្ត នំ 

េតសំ ធមម យតនំ និរុជឈសិ តិ េន ច េតសំ ឃន- 

យតនំ និរុជឈសិ តិ ឥតេរសំ េតសំ ធមម យតនញច  

និរុជឈសិ តិ       ឃនយតនញច       និរុជឈសិ តិ      ។ 

 [៥៥៤] យស  របូយតនំ និរុជឈសិ តិ តស  

មនយតនំ ។ េប ។ ធមម យតនំ និរុជឈសិ តីតិ ។ 

មន្ត  ។ យស   បន ធមម យតនំ និរុជឈសិ តិ 

តស  របូយតនំ និរុជឈសិ តតីិ ។ បចឆិមភវកិនំ អ- 

របូំ ឧបបជជន្ត នំ េយ ច អរបូ ំ ឧបបជជិ ្វ  បរនិពិ្វ - 

យិស ន្តិ េតសំ ចវន្ត នំ េតសំ ធមម យតនំ និរុជឈសិ តិ 

េន ច េតសំ របូយតនំ និរុជឈសិ តិ ឥតេរសំ េតសំ 

ធមម យតនញច       និរុជឈសិ តិ      របូយតនញច       និរុជឈសិ តិ      ។ 
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២៨៥ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   និេ ធ រៈ 

 [៥៥៣] ឃនយតនៈ របស់សត្វ  នឹងរលត់េទ មន- 
យតនៈ ។ េប ។ ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងរលត់េទែដរឬ ។ 
េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់សត្វ  នឹងរលត់េទ 
ឃនយតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងរលត់េទែដរឬ ។ ប ្ដ ពួកសត្វ 
ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កលចូលេទ កន់រូបវចរភព និងកន់អរូប- 
វចរភព ពួកសត្វ  ចូលេទ កន់រូបវចរភព និងកន់អរូបវចរ- 
ភពេហើយ នឹងបរនិិព្វ ន សត្វទងំេនះ កលចយុត ធមម យតនៈ 
របស់សត្វទងំេនះ នឹងរលត់េទ ែតឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 
នឹងមិនរលត់េទេទ ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ េ្រកេនះ នឹង 
រលត់េទផង    ឃនយតនៈ    នឹងរលត់េទផង    ។ 
 [៥៥៤] រូបយតនៈ របស់សត្វ  នឹងរលត់េទ មនយតនៈ 
។ េប ។ ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងរលត់េទែដរឬ ។ េអើ ។ 
មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់សត្វ  នឹងរលត់េទ រូបយតនៈ 
របស់សត្វេនះ នឹងរលត់េទែដរឬ ។ ប ្ដ ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិម- 
ភព កលចូលេទ កន់អរូបភព ពួកសត្វ  ចូលេទ កន់អរូប- 
ភពេហើយ នឹងបរនិិព្វ ន សត្វទងំេនះ កលចយុត ធមម យតនៈ របស់ 
សត្វទងំេនះ នឹងរលត់េទ ែតរូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹង 
មិនរលត់េទេទ ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ េ្រកេនះ នឹងរលត់ 
េទផង    រូបយតនៈ   នឹងរលត់េទផង   ។ 
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២៨៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៥៥៥] យស  មនយតនំ និរុជឈសិ តិ តស  

ធមម យតនំ និរុជឈសិ តីតិ ។ មន្ត  ។ យស   

បន ធមម យតនំ និរុជឈសិ តិ តស  មនយតនំ និរុ- 

ជឈសិ តីតិ     ។     មន្ត      ។ 

 [៥៥៦] យតថ ចកខ យតនំ និរុជឈសិ តិ ។ េប ។ 

 [៥៥៧] យស  យតថ ចកខ យតនំ និរុជឈសិ តិ  

តស  តតថ េ យតនំ និរុជឈសិ តីតិ ។ - 

មន្ត  ។ យស   បន យតថ េ យតនំ និរុជឈ-ិ 

ស តិ តស  តតថ ចកខ យតនំ និរុជឈសិ តីតិ ។ 

មន្ត       ។ 

 [៥៥៨] យស  យតថ ចកខ យតនំ និរុជឈសិ តិ 

តស  តតថ ឃនយតនំ និរុជឈសិ តីតិ ។ របូវ- 

ច នំ ។ េប ។ កមវច នំ ។ អសញញស ្ត នំ ។ េប ។ 

បញច េ ក នំ ។ អរបូនំ ។ េប ។ បញច េ ក នំ ។ 

អសញញស ្ត នំ អរបូនំ ។ េប ។ បញច េ ក នំ ។ 

 [៥៥៩] យស  យតថ ឃនយតនំ និរុជឈសិ តិ 

តស        តតថ      របូយតនំ       និរុជឈសិ តីតិ     ។      មន្ត       ។ 
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២៨៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៥៥៥] មនយតនៈ របស់សត្វ  នឹងរលត់េទ ធមម - 
យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងរលត់េទែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ង 
េទៀត ធមម យតនៈ របស់សត្វ  នឹងរលត់េទ មនយតនៈ របស់ 
សត្វេនះ   នឹងរលត់េទែដរឬ    ។   េអើ   ។ 
 [៥៥៦] ចកខ យតនៈ នឹងរលត់េទ កនុងទី  ។ េប ។ 
 [៥៥៧] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  នឹងរលត់េទ កនុងទី 

 េ យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងរលត់េទ កនុងទីេនះែដរ 
ឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត េ យតនៈ របស់សត្វ  នឹង 
រលត់េទ កនុងទី  ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងរលត់េទ កនុង 
ទីេនះែដរឬ    ។     េអើ     ។ 
 [៥៥៨] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  នឹងរលត់េទ កនុងទី 

 ឃនយតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងរលត់េទ កនុងទីេនះែដរឬ ។ 
ពួកសត្វ ជរូបវចរៈ ។ េប ។ ជកមវចរៈ ។ ពួកអសញញសត្វ 
។ េប ។ ពួកសត្វ ជបញច េ ករៈ ។ ពួកអរូប្រពហម ។ េប ។ ពួក 
សត្វ ជបញច េ ករៈ ។ ពួកអសញញសត្វ ពួកអរូប្រពហម ។ េប ។ ពួក 
សត្វ    ជបញច េ ករៈ    ។ 
 [៥៥៩] ឃនយតនៈ របស់សត្វ  នឹងរលត់េទ កនុងទី  
រូបយតនៈ   របស់សត្វេនះ   នឹងរលត់េទ   កនុងទីេនះែដរឬ   ។   េអើ   ។ 
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២៨៧ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    និេ ធ េ  

យស   បន យតថ របូយតនំ និរុជឈសិ តិ តស  

តតថ ឃនយតនំ និរុជឈសិ តីតិ ។ របូវច នំ ។ េប ។ 

កមវច នំ ។ របូវច នំ អរបូវច នំ ។ េប ។ 

កមវច នំ      ។ 

 [៥៦០] យស  យតថ របូយតនំ និរុជឈសិ តិ 

តស  តតថ មនយតនំ និរុជឈសិ តីតិ ។ អសញញ- 

ស ្ត នំ ។ េប ។ បញច េ ក នំ ។ អរបូនំ ។ េប ។ 

បញច េ ក នំ ។ អរបូនំ ។ េប ។ បញច េ ក- 

នំ       អសញញស ្ត នំ      ។ 

 [៥៦១] យស  យតថ មនយតនំ និរុជឈសិ តិ 

តស  តតថ ធមម យតនំ និរុជឈសិ តីតិ ។ មន្ត  ។ 

យស   បន យតថ ធមម យតនំ និរុជឈសិ តិ តស  

តតថ មនយតនំ និរុជឈសិ តីតិ ។ អសញញស ្ត នំ ។ េប ។ 

ចតុេ ក នំ បញច េ ក នំ េតសំ តតថ ធមម - 

យតនញច  និរុជឈសិ តិ មនយតនញច  និរុជឈសិ តិ ។ 

យថ ឧបបទ េរ យស យតថេក អនគ  បុចឆ  

វ ិ ថ រ ិ       ឯវ ំ     និេ េធបិ      វ ិ ថ េរតព្វ       ។ 
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២៨៧ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   និេ ធ រៈ 

មួយយ៉ងេទៀត រូបយតនៈ របស់សត្វ  នឹងរលត់េទ កនុងទី  
ឃនយតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងរលត់េទ កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួក 
សត្វ ជរូបវចរៈ ។ េប ។ ពួកសត្វ ជកមវចរៈ ។ ពួកសត្វ 
ជរូបវចរៈ   និងជអរូបវចរៈ   ។   េប   ។   ជកមវចរៈ   ។ 
 [៥៦០] រូបយតនៈ របស់សត្វ  នឹងរលត់េទ កនុងទី  
មនយតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងរលត់េទ កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួក 
អសញញសត្វ ។ េប ។ ពួកសត្វ ជបញច េ ករៈ ។ ពួកអរូប្រពហម 
។ េប ។ ពួកសត្វ ជបញច េ ករៈ ។ ពួកអរូប្រពហម ។ េប ។ ពួក 
សត្វ   ជបញច េ ករៈ   និងពួកអសញញសត្វ    ។ 
 [៥៦១] មនយតនៈ របស់សត្វ  នឹងរលត់េទ កនុងទី 

 ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងរលត់េទ កនុងទីេនះែដរឬ ។ 
េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់សត្វ  នឹងរលត់េទ 
កនុងទី  មនយតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងរលត់េទ កនុងទីេនះែដរ 
ឬ ។ ពួកអសញញសត្វ ។ េប ។ ពួកសត្វ ជចតុេ ករៈ និងជ 
បញច េ ករៈ ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងរលត់េទផង មន- 
យតនៈ នឹងរលត់េទផង កនុងទីេនះ ។ បុចឆ  ជអនគត កនុងពកយថ 
របស់សត្វ  កនុងទី  កនុងឧបបទ រៈ ែដលបណ្ឌិ តឲយពិ ្ដ រេហើយ 
យ៉ង     កនុងនិេ ធៈ    ក៏បណ្ឌិ ត    គបបឲីយពិ ្ដ រ    យ៉ងេនះែដរ   ។ 



582 

 

២៨៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៥៦២] យស  ចកខ យតនំ ន និរុជឈសិ តិ 
តស  េ យតនំ ន និរុជឈសិ តីតិ ។ មន្ត  ។ 
យស   បន េ យតនំ ន និរុជឈសិ តិ តស  
ចកខ យតនំ     ន     និរុជឈសិ តីតិ     ។     មន្ត      ។ 
 [៥៦៣] យស  ចកខ យតនំ ន និរុជឈសិ តិ 
តស  ឃនយតនំ ន និរុជឈសិ តីតិ ។ មន្ត  ។ 
យស   បន ឃនយតនំ ន និរុជឈសិ តិ តស  
ចកខ យតនំ ន និរុជឈសិ តីតិ ។ បចឆិមភវកិនំ 
របូវចរ ំ ឧបបជជន្ត នំ េយ ច របូវចរ ំ ឧបបជជិ ្វ  
បរនិិព្វ យិស ន្តិ េតសំ ចវន្ត នំ េតសំ ឃនយតនំ 
ន និរុជឈសិ តិ េន ច េតសំ ចកខ យតនំ ន និ- 
រុជឈសិ តិ បញច េ កេរ បរនិិព្វន្ត នំ អរេូប បចឆិម- 
ភវកិនំ េយ ច អរបូំ ឧបបជជិ ្វ  បរនិិព្វ យិស ន្តិ 
េតសំ ចវន្ត នំ េតសំ ឃនយតនញច  ន និរុជឈសិ តិ 
ចកខ យតនញច       ន      និរុជឈសិ តិ     ។ 
 [៥៦៤] យស  ចកខ យតនំ ន និរុជឈសិ តិ 
តស  របូយតនំ ន និរុជឈសិ តីតិ ។ មន្ត  ។ 
យស   បន របូយតនំ ន និរុជឈសិ តិ តស  
ចកខ យតនំ      ន      និរុជឈសិ តីតិ      ។     មន្ត      ។ 
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២៨៨ 
អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៥៦២] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនរលត់េទ េ - 
យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទែដរឬ ។ េអើ ។ មួយ 

យ៉ងេទៀត េ យតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនរលត់េទ ចកខ - 
យតនៈ    របស់សត្វេនះ   នឹងមិនរលត់េទែដរឬ   ។   េអើ   ។ 
 [៥៦៣] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនរលត់េទ ឃន- 
យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ង 
េទៀត ឃនយតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនរលត់េទ ចកខ យតនៈ 
របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទែដរឬ ។ ប ្ដ ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុង 
បចឆិមភព កលចូលេទ កន់រូបវចរភព ពួកសត្វ  ចូលេទ កន់ 
រូបវចរភពេហើយ នឹងបរនិិព្វ ន សត្វទងំេនះ កលចយុត ឃន- 
យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនរលត់េទ ែតចកខ យតនៈ របស់ 
សត្វទងំេនះ មិនែមនជនឹងមិនរលត់េទេទ ប ្ដ ពួកសត្វ កល 
បរនិិព្វ ន កនុងបញច េ ករភព និងពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កនុង 
អរូបភព ពួកសត្វ  ចូលេទ កន់អរូបភពេហើយ នឹងបរនិិព្វ ន 
សត្វទងំេនះ កលចយុត ឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិន 
រលត់េទផង    ចកខ យតនៈ    នឹងមិនរលត់េទផង   ។ 
 [៥៦៤] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនរលត់េទ រូប- 
យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទែដរឬ ។ េអើ ។ មួយ 
យ៉ងេទៀត រូបយតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនរលត់េទ ចកខ យតនៈ 
របស់សត្វេនះ    នឹងមិនរលត់េទែដរឬ   ។   េអើ   ។ 
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២៨៩ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    និេ ធ េ  

 [៥៦៥] យស  ចកខ យតនំ ន និរុជឈសិ តិ 

តស  មនយតនំ ។ េប ។ ធមម យតនំ ន និរុជឈ-ិ 

ស តីតិ ។ បចឆិមភវកិនំ អរបូំ ឧបបជជន្ត នំ េយ 

ច អរបូំ ឧបបជជិ ្វ  បរនិិព្វ យិស ន្តិ េតសំ ចវន្ត នំ 

េតសំ ចកខ យតនំ ន និរុជឈសិ តិ េន ច េតសំ 

ធមម យតនំ ន និរុជឈសិ តិ បរនិិព្វន្ត នំ េតសំ ចកខ - 

យតនញច  ន និរុជឈសិ តិ ធមម យតនញច  ន និរុជឈ-ិ 

ស តិ ។ យស   បន ធមម យតនំ ន និរុជឈ-ិ 

ស តិ តស  ចកខ យតនំ ន និរុជឈសិ តីតិ ។ 

មន្ត       ។ 

 [៥៦៦] យស  ឃនយតនំ ន និរុជឈសិ តិ 

តស  របូយតនំ ន និរុជឈសិ តីតិ ។ បចឆិមភវ-ិ 

កនំ របូវចរ ំ ឧបបជជន្ត នំ េយ ច របូវចរ ំ ឧ- 

បបជជិ ្វ  បរនិិព្វ យិស ន្តិ េតសំ ចវន្ត នំ េតសំ 

ឃនយតនំ ន និរុជឈសិ តិ េន ច េតសំ របូ- 

យតនំ ន និរុជឈសិ តិ បញច េ កេរ បរនិិព្វន្ត នំ 

អរេូប         បចឆិមភវកិនំ         េយ         ច       អរបូំ        ឧបបជជិ ្វ  
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២៨៩ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   និេ ធ រៈ 

 [៥៦៥] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនរលត់េទ មន- 
យតនៈ ។ េប ។ ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទែដរ 
ឬ ។ ប ្ត ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កលចូលេទ កន់  
អរូបភព ពួកសត្វ  ចូលេទ កន់អរូបភពេហើយ នឹងបរនិិព្វ ន 
សត្វទងំេនះ កលចយុត ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិន 
រលត់េទ ែតធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជនឹងមិនរលត់ 
េទេទ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 
នឹងមិនរលត់េទផង ធមម យតនៈ នឹងមិនរលត់េទផង ។ មួយយ៉ង 
េទៀត ធមម យតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនរលត់េទ ចកខ យតនៈ 
របស់សត្វេនះ    នឹងមិនរលត់េទែដរឬ    ។   េអើ   ។ 
 [៥៦៦] ឃនយតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនរលត់េទ រូប- 
យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទែដរឬ ។ ប ្ដ ពួកសត្វ 
ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កលចូលេទ កន់រូបវចរភព ពួកសត្វ  
ចូលេទ កន់រូបវចរភពេហើយ នឹងបរនិិព្វ ន សត្វទងំេនះ កល 
ចយុត ឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនរលត់េទ ែតរូប- 
យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជនឹងមិនរលត់េទេទ ប ្ដ ពួក 
សត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងបញច េ ករភព និងពួកសត្វ ែដលេកើតកនុង 
បចឆិមភព    កនុងអរូបភព    ពួកសត្វ     ចូលេទ    កន់អរូបភពេហើយ 
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២៩០ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

បរនិិព្វ យិស ន្តិ េតសំ ចវន្ត នំ េតសំ ឃនយ- 

តនញច  ន និរុជឈសិ តិ របូយតនញច  ន និរុជឈ-ិ 

ស តិ ។ យស   បន របូយតនំ ន និរុជឈ-ិ 

ស តិ តស  ឃនយតនំ ន និរុជឈសិ តីតិ ។ 

មន្ត       ។ 

 [៥៦៧] យស  ឃនយតនំ ន និរុជឈសិ តិ 

តស  មនយតនំ ។ េប ។ ធមម យតនំ ន និរុជឈ-ិ 

ស តីតិ ។ បចឆិមភវកិនំ របូវចរ ំ អរបូវចរ ំ ឧប- 

បជជន្ត នំ េយ ច របូវចរ ំ អរបូវចរ ំ ឧបបជជិ ្វ  

បរនិិព្វ យិស ន្តិ េតសំ ចវន្ត នំ េតសំ ឃនយតនំ 

ន និរុជឈសិ តិ េន ច េតសំ ធមម យតនំ ន និរុជឈ-ិ 

ស តិ បរនិិព្វន្ត នំ េតសំ ឃនយតនញច  ន និរុជឈ-ិ 

ស តិ ធមម យតនញច  ន និរុជឈសិ តិ ។ យស    

បន ធមម យតនំ ន និរុជឈសិ តិ តស  ឃនយតន ំ

ន       និរុជឈសិ តីតិ      ។      មន្ត       ។ 
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២៩០ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

នឹងបរនិិព្វ ន សត្វទងំេនះ កលចយុត ឃនយតនៈ របស់សត្វទងំ- 

េនះ នឹងមិនរលត់េទផង រូបយតនៈ នឹងមិនរលត់េទផង ។ មួយ 

យ៉ងេទៀត រូបយតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនរលត់េទ ឃនយ- 

តនៈ    របស់សត្វេនះ   នឹងមិនរលត់េទែដរឬ   ។   េអើ   ។ 

 [៥៦៧] ឃនយតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនរលត់េទ មន- 

យតនៈ ។ េប ។ ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទែដរ 

ឬ ។ ប ្ដ ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កលចូលេទ កន់ 

រូបវចរភព និងកន់អរូបវចរភព ពួកសត្វ  ចូលេទ កន់រូបវចរ- 

ភព និងកន់អរូបវចរភពេហើយ នឹងបរនិិព្វ ន សត្វទងំេនះ កល 

ចយុត ឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនរលត់េទ ែតធមម យ- 

តនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជនឹងមិនរលត់េទេទ ពួកសត្វ កល 

បរនិិព្វ ន ឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនរលត់េទផង 

ធមម យតនៈ នឹងមិនរលត់េទផង ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ 

របស់សត្វ  នឹងមិនរលត់េទ ឃនយតនៈ របស់សត្វេនះ នឹង 

មិនរលត់េទែដរឬ    ។   េអើ   ។ 
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២៩១ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    និេ ធ េ  

 [៥៦៨] យស  របូយតនំ ន និរុជឈសិ តិ តស  

មនយតនំ ។ េប ។ ធមម យតនំ ន និរុជឈសិ តីតិ ។  

បចឆិមភវកិនំ អរបូំ ឧបបជជន្ត នំ េយ ច អរបូំ 

ឧបបជជិ ្វ  បរនិិព្វ យិស ន្តិ េតសំ ចវន្ត នំ េតសំ 

របូយតនំ ន និរុជឈសិ តិ េន ច េតសំ ធមម យតនំ 

ន និរុជឈសិ តិ បរនិិព្វន្ត នំ េតសំ របូយតនញច  ន 

និរុជឈសិ តិ ធមម យតនញច  ន និរុជឈសិ តិ ។ យស  

 បន ធមម យតនំ ន និរុជឈសិ តិ តស  របូ- 

យតនំ    ន    និរុជឈសិ តីតិ     ។    មន្ត      ។ 

 [៥៦៩] យស  មនយតនំ ន និរុជឈសិ ត ិ

តស  ធមម យតនំ ន និរុជឈសិ តីតិ ។ មន្ត  ។ 

យស   បន ធមម យតនំ ន និរុជឈសិ តិ តស  

មនយតនំ     ន     និរុជឈសិ តីតិ     ។    មន្ត      ។ 

 [៥៧០]    យតថ     ចកខ យតនំ    ន    និរុជឈសិ តិ    ។    េប    ។ 
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២៩១ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   និេ ធ រៈ 

 [៥៦៨] រូបយតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនរលត់េទ មន- 

យតនៈ ។ េប ។ ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទែដរ 

ឬ ។ ប ្ដ ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កលចូលេទ កន់ 

អរូបភព ពួកសត្វ  ចូលេទ កន់អរូបភពេហើយ នឹងបរនិិព្វ ន 

សត្វទងំេនះ កលចយុត រូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិន 

រលត់េទ ែតធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជនឹងមិនរលត់ 

េទេទ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន រូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹង 

មិនរលត់េទផង ធមម យតនៈ នឹងមិនរលត់េទផង ។ មួយយ៉ងេទៀត 

ធមម យតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនរលត់េទ រូបយតនៈ របស់សត្វ 

េនះ   នឹងមិនរលត់េទែដរឬ    ។   េអើ   ។ 

 [៥៦៩] មនយតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនរលត់េទ ធមម - 

យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទែដរឬ ។ េអើ ។ មួយ 

យ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនរលត់េទ មនយ- 

តនៈ   របស់សត្វេនះ   នឹងមិនរលត់េទែដរឬ   ។  េអើ   ។ 

 [៥៧០]   ចកខ យតនៈ   នឹងមិនរលត់េទ   កនុងទី    ។    េប   ។ 



590 

 

២៩២ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៥៧១] យស  យតថ ចកខ យតនំ ន និរុជឈ-ិ 

ស តិ តស  តតថ េ យតនំ ន និរុជឈសិ តីតិ ។ 

មន្ត  ។ យស   បន យតថ េ យតនំ ន 

និរុជឈសិ តិ តស  តតថ ចកខ យតនំ ន និរុជឈសិ តីតិ ។ 

មន្ត      ។ 

 [៥៧២] យស  យតថ ចកខ យតនំ ន និ- 

រុជឈសិ តិ តស  តតថ ឃនយតនំ ន និរុជឈសិ - 

តីតិ ។ មន្ត  ។ យស   បន យតថ ឃ- 

នយតនំ ន និរុជឈសិ តិ តស  តតថ ចកខ យតនំ 

ន និរុជឈសិ តីតិ ។ របូវច នំ េតសំ តតថ ឃ- 

នយតនំ ន និរុជឈសិ តិ េន ច េតសំ តតថ ចកខ - 

យតនំ ន និរុជឈសិ តិ បញច េ កេរ បរនិិព្វន្ត នំ 

អសញញស ្ត នំ អរបូនំ េតសំ តតថ ឃនយតនញច  

ន និរុជឈសិ តិ ចកខ យតនញច  ន និរុជឈសិ តិ ។ 

 [៥៧៣] យស  យតថ ចកខ យតនំ ន និរុជឈ-ិ 

ស តិ      តស        តតថ       របូយតនំ       ន       និរុជឈសិ តីតិ      ។ 
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២៩២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៥៧១] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនរលត់េទ កនុងទី 

 េ យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះែដរ 

ឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត េ យតនៈ របស់សត្វ  

នឹងមិនរលត់េទ កនុងទី  ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់ 

េទ    កនុងទីេនះែដរឬ    ។   េអើ   ។ 

 [៥៧២] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនរលត់េទ កនុង 

ទី  ឃនយតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះែដរ 

ឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត ឃនយតនៈ របស់សត្វ  នឹង 

មិនរលត់េទ កនុងទី  ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់ 

េទ កនុងទីេនះែដរឬ ។ ឃនយតនៈ របស់ពួកសត្វ ជរូបវចរៈេនះ 

នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះ ែតចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិន 

ែមនជនឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ ឃនយតនៈ របស់ពួកសត្វ 

កលបរនិិព្វ ន កនុងបញច េ ករភព របស់ពួកអសញញសត្វ និងរបស់ពួក 

អរូប្រពហមេនះ នឹងមិនរលត់េទផង ចកខ យតនៈ នឹងមិនរលត់េទផង 

កនុងទីេនះ    ។ 

 [៥៧៣] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនរលត់េទ កនុងទី 

   រូបយតនៈ  របស់សត្វេនះ   នឹងមិនរលត់េទ  កនុងទីេនះែដរឬ  ។ 
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២៩៣ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    និេ ធ េ  

អសញញស ្ត នំ េតសំ តតថ ចកខ យតនំ ន និរុជឈ-ិ 

ស តិ េន ច េតសំ តតថ របូយតនំ ន និរុជឈ-ិ 

ស តិ បញច េ កេរ បរនិិព្វន្ត នំ អរបូនំ េតសំ តតថ 

ចកខ យតនញច  ន និរុជឈសិ តិ របូយតនញច  ន និរុ- 

ជឈសិ តិ ។ យស   បន យតថ របូយតនំ ន 

និរុជឈសិ តិ តស  តតថ ចកខ យតនំ ន និរុជឈសិ - 

តីតិ     ។     មន្ត      ។ 

 [៥៧៤] យស  យតថ ចកខ យតនំ ន និរុ- 

ជឈសិ តិ តស  តតថ មនយតនំ ន និរុជឈសិ តីតិ ។ 

អរបូនំ េតសំ តតថ ចកខ យតនំ ន និរុជឈសិ តិ 

េន ច េតសំ តតថ មនយតនំ ន និរុជឈសិ តិ 

បរនិិព្វន្ត នំ អសញញស ្ត នំ េតសំ តតថ ចកខ យ- 

តនញច  ន និរុជឈសិ តិ មនយតនញច  ន និរុជឈ-ិ 

ស តិ ។ យស   បន យតថ មនយតនំ ន និ- 

រុជឈសិ តិ តស  តតថ ចកខ យតនំ ន និរុជឈសិ - 

តីតិ     ។      មន្ត      ។ 
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២៩៣ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   និេ ធ រៈ 

ចកខ យតនៈ របស់ពួកអសញញសត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះ ែត 

រូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជនឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះ 

េទ ចកខ យតនៈ របស់ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងបញច េ ករភព 

និងរបស់ពួកអរូប្រពហមេនះ នឹងមិនរលត់េទផង រូបយតនៈ នឹងមិន 

រលត់េទផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត រូបយតនៈ របស់សត្វ 

 នឹងមិនរលត់េទ កនុងទី  ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹង 

មិនរលត់េទ    កនុងទីេនះែដរឬ    ។   េអើ    ។ 

 [៥៧៤] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនរលត់េទ កនុង 

ទី  មនយតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះែដរ 

ឬ ។ ចកខ យតនៈ របស់ពួកអរូប្រពហមេនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទី 

េនះ ែតមនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជនឹងមិនរលត់េទ 

កនុងទីេនះេទ ចកខ យតនៈ របស់ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន និងរបស់ពួក 

អសញញសត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទផង មនយតនៈ នឹងមិនរលត់េទផង 

កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត មនយតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិន 

រលត់េទ កនុងទី  ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទ 

កនុងទីេនះែដរឬ    ។   េអើ    ។ 
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២៩៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៥៧៥] យស  យតថ ចកខ យតនំ ន និរុជឈ-ិ 
ស តិ តស  តតថ ធមម យតនំ ន និរុជឈសិ តីតិ ។ 
អសញញស ្ត នំ អរបូនំ េតសំ តតថ ចកខ យតនំ ន 
និរុជឈសិ តិ េន ច េតសំ តតថ ធមម យតនំ ន 
និរុជឈសិ តិ បរនិិព្វន្ត នំ េតសំ តតថ ចកខ យតនញច  
ន និរុជឈសិ តិ ធមម យតនញច  ន និរុជឈសិ តិ ។ 
យស   បន យតថ ធមម យតនំ ន និរុជឈសិ តិ 
តស  តតថ ចកខ យតនំ ន និរុជឈសិ តីតិ ។ - 
មន្ត      ។ 
 [៥៧៦] យស  យតថ ឃនយតនំ ន និរុជឈ-ិ 
ស តិ តស  តតថ របូយតនំ ន និរុជឈសិ តីតិ ។ 
របូវច នំ េតសំ តតថ ឃនយតនំ ន និរុជឈ-ិ 
ស តិ េន ច េតសំ តតថ របូយតនំ ន និរុជឈ-ិ 
ស តិ បញច េ កេរ បរនិិព្វន្ត នំ អរបូនំ េតសំ 
តតថ ឃនយតនញច  ន និរុជឈសិ តិ របូយតនញច  
ន និរុជឈសិ តិ ។ យស   បន យតថ របូយតនំ 
ន និរុជឈសិ តិ តស  តតថ ឃនយតនំ ន 
និរុជឈសិ តីតិ     ។      មន្ត      ។ 
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២៩៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៥៧៥] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនរលត់េទ កនុង 
ទី  ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះែដរ 
ឬ ។ ចកខ យតនៈ របស់ពួកអសញញសត្វ និងរបស់ពួកអរូប្រពហមេនះ 
នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះ ែតធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមន 
ជនឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន ចកខ យតនៈ 
របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនរលត់េទផង ធមម យតនៈ នឹងមិនរលត់េទ 
ផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់សត្វ  
នឹងមិនរលត់េទ កនុងទី  ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិន 
រលត់េទ    កនុងទីេនះែដរឬ   ។   េអើ    ។ 
 [៥៧៦] ឃនយតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនរលត់េទ កនុង 
ទី  រូបយតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះែដរ 
ឬ ។ ឃនយតនៈ របស់ពួកសត្វ ជរូបវចរៈេនះ នឹងមិនរលត់ 
េទ កនុងទីេនះ ែតរូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជនឹងមិន 
រលត់េទ កនុងទីេនះេទ ឃនយតនៈ របស់ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន 
កនុងបញច េ ករភព និងរបស់ពួកអរូប្រពហមេនះ នឹងមិនរលត់េទផង 
រូបយតនៈ នឹងមិនរលត់េទផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត រូប- 
យតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនរលត់េទ កនុងទី  ឃនយតនៈ 
របស់សត្វេនះ    នឹងមិនរលត់េទ    កនុងទីេនះែដរឬ   ។   េអើ   ។ 
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២៩៥ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    និេ ធ េ  

 [៥៧៧] យស  យតថ ឃនយតនំ ន និរុជឈ-ិ 
ស តិ តស  តតថ មនយតនំ ន និរុជឈសិ តីតិ ។ 
របូវច នំ អរបូវច នំ េតសំ តតថ ឃនយតនំ ន 
និរុជឈសិ តិ េន ច េតសំ តតថ មនយតនំ ន និ- 
រុជឈសិ តិ បរនិិព្វន្ត នំ អសញញស ្ត នំ េតសំ តតថ 
ឃនយតនញច  ន និរុជឈសិ តិ មនយតនញច  ន 
និរុជឈសិ តិ ។ យស   បន យតថ មនយតនំ 
ន និរុជឈសិ តិ តស  តតថ ឃនយតនំ ន និរុជឈ-ិ 
ស តីតិ     ។     មន្ត     ។ 
 [៥៧៨] យស  យតថ ឃនយតនំ ន និរុជឈ-ិ 
ស តិ តស  តតថ ធមម យតនំ ន និរុជឈសិ តីតិ ។ 
របូវច នំ អរបូវច នំ េតសំ តតថ ឃនយ- 
តនំ ន និរុជឈសិ តិ េន ច េតសំ តតថ ធមម យ- 
តនំ ន និរុជឈសិ តិ បរនិិព្វន្ត នំ េតសំ តតថ ឃន- 
យតនញច  ន និរុជឈសិ តិ ធមម យតនញច  ន និរុជឈ-ិ 
ស តិ ។ យស   បន យតថ ធមម យតនំ ន 
និរុជឈសិ តិ តស  តតថ ឃនយតនំ ន និរុជឈ-ិ 
ស តីតិ     ។      មន្ត       ។ 
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២៩៥ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   និេ ធ រៈ 

 [៥៧៧] ឃនយតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនរលត់េទ កនុង 
ទី  មនយតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះែដរ 
ឬ ។ ឃនយតនៈ របស់ពួកសត្វ ជរូបវចរៈ និងជអរូបវចរៈ 
េនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះ ែតមនយតនៈ របស់សត្វទងំ- 
េនះ មិនែមនជនឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ ឃនយតនៈ របស់ 
ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន និងរបស់ពួកអសញញសត្វេនះ នឹងមិនរលត់ 
េទផង មនយតនៈ នឹងមិនរលត់េទផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ង 
េទៀត មនយតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនរលត់េទ កនុងទី  ឃន- 
យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ 
 [៥៧៨] ឃនយតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនរលត់េទ កនុង 
ទី  ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះែដរ 
ឬ ។ ឃនយតនៈ របស់ពួកសត្វ ជរូបវចរៈ និងជអរូបវចរៈេនះ  
នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះ ែតធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិន 
ែមនជនឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន ឃន- 
យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនរលត់េទផង ធមម យតនៈ នឹងមិន 
រលត់េទផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់សត្វ 

 នឹងមិនរលត់េទ កនុងទី  ឃនយតនៈ របស់សត្វេនះ នឹង 
មិនរលត់េទ   កនុងទីេនះែដរឬ   ។   េអើ   ។ 
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២៩៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៥៧៩] យស  យតថ របូយតនំ ន និរុជឈ-ិ 

ស តិ តស  តតថ មនយតនំ ន និរុជឈសិ តីតិ ។ 

អរបូនំ េតសំ តតថ របូយតនំ ន និរុជឈសិ តិ ។ 

េន ច េតសំ តតថ មនយតនំ ន និរុជឈសិ តិ បរ-ិ 

និព្វន្ត នំ េតសំ តតថ របូយតនញច  ន និរុជឈសិ តិ 

មនយតនញច  ន និរុជឈសិ តិ ។ យស   បន យតថ 

មនយតនំ ន និរុជឈសិ តិ តស  តតថ របូយតនំ 

ន និរុជឈសិ តីតិ ។ អសញញស ្ត នំ េតសំ តតថ មន- 

យតនំ ន និរុជឈសិ តិ េន ច េតសំ តតថ របូយតនំ 

ន និរុជឈសិ តិ បរនិិព្វន្ត នំ េតសំ តតថ មនយតនញច  

ន      និរុជឈសិ តិ      របូយតនញច        ន       និរុជឈសិ តិ      ។ 

 [៥៨០] យស  យតថ របូយតនំ ន និរុជឈ-ិ 

ស តិ       តស       តតថ      ធមម យតនំ       ន      និរុជឈសិ តីតិ      ។ 
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២៩៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៥៧៩] រូបយតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនរលត់េទ កនុងទី 

 មនយតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ 

ឬ ។ រូបយតនៈ របស់ពួកអរូប្រពហមេនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទី 

េនះ ែតមនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជនឹងមិនរលត់េទ 

កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន រូបយតនៈ របស់សត្វទងំ- 

េនះ នឹងមិនរលត់េទផង មនយតនៈ នឹងមិនរលត់េទផង កនុងទី 

េនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត មនយតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនរលត់ 

េទ កនុងទី  រូបយតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទី 

េនះេទឬ ។ មនយតនៈ របស់ពួកអសញញសត្វេនះ នឹងមិនរលត់ 

េទ កនុងទីេនះ ែតរូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជនឹង 

មិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន មនយតនៈ 

របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនរលត់េទផង រូបយតនៈ នឹងមិនរលត់ 

េទផង   កនុងទីេនះ   ។ 

 [៥៨០] រូបយតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនរលត់េទ កនុងទី 

   ធមម យតនៈ  របស់សត្វេនះ  នឹងមិនរលត់េទ  កនុងទីេនះេទឬ    ។ 
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២៩៧ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    និេ ធ េ  

អរបូនំ េតសំ តតថ របូយតនំ ន និរុជឈសិ តិ េន 

ច េតសំ តតថ ធមម យតនំ ន និរុជឈសិ តិ បរ-ិ 

និព្វន្ត នំ េតសំ តតថ របូយតនញច  ន និរុជឈសិ តិ 

ធមម យតនញច  ន និរុជឈសិ តិ ។ យស   បន 

យតថ ធមម យតនំ ន និរុជឈសិ តិ តស  តតថ របូ- 

យតនំ      ន      និរុជឈសិ តីតិ      ។      មន្ត       ។ 

 [៥៨១] យស  យតថ មនយតនំ ន និរុជឈ-ិ 

ស តិ តស  តតថ ធមម យតនំ ន និរុជឈសិ តីតិ ។ 

អសញញស ្ត នំ េតសំ តតថ មនយតនំ ន និរុជឈ-ិ 

ស តិ េន ច េតសំ តតថ ធមម យតនំ ន និរុជឈ-ិ 

ស តិ បរនិិព្វន្ត នំ េតសំ តតថ មនយតនញច  ន 

និរុជឈសិ តិ ធមម យតនញច  ន និរុជឈសិ តិ ។ យស  

 បន យតថ ធមម យតនំ ន និរុជឈសិ តិ តស  

តតថ      មនយតនំ      ន      និរុជឈសិ តីតិ      ។      មន្ត       ។ 
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២៩៧ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   និេ ធ រៈ 

រូបយតនៈ របស់ពួកអរូប្រពហមេនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះ 

ែតធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជនឹងមិនរលត់េទ កនុង 

ទីេនះេទ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន រូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 

នឹងមិនរលត់េទផង ធមម យតនៈ នឹងមិនរលត់េទផង កនុងទីេនះ ។ 

មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនរលត់េទ កនុង 

ទី  រូបយតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ 

ឬ     ។     េអើ     ។ 

 [៥៨១] មនយតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនរលត់េទ កនុង 

ទី  ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ 

ឬ ។ មនយតនៈ របស់ពួកអសញញសត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុង 

ទីេនះ ែតធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជនឹងមិនរលត់ 

េទ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន មនយតនៈ របស់ 

សត្វទងំេនះ នឹងមិនរលត់េទផង ធមម យតនៈ នឹងមិនរលត់េទផង 

កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិន 

រលត់េទ កនុងទី  មនយតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទ 

កនុងទីេនះេទឬ   ។    េអើ    ។ 
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២៩៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៥៨២] យស  ចកខ យតនំ និរុជឈតិ តស  

េ យតនំ និរុជឈ ិ ថ តិ ។ មន្ត  ។ យស  

 បន េ យតនំ និរុជឈតិថ តស  ចកខ យតនំ 

និរុជឈតីតិ ។ សេព្វសំ ឧបបជជន្ត នំ អចកខុ កនំ ច- 

វន្ត នំ េតសំ េ យតនំ និរុជឈតិថ េន ច េតសំ 

ចកខ យតនំ និរុជឈតិ សចកខុ កនំ ចវន្ត នំ េតសំ 

េ យតនញច  និរុជឈតិថ ចកខ យតនញច  និរុជឈតិ ។ 

 [៥៨៣] យស  ចកខ យតនំ និរុជឈតិ តស  

ឃនយតនំ ។ េប ។ របូយតនំ មនយតនំ ធមម - 

យតនំ និរុជឈ ិ ថ តិ ។ មន្ត  ។ យស   បន ធមម - 

យតនំ និរុជឈតិថ តស  ចកខ យតនំ និរុជឈតីតិ ។ 

សេព្វសំ ឧបបជជន្ត នំ អចកខុ កនំ ចវន្ត នំ េតសំ 

ធមម យតនំ និរុជឈតិថ េន ច េតសំ និរុជឈតិ សចកខុ - 

កនំ ចវន្ត នំ េតសំ ធមម យតនញច  និរុជឈតិថ ចកខ - 

យតនញច       និរុជឈតិ      ។ 



603 

 

២៩៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៥៨២] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  រលត់េទ េ យ- 

តនៈ របស់សត្វេនះ រលត់េហើយែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត 

េ យតនៈ របស់សត្វ  រលត់េហើយ ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ 

រលត់េទែដរឬ ។ ពួកសត្វទងំអស់ ែដលមិនមនចកខុ  កលចប់បដិសនធិ 

កលចយុត េ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ រលត់េហើយ ែតចកខ យ- 

តនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េទេទ ពួកសត្វ ែដល្របកប 

េ យចកខុ  កលចយុត េ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ រលត់ 

េហើយផង    ចកខ យតនៈ    រលត់េទផង    ។ 

 [៥៨៣] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  រលត់េទ ឃន- 

យតនៈ ។ េប ។ រូបយតនៈ មនយតនៈ ធមម យតនៈ របស់សត្វ 

េនះ រលត់េហើយែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ 

របស់សត្វ  រលត់េហើយ ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ រលត់េទ 

ែដរឬ ។ ពួកសត្វទងំអស់ ែដលមិនមនចកខុ  កលចប់បដិសនធិ 

កលចយុត ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ រលត់េហើយ ែតចកខ - 

យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េទេទ ពួកសត្វ ែដល្របកប 

េ យចកខុ  កលចយុត ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ រលត់េហើយ 

ផង   ចកខ យតនៈ   រលត់េទផង   ។ 
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២៩៩ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    និេ ធ េ  

 [៥៨៤] យស  ឃនយតនំ និរុជឈតិ តស  

របូយតនំ ។ េប ។ មនយតនំ ធមម យតនំ និរុជឈ ិ ថ - 

តិ ។ មន្ត  ។ យស   បន ធមម យតនំ និរុជឈតិថ 

តស  ឃនយតនំ និរុជឈតីតិ ។ សេព្វសំ ឧបបជជន្ត ន ំ

អឃនកនំ ចវន្ត នំ េតសំ ធមម យតនំ និរុជឈតិថ េន 

ច េតសំ ឃនយតនំ និរុជឈតិ សឃនកនំ ចវន្ត នំ 

េតសំ ធមម យតនញច  និរុជឈតិថ ឃនយតនញច  និ- 

រុជឈតិ      ។ 

 [៥៨៥] យស  របូយតនំ និរុជឈតិ តស  មន- 

យតនំ ។ េប ។ ធមម យតនំ នរុិជឈ ិ ថ តិ ។ មន្ត  ។ 

យស   បន ធមម យតនំ និរុជឈតិថ តស  របូយ- 

តនំ និរុជឈតីតិ ។ សេព្វសំ ឧបបជជន្ត នំ អរបូកនំ 

ចវន្ត នំ េតសំ ធមម យតនំ និរុជឈតិថ េន ច េតសំ 

របូយតនំ និរុជឈតិ សរបូកនំ ចវន្ត នំ េតសំ ធមម - 

យតនញច       និរុជឈតិថ      របូយតនញច       និរុជឈតិ      ។ 
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២៩៩ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   និេ ធ រៈ 

 [៥៨៤] ឃនយតនៈ របស់សត្វ  រលត់េទ រូបយ- 

តនៈ ។ េប ។ មនយតនៈ ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ រលត់េហើយ 

ែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់សត្វ  

រលត់េហើយ ឃនយតនៈ របស់សត្វេនះ រលត់េទែដរឬ ។ ពួក 

សត្វទងំអស់ ែដលមិនមនឃនៈ កលចប់បដិសនធិ កលចយុត ធមម - 

យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ រលត់េហើយ ែតឃនយតនៈ របស់ 

សត្វទងំេនះ មិនរលត់េទេទ ពួកសត្វ ែដល្របកបេ យឃនៈ 

កលចយុត ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ រលត់េហើយផង ឃ- 

នយតនៈ      រលត់េទផង      ។ 

 [៥៨៥] រូបយតនៈ របស់សត្វ  រលត់េទ មនយតនៈ 

។ េប ។ ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ រលត់េហើយែដរឬ ។ េអើ ។ 

មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់សត្វ  រលត់េហើយ រូបយតនៈ 

របស់សត្វេនះ រលត់េទែដរឬ ។ ពួកសត្វទងំអស់ ែដលមិនមនរូប 

កលចប់បដិសនធិ កលចយុត ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ រលត់ 

េហើយ ែតរូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េទេទ ពួកសត្វ 

ែដល្របកបេ យរូប កលចយុត ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ រលត់ 

េហើយផង   រូបយតនៈ   រលត់េទផង   ។ 
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៣០០ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៥៨៦] យស  មនយតនំ និរុជឈតិ តស  ធមម - 

យតនំ និរុជឈ ិ ថ តិ ។ មន្ត  ។ យស   បន 

ធមម យតនំ និរុជឈតិថ តស  មនយតនំ និរុជឈតីតិ ។ 

សេព្វសំ ឧបបជជន្ត នំ អចិត្តកនំ ចវន្ត នំ េតសំ 

ធមម យតនំ នរុិជឈតិថ េន ច េតសំ មនយតនំ និ- 

រុជឈតិ សចិត្តកនំ ចវន្ត នំ េតសំ ធមម យតនញច  

និរុជឈតិថ      មនយតនញច       និរុជឈតិ      ។ 

 [៥៨៧] យតថ ចកខ យតនំ និរុជឈតិ ។ េប ។ 

 [៥៨៨] យស  យតថ ចកខ យតនំ និរុជឈតិ 

តស  តតថ េ យតនំ និរុជឈ ិ ថ តិ ។ សុទធ - 

េស បរនិិព្វន្ត នំ េតសំ តតថ ចកខ យតនំ និរុជឈតិ 

េន ច េតសំ តតថ េ យតនំ និរុជឈតិថ ឥត- 

េរសំ សចកខុ កនំ ចវន្ត នំ េតសំ តតថ ចកខ - 

យតនញច  និរុជឈតិ េ យតនញច  និរុជឈតិថ ។ 

យស   បន យតថ េ យតនំ និរុជឈតិថ 

តស  តតថ ចកខ យតនំ និរុជឈតីតិ ។ បញច េ ករ ំ

ឧបបជជន្ត នំ          អចកខុ កនំ        កមវច         ចវន្ត នំ 
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៣០០ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៥៨៦] មនយតនៈ របស់សត្វ  រលត់េទ ធមម យតនៈ 
របស់សត្វេនះ រលត់េហើយែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម - 
យតនៈ របស់សត្វ  រលត់េហើយ មនយតនៈ របស់សត្វេនះ 
រលត់េទែដរឬ ។ ពួកសត្វទងំអស់ ែដលមិនមនចិត្ត កលចប់ 
បដិសនធិ កលចយុត ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ រលត់េហើយ 
ែតមនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េទេទ ពួកសត្វ ែដល 
្របកបេ យចិត្ត កលចយុត ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ រលត់ 
េហើយផង      មនយតនៈ      រលត់េទផង      ។ 
 [៥៨៧] ចកខ យតនៈ      រលត់េទ      កនុងទី       ។    េប    ។ 
 [៥៨៨] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  រលត់េទ កនុងទី  
េ យតនៈ របស់សត្វេនះ រលត់េហើយ កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួក 
សត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងសុទធ ស ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 
រលត់េទ កនុងទីេនះ ែតេ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិន 
រលត់េហើយ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វេ្រកេនះ ែដល្របកបេ យចកខុ  
កលចយុត ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ រលត់េទផង េ - 
យតនៈ រលត់េហើយផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត េ - 
យតនៈ របស់សត្វ  រលត់េហើយ កនុងទី  ចកខ យតនៈ របស់ 
សត្វេនះ រលត់េទ កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួកសត្វ ែដលមិនមន 
ចកខុ    កលចូលេទ    កន់បញច េ ករភព   កលចយុត   ចកកមវចរភព 
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៣០១ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    និេ ធ េ  

េតសំ តតថ េ យតនំ និរុជឈតិថ េន ច េតសំ 

តតថ ចកខ យតនំ និរុជឈតិ សចកខុ កនំ ចវន្ត នំ 

េតសំ តតថ េ យតនញច  និរុជឈតិថ ចកខ យតនញច  

និរុជឈតិ      ។ 

 [៥៨៩] យស  យតថ ចកខ យតនំ និរុជឈតិ 

តស  តតថ ឃនយតនំ និរុជឈ ិ ថ តិ ។ របូវច  

ចវន្ត នំ េតសំ តតថ ចកខ យតនំ និរុជឈតិ េន ច 

េតសំ តតថ ឃនយតនំ និរុជឈតិថ សចកខុ កនំ 

កមវច  ចវន្ត នំ េតសំ តតថ ចកខ យតនញច  និ- 

រុជឈតិ ឃនយតនញច  និរុជឈតិថ ។ យស   បន 

ឃនយតនំ និរុជឈតិថ តស  តតថ ចកខ យតនំ និ- 

រុជឈតីតិ ។ កមវចរ ំ ឧបបជជន្ត នំ អចកខុ កនំ 

កមវច  ចវន្ត នំ េតសំ តតថ ឃនយតនំ និ- 

រុជឈតិថ េន ច េតសំ តតថ ចកខ យតនំ និរុជឈតិ 

សចកខុ កនំ កមវច  ចវន្ត នំ េតសំ តតថ ឃ- 

នយតនញច          និរុជឈតិថ         ចកខ យតនញច          និរុជឈតិ         ។ 
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៣០១ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   និេ ធ រៈ 

េ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ រលត់េហើយ កនុងទីេនះ ែត 
ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ 
ែដល្របកបេ យចកខុ  កលចយុត េ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 
រលត់េហើយផង   ចកខ យតនៈ   រលត់េទផង   កនុងទីេនះ   ។ 
 [៥៨៩] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  រលត់េទ កនុងទី  
ឃនយតនៈ របស់សត្វេនះ រលត់េហើយ កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួក 
សត្វ កលចយុត ចកកមវចរភព ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 
រលត់េទ កនុងទីេនះ ែតឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់ 
េហើយ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ ែដល្របកបេ យចកខុ  កលចយុត ចក 
កមវចរភព ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ រលត់េទផង ឃន- 
យតនៈ រលត់េហើយផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត ឃនយ- 
តនៈ របស់សត្វ  រលត់េហើយ កនុងទី  ចកខ យតនៈ របស់ 
សត្វេនះ រលត់េទ កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួកសត្វ ែដលមិនមនចកខុ  
កលចូលេទ កន់កមវចរភព កលចយុត ចកកមវចរភព ឃ- 
នយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ រលត់េហើយ ែតចកខ យតនៈ របស់សត្វ 
ទងំេនះ មិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ ែដល្របកបេ យចកខុ  
កលចយុត ចកកមវចរភព ឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ រលត់ 
េហើយផង   ចកខ យតនៈ   រលត់េទផង   កនុងទីេនះ   ។ 



610 

 

៣០២ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៥៩០] យស  យតថ ចកខ យតនំ និរុជឈតិ 

តស  តតថ របូយតនំ និរុជឈ ិ ថ តិ ។ សុទធ េស 

បរនិិព្វន្ត នំ េតសំ តតថ ចកខ យតនំ និរុជឈតិ េន 

ច េតសំ តតថ របូយតនំ និរុជឈតិថ ឥតេរសំ ស- 

ចកខុ កនំ ចវន្ត នំ េតសំ តតថ ចកខ យតនញច  និរុជឈតិ 

របូយតនញច  និរុជឈតិថ ។ យស   បន យតថ របូ- 

យតនំ និរុជឈតិថ តស  តតថ ចកខ យតនំ និរុជឈតីតិ ។ 

បញច េ ករ ំ ឧបបជជន្ត នំ អចកខុ កនំ កមវច  ច- 

វន្ត នំ អសញញស ្ត នំ េតសំ តតថ របូយតនំ និរុជឈតិថ 

េន ច េតសំ តតថ ចកខ យតនំ និរុជឈតិ សចកខុ កនំ 

ចវន្ត នំ េតសំ តតថ របូយតនញច  និរុជឈតិថ ចកខ យ- 

តនញច       និរុជឈតិ      ។ 

 [៥៩១] យស  យតថ ចកខ យតនំ និរុជឈតិ តស  

តតថ មនយតនំ និរុជឈ ិ ថ តិ ។ សុទធ េស បរនិិព្វន្ត នំ 

េតសំ តតថ ចកខ យតនំ និរុជឈតិ េន ច េតសំ 

តតថ         មនយតនំ         និរុជឈតិថ         ឥតេរសំ         សចកខុ កនំ 
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៣០២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៥៩០] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  រលត់េទ កនុងទី  
រូបយតនៈ របស់សត្វេនះ រលត់េហើយ កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួក 
សត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងសុទធ ស ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 
រលត់េទ កនុងទីេនះ ែតរូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់ 
េហើយ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វេ្រកេនះ ែដល្របកបេ យចកខុ  កល 
ចយុត ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ រលត់េទផង រូបយតនៈ 
រលត់េហើយផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត រូបយតនៈ របស់ 
សត្វ  រលត់េហើយ កនុងទី  ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ រលត់ 
េទ កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួកសត្វ ែដលមិនមនចកខុ  កលចូលេទ 
កន់បញច េ ករភព កលចយុត ចកកមវចរភព និងពួកអសញញសត្វ 
រូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ រលត់េហើយ កនុងទីេនះ ែតចកខ យ- 
តនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ ែដល 
្របកបេ យចកខុ  កលចយុត រូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ រលត់ 
េហើយផង   ចកខ យតនៈ   រលត់េទផង   កនុងទីេនះ   ។ 
 [៥៩១] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  រលត់េទ កនុងទី  
មនយតនៈ របស់សត្វេនះ រលត់េហើយ កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួក 
សត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងសុទធ ស ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 
រលត់េទ កនុងទីេនះ ែតមនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់ 
េហើយ     កនុងទីេនះេទ      ពួកសត្វ     េ្រកេនះ      ែដល្របកបេ យចកខុ  
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៣០៣ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    និេ ធ េ  

ចវន្ត នំ េតសំ តតថ ចកខ យតនញច  និរុជឈតិ មនយត- 

នញច  និរុជឈតិថ ។ យស   បន យតថ មនយតនំ 

និរុជឈតិថ តស  តតថ ចកខ យតនំ និរុជឈតីតិ ។ បញច - 

េ ករ ំ ឧបបជជន្ត នំ អចកខុ កនំ កមវច  ចវន្ត នំ 

អរបូនំ េតសំ តតថ មនយតនំ និរុជឈតិថ េន ច 

េតសំ តតថ ចកខ យតនំ និរុជឈតិ សចកខុ កនំ ចវន្ត នំ 

េតសំ តតថ មនយតនញច  និរុជឈតិថ ចកខ យតនញច  

និរុជឈតិ      ។ 

 [៥៩២] យស  យតថ ចកខ យតនំ និរុជឈតិ 

តស  តតថ ធមម យតនំ និរុជឈ ិ ថ តិ ។ សុទធ េស 

បរនិិព្វន្ត នំ េតសំ តតថ ចកខ យតនំ និរុជឈតិ េន 

ច េតសំ តតថ ធមម យតនំ និរុជឈតិថ ឥតេរសំ ស- 

ចកខុ កនំ ចវន្ត នំ េតសំ តតថ ចកខ យតនញច  និ- 

រុជឈតិ ធមម យតនញច  និរុជឈតិថ ។ យស   បន 

យតថ ធមម យតនំ និរុជឈតិថ តស  តតថ ចកខ យតនំ 

និរុជឈតីតិ        ។         សេព្វសំ          ឧបបជជន្ត នំ         អចកខុ កនំ 
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៣០៣ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   និេ ធ រៈ 

កលចយុត ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ រលត់េទផង មនយតនៈ 
រលត់េហើយផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត មនយតនៈ របស់ 
សត្វ  រលត់េហើយ កនុងទី  ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ រលត់ 
េទ កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួកសត្វ ែដលមិនមនចកខុ  កលចូលេទ 
កន់បញច េ ករភព និងពួកអរូប្រពហម កលចយុត ចកកមវចរភព 
មនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ រលត់េហើយ កនុងទីេនះ ែតចកខ យ- 
តនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ ែដល 
្របកបេ យចកខុ  កលចយុត មនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ រលត់ 
េហើយផង   ចកខ យតនៈ   រលត់េទផង   កនុងទីេនះ   ។ 
 [៥៩២] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  រលត់េទ កនុងទី  
ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ រលត់េហើយ កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួក 
សត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងសុទធ ស ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 
រលត់េទ កនុងទីេនះ ែតធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េហើយ 
កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វេ្រកេនះ ែដល្របកបេ យចកខុ  កលចយុត 
ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ រលត់េទផង ធមម យតនៈ រលត់ 
េហើយផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់សត្វ  
រលត់េហើយ កនុងទី  ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ រលត់េទ កនុង 
ទីេនះែដរឬ   ។   ពួកសត្វទងំអស់   ែដលមិនមនចកខុ    កលចប់បដិសនធិ 
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៣០៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

ចវន្ត នំ េតសំ តតថ ធមម យតនំ និរុជឈតិថ េន ច 

េតសំ តតថ ចកខ យតនំ និរុជឈតិ សចកខុ កនំ ច- 

វន្ត នំ េតសំ តតថ ធមម យតនញច  និរុជឈតិថ ចកខ - 

យតនញច       និរុជឈតិ      ។ 

 [៥៩៣] យស  យតថ ឃនយតនំ និរុជឈត ិ

តស  តតថ របូយតនំ និរុជឈ ិ ថ តិ ។ មន្ត  ។ 

យស   បន យតថ របូយតនំ និរុជឈតិថ តស  

តតថ ឃនយតនំ និរុជឈតីតិ ។ កមវចរ ំ ឧប- 

បជជន្ត នំ អឃនកនំ កមវច  ចវន្ត នំ របូវច- 

នំ េតសំ តតថ របូយតនំ និរុជឈតិថ េន ច េតសំ 

តតថ ឃនយតនំ និរុជឈតិ សឃនកនំ ចវន្ត នំ 

េតសំ តតថ របូយតនញច  និរុជឈតិថ ឃនយតនញច  

និរុជឈតិ      ។ 

 [៥៩៤] យស  យតថ ឃនយតនំ និរុជឈតិ 

តស        តតថ       មនយតនំ       និរុជឈ ិ ថ តិ      ។      មន្ត       ។ 



615 

 

៣០៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

កលចយុត ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ រលត់េហើយ កនុងទីេនះ 

ែតចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ ពួក 

សត្វ ែដល្របកបេ យចកខុ  កលចយុត ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំ- 

េនះ រលត់េហើយផង ចកខ យតនៈ រលត់េទផង កនុងទីេនះ ។ 

 [៥៩៣] ឃនយតនៈ របស់សត្វ  រលត់េទ កនុងទី  

រូបយតនៈ របស់សត្វេនះ រលត់េហើយ កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ 

មួយយ៉ងេទៀត រូបយតនៈ របស់សត្វ  រលត់េហើយ កនុងទី  

ឃនយតនៈ របស់សត្វេនះ រលត់េទ កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួកសត្វ 

ែដលមិនមនឃនៈ កលចូលេទ កន់កមវចរភព និងពួកសត្វ ជរូប- 

វចរៈ កលចយុត ចកកមវចរភព រូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ រលត់ 

េហើយ កនុងទីេនះ ែតឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េទ 

កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ ែដល្របកបេ យឃនៈ កលចយុត រូបយតនៈ 

របស់សត្វទងំេនះ រលត់េហើយផង ឃនយតនៈ រលត់េទផង 

កនុងទីេនះ      ។ 

 [៥៩៤] ឃនយតនៈ របស់សត្វ  រលត់េទ កនុងទី  

មនយតនៈ   របស់សត្វេនះ   រលត់េហើយ   កនុងទីេនះែដរឬ   ។   េអើ   ។ 
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៣០៥ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    និេ ធ េ  

យស   បន យតថ មនយតនំ និរុជឈតិថ តស  តតថ 

ឃនយតនំ និរុជឈតីតិ ។ កមវចរ ំ ឧបបជជន្ត នំ 

អឃនកនំ កមវច  ចវន្ត នំ របូវច នំ អរបូ- 

វច នំ េតសំ តតថ មនយតនំ និរុជឈតិថ េន ច 

េតសំ តតថ ឃនយតនំ និរុជឈតិ សឃនកនំ ច- 

វន្ត នំ េតសំ តតថ មនយតនញច  និរុជឈតិថ ឃនយ- 

តនញច       និរុជឈតិ      ។ 

 [៥៩៥] យស  យតថ ឃនយតនំ និរុជឈតិ 

តស  តតថ ធមម យតនំ និរុជឈ ិ ថ តិ ។ មន្ត  ។ 

យស   បន យតថ ធមម យតនំ និរុជឈតិថ តស  

តតថ ឃនយតនំ និរុជឈតីតិ ។ សេព្វសំ ឧប- 

បជជន្ត នំ អឃនកនំ ចវន្ត នំ េតសំ តតថ ធមម - 

យតនំ និរុជឈតិថ េន ច េតសំ តតថ ឃនយតនំ 

និរុជឈតិ សឃនកនំ ចវន្ត នំ េតសំ តតថ ធមម - 

យតនញច       និរុជឈតិថ      ឃនយតនញច       និរុជឈតិ      ។ 
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៣០៥ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   និេ ធ រៈ 

មួយយ៉ងេទៀត មនយតនៈ របស់សត្វ  រលត់េហើយ កនុងទី 

 ឃនយតនៈ របស់សត្វេនះ រលត់េទ កនុងទីេនះែដរឬ ។  

ពួកសត្វ ែដលមិនមនឃនៈ កលចូលេទ កន់កមវចរភព ពួក 

សត្វ ជរូបវចរៈ និងជអរូបវចរៈ កលចយុត ចកកមវចរភព 

មនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ រលត់េហើយ កនុងទីេនះ ែតឃន- 

យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ 

ែដល្របកបេ យឃនៈ កលចយុត មនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 

រលត់េហើយផង    ឃនយតនៈ   រលត់េទផង   កនុងទីេនះ   ។ 

 [៥៩៥] ឃនយតនៈ របស់សត្វ  រលត់េទ កនុងទី  

ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ រលត់េហើយ កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ 

មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់សត្វ  រលត់េហើយ កនុងទី  

ឃនយតនៈ របស់សត្វេនះ រលត់េទ កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួកសត្វ 

ទងំអស់ ែដលមិនមនឃនៈ កលចប់បដិសនធិ កលចយុត ធមម យតនៈ 

របស់សត្វទងំេនះ រលត់េហើយ កនុងទីេនះ ែតឃនយតនៈ របស់សត្វ 

ទងំេនះ មិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ ែដល្របកបេ យឃនៈ 

កលចយុត ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ រលត់េហើយផង ឃន- 

យតនៈ   រលត់េទផង   កនុងទីេនះ   ។ 
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៣០៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៥៩៦] យស  យតថ របូយតនំ និរុជឈតិ តស  

តតថ មនយតនំ និរុជឈ ិ ថ តិ ។ សុទធ េស បរនិិព្វន្ត នំ 

អសញញស ្ត  ចវន្ត នំ េតសំ តតថ របូយតនំ និរុជឈតិ 

េន ច េតសំ តតថ មនយតនំ និរុជឈតិថ ឥតេរសំ 

បញច េ ក  ចវន្ត នំ េតសំ តតថ របូយតនញច  

និរុជឈតិ មនយតនញច  និរុជឈតិថ ។ យស   បន 

យតថ មនយតនំ និរុជឈតិថ តស  តតថ របូយតនំ 

និរុជឈតីតិ ។ បញច េ ករ ំ ឧបបជជន្ត នំ អរបូនំ េតសំ 

តតថ មនយតនំ និរុជឈតិថ េន ច េតសំ តតថ របូយ- 

តនំ និរុជឈតិ បញច េ ក  ចវន្ត នំ េតសំ តតថ 

មនយតនញច       និរុជឈតិថ      របូយតនញច       និរុជឈតិ      ។ 

 [៥៩៧] យស  យតថ របូយតនំ និរុជឈតិ 

តស  តតថ ធមម យតនំ និរុជឈ ិ ថ តិ ។ សុទធ េស 

បរនិិព្វន្ត នំ េតសំ តតថ របូយតនំ និរុជឈតិ េន ច 

េតសំ      តតថ      ធមម យតនំ      និរុជឈតិថ      ឥតេរសំ      សរបូកនំ 



619 

 

៣០៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៥៩៦] រូបយតនៈ របស់សត្វ  រលត់េទ កនុងទី  
មនយតនៈ របស់សត្វេនះ រលត់េហើយ កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួក 
សត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងសុទធ ស និងពួកសត្វ កលចយុត ចកអ- 
សញញសត្វ រូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ រលត់េទ កនុងទីេនះ ែត 
មនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ 
េ្រកេនះ កលចយុត ចកបញច េ ករភព រូបយតនៈ របស់សត្វទងំ- 
េនះ រលត់េទផង មនយតនៈ រលត់េហើយផង កនុងទីេនះ ។ 
មួយយ៉ងេទៀត មនយតនៈ របស់សត្វ  រលត់េហើយ កនុងទី  
រូបយតនៈ របស់សត្វេនះ រលត់េទ កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួក 
អរូប្រពហម កលចូលេទ កន់បញច េ ករភព មនយតនៈ របស់សត្វ 
ទងំេនះ រលត់េហើយ កនុងទីេនះ ែតរូបយតនៈ របស់សត្វទងំ- 
េនះ មិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ កលចយុត ចកបញច េ - 
ករភព មនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ រលត់េហើយផង រូបយ- 
តនៈ      រលត់េទផង      កនុងទីេនះ      ។ 
 [៥៩៧] រូបយតនៈ របស់សត្វ  រលត់េទ កនុងទី  
ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ រលត់េហើយ កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួក 
សត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងសុទធ ស រូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 
រលត់េទ កនុងទីេនះ ែតធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់ 
េហើយ     កនុងទីេនះេទ      ពួកសត្វ      េ្រកេនះ      ែដល្របកបេ យរូប 
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៣០៧ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    និេ ធ េ  

ចវន្ត នំ េតសំ តតថ របូយតនញច  និរុជឈតិ ធមម - 

យតនញច  និរុជឈតិថ ។ យស   បន យតថ ធមម - 

យតនំ និរុជឈតិថ តស  តតថ របូយតនំ និរុជឈ- 

តីតិ ។ សេព្វសំ ឧបបជជន្ត នំ អរបូកនំ ចវន្ត នំ 

េតសំ តតថ ធមម យតនំ និរុជឈតិថ េន ច េតសំ តតថ 

របូយតនំ និរុជឈតិ សរបូកនំ ចវន្ត នំ េតសំ តតថ 

ធមម យតនញច       និរុជឈតិថ      របូយតនញច       និរុជឈតិ      ។ 

 [៥៩៨] យស  យតថ មនយតនំ និរុជឈតិ តស  

តតថ ធមម យតនំ និរុជឈ ិ ថ តិ ។ សុទធ េស បរ-ិ 

និព្វន្ត នំ េតសំ តតថ មនយតនំ និរុជឈតិ េន 

ច េតសំ តតថ ធមម យតនំ និរុជឈតិថ ឥតេរសំ 

សចិត្តកនំ ចវន្ត នំ េតសំ តតថ មនយតនញច  និ- 

រុជឈតិ ធមម យតនញច  និរុជឈតិថ ។ យស   បន 

យតថ ធមម យតនំ និរុជឈតិថ តស  តតថ មនយតនំ 

និរុជឈតីតិ          ។          សេព្វសំ         ឧបបជជន្ត នំ         អចិត្តកនំ 
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៣០៧ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   និេ ធ រៈ 

កលចយុត រូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ រលត់េទផង ធមម យតនៈ 

រលត់េហើយផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់សត្វ 

 រលត់េហើយ កនុងទី  រូបយតនៈ របស់សត្វេនះ រលត់េទ 

កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួកសត្វទងំអស់ ែដលមិនមនរូប កលចប់បដិសនធិ 

កលចយុត ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ រលត់េហើយ កនុងទី 

េនះ ែតរូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េទ កនុងទីេនះ 

េទ ពួកសត្វ ែដល្របកបេ យរូប កលចយុត ធមម យតនៈ របស់ 

សត្វទងំេនះ រលត់េហើយផង រូបយតនៈ រលត់េទផង កនុងទីេនះ ។ 

 [៥៩៨] មនយតនៈ របស់សត្វ  រលត់េទ កនុងទី  

ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ រលត់េហើយ កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួក 

សត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងសុទធ ស មនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 

រលត់េទ កនុងទីេនះ ែតធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់ 

េហើយ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ ែដល្របកបេ យចិត្ត េ្រកេនះ កល 

ចយុត មនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ រលត់េទផង ធមម យតនៈ រលត់ 

េហើយផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់សត្វ 

 រលត់េហើយ កនុងទី  មនយតនៈ របស់សត្វេនះ រលត់េទ 

កនុងទីេនះែដរឬ   ។   ពួកសត្វទងំអស់   ែដលមិនមនចិត្ត   កលចប់បដិសនធិ 
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៣០៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

ចវន្ត នំ េតសំ តតថ ធមម យតនំ និរុជឈតិថ េន ច 
េតសំ តតថ មនយតនំ និរុជឈតិ សចិត្តកនំ ច- 
វន្ត នំ េតសំ តតថ ធមម យតនញច  និរុជឈតិថ មនយ- 
តនញច       និរុជឈតិ      ។ 
 [៥៩៩] យស  ចកខ យតនំ ន និរុជឈតិ តស  
េ យតនំ ន និរុជឈ ិ ថ តិ ។ និរុជឈតិថ ។ យស  

 បន េ យតនំ ន និរុជឈតិថ តស  ចកខ - 
យតនំ      ន      និរុជឈតីតិ      ។      នតថិ      ។ 
 [៦០០] យស  ចកខ យតនំ ន និរុជឈតិ តស  
ឃនយតនំ ។ េប ។ របូយតនំ មនយតនំ ធមម - 
យតនំ ន និរុជឈ ិ ថ តិ ។ និរុជឈតិថ ។ យស   
បន ធមម យតនំ ន និរុជឈតិថ តស  ចកខ យតន ំ
ន      និរុជឈតីតិ      ។      នតថិ     ។ 
 [៦០១] យស  ឃនយតនំ ។ េប ។ របូ- 
យតនំ មនយតនំ ន និរុជឈតិ តស  ធមម យតនំ 
ន និរុជឈ ិ ថ តិ ។ និរុជឈតិថ ។ យស   បន ធមម - 
យតនំ ន និរុជឈតិថ តស  មនយតនំ ន និរុជឈតី- 
តិ     ។     នតថិ     ។ 
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៣០៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

កលចយុត ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ រលត់េហើយ កនុងទីេនះ 
ែតមនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ ពួក 
សត្វ ែដល្របកបេ យចិត្ត កលចយុត ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំ- 
េនះ   រលត់េហើយផង   មនយតនៈ   រលត់េទផង   កនុងទីេនះ   ។ 
 [៥៩៩] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  មិនរលត់េទ េ - 
យតនៈ របស់សត្វេនះ មិនរលត់េហើយែដរឬ ។ រលត់េហើយ ។ 
មួយយ៉ងេទៀត េ យតនៈ របស់សត្វ  មិនរលត់េហើយ ចកខ - 
យតនៈ   របស់សត្វេនះ   មិនរលត់េទែដរឬ   ។   មិនមនេទ   ។ 
 [៦០០] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  មិនរលត់េទ ឃន- 
យតនៈ ។ េប ។ រូបយតនៈ មនយតនៈ ធមម យតនៈ របស់សត្វ 
េនះ មិនរលត់េហើយែដរឬ ។ រលត់េហើយ ។ មួយយ៉ងេទៀត 
ធមម យតនៈ របស់សត្វ  មិនរលត់េហើយ ចកខ យតនៈ របស់សត្វ 
េនះ   មិនរលត់េទែដរឬ   ។   មិនមនេទ   ។ 
 [៦០១] ឃនយតនៈ ។ េប ។ រូបយតនៈ មនយតនៈ 
របស់សត្វ  មិនរលត់េទ ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ មិនរលត់ 
េហើយែដរឬ ។ រលត់េហើយ ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់ 
សត្វ  មិនរលត់េហើយ មនយតនៈ របស់សត្វេនះ មិនរលត់េទ 
ែដរឬ   ។   មិនមនេទ   ។ 
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៣០៩ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    និេ ធ េ  

 [៦០២] យតថ ចកខ យតនំ ន និរុជឈតិ ។ េប ។ 

 [៦០៣] យស  យតថ ចកខ យតនំ ន និរុជឈតិ 

តស  តតថ េ យតនំ ន និរុជឈ ិ ថ តិ ។ បញច - 

េ ករ ំ ឧបបជជន្ត នំ អចកខុ កនំ កមវច  ច- 

វន្ត នំ េតសំ តតថ ចកខ យតន ំ ន និរុជឈតិ េន 

ច េតសំ តតថ េ យតនំ ន និរុជឈតិថ សុទធ - 

សំ ឧបបជជន្ត នំ អសញញស ្ត នំ អរបូនំ េតសំ 

តតថ ចកខ យតនញច  ន និរុជឈតិ េ យតនញច  

ន និរុជឈតិថ ។ យស   បន យតថ េ យ- 

តន ំ ន និរុជឈតិថ តស  តតថ ចកខ យតនំ ន និ- 

រុជឈតីតិ ។ សុទធ េស បរនិិព្វន្ត នំ េតសំ តតថ 

េ យតនំ ន និរុជឈតិថ េន ច េតសំ តតថ 

ចកខ យតនំ ន និរុជឈតិ សុទធ សំ ឧបបជជន្ត នំ អ- 

សញញស ្ត នំ អរបូនំ េតសំ តតថ េ យតនញច  

ន      និរុជឈតិថ      ចកខ យតនញច       ន      និរុជឈតិ      ។ 
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៣០៩ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   និេ ធ រៈ 

 [៦០២] ចកខ យតនៈ មិនរលត់េទ កនុងទី  ។ េប ។ 

 [៦០៣] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  មិនរលត់េទ កនុងទី 

 េ យតនៈ របស់សត្វេនះ មិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះែដរ 

ឬ ។ ពួកសត្វ ែដលមិនមនចកខុ  កលចូលេទ កន់បញច េ ករភព 

កលចយុត ចកកមវចរភព ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិន 

រលត់េទ កនុងទីេនះ ែតេ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមន 

ជមិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ កលចូលេទ កន់សុទធ - 

ស និងពួកអសញញសត្វ និងពួកអរូប្រពហម ចកខ យតនៈ របស់សត្វ 

ទងំេនះ មិនរលត់េទផង េ យតនៈ មិនរលត់េហើយផង កនុង 

ទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត េ យតនៈ របស់សត្វ  មិនរលត់ 

េហើយ កនុងទី  ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ មិនរលត់េទ កនុងទី 

េនះែដរឬ ។ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងសុទធ ស េ យ- 

តនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះ ែតចកខ យតនៈ 

របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ 

កលចូលេទ កន់សុទធ ស និងពួកអសញញសត្វ និងពួកអរូប្រពហម 

េ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េហើយផង ចកខ យតនៈ 

មិនរលត់េទផង   កនុងទីេនះ   ។ 
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៣១០ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៦០៤] យស  យតថ ចកខ យតនំ ន និរុជឈតិ 

តស  តតថ ឃនយតនំ ន និរុជឈ ិ ថ តិ ។ ក- 

មវចរ ំ ឧបបជជន្ត នំ អចកខុ កនំ កមវច  ច- 

វន្ត នំ េតសំ តតថ ចកខ យតនំ ន និរុជឈតិ េន ច 

េតសំ តតថ ឃនយតនំ ន និរុជឈតិថ របូវចរ ំ ឧប- 

បជជន្ត នំ អសញញស ្ត នំ អរបូនំ េតសំ តតថ ចកខ - 

យតនញច  ន និរុជឈតិ ឃនយតនញច  ន និរុជឈតិថ ។ 

យស   បន យតថ ឃនយតនំ ន និរុជឈតិថ តស  

តតថ ចកខ យតនំ ន និរុជឈតីត ិ ។ របូវច  ច- 

វន្ត នំ េតសំ តតថ ឃនយតនំ ន និរុជឈតិថ េន 

ច េតសំ តតថ ចកខ យតនំ ន និរុជឈតិ របូវចរ ំ

ឧបបជជន្ត នំ អសញញស ្ត នំ អរបូនំ េតសំ តតថ 

ឃនយតនញច  ន និរុជឈតិថ ចកខ យតនញច  ន និ- 

រុជឈតិ      ។ 
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៣១០ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៦០៤] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  មិនរលត់េទ កនុងទី 

 ឃនយតនៈ របស់សត្វេនះ មិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះេទឬ ។ 

ពួកសត្វ ែដលមិនមនចកខុ  កលចូលេទ កន់កមវចរភព កលចយុត 

ចកកមវចរភព ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េទ កនុង 

ទីេនះ ែតឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិនរលត់េហើយ 

កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ កលចូលេទ កន់រូបវចរភព និងពួកអសញញ- 

សត្វ និងពួកអរូប្រពហម ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់ 

េទផង ឃនយតនៈ មិនរលត់េហើយផង កនុងទីេនះ ។ មួយ 

យ៉ងេទៀត ឃនយតនៈ របស់សត្វ  មិនរលត់េហើយ កនុងទី  

ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ មិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទឬ ។ ពួក 

សត្វ កលចយុត ចករូបវចរភព ឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 

មិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះ ែតចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិន 

ែមនជមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ កលចូលេទ កន់រូប- 

វចរភព និងពួកអសញញសត្វ និងពួកអរូប្រពហម ឃនយតនៈ របស់ 

សត្វទងំេនះ មិនរលត់េហើយផង ចកខ យតនៈ មិនរលត់េទផង កនុង 

ទីេនះ   ។ 
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៣១១ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    និេ ធ េ  

 [៦០៥] យស  យតថ ចកខ យតនំ ន និរុជឈតិ 

តស  តតថ របូយតនំ ន និរុជឈ ិ ថ តិ ។ បញច - 

េ ករ ំ ឧបបជជន្ត នំ អចកខុ កនំ កមវច  ច- 

វន្ត នំ អសញញស ្ត នំ េតសំ តតថ ចកខ យតនំ ន 

និរុជឈតិ េន ច េតសំ តតថ របូយតនំ ន និរុ- 

ជឈតិថ សុទធ សំ ឧបបជជន្ត នំ អរបូនំ េតសំ តតថ 

ចកខ យតនញច  ន និរុជឈតិ របូយតនញច  ន និរុជឈតិថ ។ 

យស   បន យតថ របូយតនំ ន និរុជឈតិថ តស  

តតថ ចកខ យតនំ ន និរុជឈតីតិ ។ សុទធ េស បរ-ិ 

និព្វន្ត នំ េតសំ តតថ របូយតនំ ន និរុជឈតិថ េន 

ច េតសំ តតថ ចកខ យតនំ ន និរុជឈតិ សុទធ - 

សំ ឧបបជជន្ត នំ អរបូនំ េតសំ តតថ របូយតនញច  

ន      និរុជឈតិថ      ចកខ យតនញច       ន      និរុជឈតិ      ។ 

 [៦០៦] យស  យតថ ចកខ យតនំ ន និ- 

រុជឈតិ       តស        តតថ       មនយតនំ       ន       និរុជឈ ិ ថ តិ       ។ 



629 

 

៣១១ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   និេ ធ រៈ 

 [៦០៥] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  មិនរលត់េទ កនុងទី 

 រូបយតនៈ របស់សត្វេនះ មិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះេទឬ ។ 

ពួកសត្វ ែដលមិនមនចកខុ  កលចូលេទ កន់បញច េ ករភព និងពួក 

អសញញសត្វ កលចយុត ចកកមវចរភព ចកខ យតនៈ របស់សត្វ 

ទងំេនះ មិនរលត់េទ កនុងទីេនះ ែតរូបយតនៈ របស់សត្វទងំ- 

េនះ មិនែមនជមិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ កលចូល 

េទ កន់សុទធ ស និងពួកអរូប្រពហម ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំ- 

េនះ មិនរលត់េទផង រូបយតនៈ មិនរលត់េហើយផង កនុងទីេនះ ។ 

មួយយ៉ងេទៀត រូបយតនៈ របស់សត្វ  មិនរលត់េហើយ កនុងទី 

 ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ មិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទឬ ។ 

ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងសុទធ ស រូបយតនៈ របស់សត្វទងំ- 

េនះ មិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះ ែតចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 

មិនែមនជមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ កលចូលេទ កន់ 

សុទធ ស និងពួកអរូប្រពហម រូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិន 

រលត់េហើយផង     ចកខ យតនៈ     មិនរលត់េទផង     កនុងទីេនះ    ។ 

 [៦០៦] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  មិនរលត់េទ កនុងទី  

មនយតនៈ     របស់សត្វេនះ      មិនរលត់េហើយ     កនុងទីេនះេទឬ     ។ 
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៣១២ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

បញច េ ករ ំ ឧបបជជន្ត នំ អចកខុ កនំ កមវច  

ចវន្ត នំ អរបូនំ េតសំ តតថ ចកខ យតនំ ន និរុជឈតិ 

េន ច េតសំ តតថ មនយតនំ ន និរុជឈតិថ សុទធ - 

សំ ឧបបជជន្ត នំ អសញញស ្ត នំ េតសំ តតថ ចកខ - 

យតនញច  ន និរុជឈសិ តិ មនយតនញច  ន និរុជឈតិថ ។ 

យស   បន យតថ មនយតនំ ន និរុជឈតិថ តស  

តតថ ចកខ យតនំ ន និរុជឈតីតិ ។ សុទធ េស បរ-ិ 

និព្វន្ត នំ េតសំ តតថ មនយតនំ ន និរុជឈតិថ េន ច 

េតសំ តតថ ចកខ យតនំ ន និរុជឈតិ សុទធ សំ ឧប- 

បជជន្ត នំ អសញញស ្ត នំ េតសំ តតថ មនយតនញច  ន 

និរុជឈតិថ      ចកខ យតនញច       ន      និរុជឈតិ      ។ 

 [៦០៧] យស  យតថ ចកខ យតនំ ន និរុជឈតិ 

តស  តតថ ធមម យតនំ ន និរុជឈ ិ ថ តិ ។ សេព្វសំ ឧប- 

បជជន្ត នំ អចកខុ កនំ ចវន្ត នំ េតសំ តតថ ចកខ យតនំ 

ន    និរុជឈតិ    េន    ច    េតសំ     តតថ    ធមម យតនំ     ន     និរុជឈតិថ 
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៣១២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ពួកសត្វ ែដលមិនមនចកខុ  កលចូលេទ កន់បញច េ ករភព និងពួក 
អរូប្រពហម កលចយុត ចកកមវចរភព ចកខ យតនៈ របស់សត្វ 
ទងំេនះ មិនរលត់េទ កនុងទីេនះ ែតមនយតនៈ របស់សត្វទងំ- 
េនះ មិនែមនជមិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ កលចូល 
េទ កន់សុទធ ស និងពួកអសញញសត្វ ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំ- 
េនះ មិនរលត់េទផង មនយតនៈ មិនរលត់េហើយផង កនុងទីេនះ ។ 
មួយយ៉ងេទៀត មនយតនៈ របស់សត្វ  មិនរលត់េហើយ កនុងទី 

 ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ មិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទឬ ។ 
ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន មនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់ 
េហើយ កនុងទីេនះ ែតចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជ 
មិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ មនយតនៈ របស់ពួកសត្វ កលចូល 
េទ កន់សុទធ ស និងរបស់អសញញសត្វទងំេនះ មិនរលត់េហើយផង 
ចកខ យតនៈ   មិនរលត់េទផង   កនុងទីេនះ   ។ 
 [៦០៧] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  មិនរលត់េទ កនុងទី  
ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ មិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះេទឬ ។ ពួក 
សត្វទងំអស់ ែដលមិនមនចកខុ  កលចប់បដិសនធិ កលចយុត ចកខ - 
យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េទ កនុងទីេនះ ែតធមម យ- 
តនៈ    របស់សត្វទងំេនះ     មិនែមនជមិនរលត់េហើយ     កនុងទីេនះេទ 
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៣១៣ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    និេ ធ េ  

សុទធ សំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ ចកខ យតនញច  

ន និរុជឈតិ ធមម យតនញច  ន និរុជឈតិថ ។ យស   

បន យតថ ធមម យតនំ ន និរុជឈតិថ តស  តតថ ចកខ - 

យតនំ ន និរុជឈតីតិ ។ សុទធ េស បរនិិព្វន្ត នំ 

េតសំ តតថ ធមម យតនំ ន និរុជឈតិថ េន ច េតសំ 

តតថ ចកខ យតនំ ន និរុជឈតិ សុទធ សំ ឧបបជជ- 

ន្ត នំ េតសំ តតថ ធមម យតនញច  ន និរុជឈតិថ ចកខ - 

យតនញច       ន      និរុជឈតិ      ។ 

 [៦០៨] យស  យតថ ឃនយតនំ ន និ- 

រុជឈតិ តស  តតថ របូយតនំ ន និរុជឈ ិ ថ តិ ។ 

កមវចរ ំ ឧបបជជន្ត នំ អឃនកនំ កមវច  

ចវន្ត នំ របូវច នំ េតសំ តតថ ឃនយតនំ ន 

និរុជឈតិ េន ច េតសំ តតថ របូយតនំ ន និរុជឈតិថ 

សុទធ នំ អរបូនំ េតសំ តតថ ឃនយតនញច  

ន និរុជឈតិ របូយតនញច  ន និរុជឈតិថ ។ យស  

 បន យតថ របូយតនំ ន និរុជឈតិថ តស  តតថ 

ឃនយតនំ      ន      និរុជឈតីតិ      ។      មន្ត       ។ 
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៣១៣ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   និេ ធ រៈ 

ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ កលចូលេទ កន់សុទធ ស មិន 
រលត់េទផង ធមម យតនៈ មិនរលត់េហើយផង កនុងទីេនះ ។ មួយ 
យ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់សត្វ  មិនរលត់េហើយ កនុងទី  
ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ មិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទឬ ។ ពួក 
សត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងសុទធ ស ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 
មិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះ ែតចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិន 
ែមនជមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ កលចូលេទ កន់សុទធ - 
ស ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េហើយផង ចកខ យតនៈ 

មិនរលត់េទផង    កនុងទីេនះ   ។ 
 [៦០៨] ឃនយតនៈ របស់សត្វ  មិនរលត់េទ កនុងទី 

 រូបយតនៈ របស់សត្វេនះ មិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះេទឬ ។ 
ពួកសត្វ ែដលមិនមនឃនៈ កលចូលេទ កន់កមវចរភព និង 
ពួកសត្វ ជរូបវចរៈ កលចយុត ចកកមវចរភព ឃនយតនៈ 
របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េទ កនុងទីេនះ ែតរូបយតនៈ របស់ 
សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះេទ ឃនយតនៈ 
របស់ពួកសុទធ សសត្វ និងរបស់ពួកអរូប្រពហមេនះ មិនរលត់េទផង 
រូបយតនៈ មិនរលត់េហើយផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត រូប- 
យតនៈ របស់សត្វ  មិនរលត់េហើយ កនុងទី  ឃនយតនៈ 
របស់សត្វេនះ     មិនរលត់េទ     កនុងទីេនះែដរឬ     ។     េអើ     ។ 
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៣១៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៦០៩] យស  យតថ ឃនយតនំ ន និរុជឈតិ 
តស  តតថ មនយតនំ ន និរុជឈ ិ ថ តិ ។ កមវចរ ំ
ឧបបជជន្ត នំ អឃនកនំ កមវច  ចវន្ត នំ របូ- 
វច នំ អរបូវច នំ េតសំ តតថ ឃនយតនំ ន 
និរុជឈតិ េន ច េតសំ តតថ មនយតនំ ន និរុជឈតិថ 
សុទធ នំ អសញញស ្ត នំ េតសំ តតថ ឃន- 
យតនញច  ន និរុជឈតិ មនយតនញច  ន និរុជឈតិថ ។ 
យស   បន យតថ មនយតនំ ន និរុជឈតិថ តស  
តតថ     ឃនយតនំ     ន     និរុជឈតីតិ     ។     មន្ត      ។ 
 [៦១០] យស  យតថ ឃនយតនំ ន និរុជឈ- 
តិ តស  តតថ ធមម យតនំ ន និរុជឈ ិ ថ តិ ។ 
សេព្វសំ ឧបបជជន្ត នំ អឃនកនំ ចវន្ត នំ េតសំ 
តតថ ឃនយតនំ ន និរុជឈតិ េន ច េតសំ តតថ 
ធមម យតនំ ន និរុជឈតិថ សុទធ នំ េតសំ តតថ 
ឃនយតនញច  ន និរុជឈតិ ធមម យតនញច  ន និ- 
រុជឈតិថ ។ យស   បន យតថ ធមម យតនំ ន 
និរុជឈតិថ តស  តតថ ឃនយតនំ ន និរុជឈតីតិ ។ 
មន្ត       ។ 
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៣១៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៦០៩] ឃនយតនៈ របស់សត្វ  មិនរលត់េទ កនុងទី  
មនយតនៈ របស់សត្វេនះ មិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះែដរឬ ។ 
ពួកសត្វ ែដលមិនមនឃនៈ កលចូលេទ កន់កមវចរភព និង 
ពួកសត្វ ជរូបវចរៈ និងជអរូបវចរៈ កលចយុត ចកកមវចរភព 
ឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េទ កនុងទីេនះ ែតមន- 
យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះេទ 
ឃនយតនៈ របស់ពួកសុទធ សសត្វ និងរបស់ពួកអសញញសត្វេនះ 
មិនរលត់េទផង មនយតនៈ មិនរលត់េហើយផង កនុងទីេនះ ។ មួយ 
យ៉ងេទៀត មនយតនៈ របស់សត្វ  មិនរលត់េហើយ កនុងទី  
ឃនយតនៈ របស់សត្វេនះ មិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទឬ ។ េអើ ។ 
 [៦១០] ឃនយតនៈ របស់សត្វ  មិនរលត់េទ កនុងទី 

 ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ មិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះេទឬ ។ 
ពួកសត្វទងំអស់ ែដលមិនមនឃនៈ កលចប់បដិសនធិ កលចយុត 
ឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េទ កនុងទីេនះ ែតធមម - 
យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះេទ 
ឃនយតនៈ របស់ពួកសុទធ សសត្វេនះ មិនរលត់េទផង ធមម - 
យតនៈ មិនរលត់េហើយផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម យ- 
តនៈ របស់សត្វ  មិនរលត់េហើយ កនុងទី  ឃនយតនៈ 
របស់សត្វេនះ     មិនរលត់េទ     កនុងទីេនះែដរឬ     ។     េអើ     ។ 
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៣១៥ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    និេ ធ េ  

 [៦១១] យស  យតថ របូយតនំ ន និរុជឈតិ 

តស  តតថ មនយតនំ ន និរុជឈ ិ ថ តិ ។ បញច - 

េ ករ ំ ឧបបជជន្ត នំ អរបូនំ េតសំ តតថ របូយតនំ 

ន និរុជឈតិ េន ច េតសំ តតថ មនយតនំ ន 

និរុជឈតិថ សុទធ សំ ឧបបជជន្ត នំ អសញញសត្តំ ឧប- 

បជជន្ត នំ េតសំ តតថ របូយតនញច  ន និរុជឈតិ 

មនយតនញច  ន និរុជឈតិថ ។ យស   បន 

យតថ មនយតនំ ន និរុជឈតិថ តស  តតថ របូយតនំ 

ន និរុជឈតីតិ ។ សុទធ េស បរនិិព្វន្ត នំ អសញញ- 

ស ្ត  ចវន្ត នំ េតសំ តតថ មនយតនំ ន និរុ- 

ជឈតិថ េន ច េតសំ តតថ របូយតនំ ន និរុជឈតិ 

សុទធ សំ ឧបបជជន្ត នំ អសញញសត្តំ ឧបបជជន្ត នំ 

េតសំ តតថ មនយតនញច  ន និរុជឈតិថ របូយត- 

នញច       ន      និរុជឈតិ      ។ 
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៣១៥ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   និេ ធ រៈ 

 [៦១១] រូបយតនៈ របស់សត្វ  មិនរលត់េទ កនុងទី  

មនយតនៈ របស់សត្វេនះ មិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះេទឬ ។ 

ពួកអរូប្រពហម កលចូលេទ កន់បញច េ ករភព រូបយតនៈ របស់ 

សត្វទងំេនះ មិនរលត់េទ កនុងទីេនះ ែតមនយតនៈ របស់សត្វ 

ទងំេនះ មិនែមនជមិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ កល 

ចូលេទ កន់សុទធ ស ពួកសត្វ កលចូលេទ កន់អសញញសត្វេនះ 

រូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េទផង មនយតនៈ មិន 

រលត់េហើយផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត មនយតនៈ របស់ 

សត្វ  មិនរលត់េហើយ កនុងទី  រូបយតនៈ របស់សត្វេនះ 

មិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទឬ ។ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុង 

សុទធ ស កលចយុត ចកអសញញសត្វ មនយតនៈ របស់សត្វទងំ- 

េនះ មិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះ ែតរូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 

មិនែមនជមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ កលចូលេទ កន់ 

សុទធ ស និងពួកសត្វ កលចូលេទ កន់អសញញសត្វ មនយតនៈ 

របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េហើយផង រូបយតនៈ មិនរលត់េទផង 

កនុងទីេនះ    ។ 
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៣១៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៦១២] យស  យតថ របូយតនំ ន និរុជឈតិ 

តស  តតថ ធមម យតនំ ន និរុជឈ ិ ថ តិ ។ សេព្វសំ 

ឧបបជជន្ត នំ អរបូកនំ ចវន្ត នំ េតសំ តតថ របូយ- 

តនំ ន និរុជឈតិ េន ច េតសំ តតថ ធមម យតនំ ន 

និរុជឈតិថ សុទធ សំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ របូ- 

យតនញច  ន និរុជឈតិ ធមម យតនញច  ន និរុជឈតិថ ។ 

យស   បន យតថ ធមម យតនំ ន និរុជឈតិថ តស  

តតថ របូយតនំ ន និរុជឈតីតិ ។ សុទធ េស បរ-ិ 

និព្វន្ត នំ េតសំ តតថ ធមម យតនំ ន និរុជឈតិថ េន 

ច េតសំ តតថ របូយតនំ ន និរុជឈតិ សុទធ សំ 

ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ ធមម យតនញច  ន និរុជឈតិថ 

របូយតនញច       ន      និរុជឈតិ      ។ 
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៣១៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៦១២] រូបយតនៈ របស់សត្វ  មិនរលត់េទ កនុងទី  

ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ មិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះេទឬ ។ ពួក 

សត្វទងំអស់ ែដលមិនមនរូប កលចប់បដិសនធិ កលចយុត រូប- 

យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េទ កនុងទីេនះ ែតធមម យ- 

តនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះេទ 

ពួកសត្វ កលចូលេទ កន់សុទធ ស រូបយតនៈ របស់សត្វទងំ- 

េនះ មិនរលត់េទផង ធមម យតនៈ មិនរលត់េហើយផង កនុងទីេនះ ។ 

មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់សត្វ  មិនរលត់េហើយ កនុងទី 

 រូបយតនៈ របស់សត្វេនះ មិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទឬ ។  

ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងសុទធ ស ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំ- 

េនះ មិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះ ែតរូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 

មិនែមនជមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ កលចូលេទ កន់ 

សុទធ ស ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េហើយផង រូប- 

យតនៈ   មិនរលត់េទផង   កនុងទីេនះ   ។ 
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៣១៧ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    និេ ធ េ  

 [៦១៣] យស  យតថ មនយតនំ ន និរុជឈតិ 

តស  តតថ ធមម យតនំ ន និរុជឈ ិ ថ តិ ។ សេព្វសំ 

ឧបបជជន្ត នំ អចិត្តកនំ ចវន្ត នំ េតសំ តតថ មន- 

យតនំ ន និរុជឈតិ េន ច េតសំ តតថ ធមម - 

យតនំ ន និរុជឈតិថ សុទធ សំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ 

តតថ មនយតនញច  ន និរុជឈតិ ធមម យតនញច  ន 

និរុជឈតិថ ។ យស   បន យតថ ធមម យតនំ ន 

និរុជឈតិថ តស  តតថ មនយតនំ ន និរុជឈតីតិ ។ 

សុទធ េស បរនិិព្វន្ត នំ េតសំ តតថ ធមម យតនំ ន 

និរុជឈតិថ េន ច េតសំ តតថ មនយតនំ ន និ- 

រុជឈតិ សុទធ សំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ ធមម - 

យតនញច       ន      និរុជឈតិថ      មនយតនញច       ន      និរុជឈតិ      ។ 
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៣១៧ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   និេ ធ រៈ 

 [៦១៣] មនយតនៈ របស់សត្វ  មិនរលត់េទ កនុងទី 

 ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ មិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះេទឬ ។ 

ពួកសត្វទងំអស់ ែដលមិនមនចិត្ត កលចប់បដិសនធិ កលចយុត មន- 

យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េទ កនុងទីេនះ ែតធមម យ- 

តនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះេទ 

ពួកសត្វ កលចូលេទ កន់សុទធ ស មនយតនៈ របស់សត្វទងំ- 

េនះ មិនរលត់េទផង ធមម យតនៈ មិនរលត់េហើយផង កនុងទីេនះ ។ 

មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់សត្វ  មិនរលត់េហើយ កនុង 

ទី  មនយតនៈ របស់សត្វេនះ មិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទឬ ។ 

ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងសុទធ ស ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំ- 

េនះ មិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះ ែតមនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 

មិនែមនជមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ កលចូលេទ កន់ 

សុទធ ស ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េហើយផង មន- 

យតនៈ   មិនរលត់េទផង   កនុងទីេនះ   ។ 
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៣១៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៦១៤] យស  ចកខ យតនំ និរុជឈតិ តស  

េ យតនំ និរុជឈសិ តីតិ ។ បញច េ កេរ បរ-ិ 

និព្វន្ត នំ េយ ច អរបូំ ឧបបជជិ ្វ  បរនិិព្វ យិស ន្តិ 

េតសំ ចវន្ត នំ េតសំ ចកខ យតនំ និរុជឈតិ េន ច 

េតសំ េ យតនំ និរុជឈសិ តិ ឥតេរសំ សចកខុ - 

កនំ ចវន្ត នំ េតសំ ចកខ យតនញច  និរុជឈតិ េ - 

យតនញច  និរុជឈសិ តិ ។ យស   បន េ - 

យតនំ និរុជឈសិ តិ តស  ចកខ យតនំ និរុជឈតីតិ ។ 

សេព្វសំ ឧបបជជន្ត នំ អចកខុ កនំ ចវន្ត នំ េតសំ 

េ យតនំ និរុជឈសិ តិ េន ច េតសំ ចកខ យ- 

តនំ និរុជឈតិ សចកខុ កនំ ចវន្ត នំ េតសំ េ - 

យតនញច         និរុជឈសិ តិ        ចកខ យតនញច         និរុជឈតិ        ។ 



643 

 

៣១៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៦១៤] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  រលត់េទ េ យ- 

តនៈ របស់សត្វេនះ នឹងរលត់េទែដរឬ ។ ប ្ត ពួកសត្វ កល 

បរនិិព្វ ន កនុងបញច េ ករភព ពួកសត្វ  ចូលេទ កន់អរូបភព 

េហើយ នឹងបរនិិព្វ ន សត្វទងំេនះ កលចយុត ចកខ យតនៈ របស់សត្វ 

ទងំេនះ រលត់េទ ែតេ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិន 

រលត់េទេទ ពួកសត្វេ្រកេនះ ែដល្របកបេ យចកខុ  កលចយុត ចកខ - 

យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ រលត់េទផង េ យតនៈ នឹងរលត់ 

េទផង ។ មួយយ៉ងេទៀត េ យតនៈ របស់សត្វ  នឹង 

រលត់េទ ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ រលត់េទែដរឬ ។ ពួកសត្វ 

ទងំអស់ ែដលមិនមនចកខុ  កលចប់បដិសនធិ កលចយុត េ - 

យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងរលត់េទ ែតចកខ យតនៈ របស់ 

សត្វទងំេនះ មិនរលត់េទេទ ពួកសត្វ ែដល្របកបេ យចកខុ  កល 

ចយុត េ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងរលត់េទផង ចកខ - 

យតនៈ      រលត់េទផង      ។ 
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៣១៩ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    និេ ធ េ  

 [៦១៥] យស  ចកខ យតនំ និរុជឈតិ តស  

ឃនយតនំ និរុជឈសិ តីតិ ។ បញច េ កេរ បរ-ិ 

និព្វន្ត នំ េយ ច របូវចរ ំ អរបូវចរ ំ ឧបបជជិ ្វ  បរ-ិ 

និព្វ យិស ន្តិ េតសំ ចវន្ត នំ េតសំ ចកខ យតនំ 

និរុជឈតិ េន ច េតសំ ឃនយតនំ និរុជឈសិ តិ 

ឥតេរសំ សចកខុ កនំ ចវន្ត នំ េតសំ ចកខ យតនញច  

និរុជឈតិ ឃនយតនញច  និរុជឈសិ តិ ។ យស   

បន      ឃនយតនំ      ។  េប  ។ 

 [៦១៦] យស  ចកខ យតនំ និរុជឈតិ តស  

របូយតនំ និរុជឈសិ តីតិ ។ បញច េ កេរ បរនិិព្វន្ត នំ 

េយ ច អរបូំ ឧបបជជិ ្វ  បរនិិព្វ យិស ន្តិ េតសំ 

ចវន្ត នំ េតសំ ចកខ យតនំ និរុជឈតិ េន ច េតសំ 

របូយតនំ និរុជឈសិ តិ ឥតេរសំ សចកខុ កនំ ច- 

វន្ត នំ េតសំ ចកខ យតនញច  និរុជឈតិ របូយតនញច  

និរុជឈសិ តិ     ។     យស            បន      របូយតនំ      ។    េប    ។ 



645 

 

៣១៩ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   និេ ធ រៈ 

 [៦១៥] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  រលត់េទ ឃនយតនៈ 

របស់សត្វេនះ នឹងរលត់េទែដរឬ ។ ប ្ត ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន 

កនុងបញច េ ករភព ពួកសត្វ  ចូលេទ កន់រូបវចរភព និងកន់ 

អរូបវចរភពេហើយ នឹងបរនិិព្វ ន សត្វទងំេនះ កលចយុត ចកខ យ- 

តនៈ របស់សត្វទងំេនះ រលត់េទ ែតឃនយតនៈ របស់សត្វ 

ទងំេនះ នឹងមិនរលត់េទេទ ពួកសត្វេ្រកេនះ ែដល្របកបេ យចកខុ  

កលចយុត ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ រលត់េទផង ឃន- 

យតនៈ នឹងរលត់េទផង ។ មួយយ៉ងេទៀត ឃនយតនៈ របស់ 

សត្វ       ។   េប   ។ 

 [៦១៦] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  រលត់េទ រូបយតនៈ 

របស់សត្វេនះ នឹងរលត់េទែដរឬ ។ ប ្ត ពួកសត្វ កលបរ-ិ 

និព្វ ន កនុងបញច េ ករភព ពួកសត្វ  ចូលេទ កន់អរូបភពេហើយ 

នឹងបរនិិព្វ ន សត្វទងំេនះ កលចយុត ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំ- 

េនះ រលត់េទ ែតរូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនរលត់ 

េទេទ ពួកសត្វេ្រកេនះ ែដល្របកបេ យចកខុ  កលចយុត ចកខ - 

យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ រលត់េទផង រូបយតនៈ នឹងរលត់ 

េទផង    ។     មួយយ៉ងេទៀត     រូបយតនៈ     របស់សត្វ    ។  េប ។ 
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៣២០ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៦១៧] យស  ចកខ យតនំ និរុជឈតិ តស  ម- 

នយតនំ ។ េប ។ ធមម យតនំ និរុជឈសិ តីតិ ។ បញច - 

េ កេរ បរនិិព្វន្ត នំ េតសំ ចកខ យតនំ និរុជឈតិ 

េន ច េតសំ ធមម យតនំ និរុជឈសិ តិ ឥតេរសំ 

សចកខុ កនំ ចវន្ត នំ េតសំ ចកខ យតនញច  និរុជឈតិ 

ធមម យតនញច  និរុជឈសិ តិ ។ យស   បន ធមម - 

យតនំ និរុជឈសិ តិ តស  ចកខ យតនំ និរុជឈសិ - 

តីតិ      ។   េប   ។ 

 [៦១៨] យស  ឃនយតនំ និរុជឈតិ តស  

របូយតនំ និរុជឈសិ តីតិ ។ កមវចេរ បរនិិព្វន្ត នំ 

េយ ច អរបូំ ឧបបជជិ ្វ  បរនិិព្វ យិស ន្តិ េតសំ 

ចវន្ត នំ េតសំ ឃនយតនំ និរុជឈតិ េន ច េតសំ 

របូយតនំ      និរុជឈសិ តិ      ឥតេរសំ      សឃនកនំ      ចវន្ត នំ 
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៣២០ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៦១៧] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  រលត់េទ មនយ- 

តនៈ ។ េប ។ ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងរលត់េទែដរឬ ។ 

ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងបញច េ ករភព ចកខ យតនៈ របស់សត្វ 

ទងំេនះ រលត់េទ ែតធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនរលត់ 

េទេទ ពួកសត្វ េ្រកេនះ ែដល្របកបេ យចកខុ  កលចយុត ចកខ - 

យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ រលត់េទផង ធមម យតនៈ នឹងរលត់េទ 

ផង ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់សត្វ  នឹងរលត់េទ 

ចកខ យតនៈ     របស់សត្វេនះ     នឹងរលត់េទែដរឬ     ។   េប   ។ 

 [៦១៨] ឃនយតនៈ របស់សត្វ  រលត់េទ រូបយតនៈ 

របស់សត្វេនះ នឹងរលត់េទែដរឬ ។ ប ្ត ពួកសត្វ កលបរ-ិ 

និព្វ ន កនុងកមវចរភព ពួកសត្វ  ចូលេទ កន់អរូបភពេហើយ 

នឹងបរនិិព្វ ន សត្វទងំេនះ កលចយុត ឃនយតនៈ របស់សត្វ 

ទងំេនះ រលត់េទ ែតរូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនរលត់ 

េទេទ     ពួកសត្វ      េ្រកេនះ      ែដល្របកបេ យឃនៈ     កលចយុត 
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៣២១ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    និេ ធ េ  

េតសំ ឃនយតនញច  និរុជឈតិ របូយតនញច  និរុជឈ-ិ 

ស តិ ។ យស   បន របូយតនំ និរុជឈសិ តិ តស  

ឃនយតនំ និរុជឈតីតិ ។ សេព្វសំ ឧបបជជន្ត នំ 

អឃនកនំ ចវន្ត នំ េតសំ របូយតនំ និរុជឈសិ តិ 

េន ច េតសំ ឃនយតនំ និរុជឈតិ សឃនកនំ 

ចវន្ត នំ េតសំ របូយតនញច  និរុជឈសិ តិ ឃនយ- 

តនញច       និរុជឈតិ      ។ 

 [៦១៩] យស  ឃនយតនំ និរុជឈតិ តស  

មនយតនំ ។ េប ។ ធមម យតនំ និរុជឈសិ តីតិ ។ 

កមវចេរ បរនិិព្វន្ត នំ េតសំ ឃនយតនំ និរុជឈតិ 

េន ច េតសំ ធមម យតនំ និរុជឈសិ តិ ឥតេរសំ 

ចវន្ត នំ េតសំ ឃនយតនញច  និរុជឈតិ ធមម យ- 

តនញច  និរុជឈសិ តិ ។ យស   បន ធមម យតនំ 

។  េប  ។ 

 [៦២០] យស  របូយតនំ និរុជឈតិ តស  

មនយតនំ ។ េប ។ ធមម យតនំ និរុជឈសិ តីតិ ។ 

បញច េ កេរ       បរនិិព្វន្ត នំ       េតសំ        របូយតនំ        និរុជឈតិ 
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៣២១ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   និេ ធ រៈ 

ឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ រលត់េទផង រូបយតនៈ នឹងរលត់ 

េទផង ។ មួយយ៉ងេទៀត រូបយតនៈ របស់សត្វ  នឹងរលត់ 

េទ ឃនយតនៈ របស់សត្វេនះ រលត់េទែដរឬ ។ ពួកសត្វ 

ែដលមិនមនឃនៈ កលចប់បដិសនធិ កលចយុត រូបយតនៈ របស់ 

សត្វទងំេនះ នឹងរលត់េទ ែតឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិន 

រលត់េទេទ ពួកសត្វ ែដល្របកបេ យឃនៈ កលចយុត រូបយតនៈ 

របស់សត្វទងំេនះ នឹងរលត់េទផង ឃនយតនៈ រលត់េទផង ។ 

 [៦១៩] ឃនយតនៈ របស់សត្វ  រលត់េទ មនយ- 

តនៈ ។ េប ។ ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងរលត់េទែដរឬ ។ 

ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងកមវចរភព ឃនយតនៈ របស់សត្វ 

ទងំេនះ រលត់េទ ែតធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនរលត់ 

េទេទ ពួកសត្វ េ្រកេនះ កលចយុត ឃនយតនៈ របស់សត្វ 

ទងំេនះ រលត់េទផង ធមម យតនៈ នឹងរលត់េទផង ។ មួយយ៉ង 

េទៀត   ធមម យតនៈ   របស់សត្វ    ។  េប  ។ 

 [៦២០] រូបយតនៈ របស់សត្វ  រលត់េទ មនយតនៈ 

។ េប ។ ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងរលត់េទែដរឬ ។ ពួកសត្វ កល 

បរនិិព្វ ន   កនុងបញច េ ករភព   រូបយតនៈ   របស់សត្វទងំេនះ   រលត់េទ 
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៣២២ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

េន ច េតសំ ធមម យតនំ និរុជឈសិ តិ ឥតេរសំ 

សរបូកនំ ចវន្ត នំ េតសំ របូយតនញច  និរុជឈតិ 

ធមម យតនញច  និរុជឈសិ តិ ។ យស   បន ធមម - 

យតនំ និរុជឈសិ តិ តស  របូយតនំ និរុជឈតីតិ ។ 

សេព្វសំ ឧបបជជន្ត នំ អរបូកនំ ចវន្ត នំ េតសំ ធមម - 

យតនំ និរុជឈសិ តិ េន ច េតសំ របូយតនំ និរុជឈតិ 

សរបូកនំ ចវន្ត នំ េតសំ ធមម យតនញច  និរុជឈសិ តិ 

របូយតនញច      និរុជឈតិ     ។ 

 [៦២១] យស  មនយតនំ និរុជឈតិ តស  

ធមម យតនំ និរុជឈសិ តីតិ ។ បរនិិព្វន្ត នំ េតសំ 

មនយតនំ និរុជឈតិ េន ច េតសំ ធមម យតនំ 

និរុជឈសិ តិ ឥតេរសំ សចិត្តកនំ ចវន្ត នំ េតសំ 

មនយតនញច  និរុជឈតិ ធមម យតនញច  និរុជឈសិ តិ ។ 

យស   បន ធមម យតនំ និរុជឈសិ តិ តស  មន- 

យតនំ និរុជឈតីតិ ។ សេព្វសំ ឧបបជជន្ត នំ អចិត្ត- 

កនំ ចវន្ត នំ េតសំ ធមម យតនំ និរុជឈសិ តិ េន 

ច       េតសំ       មនយតនំ       និរុជឈតិ      សចិត្តកនំ      ចវន្ត នំ 
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៣២២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ែតធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនរលត់េទេទ ពួកសត្វ 
េ្រកេនះ ែដល្របកបេ យរូប កលចយុត រូបយតនៈ របស់សត្វ 
ទងំេនះ រលត់េទផង ធមម យតនៈ នឹងរលត់េទផង ។ មួយ 
យ៉ងេទៀង ធមម យតនៈ របស់សត្វ  នឹងរលត់េទ រូបយតនៈ 
របស់សត្វេនះ រលត់េទែដរឬ ។ ពួកសត្វទងំអស់ ែដលមិនមន 
រូប កលចប់បដិសនធិ កលចយុត ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹង 
រលត់េទ ែតរូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េទេទ ពួកសត្វ 
ែដល្របកបេ យរូប កលចយុត ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹង 
រលត់េទផង   រូបយតនៈ   រលត់េទផង   ។  
 [៦២១] មនយតនៈ របស់សត្វ  រលត់េទ ធមម យតនៈ 
របស់សត្វេនះ នឹងរលត់េទែដរឬ ។ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន មន- 
យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ រលត់េទ ែតធមម យតនៈ របស់សត្វទងំ- 
េនះ នឹងមិនរលត់េទេទ ពួកសត្វ េ្រកេនះ ែដល្របកបេ យចកខុ  
កលចយុត មនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ រលត់េទផង ធមម យ- 
តនៈ នឹងរលត់េទផង ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់សត្វ 

 នឹងរលត់េទ មនយតនៈ របស់សត្វេនះ រលត់េទែដរឬ ។ 
ពួកសត្វទងំអស់ ែដលមិនមនចិត្ត កលចប់បដិសនធិ កលចយុត ធមម - 
យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងរលត់េទ ែតមនយតនៈ របស់សត្វ 
ទងំេនះ   មិនរលត់េទេទ   ពួកសត្វ   ែដល្របកបេ យចិត្ត   កលចយុត 
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៣២៣ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    និេ ធ េ  

េតសំ ធមម យតនញច  និរុជឈសិ តិ មនយតនញច  

និរុជឈតិ      ។  

 [៦២២] យស  ចកខ យតនំ និរុជឈតិ ។ េប ។ 

 [៦២៣] យស  យតថ ចកខ យតនំ និរុជឈតិ 

តស  តតថ េ យតនំ និរុជឈសិ តីតិ ។ បញច - 

េ កេរ បរនិិព្វន្ត នំ េតសំ តតថ ចកខ យតនំ និ- 

រុជឈតិ េន ច េតសំ តតថ េ យតនំ និរុជឈ-ិ 

ស តិ ឥតេរសំ សចកខុ កនំ ចវន្ត នំ េតសំ តតថ 

ចកខ យតនញច  និរុជឈតិ េ យតនញច  និរុជឈសិ តិ ។ 

យស   បន យតថ េ យតនំ និរុជឈសិ តិ 

តស  តតថ ចកខ យតនំ និរុជឈតីតិ ។ បញច េ ករ ំ

ឧបបជជន្ត នំ អចកខុ កនំ កមវច  ចវន្ត នំ េត- 

សំ តតថ េ យតនំ និរុជឈសិ តិ េន ច េតសំ 

តតថ ចកខ យតនំ និរុជឈតិ សចកខុ កនំ ចវន្ត នំ 

េតសំ តតថ េ យតនញច  និរុជឈសិ តិ ចកខ - 

យតនញច       និរុជឈតិ      ។ 
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៣២៣ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   និេ ធ រៈ 

ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងរលត់េទផង មនយតនៈ រលត់ 
េទផង    ។ 
 [៦២២]     ចកខ យតនៈ     របស់សត្វ      រលត់េទ     ។   េប   ។ 
 [៦២៣] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  រលត់េទ កនុងទី  
េ យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងរលត់េទ កនុងទីេនះែដរឬ ។ 
ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងបញច េ ករភព ចកខ យតនៈ របស់សត្វ 
ទងំេនះ រលត់េទ កនុងទីេនះ ែតេ យតនៈ របស់សត្វទងំ- 
េនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ េ្រកេនះ ែដល្របកប 
េ យចកខុ  កលចយុត ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ រលត់េទ 
ផង េ យតនៈ នឹងរលត់េទផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ង 
េទៀត េ យតនៈ របស់សត្វ  នឹងរលត់េទ កនុងទី  
ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ រលត់េទ កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួកសត្វ 
ែដលមិនមនចកខុ  កលចូលេទ កន់បញច េ ករភព កលចយុត ចក 
កមវចរភព េ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងរលត់េទ កនុង 
ទីេនះ ែតចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េទ កនុងទីេនះ 
េទ ពួកសត្វ ែដល្របកបេ យចកខុ  កលចយុត េ យតនៈ របស់ 
សត្វទងំេនះ នឹងរលត់េទផង ចកខ យតនៈ រលត់េទផង កនុងទី 
េនះ    ។ 
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៣២៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៦២៤] យស  យតថ ចកខ យតនំ និរុជឈតិ 

តស  តតថ ឃនយតនំ និរុជឈសិ តីតិ ។ កមវចេរ 

បរនិិព្វន្ត នំ របូវច  ចវន្ត នំ េតសំ តតថ ចកខ យ- 

តនំ និរុជឈតិ េន ច េតសំ តតថ ឃនយតនំ និ- 

រុជឈសិ តិ ឥតេរសំ សចកខុ កនំ កមវច  ច- 

វន្ត នំ េតសំ តតថ ចកខ យតនញច  និរុជឈតិ ឃនយ- 

តនញច  និរុជឈសិ តិ ។ យស   បន យតថ ឃន- 

យតនំ ។ េប ។ យថ បចចុបបេនននតីេតបិ តិវធិំ 

វ ិ ថ រតិំ      ឯវ ំ    ឥទមប ិ     វ ិ ថ េរតព្វំ     ។ 

 [៦២៥] យស  យតថ ចកខ យតនំ និរុជឈតិ 

តស  តតថ របូយតនំ និរុជឈសិ តីតិ ។ បញច េ កេរ 

បរនិិព្វន្ត នំ េតសំ តតថ ចកខ យតនំ និរុជឈតិ េន 

ច េតសំ តតថ របូយតនំ និរុជឈសិ តិ ឥតេរសំ 

សចកខុ កនំ ចវន្ត នំ េតសំ តតថ ចកខ យតនញច  

និរុជឈតិ របូយតនញច  និរុជឈសិ តិ ។ យស   

បន      យតថ      របូយតនំ      ។    េប    ។ 
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៣២៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៦២៤] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  រលត់េទ កនុងទី  
ឃនយតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងរលត់េទ កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួក 
សត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងកមវចរភព កលចយុត ចករូបវចរភព 
ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ រលត់េទ កនុងទីេនះ ែតឃនយ- 
តនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ 
េ្រកេនះ ែដល្របកបេ យចកខុ  កលចយុត ចកកមវចរភព ចកខ - 
យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ រលត់េទផង ឃនយតនៈ នឹងរលត់ 
េទផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត ឃនយតនៈ របស់សត្វ  
រលត់េទ កនុងទី  ។ េប ។ យតនៈទងំ ៣ យ៉ង កនុងអតីត 
េ យបចចុបបនន ែដលេ កសែម្តងឲយពិ ្ត រេហើយ យ៉ង  ក៏ យតនៈេនះ 
បណ្ឌិ តគបបសីែម្តងឲយពិ ្ត រ   យ៉ងេនះែដរ   ។ 
 [៦២៥] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  រលត់េទ កនុងទី  
រូបយតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងរលត់េទ កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួក 
សត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងបញច េ ករភព ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំ- 
េនះ រលត់េទ កនុងទីេនះ ែតរូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹង 
មិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ េ្រកេនះ ែដល្របកបេ យចកខុ  
កលចយុត ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ រលត់េទផង រូបយតនៈ 
នឹងរលត់េទផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត រូបយតនៈ របស់ 
សត្វ     (រលត់េទ)    កនុងទី     ។  េប  ។ 
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៣២៥ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    និេ ធ េ  

 [៦២៦] យស  យតថ ចកខ យតនំ និរុជឈតិ តស  

តតថ មនយតនំ និរុជឈសិ តីតិ ។ បញច េ កេរ បរ-ិ 

និព្វន្ត នំ េតសំ តតថ ចកខ យតនំ និរុជឈតិ េន ច 

េតសំ តតថ មនយតនំ និរុជឈសិ តិ ឥតេរសំ ស- 

ចកខុ កនំ ចវន្ត នំ េតសំ តតថ ចកខ យតនញច  

និរុជឈតិ មនយតនញច  និរុជឈសិ តិ ។ យស   

បន      យតថ      មនយតនំ      ។   េប   ។ 

 [៦២៧] យស  យតថ ចកខ យតនំ និរុជឈតិ 

តស  តតថ ធមម យតនំ និរុជឈសិ តីតិ ។ បញច េ កេរ 

បរនិិព្វន្ត នំ េតសំ តតថ ចកខ យតនំ និរុជឈតិ េន 

ច េតសំ តតថ ធមម យតនំ និរុជឈសិ តិ ឥតេរសំ 

សចកខុ កនំ ចវន្ត នំ េតសំ តតថ ចកខ យតនញច  

និរុជឈតិ     ធមម យតនញច      និរុជឈសិ តិ      ។      យស           បន 
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៣២៥ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   និេ ធ រៈ 

 [៦២៦] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  រលត់េទ កនុងទី  

មនយតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងរលត់េទ កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួក 

សត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងបញច េ ករភព ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំ- 

េនះ រលត់េទ កនុងទីេនះ ែតមនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹង 

មិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ េ្រកេនះ ែដល្របកបេ យចកខុ  

កលចយុត ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ រលត់េទផង មនយតនៈ 

នឹងរលត់េទផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត មនយតនៈ របស់សត្វ 

    (រលត់េទ)    កនុងទី     ។  េប  ។ 

 [៦២៧] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  រលត់េទ កនុងទី  

ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងរលត់េទ កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួក 

សត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងបញច េ ករភព ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំ- 

េនះ រលត់េទ កនុងទីេនះ ែតធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 

នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ េ្រកេនះ ែដល្របកប 

េ យចកខុ  កលចយុត ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ រលត់េទ 

ផង    ធមម យតនៈ    នឹងរលត់េទផង    កនុងទីេនះ    ។   មួយយ៉ងេទៀត 
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៣២៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

យតថ ធមម យតនំ និរុជឈសិ តិ តស  តតថ ចកខ យ- 

តនំ និរុជឈតីតិ ។ សេព្វសំ ឧបបជជន្ត នំ អចកខុ - 

កនំ ចវន្ត នំ េតសំ តតថ ធមម យតនំ និរុជឈសិ តិ 

េន ច េតសំ តតថ ចកខ យតនំ និរុជឈតិ សចកខុ កនំ 

ចវន្ត នំ េតសំ តតថ ធមម យតនញច  និរុជឈសិ តិ ចកខ - 

យតនញច      និរុជឈតិ     ។ 

 [៦២៨] យស  យតថ ឃនយតនំ និរុជឈតិ 

តស  តតថ របូយតនំ និរុជឈសិ តីតិ ។ កមវចេរ 

បរនិិព្វន្ត នំ េតសំ តតថ ឃនយតនំ និរុជឈតិ េន 

ច េតសំ តតថ របូយតនំ និរុជឈសិ តិ ឥតេរសំ 

សឃនកនំ ចវន្ត នំ េតសំ តតថ ឃនយតនញច  

និរុជឈតិ របូយតនញច  និរុជឈសិ តិ ។ យស   

បន      យតថ      របូយតនំ      ។    េប    ។ 
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៣២៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ធមម យតនៈ របស់សត្វ  នឹងរលត់េទ កនុងទី  ចកខ យតនៈ 

របស់សត្វេនះ រលត់េទ កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួកសត្វទងំអស់ ែដល 

មិនមនចកខុ  កលចប់បដិសនធិ កលចយុត ធមម យតនៈ របស់សត្វ 

ទងំេនះ នឹងរលត់េទ កនុងទីេនះ ែតចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំ- 

េនះ មិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ ែដល្របកបេ យចកខុ  

កលចយុត ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងរលត់េទផង ចកខ - 

យតនៈ     រលត់េទផង     កនុងទីេនះ     ។ 

 [៦២៨] ឃនយតនៈ របស់សត្វ  រលត់េទ កនុងទី  

រូបយតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងរលត់េទ កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួក 

សត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងកមវចរភព ឃនយតនៈ របស់សត្វ 

ទងំេនះ រលត់េទ កនុងទីេនះ ែតរូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 

នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ េ្រកេនះ ែដល្របកបេ យ 

ឃនៈ កលចយុត ឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ រលត់េទផង 

រូបយតនៈ នឹងរលត់េទផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត រូប- 

យតនៈ    របស់សត្វ     (រលត់េទ)    កនុងទី     ។  េប  ។ 
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៣២៧ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    និេ ធ េ  

 [៦២៩] យស  យតថ ឃនយតនំ និរុជឈតិ 

តស  តតថ មនយតនំ ។ េប ។ ធមម យតនំ និរុជឈ-ិ 

ស តីតិ ។ កមវចេរ បរនិិព្វន្ត នំ េតសំ តតថ ឃន- 

យតនំ និរុជឈតិ េន ច េតសំ តតថ ធមម យតនំ 

និរុជឈសិ តិ ឥតេរសំ សឃនកនំ ចវន្ត នំ េតសំ 

តតថ ឃនយតនញច  និរុជឈតិ ធមម យតនញច  និរុជឈ-ិ 

ស តិ ។ យស   បន យតថ ធមម យតនំ ។ េប ។ 

 [៦៣០] យស  យតថ របូយតនំ និរុជឈតិ តស  

តតថ មនយតនំ និរុជឈសិ តីតិ ។ បញច េ កេរ បរនិិព្វ- 

ន្ត នំ អសញញស ្ត នំ ចវន្ត នំ េតសំ តតថ របូយតនំ 

និរុជឈតិ េន ច េតសំ តតថ មនយតនំ និរុជឈសិ តិ 

ឥតេរសំ បញច េ ក  ចវន្ត នំ េតសំ តតថ របូយត- 

នញច  និរុជឈតិ មនយតនញច  និរុជឈសិ តិ ។ យស  

      បន      យតថ      មនយតនំ      ។   េប   ។ 
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៣២៧ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   និេ ធ រៈ 

 [៦២៩] ឃនយតនៈ របស់សត្វ  រលត់េទ កនុងទី  
មនយតនៈ ។ េប ។ ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងរលត់េទ 
កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងកមវចរភព ឃន- 
យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ រលត់េទ កនុងទីេនះ ែតធមម យតនៈ 
របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ េ្រកេនះ 
ែដល្របកបេ យឃនៈ កលចយុត ឃនយតនៈ របស់សត្វទងំ- 
េនះ រលត់េទផង ធមម យតនៈ នឹងរលត់េទផង កនុងទីេនះ ។ 
មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់សត្វ  (រលត់េទ) កនុងទី 

      ។   េប   ។ 
 [៦៣០] រូបយតនៈ របស់សត្វ  រលត់េទ កនុងទី  
មនយតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងរលត់េទ កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួក 
សត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងបញច េ ករភព កលចយុត ចកអសញញសត្វ 
រូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ រលត់េទ កនុងទីេនះ ែតមនយ- 
តនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ 
េ្រកេនះ កលចយុត ចកបញច េ ករភព រូបយតនៈ របស់សត្វទងំ- 
េនះ រលត់េទផង មនយតនៈ នឹងរលត់េទផង កនុងទីេនះ ។ 
មួយយ៉ងេទៀត មនយតនៈ របស់សត្វ  (រលត់េទ) កនុងទី 

    ។   េប   ។ 
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៣២៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៦៣១] យស  យតថ របូយតនំ និរុជឈត ិ

តស  តតថ ធមម យតនំ និរុជឈសិ តីតិ ។ បញច េ - 

កេរ បរនិិព្វន្ត នំ េតសំ តតថ របូយតនំ និរុជឈតិ 

េន ច េតសំ តតថ ធមម យតនំ និរុជឈសិ តិ ឥត- 

េរសំ សរបូកនំ ចវន្ត នំ េតសំ តតថ របូយតនញច  

និរុជឈតិ ធមម យតនញច  និរុជឈសិ តិ ។ យស   

បន យតថ ធមម យតនំ និរុជឈសិ តិ តស  តតថ 

របូយតនំ និរុជឈតីតិ ។ សេព្វសំ ឧបបជជន្ត នំ អរបូ- 

កនំ ចវន្ត នំ េតសំ តតថ ធមម យតនំ និរុជឈសិ តិ 

េន ច េតសំ តតថ របូយតនំ និរុជឈតិ សរបូ- 

កនំ ចវន្ត នំ េតសំ តតថ ធមម យតនញច  និរុជឈ-ិ 

ស តិ      របូយតនញច       និរុជឈតិ      ។ 

 [៦៣២] យស  យតថ មនយតនំ និរុជឈ- 

តិ         តស          តតថ         ធមម យតនំ          និរុជឈសិ តីតិ          ។ 
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៣២៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៦៣១] រូបយតនៈ របស់សត្វ  រលត់េទ កនុងទី  

ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងរលត់េទ កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួក 

សត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងបញច េ ករភព រូបយតនៈ របស់សត្វទងំ- 

េនះ រលត់េទ កនុងទីេនះ ែតធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹង 

មិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ េ្រកេនះ ែដល្របកបេ យរូប 

កលចយុត រូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ រលត់េទផង ធមម យ- 

តនៈ នឹងរលត់េទផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ 

របស់សត្វ  នឹងរលត់េទ កនុងទី  រូបយតនៈ របស់សត្វេនះ 

រលត់េទ កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួកសត្វទងំអស់ ែដលមិនមនរូប 

កលចប់បដិសនធិ កលចយុត ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹង 

រលត់េទ កនុងទីេនះ ែតរូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េទ 

កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ ែដល្របកបេ យរូប កលចយុត ធមម យតនៈ 

របស់សត្វទងំេនះ នឹងរលត់េទផង រូបយតនៈ រលត់េទផង កនុង 

ទីេនះ    ។ 

 [៦៣២] មនយតនៈ របស់សត្វ  រលត់េទ កនុងទី  

ធមម យតនៈ      របស់សត្វេនះ      នឹងរលត់េទ      កនុងទីេនះែដរឬ     ។ 
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៣២៩ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    និេ ធ េ  

(១)បរនិិព្វន្ត នំ េតសំ តតថ មនយតនំ និរុជឈតិ េន 

ច េតសំ តតថ ធមម យតនំ និរុជឈសិ តិ ឥតេរសំ 

សចិត្តកនំ ចវន្ត នំ េតសំ តតថ មនយតនញច  

និរុជឈតិ ធមម យតនញច  និរុជឈសិ តិ ។ យស   បន 

យតថ ធមម យតនំ និរុជឈសិ តិ តស  តតថ មនយ- 

តនំ និរុជឈតីតិ ។ សេព្វសំ ឧបបជជន្ត នំ អចិត្តកនំ 

ចវន្ត នំ េតសំ តតថ ធមម យតនំ និរុជឈសិ តិ េន 

ច េតសំ តតថ មនយតនំ និរុជឈតិ សចិត្តកន ំ

ចវន្ត នំ េតសំ តតថ ធមម យតនញច  និរុជឈសិ តិ មន- 

យតនញច       និរុជឈតិ      ។ 

 [៦៣៣] យស  ចកខ យតនំ ន និរុជឈតិ 

តស  េ យតនំ ន និរុជឈសិ តីតិ ។ សេព្វសំ 

ឧបបជជន្ត នំ អចកខុ កនំ ចវន្ត នំ េតសំ ចកខ - 

យតនំ      ន       និរុជឈត ិ      េន       ច       េតសំ      េ យតនំ 
     ១   ឱ.   ឯតថន្តេរ   បញច េ កេរតិ   ទិស តិ   ។ 
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៣២៩ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   និេ ធ រៈ 

ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន មនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ រលត់េទ 

កនុងទីេនះ ែតធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទី 

េនះេទ ពួកសត្វ េ្រកេនះ ែដល្របកបេ យចិត្ត កលចយុត មន- 

យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ រលត់េទផង ធមម យតនៈ នឹងរលត់ 

េទផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់សត្វ  

នឹងរលត់េទ កនុងទី  មនយតនៈ របស់សត្វេនះ រលត់េទ កនុង 

ទីេនះែដរឬ ។ ពួកសត្វទងំអស់ ែដលមិនមនចិត្ត កលចប់បដិ- 

សនធិ កលចយុត ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងរលត់េទ កនុង 

ទីេនះ ែតមនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េទ កនុងទីេនះ 

េទ ពួកសត្វ ែដល្របកបេ យចិត្ត កលចយុត ធមម យតនៈ របស់ 

សត្វទងំេនះ នឹងរលត់េទផង មនយតនៈ រលត់េទផង កនុងទី 

េនះ    ។ 

 [៦៣៣] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  មិនរលត់េទ េ - 

យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទេទឬ ។ ពួកសត្វទងំអស់ 

ែដលមិនមនចកខុ  កលចប់បដិសនធិ កលចយុត ចកខ យតនៈ របស់ 

សត្វទងំេនះ     មិនរលត់េទ     ែតេ យតនៈ    របស់សត្វទងំេនះ 
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៣៣០ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

ន និរុជឈសិ តិ អរេូប បចឆិមភវកិនំ េតសំ ចកខ យ- 

តនញច  ន និរុជឈតិ េ យតនញច  ន និរុជឈសិ តិ ។ 

យស   បន េ យតនំ ន និរុជឈសិ តិ តស  

ចកខ យតនំ ន និរុជឈតីតិ ។ បញច េ កេរ បរនិិព្វន្ត នំ 

េយ ច អរបូំ ឧបបជជិ ្វ  បរនិិព្វ យិស ន្តិ េតសំ 

ចវន្ត នំ េតសំ េ យតនំ ន និរុជឈសិ តិ េន 

ច េតសំ ចកខ យតនំ ន និរុជឈតិ អរេូប បចឆិម- 

ភវកិនំ េតសំ េ យតនញច  ន និរុជឈសិ តិ 

ចកខ យតនញច       ន      និរុជឈតិ      ។ 

 [៦៣៤] យស  ចកខ យតនំ ន និរុជឈតិ តស  

ឃនយតនំ ន និរុជឈសិ តីតិ ។ សេព្វសំ ឧបបជជ- 

ន្ត នំ អចកខុ កនំ ចវន្ត នំ េតសំ ចកខ យតនំ ន 

និរុជឈតិ េន ច េតសំ ឃនយតនំ ន និរុជឈសិ តិ 

បចឆិមភវកិនំ របូវចរ ំ ឧបបជជន្ត នំ អរេូប បចឆិមភវ-ិ 

កនំ េតសំ ចកខ យតនញច  ន និរុជឈតិ ឃនយត- 

នញច      ន     និរុជឈសិ តិ     ។     យស            បន    ឃនយតនំ 



667 

 

៣៣០ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

មិនែមនជនឹងមិនរលត់េទេទ ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កនុងអរូ- 
បភព ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េទផង េ - 
យតនៈ នឹងមិនរលត់េទផង ។ មួយយ៉ងេទៀត េ យតនៈ របស់ 
សត្វ  នឹងមិនរលត់េទ ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ មិនរលត់េទ 
េទឬ ។ ប ្ត ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងបញច េ ករភព ពួកសត្វ 

 ចូលេទ កន់អរូបភពេហើយ នឹងបរនិិព្វ ន សត្វទងំេនះ 
កលចយុត េ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនរលត់េទ ែត 
ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិនរលត់េទេទ ពួកសត្វ 
ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កនុងអរូបភព េ យតនៈ របស់សត្វទងំ- 
េនះ    នឹងមិនរលត់េទផង    ចកខ យតនៈ    មិនរលត់េទផង    ។ 
 [៦៣៤] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  មិនរលត់េទ ឃន- 
យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទេទឬ ។ ពួកសត្វទងំអស់ ែដល 
មិនមនចកខុ  កលចប់បដិសនធិ កលចយុត ចកខ យតនៈ របស់សត្វ 
ទងំេនះ មិនរលត់េទ ែតឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមន 
ជនឹងមិនរលត់េទេទ ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កលចូលេទ 
កន់រូបវចរភព និងពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កនុងអរូបភព 
ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េទផង ឃនយតនៈ នឹង 
មិនរលត់េទផង    ។    មួយយ៉ងេទៀត    ឃនយតនៈ     របស់សត្វ  



668 

 

៣៣១ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    និេ ធ េ  

ន និរុជឈសិ តិ តស  ចកខ យតនំ ន និរុជឈ- 

តីតិ ។ បញច េ កេរ បរនិិព្វន្ត នំ េយ ច របូវចរ ំ

អរបូវចរ(ំ១) ឧបបជជិ ្វ  បរនិិព្វ យិស ន្តិ េតសំ ចវន្ត នំ 

េតសំ ឃនយតនំ ន និរុជឈសិ តិ េន ច េតសំ 

ចកខ យតនំ ន និរុជឈតិ បចឆិមភវកិនំ របូវចរ ំ

ឧបបជជន្ត នំ អរេូប បចឆិមភវកិនំ េតសំ ឃនយត- 

នញច  ន និរុជឈសិ តិ ចកខ យតនញច  ន និរុជឈតិ ។ 

 [៦៣៥] យស  ចកខ យតនំ ន និរុជឈតិ 

តស  របូយតនំ ន និរុជឈសិ តីតិ ។ សេព្វសំ ឧប- 

បជជន្ត នំ អចកខុ កនំ ចវន្ត នំ េតសំ ចកខ យតនំ 

ន និរុជឈត ិ េន ច េតសំ របូយតនំ ន និរុជឈ-ិ 

ស តិ អរេូប បចឆិមភវកិនំ េតសំ ចកខ យតនញច  

ន និរុជឈតិ របូយតនញច  ន និរុជឈសិ តិ ។ យស  

 បន របូយតនំ ន និរុជឈសិ តិ តស  ចកខ - 

យតនំ ន និរុជឈតីតិ ។ បញច េ កេរ បរនិិព្វន្ត នំ 

េយ       ច        អរបូំ        ឧបបជជិ ្វ         បរនិិព្វ យិស ន្តិ        េតសំ 
     ១   ឱ.   អយំ   បេ    ន   ទិស តិ   ។ 
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៣៣១ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   និេ ធ រៈ 

នឹងមិនរលត់េទ ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ មិនរលត់េទេទឬ ។ 
ប ្ត ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងបញច េ ករភព ពួកសត្វ  ចូល 
េទ កន់រូបវចរភព និងកន់អរូបវចរភពេហើយ នឹងបរនិិព្វ ន សត្វ 
ទងំេនះ កលចយុត ឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិន 
រលត់េទ ែតចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិនរលត់េទ 
េទ ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កលចូលេទ កន់រូបវចរភព 
និងពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កនុងអរូបភព ឃនយតនៈ របស់ 
សត្វទងំេនះ នឹងមិនរលត់េទផង ចកខ យតនៈ មិនរលត់េទផង ។ 
 [៦៣៥] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  មិនរលត់េទ រូប- 
យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទេទឬ ។ ពួកសត្វទងំ- 
អស់ ែដលមិនមនចកខុ  កលចប់បដិសនធិ កលចយុត ចកខ យតនៈ 
របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េទ ែតរូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 
មិនែមនជនឹងមិនរលត់េទេទ ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព 
កនុងអរូបភព ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េទផង រូប- 
យតនៈ នឹងមិនរលត់េទផង ។ មួយយ៉ងេទៀត រូបយតនៈ របស់ 
សត្វ  នឹងមិនរលត់េទ ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ មិនរលត់ 
េទេទឬ ។ ប ្ត ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងបញច េ ករភព ពួក 
សត្វ    ចូលេទ    កន់អរូបភពេហើយ    នឹងបរនិិព្វ ន   សត្វទងំេនះ 
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៣៣២ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

ចវន្ត នំ េតសំ របូយតនំ ន និរុជឈសិ តិ េន ច 

េតសំ ចកខ យតនំ ន និរុជឈតិ អរេូប បចឆិមភវកិនំ 

េតសំ របូយតនញច  ន និរុជឈសិ តិ ចកខ យតនញច  

ន      និរុជឈតិ      ។ 

 [៦៣៦] យស  ចកខ យតនំ ន និរុជឈតិ តស  

មនយតនំ ។ េប ។ ធមម យតនំ ន និរុជឈសិ តីតិ ។ 

សេព្វសំ ឧបបជជន្ត នំ អចកខុ កនំ ចវន្ត នំ េតសំ 

ចកខ យតនំ ន និរុជឈតិ េន ច េតសំ ធមម យ- 

តនំ ន និរុជឈសិ តិ អរេូប បរនិិព្វន្ត នំ េតសំ ចកខ - 

យតនញច  ន និរុជឈតិ ធមម យតនញច  ន និរុជឈសិ តិ ។ 

យស   បន ធមម យតនំ ន និរុជឈសិ តិ តស  

ចកខ យតនំ ន និរុជឈសិ តីតិ ។ បញច េ កេរ បរ-ិ 

និព្វន្ត នំ េតសំ ធមម យតនំ ន និរុជឈសិ តិ េន ច 

េតសំ ចកខ យតនំ ន និរុជឈតិ អរេូប បរនិិព្វន្ត នំ 

េតសំ ធមម យតនញច  ន និរុជឈសិ តិ ចកខ យតនញច  

ន      និរុជឈតិ     ។ 
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៣៣២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

កលចយុត រូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនរលត់េទ ែត 

ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិនរលត់េទេទ ពួកសត្វ 

ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កនុងអរូបភព រូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 

នឹងមិនរលត់េទផង     ចកខ យតនៈ     មិនរលត់េទផង     ។ 

 [៦៣៦] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  មិនរលត់េទ មន- 

យតនៈ ។ េប ។ ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទ 

េទឬ ។ ពួកសត្វ ែដលមិនមនចកខុ  កលចប់បដិសនធិ កលចយុត 

ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េទ ែតធមម យតនៈ របស់ 

សត្វទងំេនះ មិនែមនជនឹងមិនរលត់េទេទ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន 

កនុងអរូបភព ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េទផង ធមម - 

យតនៈ នឹងមិនរលត់េទផង ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់ 

សត្វ  នឹងមិនរលត់េទ ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់ 

េទេទឬ ។ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងបញច េ ករភព ធមម យតនៈ 

របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនរលត់េទ ែតចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំ- 

េនះ មិនែមនជមិនរលត់េទេទ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងអរូបភព 

ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនរលត់េទផង ចកខ យតនៈ 

មិនរលត់េទផង     ។ 
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៣៣៣ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    និេ ធ េ  

 [៦៣៧] យស  ឃនយតនំ ន និរុជឈតិ តស  

របូយតនំ ន និរុជឈសិ តីតិ ។ សេព្វសំ ឧបបជជ- 

ន្ត នំ អឃនកនំ ចវន្ត នំ េតសំ ឃនយតនំ ន 

និរុជឈតិ េន ច េតសំ របូយតនំ ន និរុជឈសិ តិ 

របូវចេរ បរនិិព្វន្ត នំ អរេូប បចឆិមភវកិនំ េតសំ 

ឃនយតនញច  ន និរុជឈតិ របូយតនញច  ន និរុជឈ-ិ 

ស តិ ។ យស   បន របូយតនំ ន និរុជឈតិ 

តស  ឃនយតនំ ន និរុជឈតីតិ ។ កមវចេរ 

បរនិិព្វន្ត នំ េយ ច អរបូំ ឧបបជជិ ្វ  បរនិិព្វ យិ- 

ស ន្តិ េតសំ ចវន្ត នំ េតសំ របូយតនំ ន និរុជឈ-ិ 

ស តិ េន ច េតសំ ឃនយតនំ ន និរុជឈតិ 

របូវចេរ បរនិិព្វន្ត នំ អរេូប បចឆិមភវកិនំ េតសំ 

របូយតនញច  ន និរុជឈសិ តិ ឃនយតនញច  ន និ- 

រុជឈតិ     ។ 



673 

 

៣៣៣ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   និេ ធ រៈ 

 [៦៣៧] ឃនយតនៈ របស់សត្វ  មិនរលត់េទ រូប- 

យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទេទឬ ។ ពួកសត្វទងំអស់ 

ែដលមិនមនឃនៈ កលចប់បដិសនធិ កលចយុត ឃនយតនៈ របស់ 

សត្វទងំេនះ មិនរលត់េទ ែតរូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិន 

ែមនជនឹងមិនរលត់េទេទ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងរូបវចរភព 

និងពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កនុងអរូបភព ឃនយតនៈ របស់ 

សត្វទងំេនះ មិនរលត់េទផង រូបយតនៈ នឹងមិនរលត់េទផង ។ 

មួយយ៉ងេទៀត រូបយតនៈ របស់សត្វ  មិនរលត់េទ ឃន- 

យតនៈ របស់សត្វេនះ មិនរលត់េទេទឬ ។ ប ្ត ពួកសត្វ កល 

បរនិិព្វ ន កនុងកមវចរភព ពួកសត្វ  ចូលេទ កន់អរូបភពេហើយ 

នឹងបរនិិព្វ ន សត្វទងំេនះ កលចយុត រូបយតនៈ របស់សត្វទងំ- 

េនះ នឹងមិនរលត់េទ ែតឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមន 

ជមិនរលត់េទេទ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងរូបវចរភព និងពួកសត្វ 

ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កនុងអរូបភព រូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 

នឹងមិនរលត់េទផង    ឃនយតនៈ    មិនរលត់េទផង    ។ 
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៣៣៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៦៣៨] យស  ឃនយតនំ ន និរុជឈតិ តស  

មនយតនំ ។ េប ។ ធមម យតនំ ន និរុជឈសិ តីតិ ។ 

សេព្វសំ ឧបបជជន្ត នំ អឃនកនំ ចវន្ត នំ េតសំ 

ឃនយតនំ ន និរុជឈតិ េន ច េតសំ ធមម យ- 

តនំ ន និរុជឈសិ តិ របូវចេរ អរបូវចេរ បរនិិព្វ- 

ន្ត នំ េតសំ ឃនយតនញច  ន និរុជឈតិ ធមម យ- 

តនញច  ន និរុជឈសិ តិ ។ យស   បន ធមម - 

យតនំ ន និរុជឈសិ តិ តស  ឃនយតនំ ន និ- 

រុជឈសិ តីតិ ។ កមវចេរ បរនិិព្វន្ត នំ េតសំ ធមម - 

យតនំ ន និរុជឈសិ តិ េន ច េតសំ ឃនយ- 

តនំ ន និរុជឈតិ របូវចេរ អរបូវចេរ បរនិិព្វន្ត នំ 

េតសំ ធមម យតនញច  ន និរុជឈសិ តិ ឃនយតនញច  

ន      និរុជឈតិ      ។ 
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៣៣៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៦៣៨] ឃនយតនៈ របស់សត្វ  មិនរលត់េទ មន- 

យតនៈ ។ េប ។ ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទេទ 

ឬ ។ ពួកសត្វទងំអស់ ែដលមិនមនឃនៈ កលចប់បដិសនធិ កល 

ចយុត ឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េទ ែតធមម យតនៈ 

របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជនឹងមិនរលត់េទេទ ពួកសត្វ កល 

បរនិិព្វ ន កនុងរូបវចរភព និងកនុងអរូបវចរភព ឃនយតនៈ របស់ 

សត្វទងំេនះ មិនរលត់េទផង ធមម យតនៈ នឹងមិនរលត់េទផង ។ 

មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនរលត់េទ ឃន- 

យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទេទឬ ។ ពួកសត្វ កល 

បរនិិព្វ ន កនុងកមវចរភព ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹង 

មិនរលត់េទ ែតឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិន 

រលត់េទេទ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងរូបវចរភព ធមម យតនៈ 

របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនរលត់េទផង ឃនយតនៈ មិនរលត់ 

េទផង      ។ 
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៣៣៥ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    និេ ធ េ  

 [៦៣៩] យស  របូយតនំ ន និរុជឈតិ តស  

មនយតនំ ។ េប ។ ធមម យតនំ ន និរុជឈសិ - 

តីតិ ។ សេព្វសំ ឧបបជជន្ត នំ អរបូកនំ ចវន្ត នំ 

េតសំ របូយតនំ ន និរុជឈតិ េន ច េតសំ ធមម - 

យតនំ ន និរុជឈសិ តិ អរេូប បរនិិព្វន្ត នំ េតសំ 

របូយតនញច  ន និរុជឈតិ ធមម យតនញច  ន និរុជឈ-ិ 

ស តិ ។ យស   បន ធមម យតនំ ន និរុជឈ-ិ 

ស តិ តស  របូយតនំ ន និរុជឈសិ តីតិ ។ បញច - 

េ កេរ បរនិិព្វន្ត នំ េតសំ ធមម យតនំ ន និរុជឈសិ តិ 

េន ច េតសំ របូយតនំ ន និរុជឈតិ អរេូប បរនិិ- 

ព្វន្ត នំ េតសំ ធមម យតនញច  ន និរុជឈសិ តិ របូ- 

យតនញច       ន      និរុជឈតិ      ។ 

 [៦៤០] យស  មនយតនំ ន និរុជឈតិ តស  

ធមម យតនំ ន និរុជឈសិ តីតិ ។ និរុជឈសិ តិ ។ 

យស   បន ធមម យតនំ ន និរុជឈសិ តិ តស  

មនយតនំ        ន        និរុជឈសិ តីតិ        ។        និរុជឈតិ       ។ 
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៣៣៥ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   និេ ធ រៈ 

 [៦៣៩] រូបយតនៈ របស់សត្វ  មិនរលត់េទ មន- 

យតនៈ ។ េប ។ ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទេទ 

ឬ ។ ពួកសត្វទងំអស់ ែដលមិនមនរូប កលចប់បដិសនធិ កលចយុត 

រូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េទ ែតធមម យតនៈ របស់សត្វ 

ទងំេនះ មិនែមនជនឹងមិនរលត់េទេទ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុង 

អរូបភព រូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េទផង ធមម យ- 

តនៈ នឹងមិនរលត់េទផង ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់ 

សត្វ  នឹងមិនរលត់េទ រូបយតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់ 

េទេទឬ ។ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងបញច េ ករភព ធមម យ- 

តនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនរលត់េទ ែតរូបយតនៈ របស់សត្វ 

ទងំេនះ មិនែមនជមិនរលត់េទេទ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុង 

អរូបភព ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនរលត់េទផង រូប- 

យតនៈ   មិនរលត់េទផង   ។ 

 [៦៤០] មនយតនៈ របស់សត្វ  មិនរលត់េទ ធមម យតនៈ 

របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទេទឬ ។ នឹងរលត់េទ ។ មួយ 

យ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនរលត់េទ មនយតនៈ 

របស់សត្វេនះ   នឹងមិនរលត់េទេទឬ   ។   រលត់េទ   ។ 
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៣៣៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៦៤១] យតថ ចកខ យតនំ ន និរុជឈតិ ។ េប ។ 

 [៦៤២] យស  យតថ ចកខ យតនំ ន និរុជឈតិ 

តស  តតថ េ យតនំ ន និរុជឈសិ តីតិ ។ បញច - 

េ ករ ំ ឧបបជជន្ត នំ អចកខុ កនំ កមវច  ច- 

វន្ត នំ េតសំ តតថ ចកខ យតន ំ ន និរុជឈតិ េន 

ច េតសំ តតថ េ យតនំ ន និរុជឈសិ តិ អ- 

សញញស ្ត នំ អរបូនំ េតសំ តតថ ចកខ យតនញច  

ន និរុជឈតិ េ យតនញច  ន និរុជឈសិ តិ ។ 

យស   បន យតថ េ យតនំ ន និរុជឈសិ តិ 

តស  តតថ ចកខ យតនំ ន និរុជឈតីតិ ។ បញច េ - 

កេរ បរនិិព្វន្ត នំ េតសំ តតថ េ យតនំ ន និ- 

រុជឈសិ តិ េន ច េតសំ តតថ ចកខ យតនំ ន និ- 

រុជឈតិ អសញញស ្ត នំ អរបូនំ(១) េតសំ តតថ 

េ យតនញច  ន និរុជឈសិ តិ ចកខ យតនញច  ន 

និរុជឈតិ     ។ 
     ១   ឱ.   អយំ   បេ    នតថិ   ។ 
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៣៣៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៦៤១] ចកខ យតនៈ មិនរលត់េទ កនុងទី  ។ េប ។ 

 [៦៤២] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  មិនរលត់េទ កនុងទី 

 េ យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ 

ឬ ។ ពួកសត្វ ែដលមិនមនចកខុ  កលចូលេទ កន់បញច េ ករភព 

កលចយុត ចកកមវចរភព ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិន 

រលត់េទ កនុងទីេនះ ែតេ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិន 

ែមនជនឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ ចកខ យតនៈ របស់ពួកអសញញ- 

សត្វ និងរបស់ពួកអរូប្រពហមេនះ មិនរលត់េទផង េ យតនៈ នឹង 

មិនរលត់េទផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត េ យតនៈ 

របស់សត្វ  នឹងមិនរលត់េទ កនុងទី  ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ 

មិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទឬ ។ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងបញច - 

េ ករភព េ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុង 

ទីេនះ ែតចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិនរលត់េទ 

កនុងទីេនះេទ េ យតនៈ របស់ពួកអសញញសត្វ និងរបស់ពួកអរូប- 

្រពហមេនះ នឹងមិនរលត់េទផង ចកខ យតនៈ មិនរលត់េទផង កនុង 

ទីេនះ   ។ 



680 

 

៣៣៧ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    និេ ធ េ  

 [៦៤៣] យស  យតថ ចកខ យតនំ ន និរុជឈតិ 

តស  តតថ ឃនយតនំ ន និរុជឈសិ តីតិ ។ ក- 

មវចរ ំ ឧបបជជន្ត នំ អចកខុ កនំ កមវច  ច- 

វន្ត នំ េតសំ តតថ ចកខ យតនំ ន និរុជឈតិ េន ច 

េតសំ តតថ ឃនយតនំ ន និរុជឈសិ តិ របូវចរ ំ

ឧបបជជន្ត នំ អសញញស ្ត នំ អរបូនំ(១) េតសំ តតថ 

ចកខ យតនញច  ន និរុជឈតិ ឃនយតនញច  ន និ- 

រុជឈសិ តិ ។ យស   បន យតថ ឃនយតនំ 

ន និរុជឈសិ តិ តស  តតថ ចកខ យតនំ ន និរុជឈ- 

តីតិ ។ កមវចេរ បរនិិព្វន្ត នំ កមវច  ចវន្ត ន ំ

េតសំ តតថ ឃនយតនំ ន និរុជឈសិ តិ េន ច 

េតសំ តតថ ចកខ យតនំ ន និរុជឈតិ របូវចរ ំ ឧប- 

បជជន្ត នំ អសញញស ្ត នំ អរបូនំ េតសំ តតថ ឃ- 

នយតនញច  ន និរុជឈសិ តិ ចកខ យតនញច  ន និ- 

រុជឈតិ     ។ 
     ១   ឱ.   អយំ   បេ    នតថិ   ។ 
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៣៣៧ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   និេ ធ រៈ 

 [៦៤៣] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  មិនរលត់េទ កនុងទី 

 ឃនយតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ 

ឬ ។ ពួកសត្វ ែដលមិនមនចកខុ  កលចូលេទ កន់កមវចរ- 

ភព កលចយុត ចកកមវចរភព ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 

មិនរលត់េទ កនុងទីេនះ ែតឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិន 

ែមនជនឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ កលចូលេទ កន់ 

រូបវចរភព ពួកអសញញសត្វ និងពួកអរូប្រពហម ចកខ យតនៈ របស់ 

សត្វទងំេនះ មិនរលត់េទផង ឃនយតនៈ នឹងមិនរលត់េទផង 

កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត ឃនយតនៈ របស់សត្វ  នឹង 

មិនរលត់េទ កនុងទី  ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ មិនរលត់េទ 

កនុងទីេនះេទឬ ។ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងកមវចរភព កល 

ចយុត ចកកមវចរភព ឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិន 

រលត់េទ កនុងទីេនះ ែតចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជ 

មិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ កលចូលេទ កន់រូបវចរភព 

ពួកអសញញសត្វ និងពួកអរូប្រពហម ឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 

នឹងមិនរលត់េទផង   ចកខ យតនៈ   មិនរលត់េទផង   កនុងទីេនះ   ។ 
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៣៣៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៦៤៤] យស  យតថ ចកខ យតនំ ន និរុជឈតិ 

តស  តតថ របូយតនំ ន និរុជឈសិ តីតិ ។ បញច - 

េ ករ ំ ឧបបជជន្ត នំ អចកខុ កនំ កមវច  ច- 

វន្ត នំ អសញញស ្ត នំ េតសំ តតថ ចកខ យតនំ ន 

និរុជឈតិ េន ច េតសំ តតថ របូយតនំ ន និរុជឈ-ិ 

ស តិ អរបូនំ េតសំ តតថ ចកខ យតនញច  ន និ- 

រុជឈតិ របូយតនញច  ន និរុជឈសិ តិ ។ យស   

បន យតថ របូយតនំ ន និរុជឈសិ តិ តស  តតថ 

ចកខ យតនំ ន និរុជឈតីត ិ ។ បញច េ កេរ បរ-ិ 

និព្វន្ត នំ េតសំ តតថ របូយតនំ ន និរុជឈសិ តិ េន 

ច េតសំ តតថ ចកខ យតនំ ន និរុជឈតិ អរបូនំ 

េតសំ តតថ របូយតនញច  ន និរុជឈសិ តិ ចកខ - 

យតនញច       ន      និរុជឈតិ      ។ 

 [៦៤៥] យស  យតថ ចកខ យតនំ ន និរុជឈ- 

តិ       តស        តតថ        មនយតនំ       ន        និរុជឈសិ តីតិ       ។ 
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៣៣៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៦៤៤] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  មិនរលត់េទ កនុងទី  

រូបយតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទឬ ។ ពួក 

សត្វ ែដលមិនមនចកខុ  កលចូលេទ កន់បញច េ ករភព កល 

ចយុត ចកកមវចរភព និងពួកអសញញសត្វ ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំ- 

េនះ មិនរលត់េទ កនុងទីេនះ ែតរូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 

មិនែមនជនឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ ចកខ យតនៈ របស់ពួកអរូប- 

្រពហមេនះ មិនរលត់េទផង រូបយតនៈ នឹងមិនរលត់េទផង កនុង 

ទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត រូបយតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនរលត់ 

េទ កនុងទី  ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ មិនរលត់េទ កនុងទី 

េនះេទឬ ។ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងបញច េ ករភព រូបយតនៈ 

របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះ ែតចកខ យតនៈ របស់ 

សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ រូបយតនៈ របស់ 

ពួកអរូប្រពហមេនះ នឹងមិនរលត់េទផង ចកខ យតនៈ មិនរលត់េទផង 

កនុងទីេនះ   ។ 

 [៦៤៥] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  មិនរលត់េទ កនុងទី 

   មនយតនៈ    របស់សត្វេនះ    នឹងមិនរលត់េទ    កនុងទីេនះេទឬ  ។ 
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៣៣៩ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    និេ ធ េ  

បញច េ ករ ំ ឧបបជជន្ត នំ អចកខុ កនំ កមវច  

ចវន្ត នំ អរបូនំ េតសំ តតថ ចកខ យតនំ ន និ- 

រុជឈតិ េន ច េតសំ តតថ មនយតនំ ន និរុ- 

ជឈសិ តិ អរេូប បរនិិព្វន្ត នំ អសញញស ្ត នំ េតសំ 

តតថ ចកខ យតនញច  ន និរុជឈតិ មនយតនញច  ន 

និរុជឈសិ តិ ។ យស   បន យតថ មនយតនំ ន 

និរុជឈសិ តិ តស  តតថ ចកខ យតនំ ន និរុជឈតីតិ ។ 

បញច េ កេរ បរនិិព្វន្ត នំ េតសំ តតថ មនយតនំ ន 

និរុជឈសិ តិ េន ច េតសំ តតថ ចកខ យតនំ ន និរុជឈតិ 

អរេូប បរនិិព្វន្ត នំ អសញញស ្ត នំ េតសំ តតថ មន- 

យតនញច  ន និរុជឈសិ តិ ចកខ យតនញច  ន និ- 

រុជឈតិ      ។ 

 [៦៤៦] យស  យតថ ចកខ យតនំ ន និរុជឈតិ តស  

តតថ ធមម យតន ំ ន និរុជឈសិ តីតិ ។ សេព្វសំ ឧប- 

បជជន្ត នំ អចកខុ កនំ ចវន្ត នំ េតសំ តតថ ចកខ យតនំ 

ន និរុជឈតិ េន ច េតសំ តតថ ធមម យតនំ ន និរុជឈ-ិ 

ស តិ       អរេូប      បរនិិព្វន្ត នំ      េតសំ      តតថ      ចកខ យតនញច  
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៣៣៩ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   និេ ធ រៈ 

ពួកសត្វ ែដលមិនមនចកខុ  កលចូលេទ កន់បញច េ ករភព កល 
ចយុត ចកកមវចរភព និងពួកអរូប្រពហម ចកខ យតនៈ របស់សត្វ 
ទងំេនះ មិនរលត់េទ កនុងទីេនះ ែតមនយតនៈ របស់សត្វទងំ- 
េនះ មិនែមនជនឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ កល 
បរនិិព្វ ន កនុងអរូបភព និងពួកអសញញសត្វ ចកខ យតនៈ របស់ 
សត្វទងំេនះ មិនរលត់េទផង មនយតនៈ នឹងមិនរលត់េទផង ។ 
មួយយ៉ងេទៀត មនយតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនរលត់េទ កនុង 
ទី  ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ មិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទឬ ។ 
ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងបញច េ ករភព មនយតនៈ របស់សត្វ 
ទងំេនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះ ែតចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំ- 
េនះ មិនែមនជមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន 
កនុងអរូបភព និងពួកអសញញសត្វ មនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹង 
មិនរលត់េទផង    ចកខ យតនៈ    មិនរលត់េទផង    កនុងទីេនះ    ។ 
 [៦៤៦] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  មិនរលត់េទ កនុងទី  
ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទឬ ។ ពួក 
សត្វទងំអស់ ែដលមិនមនចកខុ  កលចប់បដិសនធិ កលចយុត ចកខ - 
យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េទ កនុងទីេនះ ែតធមម យតនៈ 
របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជនឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ ពួក 
សត្វ    កលបរនិិព្វ ន    កនុងអរូបភព    ចកខ យតនៈ   របស់សត្វទងំេនះ 
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៣៤០ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

ន និរុជឈតិ ធមម យតនញច  ន និរុជឈសិ តិ ។ យស  

 បន យតថ ធមម យតនំ ន និរុជឈសិ តិ តស  តតថ 

ចកខ យតនំ ន និរុជឈតីតិ ។ បញច េ កេរ បរនិិ- 

ព្វន្ត នំ េតសំ តតថ ធមម យតនំ ន និរុជឈសិ តិ េន 

ច េតសំ តតថ ចកខ យតនំ ន និរុជឈតិ អរេូប បរ-ិ 

និព្វន្ត នំ េតសំ តតថ ធមម យតនញច  ន និរុជឈសិ តិ 

ចកខ យតនញច       ន      និរុជឈតិ      ។ 

 [៦៤៧] យស  យតថ ឃនយតនំ ន និរុជឈតិ 

តស  តតថ របូយតនំ ន និរុជឈសិ តីតិ ។ កមវចរ ំ

ឧបបជជន្ត នំ អឃនកនំ កមវច  ចវន្ត នំ របូ- 

វច នំ េតសំ តតថ ឃនយតនំ ន និរុជឈតិ េន 

ច េតសំ តតថ របូយតនំ ន និរុជឈសិ តិ របូវចេរ 

បរនិិព្វន្ត នំ អរបូនំ េតសំ តតថ ឃនយតនញច  ន 

និរុជឈតិ     របូយតនញច      ន    និរុជឈសិ តិ    ។    យស          បន 
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៣៤០ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

មិនរលត់េទផង ធមម យតនៈ នឹងមិនរលត់េទផង កនុងទីេនះ ។ 

មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនរលត់េទ កនុង 

ទី  ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ មិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទឬ ។ 

ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងបញច េ ករភព ធមម យតនៈ របស់សត្វ 

ទងំេនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះ ែតចកខ យតនៈ របស់សត្វ 

ទងំេនះ មិនែមនជមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ កល 

បរនិិព្វ ន កនុងអរូបភព ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិន 

រលត់េទផង    ចកខ យតនៈ    មិនរលត់េទផង    កនុងទីេនះ    ។ 

 [៦៤៧] ឃនយតនៈ របស់សត្វ  មិនរលត់េទ កនុងទី 

 រូបយតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទឬ ។ 

ពួកសត្វ ែដលមិនមនឃនៈ កលចូលេទ កន់កមវចរភព និងពួក 

សត្វ ជរូបវចរៈ កលចយុត ចកកមវចរភព ឃនយតនៈ របស់សត្វ 

ទងំេនះ មិនរលត់េទ កនុងទីេនះ ែតរូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 

មិនែមនជនឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុង 

រូបវចរភព និងពួកអរូប្រពហម ឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់ 

េទផង   រូបយតនៈ   នឹងមិនរលត់េទផង   កនុងទីេនះ   ។   មួយយ៉ងេទៀត 
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៣៤១ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    និេ ធ េ  

យតថ របូយតនំ ន និរុជឈសិ តិ តស  តតថ ឃនយ- 

តនំ ន និរុជឈតីតិ ។ កមវចេរ បរនិិព្វន្ត នំ េតសំ 

តតថ របូយតនំ ន និរុជឈសិ តិ េន ច េតសំ តតថ ឃ- 

នយតនំ ន និរុជឈតិ របូវចេរ បរនិិព្វន្ត នំ អរបូនំ 

េតសំ តតថ របូយតនញច  ន និរុជឈសិ តិ ឃនយត- 

នញច       ន      និរុជឈតិ      ។ 

 [៦៤៨] យស  យតថ ឃនយតនំ ន និរុជឈតិ 

តស  តតថ មនយតនំ ន និរុជឈសិ តីតិ ។ កម- 

វចរ ំ ឧបបជជន្ត នំ អឃនកនំ កមវច  ចវន្ត នំ 

របូវច នំ អរបូវច នំ េតសំ តតថ ឃនយតនំ ន 

និរុជឈតិ េន ច េតសំ តតថ មនយតនំ ន និរុជឈសិ - 

តិ របូវចេរ អរបូវចេរ បរនិិព្វន្ត នំ អសញញស ្ត ន ំ

េតសំ តតថ ឃនយតនញច  ន និរុជឈតិ មនយតនញច  

ន នរុិជឈសិ តិ ។ យស   បន យតថ មនយតនំ ន 

និរុជឈសិ តិ     តស      តតថ      ឃនយតនំ     ន      និរុជឈតីតិ     ។ 
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៣៤១ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   និេ ធ រៈ 

រូបយតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនរលត់េទ កនុងទី  ឃន- 
យតនៈ របស់សត្វេនះ មិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទឬ ។ ពួក 
សត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងកមវចរភព រូបយតនៈ របស់សត្វទងំ- 
េនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះ ែតឃនយតនៈ របស់សត្វ 
ទងំេនះ មិនែមនជមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ កល 
បរនិិព្វ ន កនុងរូបវចរភព និងពួកអរូប្រពហម រូបយតនៈ របស់សត្វ 
ទងំេនះ នឹងមិនរលត់េទផង ឃនយតនៈ មិនរលត់េទផង កនុង 
ទីេនះ    ។ 
 [៦៤៨] ឃនយតនៈ របស់សត្វ  មិនរលត់េទ កនុងទី 

 មនយតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ 
ឬ ។ ពួកសត្វ ែដលមិនមនឃនៈ កលចូលេទ កន់កមវចរ- 
ភព និងពួកសត្វ ជរូបវចរៈ និងជអរូបវចរៈ កលចយុត ចកក- 
មវចរភព ឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េទ កនុងទី 
េនះ ែតមនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជនឹងមិនរលត់េទ 
កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងរូបវចរភព និងកនុងអរូប- 
វចរភព និងពួកអសញញសត្វ ឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិន 
រលត់េទផង មនយតនៈ នឹងមិនរលត់េទផង កនុងទីេនះ ។ មួយ 
យ៉ងេទៀត មនយតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនរលត់េទ កនុងទី  
ឃនយតនៈ      របស់សត្វេនះ     មិនរលត់េទ     កនុងទីេនះេទឬ      ។ 
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៣៤២ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

កមវចេរ បរនិិព្វន្ត នំ េតសំ តតថ មនយតនំ ន 

និរុជឈសិ តិ េន ច េតសំ តតថ ឃនយតនំ ន 

និរុជឈតិ របូវចេរ អរបូវចេរ បរនិិព្វន្ត នំ អសញញ- 

ស ្ត នំ េតសំ តតថ មនយតនញច  ន និរុជឈសិ តិ 

ឃនយតនញច       ន      និរុជឈតិ      ។ 

 [៦៤៩] យស  យតថ ឃនយតនំ ន និរុជឈតិ 

តស  តតថ ធមម យតនំ ន និរុជឈសិ តីតិ ។ សេព្វសំ 

ឧបបជជន្ត នំ អឃនកនំ ចវន្ត នំ េតសំ តតថ ឃ- 

នយតនំ ន និរុជឈតិ េន ច េតសំ តតថ ធមម - 

យតនំ ន និរុជឈសិ តិ របូវចេរ អរបូវចេរ បរ-ិ 

និព្វន្ត នំ េតសំ តតថ ឃនយតនញច  ន និរុជឈតិ 

ធមម យតនញច  ន និរុជឈសិ តិ ។ យស   បន 

យតថ ធមម យតនំ ន និរុជឈសិ តិ តស  តតថ ឃ- 

នយតនំ       ន       និរុជឈតីតិ      ។        កមវចេរ       បរនិិព្វន្ត នំ 
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៣៤២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងកមវចរភព មនយតនៈ របស់សត្វទងំ- 

េនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះ ែតឃនយតនៈ របស់សត្វទងំ- 

េនះ មិនែមនជមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន 

កនុងរូបវចរភព និងកនុងអរូបវចរភព និងពួកអសញញសត្វ មនយតនៈ 

របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនរលត់េទផង ឃនយតនៈ មិនរលត់េទ 

ផង    កនុងទីេនះ    ។ 

 [៦៤៩] ឃនយតនៈ របស់សត្វ  មិនរលត់េទ កនុងទី 

 ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទឬ ។ 

ពួកសត្វទងំអស់ ែដលមិនមនឃនៈ កលចប់បដិសនធិ កលចយុត 

ឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េទ កនុងទីេនះ ែត 

ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជនឹងមិនរលត់េទ កនុងទី 

េនះេទ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងរូបវចរភព និងកនុងអរូបវចរភព 

ឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េទផង ធមម យតនៈ នឹង 

មិនរលត់េទផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់សត្វ 

 នឹងមិនរលត់េទ កនុងទី  ឃនយតនៈ របស់សត្វេនះ មិន 

រលត់េទ   កនុងទីេនះេទឬ   ។   ពួកសត្វ   កលបរនិិព្វ ន   កនុងកមវចរភព 
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៣៤៣ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    និេ ធ េ  

េតសំ តតថ ធមម យតនំ ន និរុជឈសិ តិ េន ច 

េតសំ តតថ ឃនយតនំ ន និរុជឈតិ របូវចេរ អរ-ូ 

បវចេរ បរនិិព្វន្ត នំ េតសំ តតថ ធមម យតនញច  ន 

និរុជឈសិ តិ      ឃនយតនញច       ន      និរុជឈតិ      ។ 

 [៦៥០] យស  យតថ របូយតនំ ន និរុជឈតិ 

តស  តតថ មនយតនំ ន និរុជឈសិ តីតិ ។ បញច - 

េ ករ ំ ឧបបជជន្ត នំ អរបូនំ េតសំ តតថ របូយ- 

តនំ ន និរុជឈតិ េន ច េតសំ តតថ មនយតនំ ន 

និរុជឈសិ តិ អរេូប បរនិិព្វន្ត នំ អសញញសត្តំ ឧប- 

បជជន្ត នំ េតសំ តតថ របូយតនញច  ន និរុជឈតិ មន- 

យតនញច  ន និរុជឈសិ តិ ។ យស   បន យតថ 

មនយតនំ ន និរុជឈសិ តិ តស  តតថ របូ- 

យតនំ ន និរុជឈតីតិ ។ បញច េ កេរ បរនិិព្វន្ត នំ 

អសញញស ្ត         ចវន្ត នំ         េតសំ         តតថ         មនយតនំ 
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៣៤៣ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   និេ ធ រៈ 

ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះ ែត 

ឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិនរលត់េទ កនុងទីេនះ 

េទ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងរូបវចរភព និងកនុងអរូបវចរភព ធមម - 

យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនរលត់េទផង ឃនយតនៈ មិន 

រលត់េទផង    កនុងទីេនះ    ។ 

 [៦៥០] រូបយតនៈ របស់សត្វ  មិនរលត់េទ កនុងទី  

មនយតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទឬ ។ 

ពួកសត្វ កលចូលេទ កន់បញច េ ករភព និងពួកអរូប្រពហម រូប- 

យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េទ កនុងទីេនះ ែតមនយ- 

តនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជនឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ 

ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងអរូបភព កលចូលេទ កន់អសញញសត្វ 

រូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េទផង មនយតនៈ នឹង 

មិនរលត់េទផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត មនយតនៈ របស់ 

សត្វ  នឹងមិនរលត់េទ កនុងទី  រូបយតនៈ របស់សត្វេនះ 

មិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទឬ ។ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងបញច - 

េ ករភព   កលចយុត   ចកអសញញសត្វ   មនយតនៈ   របស់សត្វទងំេនះ 
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៣៤៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

ន និរុជឈសិ តិ េន ច េតសំ តតថ របូយតនំ ន 

និរុជឈតិ អរេូប បរនិិព្វន្ត នំ អសញញសត្តំ ឧបបជជន្ត នំ 

េតសំ តតថ មនយតនញច  ន និរុជឈសិ តិ របូយត- 

នញច       ន      និរុជឈតិ      ។ 

 [៦៥១] យស  យតថ របូយតនំ ន និរុជឈតិ 

តស  តតថ ធមម យតនំ ន និរុជឈសិ តីតិ ។ 

សេព្វសំ ឧបបជជន្ត នំ អរបូកនំ ចវន្ត នំ េតសំ តតថ 

របូយតនំ ន និរុជឈតិ េន ច េតសំ តតថ ធមម យ- 

តនំ ន និរុជឈសិ តិ អរេូប បរនិិព្វន្ត នំ េតសំ តតថ 

របូយតនញច  ន និរុជឈតិ ធមម យតនញច  ន និរុជឈ-ិ 

ស តិ ។ យស   បន យតថ ធមម យតនំ ន និ- 

រុជឈសិ តិ តស  តតថ របូយតនំ ន និរុជឈតីតិ ។ 

បញច េ កេរ បរនិិព្វន្ត នំ េតសំ តតថ ធមម យតន ំ

ន និរុជឈសិ តិ េន ច េតសំ តតថ របូយតនំ ន 

និរុជឈតិ អរេូប បរនិិព្វន្ត នំ េតសំ តតថ ធមម យតនញច  

ន      និរុជឈសិ តិ      របូយតនញច       ន      និរុជឈត ិ     ។ 
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៣៤៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះ ែតរូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិន 
ែមនជមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងអរូបភព 
កលចូលេទ កន់អសញញសត្វ មនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹង 
មិនរលត់េទផង    រូបយតនៈ    មិនរលត់េទផង    កនុងទីេនះ    ។ 
 [៦៥១] រូបយតនៈ របស់សត្វ  មិនរលត់េទ កនុងទី  
ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទឬ ។ 
ពួកសត្វទងំអស់ ែដលមិនមនរូប កលចប់បដិសនធិ កលចយុត រូប- 
យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េទ កនុងទីេនះ ែតធមម យតនៈ 
របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជនឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ ពួក 
សត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងអរូបភព រូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 
មិនរលត់េទផង ធមម យតនៈ នឹងមិនរលត់េទផង កនុងទីេនះ ។ 
មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនរលត់េទ កនុង 
ទី  រូបយតនៈ របស់សត្វេនះ មិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទឬ ។ 
ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងបញច េ ករភព ធមម យតនៈ របស់សត្វ 
ទងំេនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះ ែតរូបយតនៈ របស់សត្វទងំ- 
េនះ មិនែមនជមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន 
កនុងអរូបភព ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនរលត់េទផង 
រូបយតនៈ      មិនរលត់េទផង      កនុងទីេនះ      ។ 
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៣៤៥ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    និេ ធ េ  

 [៦៥២] យស  យតថ មនយតនំ ន និរុជឈតិ 

តស  តតថ ធមម យតនំ ន និរុជឈសិ តីតិ ។ និរុជឈ-ិ 

ស តិ ។ យស   បន យតថ ធមម យតនំ ន 

និរុជឈសិ តិ តស  តតថ មនយតនំ ន និរុជឈតីតិ ។ 

និរុជឈតិ      ។ 

 [៦៥៣] យស  ចកខ យតនំ និរុជឈតិថ តស  

េ យតនំ និរុជឈសិ តីតិ ។ បញច េ កេរ បរ-ិ 

និព្វន្ត នំ អរេូប បចឆិមភវកិនំ េយ ច អរបូំ ឧប- 

បជជិ ្វ  បរនិិព្វ យិស ន្តិ េតសំ ចវន្ត នំ េតសំ ចកខ - 

យតនំ និរុជឈតិថ េន ច េតសំ េ យតនំ និ- 

រុជឈសិ តិ ឥតេរសំ េតសំ ចកខ យតនញច  និរុជឈតិថ 

េ យតនញច  និរុជឈសិ តិ ។ យស   បន 

េ យតនំ និរុជឈសិ តិ តស  ចកខ យតនំ និ- 

រុជឈ ិ ថ តិ      ។      មន្ត       ។ 
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៣៤៥ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   និេ ធ រៈ 

 [៦៥២] មនយតនៈ របស់សត្វ  មិនរលត់េទ កនុងទី 

 ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ 

ឬ ។ នឹងរលត់េទ ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់សត្វ  

នឹងមិនរលត់េទ កនុងទី  មនយតនៈ របស់សត្វេនះ មិនរលត់ 

េទ    កនុងទីេនះេទឬ    ។    រលត់េទ    ។ 

 [៦៥៣] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  រលត់េទេហើយ េ - 

យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងរលត់េទែដរឬ ។ ប ្ត ពួកសត្វ 

កលបរនិិព្វ ន កនុងបញច េ ករភព និងពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព 

កនុងអរូបភព ពួកសត្វ  ចូលេទ កន់អរូបភពេហើយ នឹងបរនិិព្វ ន 

សត្វទងំេនះ កលចយុត ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ រលត់េទ 

េហើយ ែតេ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនរលត់េទេទ 

ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ េ្រកេនះ រលត់េទេហើយផង េ - 

យតនៈ នឹងរលត់េទផង ។ មួយយ៉ងេទៀត េ យតនៈ របស់ 

សត្វ  នឹងរលត់េទ ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ រលត់េទេហើយ 

ឬ     ។     េអើ     ។ 
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៣៤៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៦៥៤] យស  ចកខ យតនំ និរុជឈតិថ តស  

ឃនយតនំ និរុជឈសិ តីតិ ។ កមវចេរ បរនិិព្វន្ត នំ 

របូវចេរ អរបូវចេរ បចឆិមភវកិនំ េយ ច របូវចរ ំ

អរបូវចរ ំ ឧបបជជិ ្វ  បរនិិព្វ យិស ន្តិ េតសំ ចវន្ត នំ 

េតសំ ចកខ យតនំ និរុជឈតិថ េន ច េតសំ ឃន- 

យតនំ និរុជឈសិ តិ ឥតេរសំ េតសំ ចកខ យតនញច  

និរុជឈតិថ ឃនយតនញច  និរុជឈសិ តិ ។ យស   

បន      ឃនយតនំ     ។   េប   ។      មន្ត       ។ 

 [៦៥៥] យស  ចកខ យតនំ និរុជឈតិថ តស  

របូយតនំ និរុជឈសិ តីតិ ។ បញច េ កេរ បរនិិព្វ- 

ន្ត នំ អរេូប បចឆិមភវកិនំ េយ ច អរបូំ ឧបបជជិ ្វ  

បរនិិព្វ យិស ន្តិ េតសំ ចវន្ត នំ េតសំ ចកខ យតនំ 

និរុជឈតិថ េន ច េតសំ របូយតនំ និរុជឈសិ តិ ឥត- 

េរសំ េតសំ ចកខ យតនញច  និរុជឈតិថ របូយតនញច  

និរុជឈសិ តិ ។ យស   បន របូយតនំ ។ េប ។ 

មន្ត       ។ 
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៣៤៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៦៥៤] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  រលត់េទេហើយ ឃន- 
យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងរលត់េទែដរឬ ។ ប ្ត ពួកសត្វ កល 
បរនិិព្វ ន កនុងកមវចរភព និងពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កនុង 
រូបវចរភព និងកនុងអរូបវចរភព ពួកសត្វ  ចូលេទ កន់រូបវចរ- 
ភព និងកន់អរូបវចរភពេហើយ នឹងបរនិិព្វ ន សត្វទងំេនះ កល 
ចយុត ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ រលត់េទេហើយ ែតឃនយ- 
តនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនរលត់េទេទ ចកខ យតនៈ របស់សត្វ 
ទងំេនះ េ្រកេនះ រលត់េទេហើយផង ឃនយតនៈ នឹងរលត់េទ 
ផង ។ មួយយ៉ងេទៀត ឃនយតនៈ របស់សត្វ  ។ េប ។ េអើ ។ 
 [៦៥៥] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  រលត់េទេហើយ រូប- 
យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងរលត់េទែដរឬ ។ ប ្ត ពួកសត្វ កល 
បរនិិព្វ ន កនុងបញច េ ករភព និងពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កនុង 
អរូបភព ពួកសត្វ  ចូលេទ កន់អរូបភពេហើយ នឹងបរនិិព្វ ន 
សត្វទងំេនះ កលចយុត ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ រលត់ 
េទេហើយ ែតរូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនរលត់េទេទ 
ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ េ្រកេនះ រលត់េទេហើយផង រូបយ- 
តនៈ នឹងរលត់េទផង ។ មួយយ៉ងេទៀត រូបយតនៈ របស់សត្វ 

    ។   េប   ។    េអើ    ។ 



700 

 

៣៤៧ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    និេ ធ េ  

 [៦៥៦] យស  ចកខ យតនំ និរុជឈតិថ តស  

មនយតនំ ។ េប ។ ធមម យតនំ និរុជឈសិ តីតិ ។ បរ-ិ 

និព្វន្ត នំ េតសំ ចកខ យតនំ និរុជឈតិថ េន ច េតសំ 

ធមម យតនំ និរុជឈសិ តិ ឥតេរសំ េតសំ ចកខ យត- 

នញច  និរុជឈតិថ ធមម យតនញច  និរុជឈសិ តិ ។ យស  

      បន      ធមម យតនំ      ។   េប   ។      មន្ត       ។ 

 [៦៥៧] យស  ឃនយតនំ និរុជឈតិថ តស  

របូយតនំ និរុជឈសិ តីតិ ។ បញច េ កេរ បរនិិព្វន្ត - 

នំ អរេូប បចឆិមភវកិនំ េយ ច អរបូំ ឧបបជជិ ្វ  

បរនិិព្វ យិស ន្តិ េតសំ ចវន្ត នំ េតសំ ឃនយតនំ 

និរុជឈតិថ េន ច េតសំ របូយតនំ និរុជឈសិ តិ ឥត- 

េរសំ េតសំ ឃនយតនញច  និរុជឈតិថ របូយតនញច  

និរុជឈសិ តិ ។ យស   បន របូយតនំ ។ េប ។ 

មន្ត       ។ 
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៣៤៧ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   និេ ធ រៈ 

 [៦៥៦] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  រលត់េទេហើយ មន- 

យតនៈ ។ េប ។ ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងរលត់េទែដរ 

ឬ ។ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 

រលត់េទេហើយ ែតធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនរលត់េទ 

េទ ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ េ្រកេនះ រលត់េទេហើយផង 

ធមម យតនៈ នឹងរលត់េទផង ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់ 

សត្វ     ។  េប  ។    េអើ    ។ 

 [៦៥៧] ឃនយតនៈ របស់សត្វ  រលត់េទេហើយ រូប- 

យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងរលត់េទែដរឬ ។ ប ្ត ពួកសត្វ កល 

បរនិិព្វ ន កនុងបញច េ ករភព និងពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កនុង 

អរូបភព ពួកសត្វ  ចូលេទ កន់អរូបភពេហើយ នឹងបរនិិព្វ ន 

សត្វទងំេនះ កលចយុត ឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ រលត់ 

េទេហើយ ែតរូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនរលត់េទេទ 

ឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ េ្រកេនះ រលត់េទេហើយផង រូប- 

យតនៈ នឹងរលត់េទផង ។ មួយយ៉ងេទៀត រូបយតនៈ របស់សត្វ 

    ។  េប  ។    េអើ    ។ 
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៣៤៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៦៥៨] យស  ឃនយតនំ និរុជឈតិថ តស  ម- 

នយតនំ ។ េប ។ ធមម យតនំ និរុជឈសិ តីតិ ។ បរ-ិ 

និព្វន្ត នំ េតសំ ឃនយតនំ និរុជឈតិថ េន ច េតសំ 

ធមម យតនំ និរុជឈសិ តិ ឥតេរសំ េតសំ ឃនយត- 

នញច  និរុជឈតិថ ធមម យតនញច  និរុជឈសិ តិ ។ យស   

បន      ធមម យតនំ      ។   េប   ។      មន្ត       ។ 

 [៦៥៩] យស  របូយតនំ និរុជឈតិថ តស  មន- 

យតនំ ។ េប ។ ធមម យតនំ និរុជឈសិ តីតិ ។ បរ-ិ 

និព្វន្ត នំ េតសំ របូយតនំ និរុជឈតិថ េន ច េតសំ 

ធមម យតនំ និរុជឈសិ តិ ឥតេរសំ េតសំ របូយត- 

នញច  និរុជឈតិថ ធមម យតនញច  និរុជឈសិ តិ ។ យស  

      បន      ធមម យតនំ      ។   េប   ។      មន្ត       ។ 

 [៦៦០] យស  មនយតនំ នរុិជឈតិថ តស  

ធមម យតនំ និរុជឈសិ តីតិ ។ បរនិិព្វន្ត នំ េតសំ មន- 

យតនំ និរុជឈតិថ េន ច េតសំ ធមម យតនំ និរុជឈសិ តិ 

ឥតេរសំ       េតសំ       មនយតនញច        និរុជឈតិថ      ធមម យតនញច  
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៣៤៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៦៥៨] ឃនយតនៈ របស់សត្វ  រលត់េទេហើយ មន- 
យតនៈ ។ េប ។ ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងរលត់េទែដរឬ ។ 
ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន ឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ រលត់ 
េទេហើយ ែតធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនរលត់េទេទ ឃ- 
នយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ េ្រកេនះ រលត់េទេហើយផង ធមម - 
យតនៈ នឹងរលត់េទផង ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់សត្វ 

    ។  េប  ។    េអើ    ។ 
 [៦៥៩] រូបយតនៈ របស់សត្វ  រលត់េទេហើយ មន- 
យតនៈ ។ េប ។ ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទែដរ 
ឬ ។ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន រូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ រលត់ 
េទេហើយ ែតធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនរលត់េទេទ រូប- 
យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ េ្រកេនះ រលត់េទេហើយផង ធមម - 
យតនៈ នឹងរលត់េទផង ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់ 
សត្វ     ។  េប  ។    េអើ    ។ 
 [៦៦០] មនយតនៈ របស់សត្វ  រលត់េទេហើយ 
ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងរលត់េទែដរឬ ។ ពួកសត្វ 
កលបរនិិព្វ ន មនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ រលត់េទេហើយ 
ែតធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនរលត់េទេទ មនយតនៈ 
របស់សត្វទងំេនះ      េ្រកេនះ       រលត់េទេហើយផង       ធមម យតនៈ 
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៣៤៩ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    និេ ធ េ  

និរុជឈសិ តិ ។ យស   បន ធមម យតនំ ។ េប ។ 

មន្ត       ។ 

 [៦៦១] យតថ ចកខ យតនំ និរុជឈតិថ ។ េប ។ 

 [៦៦២] យស  យតថ ចកខ យតនំ និរុជឈតិថ 

តស  តតថ េ យតនំ និរុជឈសិ តីតិ ។ បញច - 

េ កេរ បរនិិព្វន្ត នំ េតសំ តតថ ចកខ យតនំ និ- 

រុជឈតិថ េន ច េតសំ តតថ េ យតនំ និរុជឈ-ិ 

ស តិ ឥតេរសំ បញច េ ក នំ េតសំ តតថ ចកខ - 

យតនញច  និរុជឈតិថ េ យតនញច  និរុជឈសិ តិ ។ 

យស   បន យតថ េ យតនំ និរុជឈសិ តិ 

តស  តតថ ចកខ យតនំ និរុជឈ ិ ថ តិ ។ សុទធ សំ 

ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ េ យតនំ និរុជឈសិ តិ 

េន ច េតសំ តតថ ចកខ យតនំ និរុជឈតិថ ឥត- 

េរសំ បញច េ ក នំ េតសំ តតថ េ យតនញច  

និរុជឈសិ តិ      ចកខ យតនញច       និរុជឈតិថ      ។ 
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៣៤៩ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   និេ ធ រៈ 

នឹងរលត់េទផង ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់សត្វ  

។  េប  ។    េអើ    ។ 

 [៦៦១] ចកខ យតនៈ រលត់េហើយ កនុងទី  ។ េប ។ 

 [៦៦២] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  រលត់េហើយ កនុងទី 

 េ យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងរលត់េទ កនុងទីេនះែដរ 

ឬ ។ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងបញច េ ករភព ចកខ យតនៈ របស់ 

សត្វទងំេនះ រលត់េទេហើយ កនុងទីេនះ ែតេ យតនៈ របស់ 

សត្វទងំេនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ ចកខ យតនៈ របស់ 

ពួកសត្វ ជបញច េ ករៈេនះ េ្រកេនះ រលត់េហើយផង េ - 

យតនៈ នឹងរលត់េទផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត េ - 

យតនៈ របស់សត្វ  នឹងរលត់េទ កនុងទី  ចកខ យតនៈ របស់ 

សត្វេនះ រលត់េហើយ កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួកសត្វ កលចូលេទ 

កន់សុទធ ស េ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងរលត់េទ កនុង 

ទីេនះ ែតចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េហើយ កនុងទី 

េនះេទ េ យតនៈ របស់ពួកសត្វ ជបញច េ ករៈេនះ េ្រកេនះ 

នឹងរលត់េទផង    ចកខ យតនៈ    រលត់េហើយផង    កនុងទីេនះ    ។ 
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៣៥០ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៦៦៣] យស  យតថ ចកខ យតនំ និរុជឈតិថ 

តស  តតថ ឃនយតនំ និរុជឈសិ តីតិ ។ កមវ- 

ចេរ បរនិិព្វន្ត នំ របូវច នំ េតសំ តតថ ចកខ យតនំ 

និរុជឈតិថ េន ច េតសំ តតថ ឃនយតនំ និរុជឈ-ិ 

ស តិ ឥតេរសំ កមវច ន ំ េតសំ តតថ ចកខ យ- 

តនញច  និរុជឈតិថ ឃនយតនញច  និរុជឈសិ តិ ។ យស  

 បន យតថ ឃនយតនំ និរុជឈសិ តិ តស  តតថ 

ចកខ យតនំ      និរុជឈ ិ ថ តិ      ។      មន្ត       ។ 

 [៦៦៤] យស  យតថ ចកខ យតនំ និរុជឈតិថ 

តស  តតថ របូយតនំ និរុជឈសិ តីតិ ។ បញច េ កេរ 

បរនិិព្វន្ត នំ េតសំ តតថ ចកខ យតនំ និរុជឈតិថ េន ច 

េតសំ តតថ របូយតនំ និរុជឈសិ តិ ឥតេរសំ បញច េ - 

ក នំ េតសំ តតថ ចកខ យតនញច  និរុជឈតិថ របូយត- 

នញច  និរុជឈសិ តិ ។ យស   បន យតថ របូយតនំ 

និរុជឈសិ តិ       តស        តតថ       ចកខ យតនំ       និរុជឈ ិ ថ តិ       ។ 



707 

 

៣៥០ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៦៦៣] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  រលត់េហើយ កនុងទី  

ឃនយតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងរលត់េទ កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួក 

សត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងកមវចរភព និងពួកសត្វ ជរូបវចរៈ ចកខ - 

យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ រលត់េទេហើយ កនុងទីេនះ ែតឃន- 

យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ ចកខ - 

យតនៈ របស់ពួកសត្វ ជកមវចរៈេនះ េ្រកេនះ រលត់េហើយផង 

ឃនយតនៈ នឹងរលត់េទផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត ឃ- 

នយតនៈ របស់សត្វ  នឹងរលត់េទ កនុងទី  ចកខ យតនៈ 

របស់សត្វេនះ     រលត់េហើយ     កនុងទីេនះែដរឬ     ។   េអើ   ។ 

 [៦៦៤] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  រលត់េហើយ កនុងទី  

រូបយតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងរលត់េទ កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួក 

សត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងបញច េ ករភព ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំ- 

េនះ រលត់េហើយ កនុងទីេនះ ែតរូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹង 

មិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ ចកខ យតនៈ របស់ពួកសត្វ ជបញច េ ករៈ 

េនះ េ្រកេនះ រលត់េហើយផង រូបយតនៈ នឹងរលត់េទផង កនុងទី 

េនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត រូបយតនៈ របស់សត្វ  នឹងរលត់េទ 

កនុងទី    ចកខ យតនៈ   របស់សត្វេនះ   រលត់េហើយ   កនុងទីេនះែដរឬ   ។ 
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៣៥១ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    និេ ធ េ  

សុទធ សំ ឧបបជជន្ត នំ អសញញស ្ត នំ េតសំ តតថ 

របូយតនំ និរុជឈសិ តិ េន ច េតសំ តតថ ចកខ យតនំ 

និរុជឈតិថ ឥតេរសំ បញច េ ក នំ េតសំ តតថ របូយ- 

តនញច       និរុជឈសិ តិ      ចកខ យតនញច       និរុជឈតិថ      ។ 

 [៦៦៥] យស  យតថ ចកខ យតនំ និរុជឈតិថ តស  

តតថ មនយតនំ និរុជឈសិ តីតិ ។ បញច េ កេរ បរនិិ- 

ព្វន្ត នំ េតសំ តតថ ចកខ យតនំ និរុជឈតិថ េន ច េតសំ 

តតថ មនយតនំ និរុជឈសិ តិ ឥតេរសំ បញច េ ក- 

នំ េតសំ តតថ ចកខ យតនញច  និរុជឈតិថ មនយ- 

តនញច  និរុជឈសិ តិ ។ យស   បន យតថ ម- 

នយតនំ និរុជឈសិ តិ តស  តតថ ចកខ យតនំ និ- 

រុជឈ ិ ថ តិ ។ សុទធ សំ ឧបបជជន្ត នំ អរបូនំ េតសំ 

តតថ មនយតនំ និរុជឈសិ តិ េន ច េតសំ តតថ 

ចកខ យតនំ និរុជឈតិថ ឥតេរសំ បញច េ ក នំ េតសំ 

តតថ មនយតនញច  និរុជឈសិ តិ ចកខ យតនញច  

និរុជឈតិថ      ។ 
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៣៥១ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   និេ ធ រៈ 

ពួកសត្វ កលចូលេទ កន់សុទធ ស និងពួកអសញញសត្វ រូបយតនៈ 
របស់សត្វទងំេនះ នឹងរលត់េទ កនុងទីេនះ ែតចកខ យតនៈ របស់ 
សត្វទងំេនះ មិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះេទ រូបយតនៈ របស់ពួក 
សត្វ ជបញច េ ករៈេនះ េ្រកេនះ នឹងរលត់េទផង ចកខ យតនៈ 
រលត់េហើយផង     កនុងទីេនះ     ។ 
 [៦៦៥] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  រលត់េហើយ កនុងទី 

 មនយតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងរលត់េទ កនុងទីេនះែដរឬ ។ 
ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងបញច េ ករភព ចកខ យតនៈ របស់សត្វ 
ទងំេនះ រលត់េហើយ កនុងទីេនះ ែតមនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 
នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ ចកខ យតនៈ របស់ពួកសត្វ ជបញច - 
េ ករៈេនះ េ្រកេនះ រលត់េហើយផង មនយតនៈ នឹងរលត់េទផង 
កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត មនយតនៈ របស់សត្វ  នឹង 
រលត់េទ កនុងទី  ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ រលត់េហើយ កនុង 
ទីេនះែដរឬ ។ ពួកសត្វ កលចូលេទ កន់សុទធ ស និងពួក 
អរូប្រពហម មនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងរលត់េទ កនុងទីេនះ 
ែតចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះេទ មន- 
យតនៈ របស់ពួកសត្វ ជបញច េ ករៈេនះ េ្រកេនះ នឹងរលត់េទ 
ផង    ចកខ យតនៈ    រលត់េហើយផង    កនុងទីេនះ    ។ 
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៣៥២ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៦៦៦] យស  យតថ ចកខ យតនំ និរុជឈតិថ តស  

តតថ ធមម យតនំ និរុជឈសិ តីតិ ។ បញច េ កេរ បរនិិព្វ- 

ន្ត នំ េតសំ តតថ ចកខ យតនំ និរុជឈតិថ េន ច េតសំ 

តតថ ធមម យតនំ និរុជឈសិ តិ ឥតេរសំ បញច េ ក ន ំ

េតសំ តតថ ចកខ យតនញច  និរុជឈតិថ ធមម យតនញច  

និរុជឈសិ តិ ។ យស   បន យតថ ធមម យតនំ 

និរុជឈសិ តិ តស  តតថ ចកខ យតនំ និរុជឈ ិ ថ តិ ។ 

សុទធ សំ ឧបបជជន្ត នំ អសញញស ្ត នំ អរបូន ំ

េតសំ តតថ ធមម យតនំ និរុជឈសិ តិ េន ច េតសំ 

តតថ ចកខ យតនំ និរុជឈតិថ ឥតេរសំ បញច េ ក នំ 

េតសំ តតថ ធមម យតនញច  និរុជឈសិ តិ ចកខ យត- 

នញច       និរុជឈតិថ      ។ 

 [៦៦៧] យស  យតថ ឃនយតនំ និរុជឈតិថ 

តស  តតថ របូយតនំ និរុជឈសិ តីតិ ។ កមវចេរ 

បរនិិព្វន្ត នំ េតសំ តតថ ឃនយតនំ និរុជឈតិថ េន ច 

េតសំ តតថ របូយតនំ និរុជឈសិ តិ ឥតេរសំ កមវច- 

នំ     េតសំ     តតថ     ឃនយតនញច      និរុជឈតិថ      របូយតនញច  
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៣៥២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៦៦៦] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  រលត់េហើយ កនុងទី  
ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងរលត់េទ កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួក 
សត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងបញច េ ករភព ចកខ យតនៈ របស់សត្វ 
ទងំេនះ រលត់េហើយ កនុងទីេនះ ែតធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 
នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ ចកខ យតនៈ របស់ពួកសត្វ ជបញច េ - 
ករៈេនះ េ្រកេនះ រលត់េហើយផង ធមម យតនៈ នឹងរលត់េទផង កនុង 
ទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់សត្វ  នឹងរលត់ 
េទ កនុងទី  ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ រលត់េហើយ កនុងទី 
េនះែដរឬ ។ ពួកសត្វ កលចូលេទ កន់សុទធ ស ពួកអសញញ- 
សត្វ និងពួកអរូប្រពហម ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងរលត់េទ 
កនុងទីេនះ ែតចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េហើយ កនុង 
ទីេនះេទ ធមម យតនៈ របស់ពួកសត្វ ជបញច េ ករៈេនះ េ្រកេនះ 
នឹងរលត់េទផង    ចកខ យតនៈ    រលត់េហើយផង    កនុងទីេនះ    ។ 
 [៦៦៧] ឃនយតនៈ របស់សត្វ  រលត់េហើយ កនុងទី 

 រូបយតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងរលត់េទ កនុងទីេនះែដរឬ ។ 
ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងកមវចរភព ឃនយតនៈ របស់ 
សត្វទងំេនះ រលត់េហើយ កនុងទីេនះ ែតរូបយតនៈ របស់សត្វ 
ទងំេនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ ឃនយតនៈ របស់ពួក 
សត្វ     ជកមវចរៈេនះ     េ្រកេនះ      រលត់េហើយផង      រូបយតនៈ 
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៣៥៣ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    និេ ធ េ  

និរុជឈសិ តិ ។ យស   បន យតថ របូយតនំ 
និរុជឈសិ តិ តស  តតថ ឃនយតនំ និរុជឈ ិ ថ តិ ។ 
របូវច នំ េតសំ តតថ របូយតនំ និរុជឈសិ តិ េន 
ច េតសំ តតថ ឃនយតនំ និរុជឈតិថ កមវច នំ 
េតសំ តតថ របូយតនញច  និរុជឈសិ តិ ឃនយតនញច  
និរុជឈតិថ      ។ 
 [៦៦៨] យស  យតថ ឃនយតនំ និរុជឈតិថ 
តស  តតថ មនយតនំ ។ េប ។ ធមម យតនំ និរុ- 
ជឈសិ តីតិ ។ កមវចេរ បរនិិព្វន្ត នំ េតសំ តតថ 
ឃនយតនំ និរុជឈតិថ េន ច េតសំ តតថ ធមម - 
យតនំ និរុជឈសិ តិ ឥតេរសំ កមវច នំ េតសំ 
តតថ ឃនយតនញច  និរុជឈតិថ ធមម យតនញច  និរុជឈ-ិ 
ស តិ ។ យស   បន យតថ ធមម យតនំ និរុ- 
ជឈសិ តិ តស  តតថ ឃនយតនំ និរុជឈ ិ ថ តិ ។ 
របូវច នំ អរបូវច នំ េតសំ តតថ ធមម យតនំ 
និរុជឈសិ តិ េន ច េតសំ តតថ ឃនយតនំ និរុជឈតិថ 
កមវច នំ េតសំ តតថ ធមម យតនញច  និរុជឈសិ តិ 
ឃនយតនញច       និរុជឈតិថ      ។ 
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៣៥៣ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   និេ ធ រៈ 

នឹងរលត់េទផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត រូបយតនៈ របស់ 
សត្វ  នឹងរលត់េទ កនុងទី  ឃនយតនៈ របស់សត្វេនះ 
រលត់េហើយ កនុងទីេនះែដរឬ ។ រូបយតនៈ របស់ពួកសត្វ ជរូបវចរៈ 
េនះ នឹងរលត់េទ កនុងទីេនះ ែតឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 
មិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះេទ រូបយតនៈ របស់ពួកសត្វ ជកមវចរៈ 
េនះ នឹងរលត់េទផង ឃនយតនៈ រលត់េហើយផង កនុងទីេនះ ។ 
 [៦៦៨] ឃនយតនៈ របស់សត្វ  រលត់េហើយ កនុងទី 

 មនយតនៈ ។ េប ។ ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងរលត់ 
េទ កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងកមវចរ- 
ភព ឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ រលត់េហើយ កនុងទីេនះ ែត 
ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ ឃ- 
នយតនៈ របស់ពួកសត្វ ជកមវចរៈេនះ េ្រកេនះ រលត់េហើយផង 
ធមម យតនៈ នឹងរលត់េទផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម - 
យតនៈ របស់សត្វ  នឹងរលត់េទ កនុងទី  ឃនយតនៈ របស់ 
សត្វេនះ រលត់េហើយ កនុងទីេនះែដរឬ ។ ធមម យតនៈ របស់ពួក 
សត្វ ជរូបវចរៈ និងជអរូបវចរៈេនះ នឹងរលត់េទ កនុងទីេនះ 
ែតឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះេទ 
ធមម យតនៈ របស់ពួកសត្វ ជកមវចរៈេនះ នឹងរលត់េទផង ឃន- 
យតនៈ    រលត់េហើយផង    កនុងទីេនះ    ។ 
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៣៥៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៦៦៩] យស  យតថ របូយតនំ និរុជឈតិថ តស  

តតថ មនយតនំ និរុជឈសិ តីតិ ។ បញច េ កេរ បរ-ិ 

និព្វន្ត នំ អសញញស ្ត នំ េតសំ តតថ របូយតនំ និ- 

រុជឈតិថ េន ច េតសំ តតថ មនយតនំ និរុជឈសិ តិ 

ឥតេរសំ បញច េ ក នំ េតសំ តតថ របូយតនញច  

និរុជឈតិថ មនយតនញច  និរុជឈសិ តិ ។ យស   

បន យតថ មនយតនំ និរុជឈសិ តិ តស  តតថ រ-ូ 

បយតនំ និរុជឈ ិ ថ តិ ។ សុទធ សំ ឧបបជជន្ត នំ 

អរបូនំ េតសំ តតថ មនយតនំ នរុិជឈសិ តិ េន 

ច េតសំ តតថ របូយតនំ និរុជឈតិថ ឥតេរសំ បញច - 

េ ក នំ េតសំ តតថ មនយតនញច  និរុជឈសិ តិ 

របូយតនញច       និរុជឈតិថ      ។ 
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៣៥៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៦៦៩] រូបយតនៈ របស់សត្វ  រលត់េហើយ កនុងទី  

មនយតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងរលត់េទ កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួក 

សត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងបញច េ ករភព និងពួកអសញញសត្វ រូបយ- 

តនៈ របស់សត្វទងំេនះ រលត់េហើយ កនុងទីេនះ ែតមនយតនៈ 

របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ រូបយតនៈ របស់ 

ពួកសត្វ ជបញច េ ករៈេនះ េ្រកេនះ រលត់េហើយផង មនយ- 

តនៈ នឹងរលត់េទផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត មនយតនៈ 

របស់សត្វ  នឹងរលត់េទ កនុងទី  រូបយតនៈ របស់សត្វេនះ 

រលត់េហើយ កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួកសត្វ កលចូលេទ កន់ 

សុទធ ស និងពួកអរូប្រពហម មនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹង 

រលត់េទ កនុងទីេនះ ែតរូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់ 

េហើយ កនុងទីេនះេទ មនយតនៈ របស់ពួកសត្វ ជបញច េ ករៈ 

េនះ េ្រកេនះ នឹងរលត់េទផង រូបយតនៈ រលត់េហើយផង កនុង 

ទីេនះ    ។ 



716 

 

៣៥៥ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    និេ ធ េ  

 [៦៧០] យស  យតថ របូយតនំ និរុជឈតិថ តស  

តតថ ធមម យតនំ និរុជឈសិ តីតិ ។ បញច េ កេរ បរ-ិ 

និព្វន្ត នំ េតសំ តតថ របូយតនំ និរុជឈតិថ េន ច 

េតសំ តតថ ធមម យតនំ និរុជឈសិ តិ ឥតេរសំ បញច - 

េ ក នំ អសញញស ្ត នំ េតសំ តតថ របូយតនញច  

និរុជឈតិថ ធមម យតនញច  និរុជឈសិ តិ ។ យស   

បន យតថ ធមម យតនំ និរុជឈសិ តិ តស  តតថ រ-ូ 

បយតនំ និរុជឈ ិ ថ តិ ។ សុទធ សំ ឧបបជជន្ត នំ 

អរបូនំ េតសំ តតថ ធមម យតនំ និរុជឈសិ តិ េន 

ច េតសំ តតថ របូយតនំ និរុជឈតិថ ឥតេរសំ បញច - 

េ ក នំ អសញញស ្ត នំ េតសំ តតថ ធមម យតនញច  

និរុជឈសិ តិ     របូយតនញច      និរុជឈតិថ     ។ 
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៣៥៥ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   និេ ធ រៈ 

 [៦៧០] រូបយតនៈ របស់សត្វ  រលត់េហើយ កនុងទី  

ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងរលត់េទ កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួក 

សត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងបញច េ ករភព រូបយតនៈ របស់សត្វទងំ- 

េនះ រលត់េហើយ កនុងទីេនះ ែតធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 

នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ រូបយតនៈ របស់ពួកសត្វ ជបញច េ - 

ករៈ និងពួកអសញញសត្វេនះ េ្រកេនះ រលត់េហើយផង ធមម យ- 

តនៈ នឹងរលត់េទផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ 

របស់សត្វ  នឹងរលត់េទ កនុងទី  រូបយតនៈ របស់សត្វេនះ 

រលត់េហើយ កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួកសត្វ កលចូលេទ កន់ 

សុទធ ស និងពួកអរូប្រពហម ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹង 

រលត់េទ កនុងទីេនះ ែតរូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់ 

េហើយ កនុងទីេនះេទ ធមម យតនៈ របស់ពួកសត្វ ជបញច េ ករៈ 

និងពួកអសញញសត្វេនះ េ្រកេនះ នឹងរលត់េទផង រូបយតនៈ រលត់ 

េហើយផង    កនុងទីេនះ    ។ 
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៣៥៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៦៧១] យស  យតថ មនយតនំ និរុជឈតិថ តស  

តតថ ធមម យតនំ និរុជឈសិ តីតិ ។ បរនិិព្វន្ត នំ េតសំ 

តតថ មនយតនំ និរុជឈតិថ េន ច េតសំ តតថ ធមម - 

យតនំ និរុជឈសិ តិ ឥតេរសំ ចតុេ ក ន(ំ១) បញច - 

េ ក នំ េតសំ តតថ មនយតនញច  និរុជឈតិថ ធមម - 

យតនញច  និរុជឈសិ តិ ។ យស   បន យតថ 

ធមម យតនំ និរុជឈសិ តិ តស  តតថ មនយតនំ និ- 

រុជឈ ិ ថ តិ ។ សុទធ សំ ឧបបជជន្ត នំ អសញញស ្ត នំ 

េតសំ តតថ ធមម យតនំ និរុជឈសិ តិ េន ច េតសំ 

តតថ មនយតនំ និរុជឈតិថ ឥតេរសំ ចតុេ ក ន ំ

បញច េ ក នំ េតសំ តតថ ធមម យតនញច  និរុជឈសិ តិ 

មនយតនញច       និរុជឈតិថ     ។ 

 [៦៧២] យស  ចកខ យតនំ ន និរុជឈតិថ តស  

េ យតនំ ន និរុជឈសិ តីតិ ។ នតថិ ។ យស  

 បន េ យតនំ ន និរុជឈសិ តិ តស  ចកខ - 

យតនំ     ន     និរុជឈ ិ ថ តិ     ។     និរុជឈតិថ     ។ 
     ១   ឱ.   អយំ   បេ    នតថិ   ។ 
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អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៦៧១] មនយតនៈ របស់សត្វ  រលត់េហើយ កនុងទី  

ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងរលត់េទ កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួក 

សត្វ កលបរនិិព្វ ន មនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ រលត់េហើយ 

កនុងទីេនះ ែតធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុង 

ទីេនះេទ មនយតនៈ របស់ពួកសត្វ ជចតុេ ករៈ និងជបញច េ - 

ករៈេនះ េ្រកេនះ រលត់េហើយផង ធមម យតនៈ នឹងរលត់េទផង កនុង 

ទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់សត្វ  នឹងរលត់ 

េទ កនុងទី  មនយតនៈ របស់សត្វេនះ រលត់េហើយ កនុងទី 

េនះែដរឬ ។ ពួកសត្វ កលចូលេទ កន់សុទធ ស និងពួកអ- 

សញញសត្វ ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងរលត់េទ កនុងទីេនះ 

ែតមនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះេទ 

ធមម យតនៈ របស់ពួកសត្វ ជចតុេ ករៈ និងជបញច េ ករៈេនះ 

េ្រកេនះ នឹងរលត់េទផង មនយតនៈ រលត់េហើយផង កនុងទីេនះ ។ 

 [៦៧២] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  មិនរលត់េហើយ េ - 

យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទេទឬ ។ មិនមនេទ ។ 

មួយយ៉ងេទៀត េ យតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនរលត់េទ ចកខ - 

យតនៈ      របស់សត្វេនះ     មិនរលត់េហើយឬ     ។     រលត់េហើយ     ។ 
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៣៥៧ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    និេ ធ េ  

 [៦៧៣] យស  ចកខ យតនំ ន និរុជឈតិថ តស  

ឃនយតនំ ។ េប ។ របូយតនំ មនយតនំ ធមម - 

យតនំ ន និរុជឈសិ តីតិ ។ នតថិ ។ យស   បន 

ធមម យតនំ ន និរុជឈសិ តិ តស  ចកខ យតនំ ន 

និរុជឈ ិ ថ តិ     ។     និរុជឈតិថ     ។ 

 [៦៧៤] យស  ឃនយតនំ ។ េប ។ របូយ- 

តនំ មនយតនំ ន និរុជឈតិថ តស  ធមម យតនំ ន និរុ- 

ជឈសិ តីតិ ។ នតថិ ។ យស   បន ធមម យតនំ ន 

និរុជឈសិ តិ តស  មនយតនំ ន និរុជឈ ិ ថ តិ ។ និរុជឈតិថ ។ 

 [៦៧៥] យតថ ចកខ យតនំ ន និរុជឈតិថ ។ េប ។ 

 [៦៧៦] យស  យតថ ចកខ យតនំ ន និរុជឈតិថ 

តស  តតថ េ យតនំ ន និរុជឈសិ តីតិ ។ សុទធ សំ 

ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ ចកខ យតនំ ន និរុជឈតិថ 

េន ច េតសំ តតថ េ យតនំ ន និរុជឈសិ តិ 

សុទធ េស បរនិិព្វន្ត នំ អសញញស ្ត នំ អរបូនំ េតសំ 

តតថ ចកខ យតនញច  ន និរុជឈតិថ េ យតនញច  

ន     និរុជឈសិ តិ    ។     យស           បន    យតថ     េ យតនំ 
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យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   និេ ធ រៈ 

 [៦៧៣] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  មិនរលត់េហើយ ឃ- 
នយតនៈ ។ េប ។ រូបយតនៈ មនយតនៈ ធមម យតនៈ របស់ 
សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទេទឬ ។ មិនមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត 
ធមម យតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនរលត់េទ ចកខ យតនៈ របស់សត្វ 
េនះ   មិនរលត់េទេហើយឬ   ។   រលត់េហើយ   ។ 
 [៦៧៤] ឃនយតនៈ ។ េប ។ រូបយតនៈ មនយតនៈ 
របស់សត្វ  មិនរលត់េហើយ ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិន 
រលត់េទេទឬ ។ មិនមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់ 
សត្វ  នឹងមិនរលត់េទ មនយតនៈ របស់សត្វេនះ មិនរលត់េហើយ 
ឬ    ។    រលត់េហើយ    ។ 
 [៦៧៥] ចកខ យតនៈ មិនរលត់េហើយ កនុងទី  ។ េប ។ 
 [៦៧៦] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  មិនរលត់េហើយ កនុងទី  
េ យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទឬ ។ 
ពួកសត្វ កលចូលេទ កន់សុទធ ស ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំ- 
េនះ មិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះ ែតេ យតនៈ របស់សត្វេនះ 
មិនែមនជនឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន 
កនុងសុទធ ស ពួកអសញញសត្វ និងពួកអរូប្រពហម ចកខ យតនៈ របស់ 
សត្វទងំេនះ មិនរលត់េហើយផង េ យតនៈ នឹងមិនរលត់េទផង 
កនុងទីេនះ    ។     មួយយ៉ងេទៀត     េ យតនៈ     របស់សត្វ  
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អភិធមមបិដេក   យមកំ 

ន និរុជឈសិ តិ តស  តតថ ចកខ យតនំ ន និរុជឈ-ិ 

ថ តិ ។ បញច េ កេរ បរនិិព្វន្ត នំ េតសំ តតថ 

េ យតនំ ន និរុជឈសិ តិ េន ច េតសំ តតថ 

ចកខ យតនំ ន និរុជឈតិថ សុទធ េស បរនិិព្វន្ត នំ 

អសញញស ្ត នំ អរបូនំ េតសំ តតថ េ យតនញច  

ន     និរុជឈសិ តិ     ចកខ យតនញច      ន     និរុជឈតិថ     ។ 

 [៦៧៧] យស  យតថ ចកខ យតនំ ន និរុជឈតិថ 

តស  តតថ ឃនយតនំ ន និរុជឈសិ តីតិ ។ - 

មន្ត  ។ យស   បន យតថ ឃនយតនំ ន និ- 

រុជឈសិ តិ តស  តតថ ចកខ យតនំ ន និរុជឈ ិ ថ តិ ។ 

កមវចេរ បរនិិព្វន្ត នំ របូវច នំ េតសំ តតថ ឃ- 

នយតនំ ន និរុជឈសិ តិ េន ច េតសំ តតថ ចកខ យ- 

តនំ ន និរុជឈតិថ សុទធ នំ អសញញស ្ត នំ អរ-ូ 

បនំ(១) េតសំ តតថ ឃនយតនញច  ន និរុជឈសិ តិ 

ចកខ យតនញច      ន     និរុជឈតិថ     ។ 
     ១   ឱ.   អយំ   បេ    នតថិ   ។ 
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អភិធមមបិដក   យមកៈ 

នឹងមិនរលត់េទ កនុងទី  ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ មិនរលត់េហើយ 

កនុងទីេនះេទឬ ។ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងបញច េ ករភព េ - 

យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះ ែតចកខ - 

យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះេទ 

ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងសុទធ ស ពួកអសញញសត្វ និងពួកអ- 

រូប្រពហម េ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនរលត់េទផង ចកខ - 

យតនៈ   មិនរលត់េហើយផង   កនុងទីេនះ   ។ 

 [៦៧៧] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  មិនរលត់េហើយ កនុងទី 

 ឃនយតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ 

ឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត ឃនយតនៈ របស់សត្វ  នឹង 

មិនរលត់េទ កនុងទី  ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ មិនរលត់េហើយ 

កនុងទីេនះេទឬ ។ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងកមវចរភព និងពួក 

សត្វជរូបវចរៈ ឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនរលត់េទ 

កនុងទីេនះ ែតចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិនរលត់ 

េហើយ កនុងទីេនះេទ ឃនយតនៈ របស់ពួកសុទធ សសត្វ របស់ 

ពួកអសញញសត្វ របស់ពួកអរូប្រពហមេនះ នឹងមិនរលត់េទផង ចកខ យតនៈ 

មិនរលត់េហើយផង   កនុងទីេនះ   ។ 
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៣៥៩ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    និេ ធ េ  

 [៦៧៨] យស  យតថ ចកខ យតនំ ន និរុជឈតិថ 

តស  តតថ របូយតនំ ន និរុជឈសិ តីតិ ។ សុទធ - 

សំ ឧបបជជន្ត នំ អសញញស ្ត នំ េតសំ តតថ ចកខ - 

យតនំ ន និរុជឈតិថ េន ច េតសំ តតថ របូយតនំ 

ន និរុជឈសិ តិ សុទធ េស បរនិិព្វន្ត នំ អរបូនំ 

េតសំ តតថ ចកខ យតនញច  ន និរុជឈតិថ របូយតនញច  

ន និរុជឈសិ តិ ។ យស   បន យតថ របូយតនំ 

ន និរុជឈសិ តិ តស  តតថ ចកខ យតនំ ន និរុជឈ ិ ថ តិ ។ 

បញច េ កេរ បរនិិព្វន្ត នំ េតសំ តតថ របូយតន ំ

ន និរុជឈសិ តិ េន ច េតសំ តតថ ចកខ យតនំ ន 

និរុជឈតិថ សុទធ េស បរនិិព្វន្ត នំ អរបូនំ េតសំ តតថ 

របូយតនញច  ន និរុជឈសិ តិ ចកខ យតនញច  ន និ- 

រុជឈតិថ     ។ 

 [៦៧៩] យស  យតថ ចកខ យតនំ ន និរុ- 

ជឈតិថ        តស        តតថ      មនយតនំ      ន      និរុជឈសិ តីតិ       ។ 
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៣៥៩ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   និេ ធ រៈ 

 [៦៧៨] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  មិនរលត់េហើយ កនុង 

ទី  រូបយតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះ 

េទឬ ។ ពួកសត្វ កលចូលេទ កន់សុទធ ស និងពួកអសញញ- 

សត្វ ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េហើយកនុងទីេនះ 

ែតរូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជនឹងមិនរលត់េទ កនុង 

ទីេនះេទ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងសុទធ ស និងពួកអរូប្រពហម 

ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េហើយផង រូបយតនៈ 

នឹងមិនរលត់េទផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត រូបយតនៈ 

របស់សត្វ  នឹងមិនរលត់េទ កនុងទី  ចកខ យតនៈ របស់ 

សត្វេនះ មិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះេទឬ ។ ពួកសត្វ កលបរ-ិ 

និព្វ ន កនុងបញច េ ករភព រូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិន 

រលត់េទ កនុងទីេនះ ែតចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជ 

មិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងសុទធ ស 

និងពួកអរូប្រពហម រូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនរលត់ 

េទផង     ចកខ យតនៈ     មិនរលត់េហើយផង     កនុងទីេនះ     ។ 

 [៦៧៩] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  មិនរលត់េហើយ កនុងទី 

   មនយតនៈ   របស់សត្វេនះ   នឹងមិនរលត់េទ   កនុងទីេនះេទឬ   ។ 
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៣៦០ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

សុទធ សំ ឧបបជជន្ត នំ អរបូនំ េតសំ តតថ ចកខ យ- 

តនំ ន និរុជឈតិថ េន ច េតសំ តតថ មនយតន ំ

ន និរុជឈសិ តិ សុទធ េស បរនិិព្វន្ត នំ អរេូប បរ-ិ 

និព្វន្ត នំ អសញញស ្ត នំ េតសំ តតថ ចកខ យត- 

នញច  ន និរុជឈតិថ មនយតនញច  ន និរុជឈសិ តិ ។ 

យស   បន យតថ មនយតនំ ន និរុជឈសិ តិ តស  

តតថ ចកខ យតនំ ន និរុជឈ ិ ថ តិ ។ បញច េ កេរ បរ-ិ 

និព្វន្ត នំ េតសំ តតថ មនយតនំ ន និរុជឈសិ តិ េន 

ច េតសំ តតថ ចកខ យតនំ ន និរុជឈតិថ សុទធ េស 

បរនិិព្វន្ត នំ អរេូប បរនិិព្វន្ត នំ អសញញស ្ត នំ េតសំ 

តតថ មនយតនញច  ន និរុជឈសិ តិ ចកខ យតនញច  

ន      និរុជឈតិថ      ។ 
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៣៦០ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ពួកសត្វ កលចូលេទ កន់សុទធ ស និងពួកអរូប្រពហម ចកខ យតនៈ 

របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះ ែតមនយតនៈ របស់ 

សត្វទងំេនះ មិនែមនជនឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ 

កលបរនិិព្វ ន កនុងសុទធ ស កលបរនិិព្វ ន កនុងអរូបភព និងពួក 

អសញញសត្វ ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េហើយផង 

មនយតនៈ នឹងមិនរលត់េទផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត 

មនយតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនរលត់េទ កនុងទី  ចកខ យតនៈ 

របស់សត្វេនះ មិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះេទឬ ។ ពួកសត្វ 

កលបរនិិព្វ ន កនុងបញច េ ករភព មនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 

នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះ ែតចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិន 

ែមនជមិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុង 

សុទធ ស កលបរនិិព្វ ន កនុងអរូបភព និងពួកអសញញសត្វ មន- 

យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនរលត់េទផង ចកខ យតនៈ មិន 

រលត់េហើយផង    កនុងទីេនះ    ។ 
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៣៦១ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    និេ ធ េ  

 [៦៨០] យស  យតថ ចកខ យតនំ ន និរុ- 

ជឈតិថ តស  តតថ ធមម យតនំ ន និរុជឈសិ តីតិ ។  

សុទធ សំ ឧបបជជន្ត នំ អសញញស ្ត នំ អរបូនំ 

េតសំ តតថ ចកខ យតនំ ន និរុជឈតិថ េន ច 

េតសំ តតថ ធមម យតន ំ ន និរុជឈសិ តិ សុទធ េស 

បរនិិព្វន្ត នំ អរេូប បរនិិព្វន្ត នំ(១) េតសំ តតថ ចកខ - 

យតនញច  ន និរុជឈតិថ ធមម យតនញច  ន និរុជឈ-ិ 

ស តិ ។ យស   បន យតថ ធមម យតនំ ន 

និរុជឈសិ តិ តស  តតថ ចកខ យតនំ ន និរុជឈ ិ ថ តិ ។ 

បញច េ កេរ បរនិិព្វន្ត នំ េតសំ តតថ ធមម យតនំ ន 

និរុជឈសិ តិ េន ច េតសំ តតថ ចកខ យតនំ ន 

និរុជឈតិថ សុទធ េស បរនិិព្វន្ត នំ អរេូប បរនិិព្វន្ត នំ 

េតសំ តតថ ធមម យតនញច  ន និរុជឈសិ តិ ចកខ យត- 

នញច      ន     និរុជឈតិថ     ។ 
     ១   ឱ.   អរេូប   បរនិិព្វន្ត នន្តិ   ឥេម   ប    ន   ទិស ន្តិ   ។ 
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៣៦១ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   និេ ធ រៈ 

 [៦៨០] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  មិនរលត់េហើយ កនុង 

ទី  ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ 

ឬ ។ ពួកសត្វ កលចូលេទ កន់សុទធ ស ពួកអសញញសត្វ 

និងពួកអរូប្រពហម ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េហើយ 

កនុងទីេនះ ែតធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជនឹងមិនរលត់ 

េទ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងសុទធ ស កល 

បរនិិព្វ ន កនុងអរូបភព ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់ 

េហើយផង ធមម យតនៈ នឹងមិនរលត់េទផង កនុងទីេនះ ។ មួយ 

យ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនរលត់េទ កនុងទី  

ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ មិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះេទឬ ។ ពួក 

សត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងបញច េ ករភព ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំ- 

េនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះ ែតចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំ- 

េនះ មិនែមនជមិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ កលបរ-ិ 

និព្វ ន កនុងសុទធ ស កលបរនិិព្វ ន កនុងអរូបភព ធមម យតនៈ របស់ 

សត្វទងំេនះ នឹងមិនរលត់េទផង ចកខ យតនៈ មិនរលត់េហើយផង 

កនុងទីេនះ    ។ 
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៣៦២ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៦៨១] យស  យតថ ឃនយតនំ ន និរុជឈតិថ 

តស  តតថ របូយតនំ ន និរុជឈសិ តីតិ ។ របូវច នំ 

េតសំ តតថ ឃនយតនំ ន និរុជឈតិថ េន ច េតសំ 

តតថ របូយតនំ ន និរុជឈសិ តិ របូវចេរ បរនិិព្វន្ត នំ 

អរបូនំ េតសំ តតថ ឃនយតនញច  ន និរុជឈតិថ របូ- 

យតនញច  ន និរុជឈសិ តិ ។ យស   បន យតថ របូ- 

យតនំ ន និរុជឈសិ តិ តស  តតថ ឃនយតនំ ន និ- 

រុជឈ ិ ថ តិ ។ កមវចេរ បរនិិព្វន្ត នំ េតសំ តតថ 

របូយតនំ ន និរុជឈសិ តិ េន ច េតសំ តតថ ឃ- 

នយតនំ ន និរុជឈតិថ របូវចេរ បរនិិព្វន្ត នំ អរបូ- 

វច នំ េតសំ តតថ របូយតនញច  ន និរុជឈសិ តិ 

ឃនយតនញច       ន      និរុជឈតិថ      ។ 
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៣៦២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៦៨១] ឃនយតនៈ របស់សត្វ  មិនរលត់េហើយ កនុង 

ទី  រូបយតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ 

ឬ ។ ឃនយតនៈ របស់ពួកសត្វជរូបវចរៈេនះ មិនរលត់េហើយ កនុង 

ទីេនះ ែតរូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជនឹងមិនរលត់េទ 

កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងរូបវចរភព និងពួកអរូប- 

្រពហម ឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េហើយផង រូប- 

យតនៈ នឹងមិនរលត់េទផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត រូបយ- 

តនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនរលត់េទ កនុងទី  ឃនយតនៈ របស់ 

សត្វេនះ មិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះេទឬ ។ ពួកសត្វ កលបរ-ិ 

និព្វ ន កនុងកមវចរភព រូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិន 

រលត់េទ កនុងទីេនះ ែតឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមន 

ជមិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងរូបវចរ- 

ភព និងពួកអរូប្រពហម រូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនរលត់ 

េទផង     ឃនយតនៈ     មិនរលត់េហើយផង     កនុងទីេនះ     ។ 
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៣៦៣ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    និេ ធ េ  

 [៦៨២] យស  យតថ ឃនយតនំ ន និរុជឈតិថ 

តស  តតថ មនយតនំ ន និរុជឈសិ តីតិ ។ 

របូវច នំ អរបូវច នំ េតសំ តតថ ឃនយតន ំ

ន និរុជឈតិថ េន ច េតសំ តតថ មនយតនំ ន និរុជឈ-ិ 

ស តិ របូវចេរ អរបូវចេរ បរនិិព្វន្ត នំ អសញញស ្ត - 

នំ េតសំ តតថ ឃនយតនញច  ន និរុជឈតិថ មនយ- 

តនញច  ន និរុជឈសិ តិ ។ យស   បន យតថ មនយ- 

តនំ ន និរុជឈសិ តិ តស  តតថ ឃនយតនំ ន និរុ- 

ជឈ ិ ថ តិ ។ កមវចេរ បរនិិព្វន្ត នំ េតសំ តតថ មន- 

យតនំ ន និរុជឈសិ តិ េន ច េតសំ តតថ ឃន- 

យតនំ ន និរុជឈតិថ របូវចេរ អរបូវចេរ បរនិិព្វន្ត នំ 

អសញញស ្ត នំ េតសំ តតថ មនយតនញច  ន 

និរុជឈសិ តិ     ឃនយតនញច      ន     និរុជឈតិថ     ។ 
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៣៦៣ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   និេ ធ រៈ 

 [៦៨២] ឃនយតនៈ របស់សត្វ  មិនរលត់េហើយ កនុង 

ទី  មនយតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ 

ឬ ។ ឃនយតនៈ របស់ពួកសត្វ ជរូបវចរៈ និងជអរូបវចរៈេនះ 

មិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះ ែតមនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិន 

ែមនជនឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុង 

រូបវចរភព និងកនុងអរូបវចរភព និងពួកអសញញសត្វ ឃនយតនៈ របស់ 

សត្វទងំេនះ មិនរលត់េហើយផង មនយតនៈ នឹងមិនរលត់េទផង 

កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត មនយតនៈ របស់សត្វ  នឹង 

មិនរលត់េទ កនុងទី  ឃនយតនៈ របស់សត្វេនះ មិនរលត់ 

េហើយ កនុងទីេនះេទឬ ។ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងកមវចរ- 

ភព មនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះ 

ែតឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិនរលត់េហើយ កនុង 

ទីេនះេទ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងរូបវចរភព និងកនុងអរូបវចរភព 

និងពួកអសញញសត្វ មនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនរលត់េទ 

ផង   ឃនយតនៈ    មិនរលត់េហើយផង    កនុងទីេនះ    ។ 
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៣៦៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៦៨៣] យស  យតថ ឃនយតនំ ន និ- 

រុជឈតិថ តស  តតថ ធមម យតនំ ន និរុជឈសិ តីតិ ។ 

របូវច នំ អរបូវច នំ េតសំ តតថ ឃនយតន ំ

ន និរុជឈតិថ េន ច េតសំ តតថ ធមម យតនំ ន 

និរុជឈសិ តិ របូវចេរ អរបូវចេរ បរនិិព្វន្ត នំ េតសំ 

តតថ ឃនយតនញច  ន និរុជឈតិថ ធមម យតនញច  ន 

និរុជឈសិ តិ ។ យស   បន យតថ ធមម យតនំ ន 

និរុជឈសិ តិ តស  តតថ ឃនយតនំ ន និរុជឈ ិ ថ - 

តិ ។ កមវចេរ បរនិិព្វន្ត នំ េតសំ តតថ ធមម យតនំ 

ន និរុជឈសិ តិ េន ច េតសំ តតថ ឃនយតនំ 

ន និរុជឈតិថ របូវចេរ អរបូវចេរ បរនិិព្វន្ត នំ េតសំ 

តតថ ធមម យតនញច  ន និរុជឈសិ តិ ឃនយតនញច  

ន     និរុជឈតិថ     ។ 
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៣៦៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៦៨៣] ឃនយតនៈ របស់សត្វ  មិនរលត់េហើយ 

កនុងទី  ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះ 

េទឬ ។ ពួកសត្វ ជរូបវចរៈ និងជអរូបវចរៈ ឃនយតនៈ 

របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះ ែតធមម យតនៈ របស់ 

សត្វទងំេនះ មិនែមនជនឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ កល 

បរនិិព្វ ន កនុងរូបវចរភព និងកនុងអរូបវចរភព ឃនយតនៈ របស់ 

សត្វទងំេនះ មិនរលត់េហើយផង ធមម យតនៈ នឹងមិនរលត់េទផង 

កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិន 

រលត់េទ កនុងទី  ឃនយតនៈ របស់សត្វេនះ មិនរលត់េហើយ 

កនុងទីេនះេទឬ ។ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងកមវចរភព ធមម - 

យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះ ែតឃន- 

យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះ 

េទ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងរូបវចរភព និងកនុងអរូបវចរភព 

ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនរលត់េទផង ឃនយតនៈ 

មិនរលត់េហើយផង    កនុងទីេនះ    ។ 
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៣៦៥ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    និេ ធ េ  

 [៦៨៤] យស  យតថ របូយតនំ ន និរុជឈតិថ 

តស  តតថ មនយតនំ ន និរុជឈសិ តីតិ ។ សុទធ សំ 

ឧបបជជន្ត នំ អរបូនំ េតសំ តតថ របូយតនំ និរុ- 

ជឈតិថ េន ច េតសំ តតថ មនយតនំ ន និរុជឈសិ តិ 

សុទធ េស បរនិិព្វន្ត នំ អរេូប បរនិិព្វន្ត នំ េតសំ 

តតថ របូយតនញច  ន និរុជឈតិថ មនយតនញច  ន 

និរុជឈសិ តិ ។ យស   បន យតថ មនយតនំ ន 

និរុជឈសិ តិ តស  តតថ របូយតនំ ន និរុជឈ ិ ថ តិ ។ 

បញច េ កេរ បរនិិព្វន្ត នំ អសញញស ្ត នំ េតសំ តតថ 

មនយតនំ ន និរុជឈសិ តិ េន ច េតសំ តតថ របូយ- 

តនំ ន និរុជឈតិថ សុទធ េស បរនិិព្វន្ត នំ អរេូប បរ-ិ 

និព្វន្ត នំ េតសំ តតថ មនយតនញច  ន និរុជឈសិ តិ 

របូយតនញច      ន     និរុជឈតិថ     ។ 
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៣៦៥ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   និេ ធ រៈ 

 [៦៨៤] រូបយតនៈ របស់សត្វ  មិនរលត់េហើយ កនុងទី  

មនយតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួក 

សត្វ កលចូលេទ កន់សុទធ ស និងពួកអរូប្រពហម រូបយតនៈ 

របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះ ែតមនយតនៈ របស់ 

សត្វទងំេនះ មិនែមនជនឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ 

កលបរនិិព្វ ន កនុងសុទធ ស កលបរនិិព្វ ន កនុងអរូបភព រូបយ- 

តនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េហើយផង មនយតនៈ នឹងមិន 

រលត់េទផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត មនយតនៈ របស់សត្វ 

 នឹងមិនរលត់េទ កនុងទី  រូបយតនៈ របស់សត្វេនះ មិន 

រលត់េហើយ កនុងទីេនះេទឬ ។ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងបញច - 

េ ករភព និងពួកអសញញសត្វ មនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹង 

មិនរលត់េទ កនុងទីេនះ ែតរូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិន 

ែមនជមិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុង 

សុទធ ស កលបរនិិព្វ ន កនុងអរូបភព មនយតនៈ របស់សត្វទងំ- 

េនះ   នឹងមិនរលត់េទផង   រូបយតនៈ   មិនរលត់េហើយផង   កនុងទីេនះ   ។ 
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៣៦៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៦៨៥] យស  យតថ របូយតនំ ន និរុជឈតិថ 

តស  តតថ ធមម យតនំ ន និរុជឈសិ តីតិ ។ សុទធ សំ 

ឧបបជជន្ត នំ អរបូនំ េតសំ តតថ របូយតនំ ន និរុ- 

ជឈតិថ េន ច េតសំ តតថ ធមម យតនំ ន និរុជឈសិ តិ 

សុទធ េស បរនិិព្វន្ត នំ អរេូប បរនិិព្វន្ត នំ េតសំ 

តតថ របូយតនញច  ន និរុជឈតិថ ធមម យតនញច  ន 

និរុជឈសិ តិ ។ យស   បន យតថ ធមម យតនំ 

ន និរុជឈសិ តិ តស  តតថ របូយតនំ ន និរុជឈ ិ ថ - 

តិ ។ បញច េ កេរ បរនិិព្វន្ត នំ េតសំ តតថ ធមម យតនំ 

និរុជឈសិ តិ េន ច េតសំ តតថ របូយតនំ ន 

និរុជឈតិថ សុទធ េស បរនិិព្វន្ត នំ អរេូប បរនិិព្វន្ត នំ 

េតសំ តតថ ធមម យតនញច  ន និរុជឈសិ តិ របូយតនញច  

ន      និរុជឈតិថ      ។ 
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៣៦៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៦៨៥] រូបយតនៈ របស់សត្វ  មិនរលត់េហើយ កនុង 

ទី  ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ 

ឬ ។ ពួកសត្វ កលចូលេទ កន់សុទធ ស និងពួកអរូប្រពហម រូប- 

យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះ ែតធមម - 

យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជនឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ 

ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងសុទធ ស កលបរនិិព្វ ន កនុងអរូបភព 

រូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េហើយផង ធមម យតនៈ នឹង 

មិនរលត់េទផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់ 

សត្វ  នឹងមិនរលត់េទ កនុងទី  រូបយតនៈ របស់សត្វេនះ 

មិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះេទឬ ។ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុង 

បញច េ ករភព ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុង 

ទីេនះ ែតរូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិនរលត់េហើយ 

កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងសុទធ ស កលបរនិិព្វ ន 

កនុងអរូបភព ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនរលត់េទផង 

រូបយតនៈ     មិនរលត់េហើយផង     កនុងទីេនះ      ។ 
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៣៦៧ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    និេ ធ េ  

 [៦៨៦] យស  យតថ មនយតនំ ន និរុជឈតិថ 

តស  តតថ ធមម យតនំ ន និរុជឈសិ តីតិ ។ សុទធ សំ 

ឧបបជជន្ត នំ អសញញស ្ត នំ េតសំ តតថ មនយតនំ 

ន និរុជឈតិថ េន ច េតសំ តតថ ធមម យតនំ ន និរុជឈ-ិ 

ស តិ សុទធ េស បរនិិព្វន្ត នំ េតសំ តតថ មន- 

យតនញច  ន និរុជឈតិថ ធមម យតនញច  ន និរុជឈ-ិ 

ស តិ ។ យស   បន យតថ ធមម យតនំ ន 

និរុជឈសិ តិ តស  តតថ មនយតនំ ន និរុជឈ ិ ថ តិ ។ 

បរនិិព្វន្ត នំ េតសំ តតថ ធមម យតនំ ន និរុជឈសិ តិ េន 

ច េតសំ មនយតនំ ន និរុជឈតិថ សុទធ េស បរនិិ- 

ព្វន្ត នំ េតសំ តតថ ធមម យតនញច  ន និរុជឈសិ តិ 

មនយតនញច       ន      និរុជឈតិថ      ។ 

និេ ធ រ ំ  និដ្ឋិតំ   ។ 
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៣៦៧ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   និេ ធ រៈ 

 [៦៨៦] មនយតនៈ របស់សត្វ  មិនរលត់េហើយ កនុងទី 

 ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទឬ ។ 

ពួកសត្វ កលចូលេទ កន់សុទធ ស និងពួកអសញញសត្វ មន- 

យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះ ែតធមម - 

យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជនឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ 

ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងសុទធ ស មនយតនៈ របស់សត្វទងំ- 

េនះ មិនរលត់េហើយផង ធមម យតនៈ នឹងមិនរលត់េទផង កនុងទី 

េនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនរលត់ 

េទ កនុងទី  មនយតនៈ របស់សត្វេនះ មិនរលត់េហើយ កនុង 

ទីេនះេទឬ ។ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន ធមម យតនៈ របស់សត្វ 

ទងំេនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះ ែតមនយតនៈ របស់សត្វទងំ- 

េនះ មិនែមនជមិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ កលបរ-ិ 

និព្វ ន កនុងសុទធ ស ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនរលត់ 

េទផង   មនយតនៈ   មិនរលត់េហើយផង   កនុងទីេនះ   ។ 

ចប់   និេ ធ រៈ   ។ 
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៣៦៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៦៨៧] យស  ចកខ យតនំ ឧបបជជតិ តស  

េ យតនំ និរុជឈតីតិ ។ េន ។ យស   បន 

េ យតនំ និរុជឈតិ តស  ចកខ យតនំ ឧបបជជ- 

តីតិ      ។      េន      ។ 

 [៦៨៨] យស  ចកខ យតនំ ឧបបជជតិ តស  

ឃនយតនំ របូយតនំ មនយតនំ ធមម យតនំ 

និរុជឈតីតិ ។ េន ។ យស   បន ធមម យតនំ 

និរុជឈតិ តស  ចកខ យតនំ ឧបបជជតីតិ ។ េន 

។   េប   ។ 

 [៦៨៩] យស  មនយតនំ ឧបបជជតិ តស  

ធមម យតនំ និរុជឈតីតិ ។ េន ។ យស   បន 

ធមម យតនំ និរុជឈតិ តស  មនយតនំ ឧបបជជតីតិ ។ 

េន      ។  

 [៦៩០] យតថ ចកខ យតនំ ឧបបជជតិ ។ េប ។ 

(យតថកំ េនតិ ។ ន កតព្វំ ។ យតថកំ 

ឥតេរសំ យតថកនំ សទិសំ កតព្វំ យតថកំ តីសុបិ 

េរសុ      សទិសំ)      ។ 
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៣៦៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៦៨៧] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើង េ - 
យតនៈ របស់សត្វេនះ រលត់េទែដរឬ ។ មិនែមនេទ ។ មួយ 
យ៉ងេទៀត េ យតនៈ របស់សត្វ  រលត់េទ ចកខ យតនៈ 
របស់សត្វេនះ      េកើតេឡើងែដរឬ      ។      មិនែមនេទ      ។ 
 [៦៨៨] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើង ឃន- 
យតនៈ រូបយតនៈ មនយតនៈ ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ រលត់ 
េទែដរឬ ។ មិនែមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់ 
សត្វ  រលត់េទ ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ េកើតេឡើងែដរ 
ឬ    ។    មិនែមនេទ    ។  េប  ។ 
 [៦៨៩] មនយតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើង ធមម យ- 
តនៈ របស់សត្វេនះ រលត់េទែដរឬ ។ មិនែមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត 
ធមម យតនៈ របស់សត្វ  រលត់េទ មនយតនៈ របស់សត្វេនះ 
េកើតេឡើងែដរឬ    ។    មិនែមនេទ    ។ 
 [៦៩០] ចកខ យតនៈ េកើតេឡើង កនុងទី  ។ េប ។ 
(្របេយគ ែដល្របកបេ យពកយថ កនុងទី  បណ្ឌិ ត គបបេីធ្វើ 
េ យពកយបដិេសធថ មិនែមន ឬ មិនមនេទ ។ ្របេយគ ែដល 
្របកបេ យពកយថ កនុងទី  បណ្ឌិ ត គបបេីធ្វើ ឲយដូចគន  នឹង 
ពួក្របេយគែដលថ ្របកបកនុងទី  េ្រកេនះ ្របេយគ ែដល 
្របកបេ យពកយថ    កនុងទី     ដូចគន     កនុង រៈទងំបី)   ។ 
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៣៦៩ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទនិេ ធ េ  

 [៦៩១] យស  យតថ ចកខ យតនំ ឧបបជជតិ 

តស  តតថ េ យតនំ និរុជឈតីតិ ។ េន ។ 

យស   បន យតថ េ យតនំ និរុជឈតិ តស  

តតថ      ចកខ យតនំ      ឧបបជជតីតិ      ។      េន      ។   េប   ។ 

 [៦៩២] យស  យតថ មនយតនំ ឧបបជជតិ 

តស  តតថ ធមម យតនំ នរុិជឈតីតិ ។ េន ។ យស   

បន យតថ ធមម យតនំ និរុជឈតិ តស  តតថ មនយតនំ 

ឧបបជជតីតិ      ។      េន      ។ 

 [៦៩៣] យស  ចកខ យតនំ នុបបជជតិ តស  

េ យតនំ ន និរុជឈតីតិ ។ សេ តកនំ ចវន្ត - 

នំ េតសំ ចកខ យតនំ នុបបជជតិ េន ច េតសំ េ - 

យតនំ ន និរុជឈតិ អចកខុ កនំ ឧបបជជន្ត នំ អ- 

េ តកនំ ចវន្ត នំ េតសំ ចកខ យតនញច  នុបបជជតិ 

េ យតនញច        ន       និរុជឈតិ       ។       យស               បន 
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៣៦៩ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទនិេ ធ រៈ 

 [៦៩១] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើង កនុងទី  

េ យតនៈ របស់សត្វេនះ រលត់េទ កនុងទីេនះែដរឬ ។ មិន 

ែមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត េ យតនៈ របស់សត្វ  រលត់ 

េទ កនុងទី  ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ េកើតេឡើង កនុងទីេនះ 

ែដរឬ   ។   មិនែមនេទ   ។  េប  ។ 

 [៦៩២] មនយតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើង កនុងទី  

ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ រលត់េទ កនុងទីេនះែដរឬ ។ មិនែមន 

េទ ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់សត្វ  រលត់េទ កនុង 

ទី  មនយតនៈ របស់សត្វេនះ េកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ 

មិនែមនេទ   ។ 

 [៦៩៣] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង េ - 

យតនៈ របស់សត្វេនះ មិនរលត់េទេទឬ ។ ពួកសត្វ ែដល 

្របកបេ យេ តៈ កលចយុត ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 

មិនេកើតេឡើង ែតេ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិន 

រលត់េទេទ ពួកសត្វ ែដលមិនមនចកខុ  មិនមនេ តៈ កលចប់ 

បដិសនធិ កលចយុត ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើត 

េឡើងផង     េ យតនៈ      មិនរលត់េទផង      ។      មួយយ៉ងេទៀត 
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៣៧០ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

េ យតនំ ន និរុជឈតិ តស  ចកខ យតនំ នុបបជជ- 

តីតិ ។ សចកខុ កនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ េ យតនំ 

ន និរុជឈតិ េន ច េតសំ ចកខ យតនំ នុបបជជតិ អ- 

េ តកនំ ចវន្ត នំ អចកខុ កនំ ឧបបជជន្ត នំ(១) េតសំ 

េ យតនញច  ន និរុជឈតិ ចកខ យតនញច  នុបប- 

ជជតិ      ។ 

 [៦៩៤] យស  ចកខ យតនំ នុបបជជតិ តស  

ឃនយតនំ ន និរុជឈតីតិ ។ សឃនកនំ ច- 

វន្ត នំ េតសំ ចកខ យតនំ នុបបជជតិ េន ច េតសំ 

ឃនយតនំ ន និរុជឈតិ អចកខុ កនំ ឧបបជជន្ត នំ 

អឃនកនំ ចវន្ត នំ េតសំ ចកខ យតនញច  នុបប- 

ជជតិ ឃនយតនញច  ន និរុជឈតិ ។ យស   

បន ឃនយតនំ ន និរុជឈតិ តស  ចកខ យតនំ 

នុបបជជតីតិ ។ សចកខុ កនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ ឃ- 

នយតនំ       ន      និរុជឈតិ       េន      ច       េតសំ      ចកខ យតនំ 
     ១   ឱ.   អចកខុកនំ   ឧបបជជន្ត នំ   អេ តកនំ   ចវន្ត នន្តិ   ទិស ន្តិ   ។ 
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៣៧០ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

េ យតនៈ របស់សត្វ  មិនរលត់េទ ចកខ យតនៈ របស់សត្វ 

េនះ មិនេកើតេឡើងេទឬ ។ ពួកសត្វ ែដល្របកបេ យចកខុ  កលចប់ 

បដិសនធិ េ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េទ ែតចកខ - 

យតនៈ របស់ពួកសត្វេនះ មិនែមនជមិនេកើតេឡើងេទ ពួកសត្វ ែដល 

មិនមនេ តៈ មិនមនចកខុ  កលចយុត កលចប់បដិសនធិ េ - 

យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េទផង ចកខ យតនៈ មិន 

េកើតេឡើងផង      ។ 

 [៦៩៤] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង ឃ- 

នយតនៈ របស់សត្វេនះ មិនរលត់េទេទឬ ។ ពួកសត្វ ែដល្របកប 

េ យឃនៈ កលចយុត ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើត 

េឡើងេទ ែតឃនយតនៈ របស់ពួកសត្វេនះ មិនែមនជមិនរលត់េទ 

េទ ពួកសត្វ ែដលមិនមនចកខុ  មិនមនឃនៈ កលចប់បដិសនធិ 

កលចយុត ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងផង ឃ- 

នយតនៈ មិនរលត់េទផង ។ មួយយ៉ងេទៀត ឃនយតនៈ របស់ 

សត្វ  មិនរលត់េទ ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើង 

េទឬ ។ ពួកសត្វ ែដល្របកបេ យចកខុ  កលចប់បដិសនធិ ឃនយ- 

តនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េទ ែតចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 
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៣៧១ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទនិេ ធ េ  

នុបបជជតិ អឃនកនំ ចវន្ត នំ អចកខុ កនំ ឧបប- 

ជជន្ត នំ(១) េតសំ ឃនយតនញច  ន និរុជឈតិ ចកខ - 

យតនញច       នុបបជជតិ      ។ 

 [៦៩៥] យស  ចកខ យតនំ នុបបជជតិ តស  រ-ូ 

បយតនំ ន និរុជឈតីតិ ។ សរបូកនំ ចវន្ត នំ េតសំ 

ចកខ យតនំ នុបបជជតិ េន ច េតសំ របូយតនំ ន និ- 

រុជឈតិ អចកខុ កនំ ឧបបជជន្ត នំ អរបូកនំ ចវន្ត នំ 

េតសំ ចកខ យតនញច  នុបបជជតិ របូយតនញច  ន 

និរុជឈតិ ។ យស   បន របូយតនំ ន និរុជឈ- 

តិ តស  ចកខ យតនំ នុបបជជតីតិ ។ សចកខុ ក- 

នំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ របូយតនំ ន និរុជឈតិ េន ច 

េតសំ ចកខ យតនំ នុបបជជតិ អរបូកនំ ចវន្ត នំ 

អចកខុ កនំ ឧបបជជន្ត នំ(២) េតសំ របូយតនញច  ន និ- 

រុជឈតិ     ចកខ យតនញច      នុបបជជតិ     ។ 
     ១ ឱ. អចកខុកនំ ឧបបជជន្ត នំ អេ តកនំ ចវន្ត នន្តិ ទិស ន្តិ ។ ២ ឱ. អចកខុកនំ 

ឧបបជជន្ត នំ   អរបូកនំ   ចវន្ត នន្តិ   ទិស ន្តិ   ។ 
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៣៧១ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទនិេ ធ រៈ 

មិនែមនជមិនេកើតេឡើងេទ ពួកសត្វ ែដលមិនមនឃនៈ មិនមន 

ចកខុ  កលចយុត កលចប់បដិសនធិ ឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 

មិនរលត់េទផង   ចកខ យតនៈ   មិនេកើតេឡើងផង   ។ 

 [៦៩៥] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង រូប- 

យតនៈ របស់សត្វេនះ មិនរលត់េទេទឬ ។ ពួកសត្វ ែដល្របកប 

េ យរូប កលចយុត ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើង 

ែតរូបយតនៈ របស់ពួកសត្វេនះ មិនែមនជមិនរលត់េទេទ ពួកសត្វ 

ែដលមិនមនចកខុ  មិនមនរូប កលចប់បដិសនធិ កលចយុត ចកខ - 

យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងផង រូបយតនៈ មិនរលត់ 

េទផង ។ មួយយ៉ងេទៀត រូបយតនៈ របស់សត្វ  មិនរលត់ 

េទ ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើងេទឬ ។ ពួកសត្វ 

ែដល្របកបេ យចកខុ  កលចប់បដិសនធិ រូបយតនៈ របស់សត្វទងំ 

េនះ មិនរលត់េទ ែតចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជ 

មិនេកើតេឡើងេទ ពួកសត្វ ែដលមិនមនរូប មិនមនចកខុ  កលចយុត 

កលចប់បដិសនធិ រូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េទផង 

ចកខ យតនៈ    មិនេកើតេឡើងផង    ។ 
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៣៧២ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៦៩៦] យស  ចកខ យតនំ នុបបជជតិ តស  មនយ- 

តនំ ន និរុជឈតីតិ ។ សចិត្តកនំ ចវន្ត នំ េតសំ ចកខ - 

យតនំ នុបបជជតិ េន ច េតសំ មនយតនំ ន និរុជឈតិ 

អចកខុ កនំ ឧបបជជន្ត នំ អចិត្តកនំ ចវន្ត នំ េតសំ 

ចកខ យតនញច  នុបបជជតិ មនយតនញច  ន និរុជឈតិ ។ 

យស   បន មនយតនំ ន និរុជឈតិ តស  ច- 

កខ យតនំ នុបបជជតីតិ ។ សចកខុ កនំ ឧបបជជន្ត នំ 

េតសំ មនយតនំ ន និរុជឈតិ េន ច េតសំ 

ចកខ យតនំ នុបបជជតិ អចិត្តកនំ ចវន្ត នំ អចកខុ កនំ 

ឧបបជជន្ត នំ េតសំ មនយតនញច  ន និរុជឈតិ ច- 

កខ យតនញច       នុបបជជតិ     ។ 

 [៦៩៧] យស  ចកខ យតនំ នុបបជជតិ តស  

ធមម យតនំ       ន       និរុជឈតីតិ       ។       សេព្វសំ       ចវន្ត នំ 
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៣៧២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៦៩៦] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង មន- 

យតនៈ របស់សត្វេនះ មិនរលត់េទេទឬ ។ ពួកសត្វ ែដល្របកប 

េ យចិត្ត កលចយុត ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើត 

េឡើង ែតមនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិនរលត់េទេទ 

ពួកសត្វ ែដលមិនមនចកខុ  មិនមនចិត្ត កលចប់បដិសនធិ កល 

ចយុត ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងផង មនយតនៈ 

មិនរលត់េទផង ។ មួយយ៉ងេទៀត មនយតនៈ របស់សត្វ  មិន 

រលត់េទ ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើងេទឬ ។ ពួកសត្វ 

្របកបេ យចកខុ  កលចប់បដិសនធិ មនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 

មិនរលត់េទ ែតចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិនេកើត 

េឡើងេទ ពួកសត្វ ែដលមិនមនចិត្ត មិនមនចកខុ  កលចយុត កលចប់ 

បដិសនធិ មនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េទផង ចកខ យតនៈ 

មិនេកើតេឡើងផង   ។ 

 [៦៩៧] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង ធមម យតនៈ 

របស់សត្វេនះ    មិនរលត់េទេទឬ    ។      ពួកសត្វទងំអស់    កលចយុត 
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៣៧៣ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទនិេ ធ េ  

េតសំ ចកខ យតនំ នុបបជជតិ េន ច េតសំ ធមម យតនំ 

ន និរុជឈតិ អចកខុ កនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ ចកខ យ- 

តនញច  នុបបជជតិ ធមម យតនញច  ន និរុជឈតិ ។ យស  

 បន ធមម យតនំ ន និរុជឈតិ តស  ចកខ យតនំ 

នុបបជជតីតិ ។ សចកខុ កនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ ធមម - 

យតនំ ន និរុជឈតិ េន ច េតសំ ចកខ យតនំ នុបបជជតិ 

អចកខុ កនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ ធមម យតនញច  ន 

និរុជឈតិ      ចកខ យតនញច       នុបបជជតិ      ។ 

 [៦៩៨] យស  ឃនយតនំ នុបបជជតិ តស  

របូយតនំ ន និរុជឈតីតិ ។ សរបូកនំ ចវន្ត នំ េតសំ 

ឃនយតនំ នុបបជជតិ េន ច េតសំ របូយតនំ ន 

និរុជឈតិ អឃនកនំ ឧបបជជន្ត នំ អរបូកនំ ច- 

វន្ត នំ េតសំ ឃនយតនញច  នុបបជជតិ របូយត- 

នញច        ន       និរុជឈតិ      ។      យស              បន      របូយតនំ 
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៣៧៣ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទនិេ ធ រៈ 

ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើង ែតធមម យតនៈ របស់ 

សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិនរលត់េទេទ ពួកសត្វ ែដលមិនមនចកខុ  

កលចប់បដិសនធិ ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងផង 

ធមម យតនៈ មិនរលត់េទផង ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់ 

សត្វ  មិនរលត់េទ ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើងេទ 

ឬ ។ ពួកសត្វ ែដល្របកបេ យចកខុ  កលចប់បដិសនធិ ធមម យតនៈ 

របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េទ ែតចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 

មិនែមនជមិនេកើតេឡើងេទ ពួកសត្វ ែដលមិនមនចកខុ  កលចប់បដិ- 

សនធិ ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េទផង ចកខ យតនៈ 

មិនេកើតេឡើងផង   ។ 

 [៦៩៨] ឃនយតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង រូ- 

បយតនៈ របស់សត្វេនះ មិនរលត់េទេទឬ ។ ពួកសត្វ ែដល 

្របកបេ យរូប កលចយុត ឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិន 

េកើតេឡើង ែតរូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិនរលត់េទ 

េទ ពួកសត្វ ែដលមិនមនឃនៈ មិនមនរូប កលចប់បដិសនធិ 

កលចយុត ឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងផង រូប- 

យតនៈ  មិនរលត់េទផង  ។  មួយយ៉ងេទៀត  រូបយតនៈ  របស់សត្វ  
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៣៧៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

ន និរុជឈតិ តស  ឃនយតនំ នុបបជជតីតិ ។ ស- 

ឃនកនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ របូយតនំ ន និរុជឈតិ 

េន ច េតសំ ឃនយតនំ នុបបជជតិ អរបូកនំ 

ចវន្ត នំ អឃនកនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ របូយត- 

នញច       ន      និរុជឈតិ      ឃនយតនញច       នុបបជជតិ     ។ 

 [៦៩៩] យស  ឃនយតនំ នុបបជជតិ តស  

មនយតនំ ន និរុជឈតីតិ ។ សចិត្តកនំ ចវន្ត នំ 

េតសំ ឃនយតនំ នុបបជជតិ េន ច េតសំ ម- 

នយតនំ ន និរុជឈតិ អឃនកនំ ឧបបជជន្ត - 

នំ អចិត្តកនំ ចវន្ត នំ េតសំ ឃនយតនញច  នុ- 

បបជជតិ មនយតនញច  ន និរុជឈតិ ។ យស   

បន មនយតនំ ន និរុជឈតិ តស  ឃនយតន ំ

នុបបជជតីតិ ។ សឃនកនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ ម- 

នយតនំ ន និរុជឈតិ េន ច េតសំ ឃនយតនំ 

នុបបជជតិ អចិត្តកនំ ចវន្ត នំ អឃនកនំ ឧបប- 

ជជន្ត នំ េតសំ មនយតនញច  ន និរុជឈតិ ឃន- 

យតនញច       នុបបជជតិ      ។ 
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៣៧៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

មិនរលត់េទ ឃនយតនៈ របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើងេទឬ ។ 
ពួកសត្វ ែដល្របកបេ យឃនៈ កលចប់បដិសនធិ រូបយតនៈ 
របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េទ ែតឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 
មិនែមនជមិនេកើតេឡើងេទ ពួកសត្វ ែដលមិនមនរូប មិនមនឃនៈ 
កលចយុត កលចប់បដិសនធិ រូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិន 
រលត់េទផង    ឃនយតនៈ    មិនេកើតេឡើងផង    ។ 
 [៦៩៩] ឃនយតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង មន- 
យតនៈ របស់សត្វេនះ មិនរលត់េទេទឬ ។ ពួកសត្វ ែដល្របកប 
េ យចិត្ត កលចយុត ឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើត 
េឡើង ែតមនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិនរលត់េទ 
េទ ពួកសត្វ ែដលមិនមនឃនៈ មិនមនចិត្ត កលចប់បដិសនធិ 
កលចយុត ឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងផង មន- 
យតនៈ មិនរលត់េទផង ។ មួយយ៉ងេទៀត មនយតនៈ របស់ 
សត្វ  មិនរលត់េទ ឃនយតនៈ របស់សត្វេនះ មិនេកើត 
េឡើងេទឬ ។ ពួកសត្វ ែដល្របកបេ យឃនៈ កលចប់បដិសនធិ 
មនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េទ ែតឃនយតនៈ របស់ 
សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិនេកើតេឡើងេទ ពួកសត្វ ែដលមិនមនចិត្ត 
មិនមនឃនៈ កលចយុត កលចប់បដិសនធិ មនយតនៈ របស់សត្វ 
ទងំេនះ   មិនរលត់េទផង   ឃនយតនៈ   មិនេកើតេឡើងផង   ។ 
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៣៧៥ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទនិេ ធ េ  

 [៧០០] យស  ឃនយតនំ នុបបជជតិ តស  

ធមម យតនំ ន និរុជឈតីតិ ។ សេព្វសំ ចវន្ត នំ 

េតសំ ឃនយតនំ នុបបជជតិ េន ច េតសំ ធមម - 

យតនំ ន និរុជឈតិ អឃនកនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ 

ឃនយតនញច  នុបបជជតិ ធមម យតនញច  ន និរុជឈតិ ។ 

យស   បន ធមម យតនំ ន និរុជឈតិ តស  ឃន- 

យតនំ នុបបជជតីតិ ។ សឃនកនំ ឧបបជជន្ត នំ 

េតសំ ធមម យតនំ ន និរុជឈតិ េន ច េតសំ ឃន- 

យតនំ នុបបជជតិ អឃនកនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ 

ធមម យតនញច  ន និរុជឈតិ ឃនយតនញច  នុបប- 

ជជតិ      ។ 

 [៧០១] យស  របូយតនំ នុបបជជតិ តស  

មនយតនំ ន និរុជឈតីតិ ។ សចិត្តកនំ ចវន្ត នំ 

េតសំ របូយតនំ នុបបជជតិ េន ច េតសំ មនយ- 

តនំ ន និរុជឈតិ អរបូកនំ ឧបបជជន្ត នំ អចិត្តកនំ 

ចវន្ត នំ       េតសំ       របូយតនញច        នុបបជជតិ       មនយតនញច  
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៣៧៥ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទនិេ ធ រៈ 

 [៧០០] ឃនយតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង ធមម - 
យតនៈ របស់សត្វេនះ មិនរលត់េទេទឬ ។ ពួកសត្វទងំអស់ កល 
ចយុត ឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើង ែតធមម យតនៈ 
របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិនរលត់េទេទ ពួកសត្វ ែដលមិនមន 
ឃនៈ កលចប់បដិសនធិ ឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិន 
េកើតេឡើងផង ធមម យតនៈ មិនរលត់េទផង ។ មួយយ៉ងេទៀត 
ធមម យតនៈ របស់សត្វ  មិនរលត់េទ ឃនយតនៈ របស់សត្វ 
េនះ មិនេកើតេឡើងេទឬ ។ ពួកសត្វ ែដល្របកបេ យឃនៈ កល 
ចប់បដិសនធិ ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េទ ែត 
ឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិនេកើតេឡើងេទ ពួក 
សត្វ ែដលមិនមនឃនៈ កលចប់បដិសនធិ ធមម យតនៈ របស់សត្វ 
ទងំេនះ   មិនរលត់េទផង   ឃនយតនៈ   មិនេកើតេឡើងផង   ។ 
 [៧០១] រូបយតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង មន- 
យតនៈ របស់សត្វេនះ មិនរលត់េទេទឬ ។ ពួកសត្វ ែដល 
្របកបេ យចិត្ត កលចយុត រូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិន 
េកើតេឡើង ែតមនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិនរលត់េទ 
េទ ពួកសត្វ ែដលមិនមនរូប មិនមនចិត្ត កលចយុត កលចប់បដិ- 
សនធិ    រូបយតនៈ   របស់សត្វទងំេនះ   មិនេកើតេឡើងផង   មនយតនៈ 
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៣៧៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

ន និរុជឈតិ ។ យស   បន មនយតនំ ន 

និរុជឈតិ តស  របូយតនំ នុបបជជតីតិ ។ សរបូ- 

កនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ មនយតនំ ន និរុជឈត ិ

េន ច េតសំ របូយតនំ នុបបជជតិ អចិត្តកនំ 

ចវន្ត នំ អរបូកនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ មនយត- 

នញច       ន      និរុជឈតិ      របូយតនញច       នុបបជជតិ      ។ 

 [៧០២] យស  របូយតនំ នុបបជជតិ តស  

ធមម យតនំ ន និរុជឈតីតិ ។ សេព្វសំ ចវន្ត នំ 

េតសំ របូយតនំ នុបបជជតិ េន ច េតសំ ធមម យតនំ 

ន និរុជឈតិ អរបូកនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ របូ- 

យតនញច  នុបបជជតិ ធមម យតនញច  ន និរុជឈតិ ។ 

យស   បន ធមម យតនំ ន និរុជឈតិ តស  

របូយតនំ នុបបជជតីតិ ។ សរបូកនំ ឧបបជជន្ត នំ 

េតសំ ធមម យតនំ ន និរុជឈតិ េន ច េតសំ របូយ- 

តនំ នុបបជជតិ អរបូកនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ ធមម - 

យតនញច         ន        និរុជឈតិ        របូយតនញច         នុបបជជតិ       ។ 
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៣៧៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

មិនរលត់េទផង ។ មួយយ៉ងេទៀត មនយតនៈ របស់សត្វ  
រលត់េទ រូបយតនៈ របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើងេទឬ ។ ពួក 
សត្វ ែដល្របកបេ យរូប កលចប់បដិសនធិ មនយតនៈ របស់ 
សត្វទងំេនះ មិនរលត់េទ ែតរូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិន 
ែមនជមិនេកើតេឡើងេទ ពួកសត្វ ែដលមិនមនចិត្ត មិនមនរូប កល 
ចយុត កលចប់បដិសនធិ មនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់ 
េទផង     រូបយតនៈ    មិនេកើតេឡើងផង    ។ 
 [៧០២] រូបយតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង ធមម - 
យតនៈ របស់សត្វេនះ មិនរលត់េទេទឬ ។ ពួកសត្វទងំអស់ កល 
ចយុត រូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើង ែតធមម យតនៈ 
របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិនរលត់េទេទ ពួកសត្វ ែដលមិនមន 
រូប កលចប់បដិសនធិ រូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើត 
េឡើងផង ធមម យតនៈ មិនរលត់េទផង ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម - 
យតនៈ របស់សត្វ  មិនរលត់េទ រូបយតនៈ របស់សត្វេនះ 
មិនេកើតេឡើងេទឬ ។ ពួកសត្វ ែដល្របកបេ យរូប កលចប់បដិ- 
សនធិ ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េទ ែតរូបយតនៈ 
របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិនេកើតេឡើងេទ ពួកសត្វ ែដលមិន 
មនរូប កលចប់បដិសនធិ ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិន 
រលត់េទផង     រូបយតនៈ     មិនេកើតេឡើងផង     ។ 
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៣៧៧ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទនិេ ធ េ  

 [៧០៣] យស  មនយតនំ នុបបជជតិ តស  

ធមម យតនំ ន និរុជឈតីតិ ។ សេព្វសំ ចវន្ត នំ េតសំ 

មនយតនំ នុបបជជតិ េន ច េតសំ ធមម យតនំ ន 

និរុជឈតិ អចិត្តកនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ មនយ- 

តនញច  នុបបជជតិ ធមម យតនញច  ន និរុជឈតិ ។ យស  

 បន ធមម យតនំ ន និរុជឈតិ តស  មនយតន ំ

នុបបជជតីតិ ។ សចិត្តកនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ ធមម - 

យតនំ ន និរុជឈតិ េន ច េតសំ មនយតនំ 

នុបបជជតិ អចិត្តកនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ ធមម យត- 

នញច       ន      និរុជឈតិ      មនយតនញច       នុបបជជតិ      ។ 

 [៧០៤] យតថ ចកខ យតនំ នុបបជជតិ ។ េប ។ 

 [៧០៥] យស  យតថ ចកខ យតនំ នុបបជជតិ 

។    េប    ។       យស កមប ិ      យស យតថកមប ិ      សទិសំ       ។ 



761 

 

៣៧៧ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទនិេ ធ រៈ 

 [៧០៣] មនយតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង ធមម - 

យតនៈ របស់សត្វេនះ មិនរលត់េទេទឬ ។ ពួកសត្វទងំអស់ 

កលចយុត មនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើង ែតធមម - 

យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិនរលត់េទេទ ពួកសត្វ ែដល 

មិនមនចិត្ត កលចប់បដិសនធិ មនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិន 

េកើតេឡើងផង ធមម យតនៈ មិនរលត់េទផង ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម - 

យតនៈ របស់សត្វ  មិនរលត់េទ មនយតនៈ របស់សត្វេនះ 

មិនេកើតេឡើងេទឬ ។ ពួកសត្វ ែដល្របកបេ យចិត្ត កលចប់បដិ- 

សនធិ ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនរលត់េទ ែតមនយតនៈ 

របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិនេកើតេឡើងេទ ពួកសត្វ ែដលមិន 

មនចិត្ត កលចប់បដិសនធិ ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិន 

រលត់េទផង    មនយតនៈ    មិនេកើតេឡើងផង    ។ 

 [៧០៤] ចកខ យតនៈ    មិនេកើតេឡើង    កនុងទី     ។  េប  ។ 

 [៧០៥] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង កនុងទី 

 ។ េប ។ (ចកខ យតនៈ) របស់សត្វ ក្តី (ចកខ យតនៈ) របស់ 

សត្វ      កនុងទី ក្តី    ដូច  ៗ     គន      ។ 
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៣៧៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៧០៦] យស  ចកខ យតនំ ឧបបជជិតថ តស  

េ យតនំ និរុជឈ ិ ថ តិ ។ មន្ត  ។ យស   

បន េ យតនំ និរុជឈតិថ តស  ចកខ យតនំ 

ឧបបជជិ ថ តិ ។ មន្ត  ។ (អតី  បុចឆ  ឧបប- 

េទបិ និេ េធបិ ឧបបទនិេ េធបិ អនុេ មមប ិ

បចចនិយមប ិ     សទិសំ)      ។ 

 [៧០៧] យស  ចកខ យតនំ ឧបបជជិស តិ 

តស  េ យតនំ និរុជឈសិ តីតិ ។ មន្ត  ។ 

យស   បន េ យតនំ និរុជឈសិ តិ តស  

ចកខ យតនំ ឧបបជជិស តីតិ ។ បចឆិមភវកិនំ បញច - 

េ ករ ំ ឧបបជជន្ត នំ េយ ច អរបូំ ឧបបជជិ ្វ  

បរនិិព្វ យិស ន្តិ េតសំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ េ - 

យតនំ និរុជឈសិ តិ េន ច េតសំ ចកខ យតនំ 

ឧបបជជិស តិ ឥតេរសំ េតសំ េ យតនញច  និរុជឈ-ិ 

ស តិ      ចកខ យតនញច       ឧបបជជិស តិ      ។ 
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៣៧៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៧០៦] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើងេហើយ េ - 

យតនៈ របស់សត្វេនះ រលត់េហើយែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ង 

េទៀត េ យតនៈ របស់សត្វ  រលត់េហើយ ចកខ យតនៈ របស់ 

សត្វេនះ េកើតេឡើងេហើយែដរឬ ។ េអើ ។ (បុចឆ  ជអតីត កនុងករ 

េកើតេឡើងក្តី កនុងកររលត់េទក្តី កនុងករេកើតេឡើងនិងកររលត់េទក្តី ជ 

អនុេ មក្តី   ជបដិេ មក្តី   ដូច   ៗ   គន )   ។ 

 [៧០៧] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  នឹងេកើតេឡើង េ - 

យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងរលត់េទែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ង 

េទៀត េ យតនៈ របស់សត្វ  នឹងរលត់េទ ចកខ យតនៈ 

របស់សត្វេនះ នឹងេកើតេឡើងែដរឬ ។ ប ្ត ពួកសត្វ ែដលេកើត 

កនុងបចឆិមភព កលចូលេទ កន់បញច េ ករភព ពួកសត្វ  ចូល 

េទ កន់អរូបភពេហើយ នឹងបរនិិព្វ ន ពួកសត្វេនះ េកើតេឡើង េ - 

យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងរលត់េទ ែតចកខ យតនៈ របស់ 

សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងេទ េ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 

េ្រកេនះ    នឹងរលត់េទផង   ចកខ យតនៈ   នឹងេកើតេឡើងផង   ។ 
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៣៧៩ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទនិេ ធ េ  

 [៧០៨] យស  ចកខ យតនំ ឧបបជជិស តិ តស  

ឃនយតនំ និរុជឈសិ តីតិ ។ េយ របូវចរ ំ ឧប- 

បជជិ ្វ  បរនិិព្វ យិស ន្តិ េតសំ ចវន្ត នំ េតសំ ចកខ - 

យតនំ ឧបបជជិស តិ េន ច េតសំ ឃនយតនំ 

និរុជឈសិ តិ ឥតេរសំ េតសំ ចកខ យតនញច  ឧបប- 

ជជិស តិ ឃនយតនញច  និរុជឈសិ តិ ។ យស   

បន ឃនយតនំ និរុជឈសិ តិ តស  ចកខ យតនំ 

ឧបបជជិស តីតិ ។ បចឆិមភវកិនំ កមវចរ ំ ឧបបជជ- 

ន្ត នំ េយ ច អរបូំ ឧបបជជិ ្វ  បរនិិព្វ យិស ន្តិ 

េតសំ ឃនយតនំ និរុជឈសិ តិ េន ច េតសំ ចកខ - 

យតនំ ឧបបជជិស តិ ឥតេរសំ េតសំ ឃនយតនញច  

និរុជឈសិ តិ      ចកខ យតនញច       ឧបបជជិស តិ      ។ 

 [៧០៩] យស  ចកខ យតនំ ឧបបជជិស តិ តស  

របូយតនំ    និរុជឈសិ តីតិ    ។     មន្ត     ។     យស           បន 
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៣៧៩ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទនិេ ធ រៈ 

 [៧០៨] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  នឹងេកើតេឡើង ឃន- 

យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងរលត់េទែដរឬ ។ ពួកសត្វ  ចូល 

េទ កន់រូបវចរភពេហើយ នឹងបរនិិព្វ ន ពួកសត្វេនះ កលចយុត 

ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងេកើតេឡើង ែតឃនយតនៈ របស់ 

សត្វទងំេនះ នឹងមិនរលត់េទេទ ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 

េ្រកេនះ នឹងេកើតេឡើងផង ឃនយតនៈ នឹងរលត់េទផង ។ មួយ 

យ៉ងេទៀត ឃនយតនៈ របស់សត្វ  នឹងរលត់េទ ចកខ យតនៈ 

របស់សត្វេនះ នឹងេកើតេឡើងែដរឬ ។ ប ្ត ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុង 

បចឆិមភព កលចូលេទ កន់កមវចរភព ពួកសត្វ  ចូលេទ កន់ 

អរូបភពេហើយ នឹងបរនិិព្វ ន ឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹង 

រលត់េទ ែតចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងេទ 

ឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ េ្រកេនះ នឹងរលត់េទផង ចកខ - 

យតនៈ    នឹងេកើតេឡើងផង    ។ 

 [៧០៩] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  នឹងេកើតេឡើង រូបយ- 

តនៈ    របស់សត្វេនះ    នឹងរលត់េទែដរឬ   ។   េអើ   ។   មួយយ៉ងេទៀត 
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៣៨០ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

របូយតនំ និរុជឈសិ តិ តស  ចកខ យតនំ ឧបប- 

ជជិស តីតិ ។ បចឆិមភវកិនំ បញច េ ករ ំ ឧបបជជ- 

ន្ត នំ េយ ច អរបូំ ឧបបជជិ ្វ  បរនិិព្វ យិស ន្តិ 

េតសំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ របូយតនំ និរុជឈសិ តិ 

េន ច េតសំ ចកខ យតនំ ឧបបជជិស តិ ឥតេរសំ 

េតសំ របូយតនញច  និរុជឈសិ តិ ចកខ យតនញច  

ឧបបជជិស តិ      ។ 

 [៧១០] យស  ចកខ យតនំ ឧបបជជិស តិ តស  

មនយតនំ ។ េប ។ ធមម យតនំ និរុជឈសិ តីតិ ។ 

មន្ត  ។ យស   បន ធមម យតនំ និរុជឈសិ តិ 

តស  ចកខ យតនំ ឧបបជជិស តីតិ ។ បចឆិមភវកិនំ 

ឧបបជជន្ត នំ េយ ច អរបូំ ឧបបជជិ ្វ  បរនិិព្វ យិ- 

ស ន្តិ េតសំ ធមម យតនំ និរុជឈសិ តិ េន ច េត- 

សំ ចកខ យតនំ ឧបបជជិស តិ ឥតេរសំ េតសំ ធមម - 

យតនញច        និរុជឈសិ តិ       ចកខ យតនញច        ឧបបជជិស តិ      ។ 
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៣៨០ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

រូបយតនៈ របស់សត្វ  នឹងរលត់េទ ចកខ យតនៈ របស់សត្វ 

េនះ នឹងេកើតេឡើងែដរឬ ។ ប ្ត ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព 

កលចូលេទ កន់បញច េ ករភព ពួកសត្វ  ចូលេទ កន់អរូបភព 

េហើយ នឹងបរនិិព្វ ន ពួកសត្វេនះ កលចប់បដិសនធិ រូបយតនៈ 

របស់សត្វទងំេនះ នឹងរលត់េទ ែតចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 

នឹងមិនេកើតេឡើងេទ រូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ េ្រកេនះ នឹង 

រលត់េទផង    ចកខ យតនៈ    នឹងេកើតេឡើងផង    ។ 

 [៧១០] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  នឹងេកើតេឡើង មនយ- 

តនៈ ។ េប ។ ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងរលត់េទែដរឬ ។ 

េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់សត្វ  នឹងរលត់េទ 

ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងេកើតេឡើងែដរឬ ។ ប ្ត ពួកសត្វ 

ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កលេកើតេឡើង ពួកសត្វ  ចូលេទ កន់ 

អរូបភពេហើយ នឹងបរនិិព្វ ន ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹង 

រលត់េទ ែតចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងេទ 

ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ េ្រកេនះ នឹងរលត់េទផង ចកខ - 

យតនៈ     នឹងេកើតេឡើងផង     ។ 
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៣៨១ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទនិេ ធ េ  

 [៧១១] យស  ឃនយតនំ ឧបបជជិស តិ 
តស  របូយតនំ និរុជឈសិ តីតិ ។ មន្ត  ។ យស  

 បន របូយតនំ និរុជឈសិ តិ តស  ឃនយ- 
តនំ ឧបបជជិស តីតិ ។ បចឆិមភវកិនំ បញច េ ករ ំ
ឧបបជជន្ត នំ េយ ច របូវចរ ំ អរបូវចរ(ំ១) ឧប- 
បជជិ ្វ  បរនិិព្វ យិស ន្តិ េតសំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ 
របូយតនំ និរុជឈសិ តិ េន ច េតសំ ឃនយតនំ 
ឧបបជជិស តិ ឥតេរសំ េតសំ របូយតនញច  និរុជឈ-ិ 
ស តិ      ឃនយតនញច       ឧបបជជិស តិ      ។ 
 [៧១២] យស  ឃនយតនំ ឧបបជជិស តិ តស  
មនយតនំ ។ េប ។ ធមម យតនំ និរុជឈសិ តីតិ ។ 
មន្ត  ។ យស   បន ធមម យតនំ និរុជឈសិ តិ 

តស  ឃនយតនំ ឧបបជជិស តីតិ ។ បចឆិមភវកិនំ 
ឧបបជជន្ត នំ េយ ច របូវចរ ំ អរបូវចរ ំ ឧបបជជិ ្វ  
បរនិិព្វ យិស ន្តិ េតសំ ធមម យតនំ និរុជឈសិ តិ េន 
ច េតសំ ឃនយតនំ ឧបបជជិស តិ ឥតេរសំ 
េតសំ ធមម យតនញច  និរុជឈសិ តិ ឃនយតនញច  
ឧបបជជិស តិ      ។ 
     ១   ឱ.   អយំ   បេ    នតថិ   ។ 
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៣៨១ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទនិេ ធ រៈ 

 [៧១១] ឃនយតនៈ របស់សត្វ  នឹងេកើតេឡើង រូប- 
យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងរលត់េទែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ង 
េទៀត រូបយតនៈ របស់សត្វ  នឹងរលត់េទ ឃនយតនៈ របស់ 
សត្វេនះ នឹងេកើតេឡើងែដរឬ ។ ប ្ត ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព 
កលចូលេទ កន់បញច េ ករភព ពួកសត្វ  ចូលេទ កន់រូបវច- 
រភព និងអរូបវចរភពេហើយ នឹងបរនិិព្វ ន ពួកសត្វេនះ កលេកើត 
េឡើង រូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងរលត់េទ ែតឃនយតនៈ 
របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនរលត់េទេទ រូបយតនៈ របស់សត្វទងំ- 
េនះ េ្រកេនះ នឹងរលត់េទផង ឃនយតនៈ នឹងេកើតេឡើងផង ។ 
 [៧១២] ឃនយតនៈ របស់សត្វ  នឹងេកើតេឡើង មន- 
យតនៈ ។ េប ។ ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងរលត់េទែដរឬ ។ 
េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់សត្វ  នឹងរលត់េទ 
ឃនយតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងេកើតេឡើងែដរឬ ។ ប ្ត ពួកសត្វ 
ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កលេកើតេឡើង ពួកសត្វ  ចូលេទ កន់ 
រូបវចរភព និងអរូបវចរភពេហើយ នឹងបរនិិព្វ ន ធមម យតនៈ របស់ 
សត្វទងំេនះ នឹងរលត់េទ ែតឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹង 
មិនេកើតេឡើងេទ ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ េ្រកេនះ នឹង 
រលត់េទផង     ឃនយតនៈ     នឹងេកើតេឡើងផង     ។ 
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៣៨២ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៧១៣] យស  របូយតនំ ឧបបជជិស តិ តស  

មនយតនំ ។ េប ។ ធមម យតនំ និរុជឈសិ តីតិ ។ 

មន្ត  ។ យស   បន ធមម យតនំ និរុជឈសិ តិ 

តស  របូយតនំ ឧបបជជិស តីតិ ។ បចឆិមភវកិនំ 

ឧបបជជន្ត នំ េយ ច អរបូំ ឧបបជជិ ្វ  បរនិិព្វ យិ- 

ស ន្តិ េតសំ ធមម យតនំ និរុជឈសិ តិ េន ច េត- 

សំ របូយតនំ ឧបបជជិស តិ ឥតេរសំ េតសំ ធមម - 

យតនញច  និរុជឈសិ តិ របូយតនញច  ឧបបជជិស តិ ។ 

 [៧១៤] យស  មនយតនំ ឧបបជជិស ត ិ តស  

ធមម យតនំ និរុជឈសិ តីតិ ។ មន្ត  ។ យស   

បន ធមម យតនំ និរុជឈសិ តិ តស  មនយតនំ 

ឧបបជជិស តីតិ ។ បចឆិមភវកិនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ 

ធមម យតនំ និរុជឈសិ តិ េន ច េតសំ មនយតន ំ

ឧបបជជិស ត ិ ឥតេរសំ េតសំ ធមម យតនញច  និរុជឈសិ តិ 

មនយតនញច       ឧបបជជិស តិ      ។ 

 [៧១៥]     យតថ      ចកខ យតនំ      ឧបបជជិស តិ       ។   េប   ។ 
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៣៨២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៧១៣] រូបយតនៈ របស់សត្វ  នឹងេកើតេឡើង មនយ- 
តនៈ ។ េប ។ ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងរលត់េទែដរឬ ។ 
េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់សត្វ  នឹងរលត់េទ 
រូបយតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងេកើតេឡើងែដរឬ ។ ប ្ត ពួកសត្វ 
ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កលេកើតេឡើង ពួកសត្វ  ចូលេទ កន់ 
អរូបភពេហើយ នឹងបរនិិព្វ ន ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹង 
រលត់េទ ែតរូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងេទ 
ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ េ្រកេនះ នឹងរលត់េទផង រូបយ- 
តនៈ    នឹងេកើតេឡើងផង    ។ 
 [៧១៤] មនយតនៈ របស់សត្វ  នឹងេកើតេឡើង ធមម យ- 
តនៈ របស់សត្វេនះ នឹងរលត់េទែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត 
ធមម យតនៈ របស់សត្វ  នឹងរលត់េទ មនយតនៈ របស់សត្វ 
េនះ នឹងេកើតេឡើងែដរឬ ។ ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កល 
េកើតេឡើង ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងរលត់េទ ែតមន- 
យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងេទ ធមម យតនៈ របស់ 
សត្វទងំេនះ េ្រកេនះ នឹងរលត់េទផង មនយតនៈ នឹងេកើត 
េឡើងផង      ។ 
 [៧១៥]   ចកខ យតនៈ     នឹងេកើតេឡើង      កនុងទី       ។   េប   ។ 
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៣៨៣ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទនិេ ធ េ  

 [៧១៦] យស  យតថ ចកខ យតនំ ឧបបជជិ- 

ស តិ តស  តតថ េ យតនំ និរុជឈសិ តីតិ ។ 

មន្ត  ។ យស   បន យតថ េ យតនំ 

និរុជឈសិ តិ តស  តតថ ចកខ យតនំ ឧបបជជិស តីតិ ។ 

បចឆិមភវកិនំ បញច េ ករ ំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ 

េ យតនំ និរុជឈសិ តិ េន ច េតសំ តតថ ចកខ - 

យតនំ ឧបបជជិស តិ ឥតេរសំ បញច េ ក នំ េតសំ 

តតថ េ យតនញច  និរុជឈសិ តិ ចកខ យតនញច  

នុបបជជិស តិ      ។ 

 [៧១៧] យស  យតថ ចកខ យតនំ ឧបបជជិស តិ 

តស  តតថ ឃនយតនំ នរុិជឈសិ តីតិ ។ របូវច ន ំ

េតសំ តតថ ចកខ យតនំ ឧបបជជិស តិ េន ច េតសំ 

តតថ ឃនយតនំ និរុជឈសិ តិ កមវច នំ េតសំ 

តតថ ចកខ យតនញច  ឧបបជជិស តិ ឃនយតនញច  

និរុជឈសិ តិ ។ យស   បន យតថ ឃនយតនំ 

និរុជឈសិ តិ      តស       តតថ      ចកខ យតនំ      ឧបបជជិស តីតិ     ។ 
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៣៨៣ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទនិេ ធ រៈ 

 [៧១៦] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  នឹងេកើតេឡើង កនុងទី 

 េ យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងរលត់េទ កនុងទីេនះែដរ 

ឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត េ យតនៈ របស់សត្វ  នឹង 

រលត់េទ កនុងទី  ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងេកើតេឡើង កនុងទី 

េនះែដរឬ ។ ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កលចូលេទ កន់ 

បញច េ ករភព េ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងរលត់េទ កនុង 

ទីេនះ ែតចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទី 

េនះេទ េ យតនៈ របស់ពួកសត្វ ជបញច េ ករៈទងំេនះ េ្រក 

េនះ នឹងរលត់េទផង ចកខ យតនៈ នឹងេកើតេឡើងផង កនុងទីេនះ ។ 

 [៧១៧] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  នឹងេកើតេឡើង កនុងទី 

 ឃនយតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងរលត់េទ កនុងទីេនះែដរ 

ឬ ។ ចកខ យតនៈ របស់ពួកសត្វ ជរូបវចរៈទងំេនះ នឹងេកើត 

េឡើង កនុងទីេនះ ែតឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនរលត់ 

េទ កនុងទីេនះេទ ចកខ យតនៈ របស់ពួកសត្វ ជកមវចរៈទងំ- 

េនះ នឹងេកើតេឡើងផង ឃនយតនៈ នឹងរលត់េទផង កនុងទីេនះ ។ 

មួយយ៉ងេទៀត ឃនយតនៈ របស់សត្វ  នឹងរលត់េទ កនុងទី 

   ចកខ យតនៈ   របស់សត្វេនះ   នឹងេកើតេឡើង   កនុងទីេនះែដរឬ   ។ 
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៣៨៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

បចឆិមភវកិនំ កមវចរ ំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ 

ឃនយតនំ និរុជឈសិ តិ េន ច េតសំ តតថ ចកខ - 

យតនំ ឧបបជជិស តិ ឥតេរសំ កមវច នំ េតសំ 

តតថ ឃនយតនញច  និរុជឈសិ តិ ចកខ យតនញច  

ឧបបជជិស តិ      ។ 

 [៧១៨] យស  យតថ ចកខ យតនំ ឧបបជជិស តិ 

តស  តតថ របូយតនំ និរុជឈសិ តីតិ ។ មន្ត  ។ 

យស   បន យតថ របូយតនំ និរុជឈសិ តិ តស  

តតថ ចកខ យតនំ ឧបបជជិស តីតិ ។ បចឆិមភវកិនំ 

បញច េ ករ ំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ របូយតន ំ

និរុជឈសិ តិ េន ច េតសំ តតថ ចកខ យតនំ ឧបប- 

ជជិស តិ ឥតេរសំ បញច េ ក នំ េតសំ តតថ របូ- 

យតនញច  និរុជឈសិ តិ ចកខ យតនញច  ឧបបជជិស តិ ។ 

 [៧១៩] យស  យតថ ចកខ យតនំ ឧបបជជិស តិ 

តស       តតថ      មនយតនំ      និរុជឈសិ តតីិ      ។      មន្ត      ។ 
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៣៨៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កលចូលេទ កន់កមវចរភព 

ឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងរលត់េទ កនុងទីេនះ ែត 

ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ 

ឃនយតនៈ របស់ពួកសត្វ ជកមវចរៈេនះ េ្រកេនះ នឹងរលត់ 

េទផង    ចកខ យតនៈ    នឹងេកើតេឡើងផង    កនុងទីេនះ    ។ 

 [៧១៨] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  នឹងេកើតេឡើង កនុងទី 

 រូបយតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងរលត់េទ កនុងទីេនះែដរឬ ។ 

េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត រូបយតនៈ របស់សត្វ  នឹងរលត់េទ កនុង 

ទី  ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងេកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរ 

ឬ ។ ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កលចូលេទ កន់បញច - 

េ ករភព រូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងរលត់េទ កនុងទីេនះ 

ែតចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ 

រូបយតនៈ របស់ពួកសត្វ ជបញច េ ករៈេនះ េ្រកេនះ នឹងរលត់ 

េទផង    ចកខ យតនៈ    នឹងេកើតេឡើងផង    កនុងទីេនះ    ។ 

 [៧១៩] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  នឹងេកើតេឡើង កនុងទី  

មនយតនៈ   របស់សត្វេនះ   នឹងរលត់េទ    កនុងទីេនះែដរឬ   ។  េអើ  ។ 
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៣៨៥ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទនិេ ធ េ  

យស   បន យតថ មនយតនំ និរុជឈសិ តិ តស  

តតថ ចកខ យតនំ ឧបបជជិស តីតិ ។ បចឆិមភវកិនំ 

បញច េ ករ ំ ឧបបជជន្ត នំ អរបូនំ េតសំ តតថ ម- 

នយតនំ និរុជឈសិ តិ េន ច េតសំ តតថ ចកខ - 

យតនំ ឧបបជជិស តិ ឥតេរសំ បញច េ ក នំ េតសំ 

តតថ មនយតនញច  និរុជឈសិ តិ ចកខ យតនញច  ឧបប- 

ជជិស តិ     ។ 

 [៧២០] យស  យតថ ចកខ យតនំ ឧបបជជិ- 

ស តិ តស  តតថ ធមម យតនំ និរុជឈសិ តីតិ ។ - 

មន្ត  ។ យស   បន យតថ ធមម យតនំ និ- 

រុជឈសិ តិ តស  តតថ ចកខ យតនំ ឧបបជជិស តីតិ ។ 

បចឆិមភវកិនំ បញច េ ករ ំ ឧបបជជន្ត នំ អសញញ- 

ស ្ត នំ អរបូនំ េតសំ តតថ ធមម យតនំ និរុជឈ-ិ 

ស តិ េន ច េតសំ តតថ ចកខ យតនំ ឧបបជជិ- 

ស តិ ឥតេរសំ បញច េ ក នំ េតសំ តតថ ធមម - 

យតនញច        និរុជឈសិ តិ       ចកខ យតនញច        ឧបបជជិស តិ      ។ 
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៣៨៥ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទនិេ ធ រៈ 

មួយយ៉ងេទៀត មនយតនៈ របស់សត្វ  នឹងរលត់េទ កនុងទី 
 ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងេកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរ 

ឬ ។ ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កលចូលេទ កន់បញច េ - 
ករភព និងពួកអរូប្រពហម មនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹង 
រលត់េទ កនុងទីេនះ ែតចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើត 
េឡើង កនុងទីេនះេទ មនយតនៈ របស់ពួកសត្វ ជបញច េ ករៈ 
េនះ េ្រកេនះ នឹងរលត់េទផង ចកខ យតនៈ នឹងេកើតេឡើងផង កនុង 
ទីេនះ   ។ 
 [៧២០] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  នឹងេកើតេឡើង កនុងទី 

 ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងរលត់េទ កនុងទីេនះែដរឬ ។ 
េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់សត្វ  នឹងរលត់េទ 
កនុងទី  ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងេកើតេឡើង កនុងទីេនះ 
ែដរឬ ។ ធមម យតនៈ របស់ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កល 
ចូលេទ កន់បញច េ ករភព ពួកអសញញសត្វ និងពួកអរូប្រពហម ធមម - 
យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងរលត់េទ កនុងទីេនះ ែតចកខ យតនៈ 
របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ធមម យតនៈ របស់ 
ពួកសត្វ ជបញច េ ករៈេនះ េ្រកេនះ នឹងរលត់េទផង ចកខ - 
យតនៈ     នឹងេកើតេឡើងផង     កនុងទីេនះ     ។ 
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៣៨៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៧២១] យស  យតថ ឃនយតនំ ឧបបជជិស តិ 
តស  តតថ របូយតនំ និរុជឈសិ តីតិ ។ មន្ត  ។ 
យស   បន យតថ របូយតនំ និរុជឈសិ តិ តស  
តតថ ឃនយតនំ ឧបបជជិស តីតិ ។ បចឆិមភវកិនំ 
កមវចរ ំ ឧបបជជន្ត នំ របូវច នំ េតសំ តតថ រ-ូ 
បយតនំ និរុជឈសិ តិ េន ច េតសំ តតថ ឃន- 
យតនំ ឧបបជជិស តិ ឥតេរសំ កមវច នំ េតសំ 
តតថ របូយតនញច  និរុជឈសិ តិ ឃនយតនញច  
ឧបបជជិស តិ      ។ 
 [៧២២] យស  យតថ ឃនយតនំ ឧបបជជិស តិ 
តស  តតថ មនយតនំ ។ េប ។ ធមម យតន ំ និរុជឈ-ិ 
ស តីតិ ។ មន្ត  ។ យស   បន យតថ 
ធមម យតនំ និរុជឈសិ តិ តស  តតថ ឃនយតនំ 
ឧបបជជិស តីតិ ។ បចឆិមភវកិនំ កមវចរ ំ ឧបបជជ- 
ន្ត នំ របូវច នំ អរបូវច នំ េតសំ តតថ ធមម យតនំ 
និរុជឈសិ តិ េន ច េតសំ តតថ ឃនយតនំ ឧបបជជិ- 
ស តិ ឥតេរសំ កមវច នំ េតសំ តតថ ធមម យត- 
នញច       និរុជឈសិ តិ      ឃនយតនញច       ឧបបជជិស តិ      ។ 
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៣៨៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៧២១] ឃនយតនៈ របស់សត្វ  នឹងេកើតេឡើង កនុងទី 
 រូបយតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងរលត់េទ កនុងទីេនះែដរឬ ។ 

េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត រូបយតនៈ របស់សត្វ  នឹងរលត់េទ 
កនុងទី  ឃនយតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងេកើតេឡើង កនុងទីេនះ 
ែដរឬ ។ ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កលចូលេទ កន់កមវ- 
ចរភព និងពួកសត្វ ជរូបវចរៈ រូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹង 
រលត់េទ កនុងទីេនះ ែតឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើត 
េឡើង កនុងទីេនះេទ រូបយតនៈ របស់ពួកសត្វ ជកមវចរៈេនះ 
េ្រកេនះ នឹងរលត់េទផង ឃនយតនៈ នឹងេកើតេឡើងផង កនុងទីេនះ ។ 
 [៧២២] ឃនយតនៈ របស់សត្វ  នឹងេកើតេឡើង កនុងទី 

 មនយតនៈ ។ េប ។ ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងរលត់ 
េទ កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ 
របស់សត្វ  នឹងរលត់េទ កនុងទី  ឃនយតនៈ របស់សត្វ 
េនះ នឹងេកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុង 
បចឆិមភព កលចូលេទ កន់កមវចរភព ពួកសត្វ ជរូបវចរៈ និង 
ជអរូបវចរៈ ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងរលត់េទ កនុង 
ទីេនះ ែតឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុង 
ទីេនះេទ ធមម យតនៈ របស់ពួកសត្វ ជកមវចរៈេនះ េ្រក 
េនះ   នឹងរលត់េទផង   ឃនយតនៈ   នឹងេកើតេឡើងផង   កនុងទីេនះ  ។ 
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៣៨៧ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទនិេ ធ េ  

 [៧២៣] យស  យតថ របូយតនំ ឧបបជជិស តិ 

តស  តតថ មនយតនំ និរុជឈសិ តីតិ ។ អសញញ- 

ស ្ត នំ េតសំ តតថ របូយតនំ ឧបបជជិស តិ េន 

ច េតសំ តតថ មនយតនំ និរុជឈសិ តិ បញច េ - 

ក នំ េតសំ តតថ របូយតនញច  ឧបបជជិស តិ មន- 

យតនញច  និរុជឈសិ តិ ។ យស   បន យតថ 

មនយតនំ និរុជឈសិ តិ តស  តតថ របូយតនំ 

ឧបបជជិស តីតិ ។ បចឆិមភវកិនំ បញច េ ករ ំ ឧប- 

បជជន្ត នំ អរបូនំ េតសំ តតថ មនយតនំ និរុជឈសិ តិ 

េន ច េតសំ តតថ របូយតនំ ឧបបជជិស តិ ឥត- 

េរសំ បញច េ ក នំ េតសំ តតថ មនយតនញច  

និរុជឈសិ តិ      របូយតនញច       ឧបបជជិស តិ      ។ 

 [៧២៤] យស  យតថ របូយតនំ ឧបបជជិស តិ 

តស       តតថ      ធមម យតនំ      និរុជឈសិ តីតិ      ។      មន្ត      ។ 
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៣៨៧ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទនិេ ធ រៈ 

 [៧២៣] រូបយតនៈ របស់សត្វ  នឹងេកើតេឡើង កនុងទី 

 មនយតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងរលត់េទ កនុងទីេនះែដរឬ ។ 

រូបយតនៈ របស់អសញញសត្វទងំេនះ នឹងេកើតេឡើង កនុងទីេនះ ែត 

មនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ រូប- 

យតនៈ របស់ពួកសត្វ ជបញច េ ករៈេនះ នឹងេកើតេឡើងផង មនយ- 

តនៈ នឹងរលត់េទផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត មនយតនៈ 

របស់សត្វ  នឹងរលត់េទ កនុងទី  រូបយតនៈ របស់សត្វេនះ 

នឹងេកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព 

កលចូលេទ កន់បញច េ ករភព និងពួកអរូប្រពហម មនយតនៈ របស់ 

សត្វទងំេនះ នឹងរលត់េទ កនុងទីេនះ ែតរូបយតនៈ របស់សត្វទងំ- 

េនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ មនយតនៈ របស់ពួកសត្វ ជ 

បញច េ ករៈេនះ េ្រកេនះ នឹងរលត់េទផង រូបយតនៈ នឹងេកើត 

េឡើងផង    កនុងទីេនះ    ។ 

 [៧២៤] រូបយតនៈ របស់សត្វ  នឹងេកើតេឡើង កនុងទី  

ធមម យតនៈ   របស់សត្វេនះ   នឹងរលត់េទ   កនុងទីេនះែដរឬ   ។   េអើ   ។ 
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៣៨៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

យស   បន យតថ ធមម យតនំ និរុជឈសិ តិ 

តស  តតថ របូយតនំ ឧបបជជិស តីតិ ។ បចឆិមភវ-ិ 

កនំ បញច េ ករ ំ ឧបបជជន្ត នំ អរបូនំ េតសំ តតថ 

ធមម យតនំ និរុជឈសិ តិ េន ច េតសំ តតថ របូ- 

យតនំ ឧបបជជិស តិ ឥតេរសំ បញច េ ក នំ អសញញ- 

ស ្ត នំ េតសំ តតថ ធមម យតនញច  និរុជឈសិ តិ របូ- 

យតនញច      ឧបបជជិស តិ     ។ 

 [៧២៥] យស  យតថ មនយតនំ ឧបបជជិស តិ 

តស  តតថ ធមម យតនំ និរុជឈសិ តីតិ ។ មន្ត  ។ 

យស   បន យតថ ធមម យតនំ និរុជឈសិ តិ 

តស  តតថ មនយតនំ ឧបបជជិស តីតិ ។ បចឆិម- 

ភវកិនំ ឧបបជជន្ត នំ អសញញស ្ត នំ េតសំ តតថ 

ធមម យតនំ និរុជឈសិ តិ េន ច េតសំ តតថ មន- 

យតនំ ឧបបជជិស តិ ឥតេរសំ ចតុេ ក នំ បញច - 

េ ក នំ េតសំ តតថ ធមម យតនញច  និរុជឈសិ តិ 

មនយតនញច       ឧបបជជិស តិ      ។ 
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៣៨៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់សត្វ  នឹងរលត់េទ កនុងទី 
 រូបយតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងេកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរ 

ឬ ។ ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កលចូលេទ កន់បញច - 
េ ករភព និងពួកអរូប្រពហម ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹង 
រលត់េទ កនុងទីេនះ ែតរូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើត 
េឡើង កនុងទីេនះេទ ធមម យតនៈ របស់ពួកសត្វ ជបញច េ ករៈ និង 
ពួកអសញញសត្វេនះ េ្រកេនះ នឹងរលត់េទផង រូបយតនៈ នឹងេកើត 
េឡើងផង    កនុងទីេនះ    ។ 
 [៧២៥] មនយតនៈ របស់សត្វ  នឹងេកើតេឡើង កនុងទី 

 ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងរលត់េទ កនុងទីេនះែដរឬ ។ 
េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់សត្វ  នឹងរលត់េទ 
កនុងទី  មនយតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងេកើតេឡើង កនុងទីេនះ 
ែដរឬ ។ ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កលចប់បដិសនធិ និង 
ពួកអសញញសត្វ ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងរលត់េទ កនុងទី 
េនះ ែតមនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទី 
េនះេទ ធមម យតនៈ របស់ពួកសត្វ ជចតុេ ករៈ និងជបញច េ - 
ករៈេនះ េ្រកេនះ នឹងរលត់េទផង មនយតនៈ នឹងេកើតេឡើងផង 
កនុងទីេនះ   ។ 
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៣៨៩ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទនិេ ធ េ  

 [៧២៦] យស  ចកខ យតនំ នុបបជជិស តិ 

តស  េ យតនំ ន និរុជឈសិ តីតិ ។ បចឆិមភវកិ- 

នំ បញច េ ករ ំ ឧបបជជន្ត នំ េយ ច អរបូំ ឧប- 

បជជិ ្វ  បរនិិព្វ យិស ន្តិ េតសំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ 

ចកខ យតនំ នុបបជជិស តិ េន ច េតសំ េ យ- 

តនំ ន និរុជឈសិ តិ បញច េ កេរ បរនិិព្វន្ត នំ អរេូប 

បចឆិមភវកិនំ េយ ច អរបូំ ឧបបជជិ ្វ  បរនិិព្វ យិ- 

ស ន្តិ េតសំ ចវន្ត នំ េតសំ ចកខ យតនញច  នុបបជជិស - 

តិ េ យតនញច  ន និរុជឈសិ តិ ។ យស   

បន េ យតនំ ន និរុជឈសិ តិ តស  ចកខ យតនំ 

នុបបជជិស តីតិ     ។     មន្ត      ។ 

 [៧២៧] យស  ចកខ យតនំ នុបបជជិស តិ តស  

ឃនយតនំ ន និរុជឈសិ តីតិ ។ បចឆិមភវកិនំ 

កមវចរ ំ ឧបបជជន្ត នំ េយ ច អរបូំ ឧបបជជិ ្វ  បរ-ិ 

និព្វ យិស ន្តិ េតសំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ ចកខ យតន ំ

នុបបជជិស តិ     េន     ច     េតសំ    ឃនយតនំ    ន    និរុជឈសិ តិ 
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៣៨៩ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទនិេ ធ រៈ 

 [៧២៦] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនេកើតេឡើង េ - 
យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទែដរឬ ។ ប ្ត ពួកសត្វ 

ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កលចូលេទ កន់បញច េ ករភព ពួកសត្វ 
 ចូលេទ កន់អរូបភពេហើយ នឹងបរនិិព្វ ន ពួកសត្វេនះ កល 

េកើតេឡើង ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង ែត 
េ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជនឹងមិនរលត់េទេទ 
ប ្ត ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងបញច េ ករភព និងពួកសត្វ ែដល 
េកើតកនុងបចឆិមភព កនុងអរូបភព ពួកសត្វ  ចូលេទ កន់អរូបភព 
េហើយ នឹងបរនិិព្វ ន ពួកសត្វេនះ កលចយុត ចកខ យតនៈ របស់ 
សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងផង េ យតនៈ នឹងមិនរលត់េទ 
ផង ។ មួយយ៉ងេទៀត េ យតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនរលត់េទ 
ចកខ យតនៈ   របស់សត្វេនះ   នឹងមិនេកើតេឡើងែដរឬ   ។  េអើ  ។ 
 [៧២៧] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនេកើតេឡើង 
ឃនយតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទែដរឬ ។ ប ្ត ពួក 
សត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កលចូលេទ កន់កមវចរភព ពួក 
សត្វ  ចូលេទ កន់អរូបភពេហើយ នឹងបរនិិព្វ ន ពួកសត្វេនះ 
កលចប់បដិសនធិ ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង 
ែតឃនយតនៈ     របស់សត្វទងំេនះ     មិនែមនជនឹងមិនរលត់េទេទ 
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៣៩០ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

កមវចេរ បរនិិព្វន្ត នំ របូវចេរ អរបូវចេរ បចឆិ- 

មភវកិនំ េយ ច អរបូំ ឧបបជជិ ្វ  បរនិិព្វ យិស ន្តិ 

េតសំ ចវន្ត នំ េតសំ ចកខ យតនញច  នុបបជជិស តិ 

ឃនយតនញច  ន និរុជឈសិ តិ ។ យស   បន 

ឃនយតនំ ន និរុជឈសិ តិ តស  ចកខ យតនំ 

នុបបជជិស តីតិ ។ េយ របូវចរ ំ ឧបបជជិ ្វ  បរនិិព្វ - 

យិស ន្តិ េតសំ ចវន្ត នំ េតសំ ឃនយតនំ ន 

និរុជឈសិ តិ េន ច េតសំ ចកខ យតនំ នុបបជជិ- 

ស តិ កមវចេរ បរនិិព្វន្ត នំ របូវចេរ អរបូវចេរ 

បចឆិមភវកិនំ េយ ច អរបូំ ឧបបជជិ ្វ  បរនិិព្វ យិ- 

ស ន្តិ េតសំ ចវន្ត នំ េតសំ ឃនយតនញច  ន និ- 

រុជឈសិ តិ      ចកខ យតនញច       នុបបជជិស តិ      ។ 
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៣៩០ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ប ្ត ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងកមវចរភព និងពួកសត្វ ែដលេកើត 

កនុងបចឆិមភព កនុងរូបវចរភព និងកនុងអរូបវចរភព ពួកសត្វ  ចូលេទ 

កន់អរូបភពេហើយ នឹងបរនិិព្វ ន ពួកសត្វេនះ កលចយុត ចកខ យតនៈ 

របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងផង ឃនយតនៈ នឹងមិនរលត់ 

េទផង ។ មួយយ៉ងេទៀត ឃនយតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិន 

រលត់េទ ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងែដរឬ ។ 

ពួកសត្វ  ចូលេទ កន់កមវចរភពេហើយ នឹងបរនិិព្វ ន ពួក 

សត្វេនះ កលចយុត ឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិន 

រលត់េទ ែតចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជនឹងមិនេកើត 

េឡើងេទ ប ្ត ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងកមវចរភព និងពួកសត្វ 

ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កនុងរូបវចរភព និងកនុងអរូបវចរភព ពួកសត្វ  

ចូលេទ កន់អរូបភពេហើយ នឹងបរនិិព្វ ន ពួកសត្វេនះ កលចយុត 

ឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនរលត់េទផង ចកខ យតនៈ 

នឹងមិនេកើតេឡើងផង    ។ 
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៣៩១ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទនិេ ធ េ  

 [៧២៨] យស  ចកខ យតនំ នុបបជជិស តិ តស  

របូយតនំ ន និរុជឈសិ តីតិ ។ បចឆិមភវកិនំ បញច េ - 

ករ ំ ឧបបជជន្ត នំ េយ ច អរបូំ ឧបបជជិ ្វ  បរនិិព្វ - 

យិស ន្តិ េតសំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ ចកខ យតនំ 

នុបបជជិស តិ េន ច េតសំ របូយតនំ ន និរុជឈសិ - 

តិ បញច េ កេរ បរនិិព្វន្ត នំ អរេូប បចឆិមភវកិនំ 

េយ ច អរបូំ ឧបបជជិ ្វ  បរនិិព្វ យិស ន្តិ េតសំ 

ចវន្ត នំ េតសំ ចកខ យតនញច  នុបបជជិស តិ របូយ- 

តនញច  ន និរុជឈសិ តិ ។ យស   បន របូយ- 

តនំ ន និរុជឈសិ តិ តស  ចកខ យតនំ នុបបជជិស - 

តីតិ       ។      មន្ត       ។ 

 [៧២៩] យស  ចកខ យតនំ នុបបជជិស តិ តស  

មនយតនំ     ។   េប   ។      ធមម យតនំ      ន      និរុជឈសិ តីតិ     ។ 
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៣៩១ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទនិេ ធ រៈ 

 [៧២៨] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនេកើតេឡើង រូប- 

យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទែដរឬ ។ ប ្ត ពួកសត្វ 

ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កលចូលេទ កន់បញច េ ករភព ពួកសត្វ  

ចូលេទ កន់អរូបភពេហើយ នឹងបរនិិព្វ ន ពួកសត្វេនះ កលចប់ 

បដិសនធិ ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង ែត 

រូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជនឹងមិនរលត់េទេទ ប ្ត  

ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងបញច េ ករភព និងពួកសត្វ ែដលេកើតកនុង 

បចឆិមភព កនុងអរូបភព ពួកសត្វ  ចូលេទ កន់អរូបភពេហើយ នឹង 

បរនិិព្វ ន ពួកសត្វេនះ កលចយុត ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 

នឹងមិនេកើតេឡើងផង រូបយតនៈ នឹងមិនរលត់េទផង ។ មួយយ៉ងេទៀត 

រូបយតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនរលត់េទ ចកខ យតនៈ របស់សត្វ 

េនះ    នឹងមិនេកើតេឡើងែដរឬ    ។    េអើ    ។ 

 [៧២៩] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនេកើតេឡើង មន- 

យតនៈ   ។  េប  ។   ធមម យតនៈ   របស់សត្វេនះ   នឹងមិនរលត់េទែដរឬ   ។ 
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៣៩២ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

បចឆិមភវកិនំ ឧបបជជន្ត នំ េយ ច អរបូំ ឧបបជជិ ្វ  

បរនិិព្វ យិស ន្តិ េតសំ ចកខ យតនំ នុបបជជិស តិ 

េន ច េតសំ ធមម យតនំ ន និរុជឈសិ តិ បរនិិព្វ- 

ន្ត នំ េតសំ ចកខ យតនញច  នុបបជជិស តិ ធមម យ- 

តនញច  ន និរុជឈសិ តិ ។ យស   បន ធមម យ- 

តនំ     ។  េប  ។     មន្ត      ។ 

 [៧៣០] យស  ឃនយតនំ នុបបជជិស តិ 

តស  របូយតនំ ន និរុជឈសិ តីតិ ។ បចឆិមភវកិនំ 

បញច េ ករ ំ ឧបបជជន្ត នំ េយ ច របូវចរ ំ អរបូវ- 

ចរ ំ ឧបបជជិ ្វ  បរនិិព្វ យិស ន្តិ េតសំ ឧបបជជន្ត នំ 

េតសំ ឃនយតនំ នុបបជជិស តិ េន ច េតសំ 

របូយតនំ ន និរុជឈសិ តិ បញច េ កេរ បរនិិព្វន្ត នំ 

អរេូប បចឆិមភវកិនំ េយ ច អរបូំ ឧបបជជិ ្វ  

បរនិិព្វ យិស ន្តិ េតសំ ចវន្ត នំ េតសំ ឃនយត- 

នញច  នុបបជជិស តិ របូយតនញច  ន និរុជឈសិ តិ ។ 

យស           បន     របូយតនំ     ។   េប   ។     មន្ត      ។ 
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៣៩២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ប ្ត ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កលចប់បដិសនធិ ពួកសត្វ 
 ចូលេទ កន់អរូបភពេហើយ នឹងបរនិិព្វ ន ចកខ យតនៈ របស់ 

សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង ែតធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 
មិនែមនជនឹងមិនរលត់េទេទ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន ចកខ យតនៈ 
របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងផង ធមម យតនៈ នឹងមិនរលត់េទ 
ផង ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់សត្វ  ។ េប ។ េអើ ។ 
 [៧៣០] ឃនយតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនេកើតេឡើង 
រូបយតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទេទឬ ។ ប ្ត ពួកសត្វ 
ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កលចូលេទ កន់បញច េ ករភព ពួកសត្វ 

 ចូលេទ កន់រូបវចរភព និងកន់អរូបវចរភពេហើយ នឹងបរ-ិ 
និព្វ ន ពួកសត្វេនះ កលចប់បដិសនធិ ឃនយតនៈ របស់សត្វ 
ទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង ែតរូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិន 
ែមនជនឹងមិនរលត់េទេទ ប ្ត ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងបញច េ - 
ករភព និងពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កនុងអរូបភព ពួកសត្វ  
ចូលេទ កន់អរូបភពេហើយ នឹងបរនិិព្វ ន ពួកសត្វេនះ កលចយុត 
ឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងផង រូបយតនៈ 
នឹងមិនរលត់េទផង ។ មួយយ៉ងេទៀត រូបយតនៈ របស់សត្វ 

    ។   េប   ។    េអើ    ។ 
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៣៩៣ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទនិេ ធ េ  

 [៧៣១] យស  ឃនយតនំ នុបបជជិស តិ តស  

មនយតនំ ។ េប ។ ធមម យតនំ ន និរុជឈសិ តីតិ ។ 

បចឆិមភវកិនំ ឧបបជជន្ត នំ េយ ច របូវចរ ំ អរបូ- 

វចរ ំ ឧបបជជិ ្វ  បរនិិព្វ យិស ន្តិ េតសំ ឃនយ- 

តនំ នុបបជជិស តិ េន ច េតសំ ធមម យតនំ ន 

និរុជឈសិ តិ បរនិិព្វន្ត នំ េតសំ ឃនយតនញច  

នុបបជជិស តិ ធមម យតនញច  ន និរុជឈសិ តិ ។ 

យស   បន ធមម យតនំ ។ េប ។ មន្ត  ។ 

 [៧៣២] យស  របូយតនំ នុបបជជិស តិ តស  

មនយតនំ ។ េប ។ ធមម យតនំ ន និរុជឈសិ តីតិ ។ 

បចឆិមភវកិនំ ឧបបជជន្ត នំ េយ ច អរបូំ ឧបបជជិ ្វ  

បរនិិព្វ យិស ន្តិ េតសំ របូយតនំ នុបបជជិស តិ េន 

ច េតសំ ធមម យតនំ ន និរុជឈសិ តិ បរនិិព្វន្ត នំ 

េតសំ របូយតនញច  នុបបជជិស តិ ធមម យតនញច  ន 

និរុជឈសិ តិ ។ យស   បន ធមម យតនំ ។ េប ។ 

មន្ត       ។ 
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៣៩៣ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទនិេ ធ រៈ 

 [៧៣១] ឃនយតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនេកើតេឡើង 

មនយតនៈ ។ េប ។ ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទ 

េទឬ ។ ប ្ត ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កលចប់បដិសនធិ 

ពួកសត្វ  ចូលេទ កន់រូបវចរភព និងកន់អរូបវចរភពេហើយ 

នឹងបរនិិព្វ ន ឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង ែត 

ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជនឹងមិនរលត់េទេទ ពួក 

សត្វ កលបរនិិព្វ ន ឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើត 

េឡើងផង ធមម យតនៈ នឹងមិនរលត់េទផង ។ មួយយ៉ងេទៀត 

ធមម យតនៈ     របស់សត្វ      ។   េប   ។     េអើ     ។ 

 [៧៣២] រូបយតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនេកើតេឡើង 

មនយតនៈ ។ េប ។ ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់ 

េទេទឬ ។ ប ្ត ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កលចប់បដិសនធិ 

ពួកសត្វ  ចូលេទ កន់អរូបភពេហើយ នឹងបរនិិព្វ ន រូបយតនៈ 

របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង ែតធមម យតនៈ របស់សត្វទងំ- 

េនះ មិនែមនជនឹងមិនរលត់េទេទ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន រូបយ- 

តនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងផង ធមម យតនៈ នឹងមិនរលត់ 

េទផង   ។   មួយយ៉ងេទៀត   ធមម យតនៈ   របស់សត្វ    ។  េប  ។   េអើ   ។ 
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៣៩៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៧៣៣] យស  មនយតនំ នុបបជជិស តិ តស  

ធមម យតនំ ន និរុជឈសិ តីតិ ។ បចឆិមភវកិនំ ឧប- 

បជជន្ត នំ េតសំ មនយតនំ នុបបជជិស តិ េន ច 

េតសំ ធមម យតនំ ន និរុជឈសិ តិ បរនិិព្វន្ត នំ េតសំ 

មនយតនញច  នុបបជជិស តិ ធមម យតនញច  ន និរុជឈ-ិ 

ស តិ ។ យស   បន ធមម យតនំ ន និរុជឈសិ តិ 

តស      មនយតនំ     នុបបជជិស តីតិ     ។     មន្ត      ។ 

 [៧៣៤] យតថ ចកខ យតនំ នុបបជជិស តិ ។ េប ។ 

 [៧៣៥] យស  យតថ ចកខ យតនំ នុបបជជិ- 

ស តិ តស  តតថ េ យតនំ ន និរុជឈសិ តីតិ ។ 

បចឆិមភវកិនំ បញច េ ករ ំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ 

ចកខ យតនំ នុបបជជិស តិ េន ច េតសំ តតថ េ - 

យតនំ ន និរុជឈសិ តិ បញច េ កេរ បរនិិព្វន្ត នំ 

អសញញស ្ត នំ អរបូនំ េតសំ តតថ ចកខ យតនញច  

នុបបជជិស តិ េ យតនញច  ន និរុជឈសិ តិ ។ 

យស   បន យតថ េ យតនំ ។ េប ។ - 

មន្ត      ។ 
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៣៩៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៧៣៣] មនយតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនេកើតេឡើង 
ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទេទឬ ។ ពួកសត្វ 
ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កលចប់បដិសនធិ មនយតនៈ របស់សត្វទងំ- 
េនះ នឹងមិនេកើតេឡើង ែតធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមន 
ជនឹងមិនរលត់េទេទ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន មនយតនៈ របស់ 
សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងផង ធមម យតនៈ នឹងមិនរលត់េទផង ។ 
មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនរលត់េទ មន- 
យតនៈ    របស់សត្វេនះ    នឹងមិនេកើតេឡើងេទឬ    ។    េអើ    ។ 
 [៧៣៤] ចកខ យតនៈ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទី  ។ េប ។ 
 [៧៣៥] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនេកើតេឡើង កនុង 
ទី  េ យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ 
ឬ ។ ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កលចូលេទ កន់បញច េ ករ- 
ភព ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ 
ែតេ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមននឹងមិនរលត់េទ កនុង 
ទីេនះេទ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងបញច េ ករភព ពួកអសញញ- 
សត្វ និងពួកអរូប្រពហម ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើត 
េឡើងផង េ យតនៈ នឹងមិនរលត់េទផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ង 
េទៀត    េ យតនៈ     របស់សត្វ     កនុងទី     ។  េប  ។   េអើ   ។ 
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៣៩៥ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទនិេ ធ េ  

 [៧៣៦] យស  យតថ ចកខ យតនំ នុបបជជិ- 

ស តិ តស  តតថ ឃនយតនំ ន និរុជឈសិ តីតិ ។  

បចឆិមភវកិនំ កមវចរ ំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ 

ចកខ យតនំ នុបបជជិស តិ េន ច េតសំ តតថ ឃ- 

នយតនំ ន និរុជឈសិ តិ កមវចេរ បរនិិព្វន្ត នំ 

របូវចេរ បចឆិមភវកិនំ អសញញស ្ត នំ អរបូនំ 

េតសំ តតថ ចកខ យតនញច  នុបបជជិស តិ ឃនយ- 

តនញច  ន និរុជឈសិ តិ ។ យស   បន យតថ 

ឃនយតនំ ន និរុជឈសិ តិ តស  តតថ ចកខ យ- 

តនំ នុបបជជិស តីតិ ។ របូវច នំ េតសំ តតថ 

ឃនយតនំ ន និរុជឈសិ តិ េន ច េតសំ តតថ 

ចកខ យតនំ នុបបជជិស តិ កមវចេរ បរនិិព្វន្ត នំ 

របូវចេរ បចឆិមភវកិនំ អសញញស ្ត នំ អរបូនំ 

េតសំ តតថ ឃនយតនញច  ន និរុជឈសិ តិ ចកខ - 

យតនញច       នុបបជជិស តិ      ។ 
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៣៩៥ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទនិេ ធ រៈ 

 [៧៣៦] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនេកើតេឡើង កនុង 

ទី  ឃនយតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះ 

េទឬ ។ ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កលចូលេទ កន់កម- 

វចរភព ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទី 

េនះ ែតឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជនឹងមិនរលត់េទ 

កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងកមវចរភព និងកនុងរូប- 

វចរភព ពួកអសញញសត្វ និងពួកអរូប្រពហម ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំ- 

េនះ នឹងមិនេកើតេឡើងផង ឃនយតនៈ នឹងមិនរលត់េទផង កនុងទី 

េនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត ឃនយតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនរលត់ 

េទ កនុងទី  ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុង 

ទីេនះេទឬ ។ ឃនយតនៈ របស់ពួកសត្វ ជរូបវចរៈេនះ នឹង 

មិនរលត់េទ កនុងទីេនះ ែតចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិន 

ែមនជនឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុង 

បចឆិមភព កលបរនិិព្វ ន កនុងកមវចរភព និងកនុងរូបវចរភព ពួក 

អសញញសត្វ និងពួកអរូប្រពហម ឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 

នឹងមិនរលត់េទផង   ចកខ យតនៈ   នឹងមិនេកើតេឡើងផង   កនុងទីេនះ   ។ 
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៣៩៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៧៣៧] យស  យតថ ចកខ យតនំ នុបបជជិ- 

ស តិ តស  តតថ របូយតនំ ន និរុជឈសិ តីតិ ។  

បចឆិមភវកិនំ បញច េ ករ ំ ឧបបជជន្ត នំ អសញញ- 

ស ្ត នំ េតសំ តតថ ចកខ យតនំ នុបបជជិស តិ េន 

ច េតសំ តតថ របូយតនំ ន និរុជឈសិ តិ បញច េ - 

កេរ បរនិិព្វន្ត នំ អរបូនំ េតសំ តតថ ចកខ យ- 

តនញច  នុបបជជិស តិ របូយតនញច  ន និរុជឈសិ តិ ។ 

យស   បន យតថ របូយតនំ ។ េប ។ មន្ត  ។ 

 [៧៣៨] យស  យតថ ចកខ យតនំ នុបបជជិស តិ 

តស  តតថ មនយតនំ ន និរុជឈសិ តីតិ ។ បចឆិម- 

ភវកិនំ បញច េ ករ ំ ឧបបជជន្ត នំ អរបូនំ េតសំ តតថ 

ចកខ យតនំ នុបបជជិស តិ េន ច េតសំ តតថ មន- 

យតនំ ន និរុជឈសិ តិ បរនិិព្វន្ត នំ អសញញស ្ត ន ំ

េតសំ តតថ ចកខ យតនញច  នុបបជជិស តិ មនយតនញច  

ន និរុជឈសិ តិ ។ យស   បន យតថ មនយតនំ 

។   េប   ។      មន្ត      ។ 
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៣៩៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៧៣៧] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនេកើតេឡើង កនុង 
ទី  រូបយតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះែដរ 
ឬ ។ ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កលចូលេទ កន់បញច េ ករ- 
ភព និងពួកអសញញសត្វ ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិន 
េកើតេឡើង កនុងទីេនះ ែតរូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមន 
ជនឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងបញច - 
េ ករភព និងពួកអរូប្រពហម ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹង 
មិនេកើតេឡើងផង រូបយតនៈ នឹងមិនរលត់េទផង កនុងទីេនះ ។ 
មួយយ៉ងេទៀត រូបយតនៈ របស់សត្វ  កនុងទី  ។ េប ។ េអើ ។ 
 [៧៣៨] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនេកើតេឡើង កនុង 
ទី  មនយតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ 
ឬ ។ ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កលចូលេទ កន់បញច - 
េ ករភព និងពួកអរូប្រពហម ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹង 
មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ ែតមនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិន 
ែមនជនឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន និង 
ពួកអសញញសត្វ ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង 
ផង មនយតនៈ នឹងមិនរលត់េទផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ង 
េទៀត    មនយតនៈ    របស់សត្វ     កនុងទី     ។    េប   ។    េអើ   ។ 
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៣៩៧ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទនិេ ធ េ  

 [៧៣៩] យស  យតថ ចកខ យតនំ នុបបជជិ- 

ស តិ តស  តតថ ធមម យតនំ ន និរុជឈសិ តីតិ ។ 

បចឆិមភវកិនំ បញច េ ករ ំ ឧបបជជន្ត នំ អសញញ- 

ស ្ត នំ អរបូនំ េតសំ តតថ ចកខ យតនំ នុបបជជិ- 

ស តិ េន ច េតសំ តតថ ធមម យតនំ ន និរុជឈ-ិ 

ស តិ បរនិិព្វន្ត នំ េតសំ តតថ ចកខ យតនញច  

នុបបជជិស តិ ធមម យតនញច  ន និរុជឈសិ តិ ។ យស  

 បន យតថ ធមម យតនំ ។ េប ។ មន្ត  ។ 

 [៧៤០] យស  យតថ ឃនយតនំ នុបបជជិស តិ 

តស  តតថ របូយតនំ ន និរុជឈសិ តីតិ ។ បចឆិម- 

ភវកិនំ កមវចរ ំ ឧបបជជន្ត នំ របូវច នំ េតសំ 

តតថ ឃនយតនំ នុបបជជិស តិ េន ច េតសំ 

តតថ របូយតនំ ន និរុជឈសិ តិ បញច េ កេរ 

បរនិិព្វន្ត នំ អរបូនំ េតសំ តតថ ឃនយតនញច  

នុបបជជិស តិ របូយតនញច  ន និរុជឈសិ តិ ។ យស  

      បន      យតថ      របូយតនំ      ។   េប   ។      មន្ត       ។ 
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៣៩៧ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទនិេ ធ រៈ 

 [៧៣៩] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនេកើតេឡើង កនុង 
ទី  ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ 
ឬ ។ ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កលចូលេទ កន់បញច - 
េ ករភព ពួកអសញញសត្វ និងពួកអរូប្រពហម ចកខ យតនៈ របស់ 
សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ ែតធមម យតនៈ របស់ 
សត្វទងំេនះ មិនែមនជនឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ 
កលបរនិិព្វ ន ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងផង 
ធមម យតនៈ នឹងមិនរលត់េទផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត 
ធមម យតនៈ     របស់សត្វ      កនុងទី      ។   េប   ។     េអើ     ។ 
 [៧៤០] ឃនយតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនេកើតេឡើង កនុង 
ទី  រូបយតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ 
ឬ ។ ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កលចូលេទ កន់កមវចរភព 
និងពួកសត្វ ជរូបវចរៈ ឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិន 
េកើតេឡើង កនុងទីេនះ ែតរូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជ 
នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងបញច េ - 
ករភព និងពួកអរូប្រពហម ឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិន 
េកើតេឡើងផង រូបយតនៈ នឹងមិនរលត់េទផង កនុងទីេនះ ។ មួយ 
យ៉ងេទៀត   រូបយតនៈ   របស់សត្វ    កនុងទី    ។  េប  ។   េអើ   ។ 
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៣៩៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៧៤១] យស  យតថ ឃនយតនំ នុបបជជិស - 

តិ តស  តតថ មនយតនំ ន និរុជឈសិ តីតិ ។ បចឆ-ិ 

មភវកិនំ កមវចរ ំ ឧបបជជន្ត នំ របូវច នំ អ- 

របូវច នំ េតសំ តតថ ឃនយតនំ នុបបជជិស តិ 

េន ច េតសំ តតថ មនយតនំ ន និរុជឈសិ តិ បរ-ិ 

និព្វន្ត នំ អសញញស ្ត នំ េតសំ តតថ ឃនយតនញច  

នុបបជជិស តិ មនយតនញច  ន និរុជឈសិ តិ ។ យស  

 បន យតថ មនយតនំ ។ េប ។ មន្ត  ។ 

 [៧៤២] យស  យតថ ឃនយតនំ នុបបជជិ- 

ស តិ តស  តតថ ធមម យតនំ ន និរុជឈសិ តីតិ ។ បចឆិ- 

មភវកិនំ កមវចរ ំ ឧបបជជន្ត នំ របូវច នំ អរបូ- 

វច នំ េតសំ តតថ ឃនយតនំ នុបបជជិស តិ េន 

ច េតសំ តតថ ធមម យតនំ ន និរុជឈសិ តិ បរ-ិ 

និព្វន្ត នំ េតសំ តតថ ឃនយតនញច  នុបបជជិស តិ 

ធមម យតនញច  ន និរុជឈសិ តិ ។ យស   បន យតថ 

ធមម យតនំ     ។   េប   ។     មន្ត      ។ 
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៣៩៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៧៤១] ឃនយតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនេកើតេឡើង កនុង 
ទី  មនយតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ 
ឬ ។ ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កលចូលេទ កន់កម- 
វចរភព និងពួកសត្វ ជរូបវចរៈ និងជអរូបវចរៈេនះ ឃនយ- 
តនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ ែតមនយតនៈ 
របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជនឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ 
កលបរនិិព្វ ន និងពួកអសញញសត្វ ឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 
នឹងមិនេកើតេឡើងផង មនយតនៈ នឹងមិនរលត់េទផង កនុងទីេនះ ។ 
មួយយ៉ងេទៀត មនយតនៈ របស់សត្វ  កនុងទី  ។ េប ។ េអើ ។ 
 [៧៤២] ឃនយតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនេកើតេឡើង កនុង 
ទី  ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ 
ឬ ។ ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កលចូលេទ កន់កមវច- 
រភព និងពួកសត្វ ជរូបវចរៈ និងជអរូបវចរៈ ឃនយតនៈ របស់ 
សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ ែតធមម យតនៈ របស់ 
សត្វទងំេនះ មិនែមនជនឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ 
កលបរនិិព្វ ន ឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង 
ផង ធមម យតនៈ នឹងមិនរលត់េទផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ង 
េទៀត    ធមម យតនៈ    របស់សត្វ     កនុងទី     ។   េប   ។    េអើ    ។ 
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៣៩៩ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទនិេ ធ េ  

 [៧៤៣] យស  យតថ របូយតនំ នុបបជជិស តិ 

តស  តតថ មនយតនំ ន និរុជឈសិ តីតិ ។ បចឆិម- 

ភវកិនំ បញច េ ករ ំ ឧបបជជន្ត នំ អរបូនំ េតសំ 

តតថ របូយតនំ នុបបជជិស តិ េន ច េតសំ តតថ 

មនយតនំ ន និរុជឈសិ តិ បរនិិព្វន្ត នំ េតសំ តតថ 

របូយតនញច  នុបបជជិស តិ មនយតនញច  ន និរុជឈ-ិ 

ស តិ ។ យស   បន យតថ មនយតនំ ន 

និរុជឈសិ តិ តស  តតថ របូយតនំ នុបបជជិស តីតិ ។ 

អសញញស ្ត នំ េតសំ តតថ មនយតនំ ន និរុជឈ-ិ 

ស តិ េន ច េតសំ តតថ របូយតនំ នុបបជជិស តិ 

បរនិិព្វន្ត នំ េតសំ តតថ មនយតនញច  ន និរុជឈ-ិ 

ស តិ      របូយតនញច       នុបបជជិស តិ      ។ 

 [៧៤៤] យស  យតថ របូយតនំ នុបបជជិស - 

តិ        តស        តតថ        ធមម យតនំ       ន       និរុជឈសិ តីតិ       ។ 
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៣៩៩ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទនិេ ធ រៈ 

 [៧៤៣] រូបយតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនេកើតេឡើង កនុង 

ទី  មនយតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ 

ឬ ។ ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កលចូលេទ កន់បញច - 

េ ករភព និងពួកអរូប្រពហម រូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹង 

មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ ែតមនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិន 

ែមនជនឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន រូប- 

យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងផង មនយតនៈ នឹង 

មិនរលត់េទផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត មនយតនៈ របស់ 

សត្វ  នឹងមិនរលត់េទ កនុងទី  រូបយតនៈ របស់សត្វេនះ 

នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ មនយតនៈ របស់ពួកអសញញ- 

សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះ ែតរូបយតនៈ របស់សត្វទងំ- 

េនះ មិនែមនជនឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ កលបរ-ិ 

និព្វ ន មនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនរលត់េទផង រូប- 

យតនៈ    នឹងមិនេកើតេឡើងផង    កនុងទីេនះ    ។ 

 [៧៤៤] រូបយតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនេកើតេឡើង កនុង 

ទី    ធមម យតនៈ   របស់សត្វេនះ   នឹងមិនរលត់េទ   កនុងទីេនះេទឬ   ។ 
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៤០០ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

បចឆិមភវកិនំ បញច េ ករ ំ ឧបបជជន្ត នំ អរបូនំ េតសំ 

តតថ របូយតនំ នុបបជជិស តិ េន ច េតសំ តតថ 

ធមម យតនំ ន និរុជឈសិ តិ បរនិិព្វន្ត នំ េតសំ តតថ 

របូយតនញច  នុបបជជិស តិ ធមម យតនញច  ន និរុជឈ-ិ 

ស តិ ។ យស   បន យតថ ធមម យតនំ ។ 

េប      ។      មន្ត       ។ 

 [៧៤៥] យស  យតថ មនយតនំ នុបបជជិស តិ 

តស  តតថ ធមម យតនំ ន និរុជឈសិ តីតិ ។ បចឆិម- 

ភវកិនំ ឧបបជជន្ត នំ អសញញស ្ត នំ េតសំ តតថ 

មនយតនំ នុបបជជិស តិ េន ច េតសំ តតថ ធមម - 

យតនំ ន និរុជឈសិ តិ បរនិិព្វន្ត នំ េតសំ តតថ ម- 

នយតនញច  នុបបជជិស តិ ធមម យតនញច  ន និរុ- 

ជឈសិ តិ ។ យស   បន យតថ ធមម យតនំ ន 

និរុជឈសិ តិ តស  តតថ មនយតនំ នុបបជជិស តីតិ ។ 

មន្ត       ។ 
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៤០០ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កលចូលេទ កន់បញច េ ករភព 

និងពួកអរូប្រពហម រូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង 

កនុងទីេនះ ែតធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជនឹងមិន 

រលត់េទ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន រូបយតនៈ របស់ 

សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងផង ធមម យតនៈ នឹងមិនរលត់េទផង 

កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់សត្វ  កនុងទី 

     ។   េប   ។     េអើ     ។ 

 [៧៤៥] មនយតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនេកើតេឡើង កនុង 

ទី  ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ 

ឬ ។ ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កលចប់បដិសនធិ និងពួក 

អសញញសត្វ មនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុង 

ទីេនះ ែតធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជនឹងមិនរលត់ 

េទ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន មនយតនៈ របស់សត្វ 

ទងំេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងផង ធមម យតនៈ នឹងមិនរលត់េទផង កនុង 

ទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិន 

រលត់េទ កនុងទី  មនយតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង 

កនុងទីេនះេទឬ   ។   េអើ   ។ 
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៤០១ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទនិេ ធ េ  

 [៧៤៦] យស  ចកខ យតនំ ឧបបជជតិ តស  

េ យតនំ និរុជឈ ិ ថ តិ ។ មន្ត  ។ យស   

បន េ យតនំ និរុជឈតិថ តស  ចកខ យតនំ 

ឧបបជជតីតិ ។ សេព្វសំ ចវន្ត នំ អចកខុ កនំ ឧប- 

បជជន្ត នំ េតសំ េ យតនំ និរុជឈតិថ េន ច 

េតសំ ចកខ យតនំ ឧបបជជតិ សចកខុ កនំ ឧបបជជន្ត នំ 

េតសំ េ យតនញច  និរុជឈតិថ ចកខ យតនញច  ឧបប- 

ជជតិ ។ យថ ឧបបទ េរ បចចុបបេនននតី  បុចឆ  វ-ិ 

ភ ្ត  ឯវ ំ ឧបបទនិេ េធបិ បចចុបបេនននតី  បុចឆ  

អនុេ មមប ិ     បចចនិយមប ិ     វភិជិតព្វំ      ។ 

 [៧៤៧] យស  ចកខ យតនំ ឧបបជជតិ តស  

េ យតនំ និរុជឈសិ តីតិ ។ មន្ត  ។ យស  

 បន េ យតនំ និរុជឈសិ តិ តស  ចកខ - 

យតនំ ឧបបជជតីតិ ។ សេព្វសំ ចវន្ត នំ អចកខុ - 

កនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ េ យតនំ និរុ- 

ជឈសិ តិ         េន        ច        េតសំ         ចកខ យតនំ        ឧបបជជតិ 
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៤០១ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទនិេ ធ រៈ 

 [៧៤៦] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើង េ យ- 
តនៈ របស់សត្វេនះ រលត់េហើយែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត 
េ យតនៈ របស់សត្វ  រលត់េហើយ ចកខ យតនៈ របស់សត្វ 
េនះ េកើតេឡើងែដរឬ ។ ពួកសត្វទងំអស់ ែដលមិនមនចកខុ  កល 
ចយុត កលចប់បដិសនធិ េ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ រលត់ 
េហើយ ែតចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងេទ ពួក 
សត្វ ែដល្របកបេ យចកខុ  កលចប់បដិសនធិ េ យតនៈ របស់ 
សត្វទងំេនះ រលត់េហើយផង ចកខ យតនៈ េកើតេឡើងផង ។ បុចឆ  
ជអតីត េ យបចចុបបនន ែដលេ កែចកេហើយ កនុងឧបបទ រៈយ៉ង 

 ឯបុចឆ  ជអតីត េ យបចចុបបនន ែដលេ កែចកេហើយ កនុងឧបបទៈ 
និងនិេ ធៈ ក៏យ៉ងេនះែដរ បណ្ឌិ ត ្រតូវែបងែចក ជអនុេ មផង 
ជបដិេ មផងចុះ   ។ 
 [៧៤៧] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើង េ យ- 
តនៈ របស់សត្វេនះ នឹងរលត់េទែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ង 
េទៀត េ យតនៈ របស់សត្វ  នឹងរលត់េទ ចកខ យតនៈ 
របស់សត្វេនះ េកើតេឡើងែដរឬ ។ ពួកសត្វទងំអស់ ែដលមិនមនចកខុ  
កលចយុត កលចប់បដិសនធិ េ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 
នឹងរលត់េទ     ែតចកខ យតនៈ     របស់សត្វទងំេនះ    មិនេកើតេឡើងេទ 
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៤០២ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

សចកខុ កនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ េ យតនញច  

និរុជឈសិ តិ      ចកខ យតនញច       ឧបបជជតិ      ។ 

 [៧៤៨] យស  ចកខ យតនំ ឧបបជជតិ តស  

ឃនយតនំ និរុជឈសិ តីតិ ។ បចឆិមភវកិនំ របូ- 

វចរ ំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ ចកខ យតនំ ឧបបជជតិ េន 

ច េតសំ ឃនយតនំ និរុជឈសិ តិ ឥតេរសំ សចកខុ - 

កនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ ចកខ យតនញច  ឧបបជជតិ 

ឃនយតនញច  និរុជឈសិ តិ ។ យស   បន ឃ- 

នយតនំ និរុជឈសិ តិ តស  ចកខ យតនំ ឧបបជជ- 

តីតិ ។ សេព្វសំ ចវន្ត នំ អចកខុ កនំ ឧបបជជន្ត នំ 

េតសំ ឃនយតនំ និរុជឈសិ តិ េន ច េតសំ 

ចកខ យតនំ ឧបបជជតិ សចកខុ កនំ ឧបបជជន្ត នំ 

េតសំ ឃនយតនញច  និរុជឈសិ តិ ចកខ យតនញច  

ឧបបជជតិ      ។ 
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៤០២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ពួកសត្វ ែដល្របកបេ យចកខុ  កលចប់បដិសនធិ េ យតនៈ 

របស់សត្វទងំេនះ នឹងរលត់េទផង ចកខ យតនៈ េកើតេឡើងផង ។ 

 [៧៤៨] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើង ឃនយ- 

តនៈ របស់សត្វេនះ នឹងរលត់េទែដរឬ ។ ពួកសត្វ ែដលេកើត 

កនុងបចឆិមភព កលចូលេទ កន់រូបវចរភព ចកខ យតនៈ របស់សត្វ 

ទងំេនះ េកើតេឡើង ែតឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិន 

រលត់េទេទ ពួកសត្វ េ្រកេនះ ែដល្របកបេ យចកខុ  កលចប់ 

បដិសនធិ ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ េកើតេឡើងផង ឃន- 

យតនៈ នឹងរលត់េទផង ។ មួយយ៉ងេទៀត ឃនយតនៈ របស់ 

សត្វ  នឹងរលត់េទ ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ េកើតេឡើងែដរ 

ឬ ។ ពួកសត្វទងំអស់ ែដលមិនមនចកខុ  កលចយុត កលចប់បដិ- 

សនធិ ឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងរលត់េទ ែតចកខ យ- 

តនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងេទ ពួកសត្វ ែដល្របកប 

េ យចកខុ  កលចប់បដិសនធិ ឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹង 

រលត់េទផង   ចកខ យតនៈ   េកើតេឡើងផង   ។ 
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៤០៣ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទនិេ ធ េ  

 [៧៤៩] យស  ចកខ យតនំ ឧបបជជតិ តស  

របូយតនំ និរុជឈសិ តីតិ ។ មន្ត  ។ យស   

បន របូយតនំ និរុជឈសិ តិ តស  ចកខ យតនំ ឧបប- 

ជជតីតិ ។ សេព្វសំ ចវន្ត នំ អចកខុ កនំ ឧបបជជន្ត នំ 

េតសំ របូយតនំ និរុជឈសិ តិ េន ច េតសំ ចកខ - 

យតនំ ឧបបជជតិ សចកខុ កនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ 

របូយតនញច  និរុជឈសិ តិ ចកខ យតនញច  ឧបបជជតិ ។ 

 [៧៥០] យស  ចកខ យតនំ ឧបបជជតិ តស  

មនយតនំ និរុជឈសិ តីតិ ។ មន្ត  ។ យស   

បន មនយតនំ និរុជឈសិ តិ តស  ចកខ យតនំ 

ឧបបជជតីតិ ។ សេព្វសំ ចវន្ត នំ អចកខុ កនំ ឧប- 

បជជន្ត នំ េតសំ មនយតនំ និរុជឈសិ តិ េន ច 

េតសំ ចកខ យតនំ ឧបបជជតិ សចកខុ កនំ ឧបប- 

ជជន្ត នំ េតសំ មនយតនញច  និរុជឈសិ តិ ចកខ យ- 

តនញច       ឧបបជជតិ      ។ 
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៤០៣ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទនិេ ធ រៈ 

 [៧៤៩] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើង រូបយតនៈ 

របស់សត្វេនះ នឹងរលត់េទែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត 

រូបយតនៈ របស់សត្វ  នឹងរលត់េទ ចកខ យតនៈ របស់សត្វ 

េនះ េកើតេឡើងែដរឬ ។ ពួកសត្វទងំអស់ ែដលមិនមនចកខុ  កល 

ចយុត កលចប់បដិសនធិ រូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងរលត់េទ 

ែតចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើង ពួកសត្វ ែដល 

្របកបេ យចកខុ  កលចប់បដិសនធិ រូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 

នឹងរលត់េទផង    ចកខ យតនៈ    េកើតេឡើងផង    ។ 

 [៧៥០] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើង មនយតនៈ 

របស់សត្វេនះ នឹងរលត់េទែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត 

មនយតនៈ របស់សត្វ  នឹងរលត់េទ ចកខ យតនៈ របស់សត្វ 

េនះ េកើតេឡើងែដរឬ ។ ពួកសត្វទងំអស់ ែដលមិនមនចកខុ  កល 

ចយុត កលចប់បដិសនធិ មនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងរលត់ 

េទ ែតចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងេទ ពួកសត្វ 

ែដល្របកបេ យចកខុ  កលចប់បដិសនធិ មនយតនៈ របស់សត្វទងំ- 

េនះ    នឹងរលត់េទផង    ចកខ យតនៈ    េកើតេឡើងផង    ។ 
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៤០៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៧៥១] យស  ចកខ យតនំ ឧបបជជតិ តស  

ធមម យតនំ និរុជឈសិ តីតិ ។ មន្ត  ។ យស  

 បន ធមម យតនំ និរុជឈសិ តិ តស  ចកខ យតនំ 

ឧបបជជតីតិ ។ សេព្វសំ ចវន្ត នំ អចកខុ កនំ ឧ- 

បបជជន្ត នំ េតសំ ធមម យតនំ និរុជឈសិ តិ េន ច 

េតសំ ចកខ យតនំ ឧបបជជតិ សចកខុ កនំ ឧបប- 

ជជន្ត នំ េតសំ ធមម យតនញច  និរុជឈសិ តិ ចកខ យត- 

នញច       ឧបបជជតិ      ។ 

 [៧៥២] យស  ឃនយតនំ ឧបបជជតិ តស  

របូយតនំ ។ េប ។ មនយតនំ ធមម យតនំ និរុជឈ-ិ 

ស តតីិ ។ មន្ត  ។ យស   បន ធមម យតនំ 

និរុជឈសិ តិ តស  ឃនយតនំ ឧបបជជតីតិ ។ 

សេព្វសំ ចវន្ត នំ អឃនកនំ ឧបបជជន្ត នំ 

េតសំ ធមម យតនំ និរុជឈសិ តិ េន ច េតសំ ឃ- 

នយតនំ ឧបបជជតិ សឃនកនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ 

ធមម យតនញច       និរុជឈសិ តិ      ឃនយតនញច       ឧបបជជតិ      ។ 
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៤០៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៧៥១] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើង ធមម យ- 

តនៈ របស់សត្វេនះ នឹងរលត់េទែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត 

ធមម យតនៈ របស់សត្វ  នឹងរលត់េទ ចកខ យតនៈ របស់សត្វ 

េនះ េកើតេឡើងែដរឬ ។ ពួកសត្វទងំអស់ ែដលមិនមនចកខុ  កល 

ចយុត កលចប់បដិសនធិ ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងរលត់ 

េទ ែតចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងេទ ពួកសត្វ 

ែដល្របកបេ យចកខុ  កលចប់បដិសនធិ ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំ- 

េនះ    នឹងរលត់េទផង    ចកខ យតនៈ    េកើតេឡើងផង    ។ 

 [៧៥២] ឃនយតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើង រូបយ- 

តនៈ ។ េប ។ មនយតនៈ ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងរលត់ 

េទែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់សត្វ  

នឹងរលត់េទ ឃនយតនៈ របស់សត្វេនះ េកើតេឡើងែដរឬ ។ 

ពួកសត្វទងំអស់ ែដលមិនមនឃនៈ កលចយុត កលចប់បដិសនធិ 

ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងរលត់េទ ែតឃនយតនៈ របស់ 

សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងេទ ពួកសត្វ ែដល្របកបេ យឃនៈ 

កលចប់បដិសនធិ ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងរលត់េទផង 

ឃនយតនៈ    េកើតេឡើងផង    ។ 
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៤០៥ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទនិេ ធ េ  

 [៧៥៣] យស  របូយតនំ ឧបបជជតិ តស  

មនយតនំ ។ េប ។ ធមម យតនំ និរុជឈសិ តីតិ ។ - 

មន្ត  ។ យស   បន ធមម យតនំ និរុជឈសិ តិ តស  

របូយតនំ ឧបបជជតីតិ ។ សេព្វសំ ចវន្ត នំ អរបូកនំ 

ឧបបជជន្ត នំ េតសំ ធមម យតនំ និរុជឈសិ តិ េន ច 

េតសំ របូយតនំ ឧបបជជតិ សរបូកនំ ឧបបជជន្ត នំ 

េតសំ ធមម យតនញច  និរុជឈសិ តិ របូយតនញច  ឧបប- 

ជជតិ      ។ 

 [៧៥៤] យស  មនយតនំ ឧបបជជតិ តស  

ធមម យតនំ និរុជឈសិ តីតិ ។ មន្ត  ។ យស  

 បន ធមម យតនំ និរុជឈសិ តិ តស  មនយតនំ ឧ- 

បបជជតីតិ ។ សេព្វសំ ចវន្ត នំ អចិត្តកនំ ឧបបជជន្ត នំ 

េតសំ ធមម យតនំ និរុជឈសិ តិ េន ច េតសំ មន- 

យតនំ ឧបបជជតិ សចិត្តកនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ 

ធមម យតនញច  និរុជឈសិ តិ មនយតនញច  ឧបប- 

ជជតិ      ។ 

 [៧៥៥]      យតថ        ចកខ យតនំ        ឧបបជជតិ        ។   េប   ។ 
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៤០៥ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទនិេ ធ រៈ 

 [៧៥៣] រូបយតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើង មនយ- 
តនៈ ។ េប ។ ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងរលត់េទែដរឬ ។ 
េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់សត្វ  នឹងរលត់េទ 
រូបយតនៈ របស់សត្វេនះ េកើតេឡើងែដរឬ ។ ពួកសត្វទងំអស់ 
ែដលមិនមនរូប កលចយុត កលចប់បដិសនធិ ធមម យតនៈ របស់ 
សត្វទងំេនះ នឹងរលត់េទ ែតរូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិន 
េកើតេឡើងេទ ពួកសត្វ ែដល្របកបេ យរូប កលចប់បដិសនធិ ធមម - 
យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងរលត់េទផង រូបយតនៈ េកើត 
េឡើងផង     ។ 
 [៧៥៤] មនយតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើង ធមម យតនៈ 
របស់សត្វេនះ នឹងរលត់េទែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម - 
យតនៈ របស់សត្វ  នឹងរលត់េទ មនយតនៈ របស់សត្វេនះ 
េកើតេឡើងែដរឬ ។ ពួកសត្វទងំអស់ ែដលមិនមនចិត្ត កលចយុត 
កលចប់បដិសនធិ ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងរលត់េទ ែត 
មនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងេទ ពួកសត្វ ែដល 
្របកបេ យចិត្ត កលចប់បដិសនធិ ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 
នឹងរលត់េទផង    មនយតនៈ    េកើតេឡើងផង    ។ 
 [៧៥៥]    ចកខ យតនៈ    េកើតេឡើង    កនុងទី     ។  េប  ។ 
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៤០៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៧៥៦] យស  យតថ ចកខ យតនំ ឧបបជជតិ 

តស  តតថ េ យតនំ និរុជឈសិ តីតិ ។ - 

មន្ត  ។ យស   បន យតថ េ យតនំ 

និរុជឈសិ តិ តស  តតថ ចកខ យតនំ ឧបបជជតីតិ ។ 

បញច េ ក  ចវន្ត នំ អចកខុ កនំ កមវចរ ំ ឧ- 

បបជជន្ត នំ េតសំ តតថ េ យតនំ និរុជឈសិ តិ 

េន ច េតសំ តតថ ចកខ យតនំ ឧបបជជតិ ស- 

ចកខុ កនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ េ យតនញច  

និរុជឈសិ តិ      ចកខ យតនញច       ឧបបជជតិ      ។ 

 [៧៥៧] យស  យតថ ចកខ យតនំ ឧបបជជតិ 

តស  តតថ ឃនយតនំ និរុជឈសិ តីតិ ។ របូ- 

វចរ ំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ ចកខ យតនំ ឧបបជជតិ 

េន ច េតសំ តតថ ឃនយតនំ និរុជឈសិ តិ ស- 

ចកខុ កនំ កមវចរ ំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ 

ចកខ យតនញច  ឧបបជជតិ ឃនយតនញច  និរុជឈសិ - 

តិ     ។     យស            បន    យតថ     ឃនយតនំ     និរុជឈសិ តិ 
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៤០៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៧៥៦] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើង កនុងទី  
េ យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងរលត់េទ កនុងទីេនះែដរឬ ។ 
េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត េ យតនៈ របស់សត្វ  នឹងរលត់េទ 
កនុងទី  ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ េកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ 
ពួកសត្វ ែដលមិនមនចកខុ  កលចយុត ចកបញច េ ករភព កលចូលេទ 
កន់កមវចរភព េ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងរលត់េទ កនុង 
ទីេនះ ែតចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ 
េទ ពួកសត្វ ែដល្របកបេ យចកខុ  កលចប់បដិសនធិ  េ យ- 
តនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងរលត់េទផង ចកខ យតនៈ េកើតេឡើង 
ផង    កនុងទីេនះ    ។ 
 [៧៥៧] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើង កនុងទី  
ឃនយតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងរលត់េទ កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួក 
សត្វ កលចូលេទ កន់រូបវចរភព ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 
េកើតេឡើង កនុងទីេនះ ែតឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិន 
រលត់េទ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ ែដល្របកបេ យចកខុ  កលចូល 
េទ កន់កមវចរភព ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ េកើតេឡើង 
ផង ឃនយតនៈ នឹងរលត់េទផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ង 
េទៀត      ឃនយតនៈ      របស់សត្វ       នឹងរលត់េទ      កនុងទី  
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៤០៧ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទនិេ ធ េ  

តស  តតថ ចកខ យតនំ ឧបបជជតីតិ ។ កមវ- 

ច  ចវន្ត នំ អចកខុ កនំ កមវចរ ំ ឧបបជជន្ត នំ 

េតសំ តតថ ឃនយតនំ និរុជឈសិ តិ េន ច េតសំ 

តតថ ចកខ យតនំ ឧបបជជតិ សចកខុ កនំ កមវចរ ំ

ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ ឃនយតនញច  និរុជឈ-ិ 

ស តិ      ចកខ យតនញច       ឧបបជជតិ      ។ 

 [៧៥៨] យស  យតថ ចកខ យតនំ ឧបបជជតិ 

តស  តតថ របូយតនំ និរុជឈសិ តីតិ ។ មន្ត  ។ 

យស   បន យតថ របូយតនំ និរុជឈសិ តិ តស  

តតថ ចកខ យតនំ ឧបបជជតីតិ ។ បញច េ ក  ចវន្ត នំ 

អចកខុ កនំ កមវចរ ំ ឧបបជជន្ត នំ អសញញស ្ត នំ 

េតសំ តតថ របូយតនំ និរុជឈសិ តិ េន ច េតសំ 

តតថ ចកខ យតនំ ឧបបជជតិ សចកខុ កនំ ឧបបជជន្ត នំ 

េតសំ តតថ របូយតនញច  និរុជឈសិ តិ ចកខ យតនញច  

ឧបបជជតិ      ។ 
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៤០៧ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទនិេ ធ រៈ 

ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ េកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួកសត្វ 

ែដលមិនមនចកខុ  កលចយុត ចកកមវចរភព កលចូលេទ កន់ 

កមវចរភព ឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងរលត់េទ កនុងទី 

េនះ ែតចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ 

េទ ពួកសត្វ ែដល្របកបេ យចកខុ  កលចូលេទ កន់កមវចរភព 

ឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងរលត់េទផង ចកខ យតនៈ េកើត 

េឡើងផង   កនុងទីេនះ   ។ 

 [៧៥៨] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើង កនុងទី  

រូបយតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងរលត់េទ កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ 

មួយយ៉ងេទៀត រូបយតនៈ របស់សត្វ  នឹងរលត់េទ កនុងទី  

ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ េកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួក 

សត្វ ែដលមិនមនចកខុ  កលចយុត ចកបញច េ ករភព កលចូលេទ 

កន់កមវចរភព និងពួកអសញញសត្វ រូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 

នឹងរលត់េទ កនុងទីេនះ ែតចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិន 

េកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ ែដល្របកបេ យចកខុ  កលចប់ 

បដិសនធិ រូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងរលត់េទផង ចកខ - 

យតនៈ    េកើតេឡើងផង    កនុងទីេនះ    ។ 



822 

 

៤០៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៧៥៩] យស  យតថ ចកខ យតនំ ឧបបជជតិ 

តស  តតថ មនយតនំ និរុជឈសិ តីតិ ។ មន្ត  ។ 

យស   បន យតថ មនយតនំ និរុជឈសិ តិ តស  

តតថ ចកខ យតនំ ឧបបជជតីតិ ។ បញច េ ក  

ចវន្ត នំ អចកខុ កនំ កមវចរ ំ ឧបបជជន្ត នំ អរបូន ំ

េតសំ តតថ មនយតនំ និរុជឈសិ តិ េន ច េតសំ 

តតថ ចកខ យតនំ ឧបបជជតិ សចកខុ កនំ ឧបបជជន្ត នំ 

េតសំ តតថ មនយតនញច  និរុជឈសិ តិ ចកខ យត- 

នញច       ឧបបជជតិ      ។ 

 [៧៦០] យស  យតថ ចកខ យតនំ ឧបបជជតិ 

តស  តតថ ធមម យតនំ និរុជឈសិ តីតិ ។ មន្ត  ។ 

យស   បន យតថ ធមម យតនំ និរុជឈសិ តិ តស  

តតថ ចកខ យតនំ ឧបបជជតីតិ ។ សេព្វសំ ចវន្ត នំ 

អចកខុ កនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ ធមម យតន ំ

និរុជឈសិ តិ េន ច េតសំ តតថ ចកខ យតនំ ឧបប- 

ជជតិ សចកខុ កនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ ធមម - 

យតនញច          និរុជឈសិ តិ        ចកខ យតនញច         ឧបបជជតិ        ។ 
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៤០៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៧៥៩] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើង កនុងទី  
មនយតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងរលត់េទ កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ 
មួយយ៉ងេទៀត មនយតនៈ របស់សត្វ  នឹងរលត់េទ កនុងទី  
ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ េកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួកសត្វ 
ែដលមិនមនចកខុ  កលចយុត ចកបញច េ ករភព កលចូលេទ កន់ 
កមវចរភព និងពួកអរូប្រពហម មនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹង 
រលត់េទ កនុងទីេនះ ែតចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើត 
េឡើង កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ ែដល្របកបេ យចកខុ  កលចប់បដិសនធិ 
មនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងរលត់េទផង ចកខ យតនៈ េកើត 
េឡើងផង   កនុងទីេនះ   ។ 
 [៧៦០] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើង កនុងទី  
ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងរលត់េទ កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ 
មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់សត្វ  នឹងរលត់េទ កនុងទី 

 ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ េកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ 
ពួកសត្វទងំអស់ ែដលមិនមនចកខុ  កលចយុត កលចប់បដិសនធិ 
ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងរលត់េទ កនុងទីេនះ ែតចកខ - 
យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ 
ែដល្របកបេ យចកខុ  កលចប់បដិសនធិ ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំ- 
េនះ    នឹងរលត់េទផង    ចកខ យតនៈ    េកើតេឡើងផង    កនុងទីេនះ    ។ 
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៤០៩ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទនិេ ធ េ  

 [៧៦១] យស  យតថ ឃនយតនំ ឧបបជជតិ 

តស  តតថ របូយតនំ និរុជឈសិ តីតិ ។ មន្ត  ។ 

យស   បន យតថ របូយតនំ និរុជឈសិ តិ តស  

តតថ ឃនយតនំ ឧបបជជតីតិ ។ កមវច  ចវន្ត នំ 

អឃនកនំ កមវចរ ំ ឧបបជជន្ត នំ របូវច ន ំ

េតសំ តតថ របូយតនំ និរុជឈសិ តិ េន ច េតសំ តតថ 

ឃនយតនំ ឧបបជជតិ សឃនកនំ ឧបបជជន្ត នំ 

េតសំ តតថ របូយតនញច  និរុជឈសិ តិ ឃនយតនញច  

ឧបបជជតិ      ។ 

 [៧៦២] យស  យតថ ឃនយតនំ ឧបបជជតិ 

តស  តតថ មនយតនំ និរុជឈសិ តីតិ ។ មន្ត  ។ 

យស   បន យតថ មនយតនំ និរុជឈសិ តិ តស  

តតថ ឃនយតនំ ឧបបជជតីតិ ។ កមវច  ចវន្ត នំ 

អឃនកនំ កមវចរ ំ ឧបបជជន្ត នំ របូវច ន ំ

អរបូវច នំ េតសំ តតថ មនយតនំ និរុជឈសិ តិ 

េន ច េតសំ តតថ ឃនយតនំ ឧបបជជតិ សឃ- 

នកនំ          ឧបបជជន្ត នំ         េតសំ         តតថ         មនយតនញច  
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៤០៩ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទនិេ ធ រៈ 

 [៧៦១] ឃនយតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើង កនុងទី 
 រូបយតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងរលត់េទ កនុងទីេនះែដរឬ ។ 

េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត រូបយតនៈ របស់សត្វ  នឹងរលត់េទ 
កនុងទី  ឃនយតនៈ របស់សត្វេនះ េកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរ 
ឬ ។ ពួកសត្វ ែដលមិនមនឃនៈ កលចយុត ចកកមវចរភព 
កលចូលេទ កន់កមវចរភព និងពួកសត្វ ជរូបវចរៈ រូបយតនៈ 
របស់សត្វទងំេនះ នឹងរលត់េទ កនុងទីេនះ ែតឃនយតនៈ របស់ 
សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ ែដល្របកប 
េ យឃនៈ កលចប់បដិសនធិ រូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹង 
រលត់េទផង   ឃនយតនៈ   េកើតេឡើងផង   កនុងទីេនះ   ។ 
 [៧៦២] ឃនយតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើង កនុងទី 

 មនយតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងរលត់េទ កនុងទីេនះែដរឬ ។ 
េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត មនយតនៈ របស់សត្វ  នឹងរលត់េទ កនុង 
ទី  ឃនយតនៈ របស់សត្វេនះ េកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ 
ពួកសត្វ ែដលមិនមនឃនៈ កលចយុត ចកកមវចរភព កលចូល 
េទ កន់កមវចរភព និងពួកសត្វ ជរូបវចរៈ និងជអរូបវចរៈ មន- 
យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងរលត់េទ កនុងទីេនះ ែតឃនយ- 
តនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ ែដល 
្របកបេ យឃនៈ   កលចប់បដិសនធិ  មនយតនៈ  របស់សត្វទងំេនះ 
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៤១០ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

និរុជឈសិ តិ      ឃនយតនញច       ឧបបជជតិ      ។ 

 [៧៦៣] យស  យតថ ឃនយតនំ ឧបបជជតិ 

តស  តតថ ធមម យតនំ និរុជឈសិ តីតិ ។ មន្ត  ។ 

យស   បន យតថ ធមម យតនំ និរុជឈសិ តិ តស  

តតថ ឃនយតនំ ឧបបជជតីតិ ។ សេព្វសំ ចវន្ត នំ 

អឃនកនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ ធមម យតនំ 

និរុជឈសិ តិ េន ច េតសំ តតថ ឃនយតនំ ឧបប- 

ជជតិ សឃនកនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ ធមម - 

យតនញច  និរុជឈសិ តិ ឃនយតនញច  ឧបបជជតិ ។ 

 [៧៦៤] យស  យតថ របូយតនំ ឧបបជជតិ តស  

តតថ មនយតនំ និរុជឈសិ តីតិ ។ អសញញសត្តំ ឧប- 

បជជន្ត នំ េតសំ តតថ របូយតនំ ឧបបជជតិ េន ច 

េតសំ មនយតនំ និរុជឈសិ តិ បញច េ ករ ំ ឧប- 

បជជន្ត នំ េតសំ តតថ របូយតនញច  ឧបបជជតិ មន- 

យតនញច  និរុជឈសិ តិ ។ យស   បន យតថ 

មនយតនំ        និរុជឈសិ តិ        តស         តតថ        របូយតនំ 
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៤១០ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

នឹងរលត់េទផង    ឃនយតនៈ    េកើតេឡើងផង    កនុងទីេនះ    ។ 
 [៧៦៣] ឃនយតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើង កនុងទី 

 ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងរលត់េទ កនុងទីេនះែដរឬ ។  
េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់សត្វ  នឹងរលត់េទ 
កនុងទី  ឃនយតនៈ របស់សត្វេនះ េកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរ 
ឬ ។ ពួកសត្វ ែដលមិនមនឃនៈ កលចយុត កលចប់បដិសនធិ 
ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងរលត់េទ កនុងទីេនះ ែតឃ- 
នយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ 
ែដល្របកបេ យឃនៈ កលចប់បដិសនធិ ធមម យតនៈ របស់សត្វ 
ទងំេនះ នឹងរលត់េទផង ឃនយតនៈ េកើតេឡើងផង កនុងទីេនះ ។ 
 [៧៦៤] រូបយតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើង កនុងទី  
មនយតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងរលត់េទ កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួក 
សត្វ កលចូលេទ កន់អសញញសត្វ រូបយតនៈ របស់សត្វទងំ- 
េនះ េកើតេឡើង កនុងទីេនះ ែតមនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹង 
មិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ កលចូលេទ កន់បញច េ - 
ករភព រូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ េកើតេឡើងផង មនយ- 
តនៈ នឹងរលត់េទផង  កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត មនយតនៈ 
របស់សត្វ     នឹងរលត់េទ    កនុងទី     រូបយតនៈ   របស់សត្វេនះ 



828 

 

៤១១ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទនិេ ធ េ  

ឧបបជជតីតិ ។ បញច េ ក  ចវន្ត នំ អរបូនំ េតសំ 

តតថ មនយតនំ និរុជឈសិ តិ េន ច េតសំ តតថ 

របូយតនំ ឧបបជជតិ បញច េ ករ ំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ 

តតថ មនយតនញច  និរុជឈសិ តិ របូយតនញច  ឧបបជជតិ ។ 

 [៧៦៥] យស  យតថ របូយតនំ ឧបបជជតិ 

តស  តតថ ធមម យតនំ និរុជឈសិ តីតិ ។ មន្ត  ។ 

យស   បន យតថ ធមម យតនំ និរុជឈសិ តិ តស  

តតថ របូយតនំ ឧបបជជតីតិ ។ សេព្វសំ ចវន្ត នំ 

អរបូកនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ ធមម យតនំ 

និរុជឈសិ តិ េន ច េតសំ តតថ របូយតន ំ

ឧបបជជតិ សរបូកនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ 

ធមម យតនញច        និរុជឈសិ តិ        របូយតនញច        ឧបបជជតិ       ។ 
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៤១១ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទនិេ ធ រៈ 

េកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួកសត្វ កលចយុត ចកបញច េ - 

ករភព និងពួកអរូប្រពហម មនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹង 

រលត់េទ កនុងទីេនះ ែតរូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើង 

កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ កលចូលេទ កន់បញច េ ករភព មនយ- 

តនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងរលត់េទផង រូបយតនៈ េកើតេឡើងផង 

កនុងទីេនះ   ។ 

 [៧៦៥] រូបយតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើង កនុងទី  

ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងរលត់េទ កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ 

មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់សត្វ  នឹងរលត់េទ កនុងទី  

រូបយតនៈ របស់សត្វេនះ េកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួកសត្វ 

ទងំអស់ ែដលមិនមនរូប កលចយុត កលចប់បដិសនធិ ធមម យតនៈ 

របស់សត្វទងំេនះ នឹងរលត់េទ កនុងទីេនះ ែតរូបយតនៈ របស់សត្វ 

ទងំេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ ែដល្របកបេ យរូប 

កលចប់បដិសនធិ ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងរលត់េទផង 

រូបយតនៈ    េកើតេឡើងផង    កនុងទីេនះ    ។ 
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៤១២ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៧៦៦] យស  យតថ មនយតនំ ឧបបជជតិ 

តស  តតថ ធមម យតនំ និរុជឈសិ តីតិ ។ មន្ត  ។ 

យស   បន យតថ ធមម យតនំ និរុជឈសិ តិ តស  

តតថ មនយតនំ ឧបបជជតីតិ ។ សេព្វសំ ចវន្ត នំ 

អចិត្តកនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ ធមម យតនំ 

និរុជឈសិ តិ េន ច េតសំ តតថ មនយតនំ ឧបប- 

ជជតិ សចិត្តកនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ ធមម - 

យតនញច  និរុជឈសិ តិ មនយតនញច  ឧបបជជតិ ។ 

 [៧៦៧] យស  ចកខ យតនំ នុបបជជតិ តស  

េ យតនំ ន និរុជឈសិ តីតិ ។ សេព្វសំ ចវន្ត - 

នំ អចកខុ កនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ ចកខ យតនំ 

នុបបជជតិ េន ច េតសំ េ យតនំ ន និរុជឈ-ិ 

ស តិ បញច េ កេរ បរនិិព្វន្ត នំ អរេូប បចឆិមភវកិនំ 

េយ ច អរបូំ ឧបបជជិ ្វ  បរនិពិ្វ យិស ន្តិ េតសំ ចវ- 

ន្ត នំ េតសំ ចកខ យតនញច  នុបបជជតិ េ យតនញច  

ន និរុជឈសិ តិ ។ យស   បន េ យតនំ ន និរុ- 

ជឈសិ តិ     តស      ចកខ យតនំ     នុបបជជតីតិ      ។     មន្ត      ។ 
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៤១២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៧៦៦] មនយតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើង កនុងទី  
ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងរលត់េទ កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ 
មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់សត្វ  នឹងរលត់េទ កនុងទី 

 មនយតនៈ របស់សត្វេនះ េកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ 
ពួកសត្វទងំអស់ ែដលមិនមនចិត្ត កលចយុត កលចប់បដិសនធិ 
ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងរលត់េទ កនុងទីេនះ ែតមនយ- 
តនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ ែដល 
្របកបេ យចិត្ត កលចប់បដិសនធិ ធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 
នឹងរលត់េទផង    មនយតនៈ    េកើតេឡើងផង    កនុងទីេនះ    ។ 
 [៧៦៧] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង េ - 
យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទែដរឬ ។ ពួកសត្វទងំអស់ 
ែដលមិនមនចកខុ  កលចយុត កលចប់បដិសនធិ ចកខ យតនៈ របស់សត្វ 
ទងំេនះ មិនេកើតេឡើង ែតេ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិន 
ែមនជនឹងមិនរលត់េទេទ ប ្ត ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងបញច េ - 
ករភព និងពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កនុងអរូបភព ពួកសត្វ  
ចូលេទ កន់អរូបភពេហើយ នឹងបរនិិព្វ ន សត្វទងំេនះ កលចយុត 
ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងផង េ យតនៈ 
នឹងមិនរលត់េទផង ។ មួយយ៉ងេទៀត េ យតនៈ របស់សត្វ  
នឹងមិនរលត់េទ  ចកខ យតនៈ  របស់សត្វេនះ  មិនេកើតេឡើងែដរឬ  ។  េអើ  ។ 
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៤១៣ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទនិេ ធ េ  

 [៧៦៨] យស  ចកខ យតនំ នុបបជជតិ តស  

ឃនយតនំ ន និរុជឈសិ តីតិ ។ សេព្វសំ ចវន្ត នំ 

អចកខុ កនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ ចកខ យតនំ នុបបជជតិ 

េន ច េតសំ ឃនយតនំ ន និរុជឈសិ តិ បញច េ - 

កេរ បរនិិព្វន្ត នំ អរេូប បចឆិមភវកិនំ េយ ច របូវ- 

ចរ ំ អរបូវចរ ំ ឧបបជជិ ្វ  បរនិិព្វ យិស ន្តិ េតសំ ចវ- 

ន្ត នំ េតសំ ចកខ យតនញច  នុបបជជតិ ឃនយតនញច  

ន និរុជឈសិ តិ ។ យស   បន ឃនយតនំ ន 

និរុជឈសិ តិ តស  ចកខ យតនំ នុបបជជតីតិ ។ បចឆិម- 

ភវកិនំ របូវចរ ំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ ឃនយតនំ 

ន និរុជឈសិ តិ េន ច េតសំ ចកខ យតនំ នុបបជជតិ 

បញច េ កេរ បរនិិព្វន្ត នំ អរេូប បចឆិមភវកិនំ េយ 

ច របូវចរ ំ អរបូវចរ ំ ឧបបជជិ ្វ  បរនិិព្វ យិស ន្តិ 

េតសំ ចវន្ត នំ េតសំ ឃនយតនញច  ន និរុជឈសិ - 

តិ      ចកខ យតនញច       នុបបជជតិ      ។ 
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៤១៣ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទនិេ ធ រៈ 

 [៧៦៨] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង ឃន- 
យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទែដរឬ ។ ពួកសត្វទងំអស់ 
ែដលមិនមនចកខុ  កលចយុត កលចប់បដិសនធិ ចកខ យតនៈ របស់ 
សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើង ែតឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 
មិនែមនជនឹងមិនរលត់េទេទ ប ្ត ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុង 
បញច េ ករភព និងពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កនុងអរូបភព ពួក 
សត្វ  ចូលេទ កន់រូបវចរភព និងកន់អរូបវចរភពេហើយ នឹង 
បរនិិព្វ ន សត្វទងំេនះ កលចយុត ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 
មិនេកើតេឡើងផង ឃនយតនៈ នឹងមិនរលត់េទផង ។ មួយយ៉ង 
េទៀត ឃនយតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនរលត់េទ ចកខ យតនៈ 
របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើងែដរឬ ។ ពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព 
កលចូលេទ កន់រូបវចរភព ឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹង 
មិនរលត់េទ ែតចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិនេកើត 
េឡើងេទ ប ្ត ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងបញច េ ករភព និងពួក 
សត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កនុងអរូបភព ពួកសត្វ  ចូលេទ កន់ 
រូបវចរភព និងកន់អរូបវចរភពេហើយ នឹងបរនិិព្វ ន សត្វទងំេនះ 
កលចយុត ឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនរលត់េទផង ចកខ - 
យតនៈ   មិនេកើតេឡើងផង   ។ 
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៤១៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៧៦៩] យស  ចកខ យតនំ នុបបជជតិ តស  

របូយតនំ ន និរុជឈសិ តីតិ ។ សេព្វសំ ចវន្ត នំ 

អចកខុ កនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ ចកខ យតនំ 

នុបបជជតិ េន ច េតសំ របូយតនំ ន និរុជឈសិ តិ 

បញច េ កេរ បរនិិព្វន្ត នំ អរេូប បចឆិមភវកិនំ េយ 

ច អរបូំ ឧបបជជិ ្វ  បរនិិព្វ យិស ន្តិ េតសំ ចវន្ត នំ 

េតសំ ចកខ យតនញច  នុបបជជតិ របូយតនញច  ន 

និរុជឈសិ តិ ។ យស   បន របូយតនំ ។ េប ។ 

មន្ត     ។ 

 [៧៧០] យស  ចកខ យតនំ នុបបជជតិ តស  

មនយតនំ ។ េប ។ ធមម យតនំ ន និរុជឈសិ តីតិ ។  

សេព្វសំ ចវន្ត នំ អចកខុ កនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ 

ចកខ យតនំ នុបបជជតិ េន ច េតសំ ធមម យតនំ 

ន និរុជឈសិ តិ បរនិិព្វន្ត នំ េតសំ ចកខ យតនញច  

នុបបជជតិ ធមម យតនញច  ន និរុជឈសិ តិ ។ យស  

     បន     ធមម យតនំ     ។   េប   ។     មន្ត      ។ 
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៤១៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៧៦៩] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង រូបយ- 
តនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទែដរឬ ។ ពួកសត្វទងំអស់ ែដល 
មិនមនចកខុ  កលចយុត កលចប់បដិសនធិ ចកខ យតនៈ របស់សត្វ 
ទងំេនះ មិនេកើតេឡើង ែតរូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមន 
ជនឹងមិនរលត់េទេទ ប ្ត ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងបញច េ ករ- 
ភព និងពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កនុងអរូបភព ពួកសត្វ  
ចូលេទ កន់អរូបភពេហើយ នឹងបរនិិព្វ ន សត្វទងំេនះ កលចយុត 
ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងផង រូបយតនៈ នឹង 
មិនរលត់េទផង ។ មួយយ៉ងេទៀត រូបយតនៈ របស់សត្វ  
។   េប   ។    េអើ    ។ 
 [៧៧០] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង មនយ- 
តនៈ ។ េប ។ ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទែដរឬ ។ 
ពួកសត្វ ែដលមិនមនចកខុ  កលចយុត កលចប់បដិសនធិ ចកខ យតនៈ 
របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើង ែតធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 
មិនែមនជនឹងមិនរលត់េទេទ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន ចកខ យតនៈ 
របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងផង ធមម យតនៈ នឹងមិនរលត់េទ 
ផង ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់សត្វ  ។ េប ។ 
េអើ     ។ 
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៤១៥ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទនិេ ធ េ  

 [៧៧១] យស  ឃនយតនំ នុបបជជតិ តស  

របូយតនំ ន និរុជឈសិ តីតិ ។ សេព្វសំ ចវន្ត នំ 

អឃនកនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ ឃនយតនំ 

នុបបជជតិ េន ច េតសំ របូយតនំ ន និរុជឈសិ តិ  

បញច េ កេរ បរនិិព្វន្ត នំ អរេូប បចឆិមភវកិនំ 

េយ ច អរបូំ ឧបបជជិ ្វ  បរនិិព្វ យិស ន្តិ េតសំ 

ចវន្ត នំ េតសំ ឃនយតនញច  នុបបជជតិ របូយត- 

នញច  ន និរុជឈសិ តិ ។ យស   បន របូយតនំ 

។   េប   ។      មន្ត       ។ 

 [៧៧២] យស  ឃនយតនំ នុបបជជតិ តស  

មនយតនំ ។ េប ។ ធមម យតនំ ន និរុជឈសិ តីតិ ។ 

សេព្វសំ ចវន្ត នំ អឃនកនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ 

ឃនយតនំ នុបបជជតិ េន ច េតសំ ធមម យតនំ 

ន និរុជឈសិ តិ បរនិិព្វន្ត នំ េតសំ ឃនយតនញច  

នុបបជជតិ ធមម យតនញច  ន និរុជឈសិ តិ ។ យស  

     បន     ធមម យតនំ     ។    េប   ។      មន្ត       ។ 
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៤១៥ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទនិេ ធ រៈ 

 [៧៧១] ឃនយតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង រូប- 
យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទែដរឬ ។ ពួកសត្វទងំអស់ 
ែដលមិនមនឃនៈ កលចយុត កលចប់បដិសនធិ ឃនយតនៈ 
របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើង ែតរូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 
មិនែមនជនឹងមិនរលត់េទេទ ប ្ត ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងបញច - 
េ ករភព និងពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព កនុងអរូបភព ពួក 
សត្វ  ចូលេទ កន់អរូបភពេហើយ នឹងបរនិិព្វ ន សត្វទងំេនះ 
កលចយុត ឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងផង 
រូបយតនៈ នឹងមិនរលត់េទផង ។ មួយយ៉ងេទៀត រូបយតនៈ 
របស់សត្វ       ។   េប   ។      េអើ      ។ 
 [៧៧២] ឃនយតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង មន- 
យតនៈ ។ េប ។ ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទែដរឬ ។ 
ពួកសត្វទងំអស់ ែដលមិនមនឃនៈ កលចយុត កលចប់បដិសនធិ 
ឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើង ែតធមម យតនៈ 
របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជនឹងមិនរលត់េទេទ ពួកសត្វ កលបរ-ិ 
និព្វ ន ឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងផង ធមម យតនៈ 
នឹងមិនរលត់េទផង ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់សត្វ  
។  េប  ។    េអើ    ។ 
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៤១៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៧៧៣] យស  របូយតនំ នុបបជជតិ តស  

មនយតនំ ។ េប ។ ធមម យតនំ ន និរុជឈសិ តីតិ ។ 

សេព្វសំ ចវន្ត នំ អរបូកនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ 

របូយតនំ នុបបជជតិ េន ច េតសំ ធមម យតនំ ន 

និរុជឈសិ តិ បរនិិព្វន្ត នំ េតសំ របូយតនញច  នុបបជជ- 

តិ ធមម យតនញច  ន និរុជឈសិ តិ ។ យស   

បន      ធមម យតនំ      ។     េប     ។      មន្ត       ។ 

 [៧៧៤] យស  មនយតនំ នុបបជជតិ តស  

ធមម យតនំ ន និរុជឈសិ តីតិ ។ សេព្វសំ ចវន្ត នំ អចិ- 

ត្តកនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ មនយតនំ នុបបជជតិ េន 

ច េតសំ ធមម យតនំ ន និរុជឈសិ តិ បរនិិព្វន្ត នំ 

េតសំ មនយតនញច  នុបបជជតិ ធមម យតនញច  ន 

និរុជឈសិ តិ ។ យស   បន ធមម យតនំ ន និ- 

រុជឈសិ តិ តស  មនយតនំ នុបបជជតីតិ ។ មន្ត  ។ 

 [៧៧៥]      យតថ       ចកខ យតនំ       នុបបជជតិ       ។     េប    ។ 
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៤១៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៧៧៣] រូបយតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង មន- 

យតនៈ ។ េប ។ ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទេទ 

ឬ ។ ពួកសត្វទងំអស់ ែដលមិនមនរូប កលចយុត កលចប់ 

បដិសនធិ រូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើង ែតធមម - 

យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជនឹងមិនរលត់េទេទ ពួកសត្វ 

កលបរនិិព្វ ន រូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងផង 

ធមម យតនៈ នឹងមិនរលត់េទផង ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ 

របស់សត្វ      ។   េប   ។     េអើ     ។ 

 [៧៧៤] មនយតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង ធមម - 

យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទេទឬ ។ ពួកសត្វទងំអស់ 

ែដលមិនមនចិត្ត កលចយុត កលចប់បដិសនធិ មនយតនៈ របស់ 

សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើង ែតធមម យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិន 

ែមនជនឹងមិនរលត់េទេទ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន មនយតនៈ របស់ 

សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងផង ធមម យតនៈ នឹងមិនរលត់េទផង ។ 

មួយយ៉ងេទៀត ធមម យតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនរលត់េទ មន- 

យតនៈ    របស់សត្វេនះ    មិនេកើតេឡើងេទឬ    ។    េអើ   ។ 

 [៧៧៥]     ចកខ យតនៈ     មិនេកើតេឡើង     កនុងទី      ។   េប   ។ 
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៤១៧ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទនិេ ធ េ  

 [៧៧៦] យស  យតថ ចកខ យតនំ នុបបជជតិ 

តស  តតថ េ យតនំ ន និរុជឈសិ តីតិ ។ 

បញច េ ក  ចវន្ត នំ អចកខុ កនំ កមវចរ ំ ឧប- 

បជជន្ត នំ េតសំ តតថ ចកខ យតនំ នុបបជជតិ េន 

ច េតសំ តតថ េ យតនំ ន និរុជឈសិ តិ បញច - 

េ កេរ បរនិិព្វន្ត នំ អសញញស ្ត នំ អរបូនំ េតសំ 

តតថ ចកខ យតនញច  នុបបជជតិ េ យតនញច  ន 

និរុជឈសិ តិ ។ យស   បន យតថ េ យ- 

តនំ ន និរុជឈសិ តិ តស  តតថ ចកខ យតនំ នុបបជជ- 

តីតិ     ។     មន្ត      ។ 

 [៧៧៧] យស  យតថ ចកខ យតនំ នុបបជជតិ 

តស  តតថ ឃនយតនំ ន និរុជឈសិ តីតិ ។ កមវច  

ចវន្ត នំ អចកខុ កនំ កមវចរ ំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ 

ចកខ យតនំ    នុបបជជតិ     េន     ច     េតសំ    តតថ     ឃនយតនំ 
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៤១៧ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទនិេ ធ រៈ 

 [៧៧៦] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង កនុងទី 

 េ យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ 

ឬ ។ ពួកសត្វ ែដលមិនមនចកខុ  កលចយុត ចកបញច េ ករភព កល 

ចូលេទ កន់កមវចរភព ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើត 

េឡើង កនុងទីេនះ ែតេ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជ 

នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងបញច េ - 

ករភព ពួកអសញញសត្វ និងពួកអរូប្រពហម ចកខ យតនៈ របស់សត្វ 

ទងំេនះ មិនេកើតេឡើងផង េ យតនៈ នឹងមិនរលត់េទផង កនុង 

ទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត េ យតនៈ របស់សត្វ  នឹង 

មិនរលត់េទ កនុងទី  ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើង 

កនុងទីេនះេទឬ    ។    េអើ    ។ 

 [៧៧៧] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង កនុងទី 

 ឃនយតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះ 

េទឬ ។ ពួកសត្វ ែដលមិនមនចកខុ  កលចយុត ចកកមវចរភព 

កលចូលេទ កន់កមវចរភព ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 

មិនេកើតេឡើង       កនុងទីេនះ      ែតឃនយតនៈ      របស់សត្វទងំេនះ 
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៤១៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

ន និរុជឈសិ តិ កមវចេរ បរនិិព្វន្ត នំ របូវច  ចវ- 

ន្ត នំ អសញញស ្ត នំ អរបូនំ េតសំ តតថ ចកខ យ- 

តនញច  នុបបជជតិ ឃនយតនញច  ន និរុជឈសិ តិ ។ 

យស   បន យតថ ឃនយតនំ ន និរុជឈសិ តិ 

តស  តតថ ចកខ យតនំ នុបបជជតីតិ ។ របូវចរ ំ ឧប- 

បជជន្ត នំ េតសំ តតថ ឃនយតនំ ន និរុជឈសិ តិ េន 

ច េតសំ តតថ ចកខ យតនំ នុបបជជតិ កមវចេរ 

បរនិិព្វន្ត នំ របូវច  ចវន្ត នំ អសញញស ្ត នំ អរបូនំ 

េតសំ តតថ ឃនយតនញច  ន និរុជឈសិ តិ ចកខ យ- 

តនញច      នុបបជជតិ     ។ 

 [៧៧៨] យស  យតថ ចកខ យតនំ នុបប- 

ជជតិ តស  តតថ របូយតនំ ន និរុជឈសិ តីតិ ។ 

បញច េ ក  ចវន្ត នំ អចកខុ កនំ កមវចរ ំ

ឧបបជជន្ត នំ អសញញស ្ត ន ំ េតសំ តតថ ចកខ - 

យតនំ       នុបបជជតិ       េន       ច       េតសំ       តតថ       របូយតនំ 
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៤១៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

មិនែមនជនឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន 

កនុងកមវចរភព កលចយុត ចករូបវចរភព ពួកអសញញសត្វ និងពួក 

អរូប្រពហម ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងផង ឃន- 

យតនៈ នឹងមិនរលត់េទផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត ឃន- 

យតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនរលត់េទ កនុងទី  ចកខ យតនៈ 

របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទឬ ។ ឃនយតនៈ របស់ 

សត្វទងំេនះ កលចូលេទ កន់រូបវចរភព នឹងមិនរលត់េទ កនុង 

ទីេនះ ែតចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិនេកើតេឡើង 

កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងកមវចរភព កលចយុត ចក 

រូបវចរភព ពួកអសញញសត្វ និងពួកអរូប្រពហម ឃនយតនៈ របស់សត្វ 

ទងំេនះ នឹងមិនរលត់េទផង ចកខ យតនៈ មិនេកើតេឡើងផង កនុងទីេនះ ។ 

 [៧៧៨] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង កនុងទី 

 រូបយតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទឬ ។ 

ពួកសត្វ ែដលមិនមនចកខុ  កលចយុត ចកបញច េ ករភព កលចូល 

េទ កន់កមវចរភព និងពួកអសញញសត្វ ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំ- 

េនះ    មិនេកើតេឡើង    កនុងទីេនះ    ែតរូបយតនៈ    របស់សត្វទងំេនះ 
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៤១៩ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទនិេ ធ េ  

ន និរុជឈសិ តិ បញច េ កេរ បរនិិព្វន្ត នំ អរបូន ំ

េតសំ តតថ ចកខ យតនញច  នុបបជជតិ របូយតនញច  ន 

និរុជឈសិ តិ ។ យស   បន យតថ របូយតនំ 

ន និរុជឈសិ តិ តស  តតថ ចកខ យតនំ នុបបជជ- 

តីតិ      ។      មន្ត       ។ 

 [៧៧៩] យស  យតថ ចកខ យតនំ នុបបជជតិ 

តស  តតថ មនយតនំ ន និរុជឈសិ តីតិ ។ បញច - 

េ ក  ចវន្ត នំ អចកខុ កនំ កមវចរ ំ ឧបបជជ- 

ន្ត នំ អរបូនំ េតសំ តតថ ចកខ យតនំ នុបបជជតិ េន 

ច េតសំ តតថ មនយតនំ ន និរុជឈសិ តិ បរនិិ- 

ព្វន្ត នំ អសញញស ្ត នំ េតសំ តតថ ចកខ យតនញច  

នុបបជជតិ មនយតនញច  ន និរុជឈសិ តិ ។ យស  

 បន យតថ មនយតនំ ន និរុជឈសិ តិ តស  

តតថ     ចកខ យតនំ     នុបបជជតីតិ     ។     មន្ត      ។ 

 [៧៨០] យស  យតថ ចកខ យតនំ នុបប- 

ជជតិ       តស        តតថ       ធមម យតនំ       ន       និរុជឈសិ តីតិ      ។ 
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៤១៩ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទនិេ ធ រៈ 

មិនែមនជនឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុង 

បញច េ ករភព និងពួកអរូប្រពហម ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិន 

េកើតេឡើងផង រូបយតនៈ នឹងមិនរលត់េទផង កនុងទីេនះ ។ មួយ 

យ៉ងេទៀត រូបយតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនរលត់េទ កនុងទី  

ចកខ យតនៈ របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទឬ ។ េអើ ។ 

 [៧៧៩] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង កនុងទី  

មនយតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទឬ ។ ពួក 

សត្វ ែដលមិនមនចកខុ  កលចយុត ចកបញច េ ករភព កលចូលេទ 

កន់កមវចរភព និងពួកអរូប្រពហម ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ 

មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ ែតមនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិន 

ែមនជនឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន និង 

ពួកអសញញសត្វ ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងផង 

មនយតនៈ នឹងមិនរលត់េទផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត 

មនយតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនរលត់េទ កនុងទី  ចកខ យតនៈ 

របស់សត្វេនះ   មិនេកើតេឡើង   កនុងទីេនះេទឬ   ។   េអើ   ។ 

 [៧៨០] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង កនុងទី 

   ធមម យតនៈ   របស់សត្វេនះ   នឹងមិនរលត់េទ   កនុងទីេនះេទឬ   ។ 
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៤២០ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

សេព្វសំ ចវន្ត នំ អចកខុ កនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ 

តតថ ចកខ យតនំ នុបបជជតិ េន ច េតសំ តតថ 

ធមម យតនំ ន និរុជឈសិ តិ បរនិិព្វន្ត នំ េតសំ តតថ 

ចកខ យតនញច  នុបបជជតិ ធមម យតនញច  ន និរុជឈ-ិ 

ស តិ ។ យស   បន យតថ ធមម យតនំ ន និ- 

រុជឈសិ តិ តស  តតថ ចកខ យតនំ នុបបជជតីតិ ។ 

មន្ត       ។ 

 [៧៨១] យស  យតថ ឃនយតនំ នុបបជជតិ 

តស  តតថ របូយតនំ ន និរុជឈសិ តីតិ ។ កមវ- 

ច  ចវន្ត នំ អឃនកនំ កមវចរ ំ ឧបបជជន្ត នំ 

របូវច នំ េតសំ តតថ ឃនយតនំ នុបបជជតិ េន 

ច េតសំ តតថ របូយតនំ ន និរុជឈសិ តិ បញច េ - 

កេរ បរនិិព្វន្ត នំ អរបូនំ េតសំ តតថ ឃនយ- 

តនញច  នុបបជជតិ របូយតនញច  ន និរុជឈសិ តិ ។ 

យស   បន យតថ របូយតនំ ន និរុជឈសិ តិ 

តស       តតថ      ឃនយតនំ      នុបបជជតីតិ      ។      មន្ត       ។ 
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៤២០ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ពួកសត្វទងំអស់ ែដលមិនមនចកខុ  កលចយុត កលចប់បដិសនធិ ចកខ - 
យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ ែតធមម យតនៈ 
របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជនឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ 
កលបរនិិព្វ ន ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងផង 
ធមម យតនៈ នឹងមិនរលត់េទផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម - 
យតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនរលត់េទ កនុងទី  ចកខ យតនៈ 
របស់សត្វេនះ     មិនេកើតេឡើង     កនុងទីេនះេទឬ     ។     េអើ     ។ 
 [៧៨១] ឃនយតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង កនុងទី 

 រូបយតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ 
ឬ ។ ពួកសត្វ ែដលមិនមនឃនៈ កលចយុត ចកកមវចរភព 
កលចូលេទ កន់កមវចរភព និងពួកសត្វ ជរូបវចរៈ ឃនយ- 
តនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ ែតរូបយតនៈ 
របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជនឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ ពួក 
សត្វ កលបរនិិព្វ ន កនុងបញច េ ករភព និងពួកអរូប្រពហម ឃន- 
យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងផង រូបយតនៈ នឹងមិន 
រលត់េទផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត រូបយតនៈ របស់សត្វ 

 នឹងមិនរលត់េទ កនុងទី  ឃនយតនៈ របស់សត្វេនះ មិន 
េកើតេឡើង   កនុងទីេនះេទឬ   ។   េអើ   ។ 
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៤២១ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទនិេ ធ េ  

 [៧៨២] យស  យតថ ឃនយតនំ នុបបជជតិ 

តស  តតថ មនយតនំ ន និរុជឈសិ តីតិ ។ កមវ- 

ច  ចវន្ត នំ អឃនកនំ កមវចរ ំ ឧបបជជន្ត នំ 

របូវច នំ អរបូវច នំ េតសំ តតថ ឃនយតន ំ

នុបបជជតិ េន ច េតសំ តតថ មនយតនំ ន និរុជឈ-ិ 

ស តិ បរនិិព្វន្ត នំ អសញញស ្ត នំ េតសំ តតថ ឃន- 

យតនញច  នុបបជជតិ មនយតនញច  ន និរុជឈសិ តិ ។ 

យស   បន យតថ មនយតនំ ន និរុជឈសិ តិ 

តស  តតថ ឃនយតនំ នុបបជជតីតិ ។ មន្ត  ។ 

 [៧៨៣] យស  យតថ ឃនយតនំ នុបបជជតិ 

តស  តតថ ធមម យតនំ ន និរុជឈសិ តីតិ ។ សេព្វ- 

សំ ចវន្ត នំ អឃនកនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ 

ឃនយតនំ នុបបជជតិ េន ច េតសំ តតថ ធមម យតនំ 

ន និរុជឈសិ តិ បរនិិព្វន្ត នំ េតសំ តតថ ឃនយត- 

នញច  នុបបជជតិ ធមម យតនញច  ន និរុជឈសិ តិ ។ 

យស   បន យតថ ធមម យតនំ ន និរុជឈសិ តិ 

តស       តតថ      ឃនយតនំ      នុបបជជតីតិ      ។       មន្ត      ។ 
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៤២១ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទនិេ ធ រៈ 

 [៧៨២] ឃនយតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង កនុងទី 
 មនយតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទឬ ។ 

ពួកសត្វ ែដលមិនមនឃនៈ កលចយុត ចកកមវចរភព កល 
ចូលេទ កន់កមវចរភព និងពួកសត្វ ជរូបវចរៈ និងជអរូបវចរៈ 
ឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ ែតមន- 
យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជនឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ 
ពួកសត្វ កលបរនិិព្វ ន និងពួកអសញញសត្វ ឃនយតនៈ របស់សត្វទងំ- 
េនះ មិនេកើតេឡើងផង មនយតនៈ នឹងមិនរលត់េទផង កនុងទីេនះ ។ 
មួយយ៉ងេទៀត មនយតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនរលត់េទ កនុងទី  
ឃនយតនៈ របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទឬ ។ េអើ ។ 
 [៧៨៣] ឃនយតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង កនុង 
ទី  ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ 
ឬ ។ ពួកសត្វទងំអស់ កលចយុត កលចប់បដិសនធិ ឃនយ- 
តនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ ែតធមម យតនៈ 
របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជនឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ ពួក 
សត្វ កលបរនិិព្វ ន ឃនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើង 
ផង ធមម យតនៈ នឹងមិនរលត់េទផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត 
ធមម យតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនរលត់េទ កនុងទី  ឃនយ- 
តនៈ     របស់សត្វេនះ     មិនេកើតេឡើង     កនុងទីេនះេទឬ     ។    េអើ    ។ 
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៤២២ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៧៨៤] យស  យតថ របូយតនំ នុបបជជតិ 

តស  តតថ មនយតនំ ន និរុជឈសិ តីតិ ។ បញច - 

េ ក  ចវន្ត នំ អរបូនំ េតសំ តតថ របូយតនំ 

នុបបជជតិ េន ច េតសំ តតថ មនយតនំ ន និរុ- 

ជឈសិ តិ បរនិិព្វន្ត នំ អសញញស ្ត  ចវន្ត នំ េតសំ 

តតថ របូយតនញច  នុបបជជតិ មនយតនញច  ន និ- 

រុជឈសិ តិ ។ យស   បន យតថ មនយតនំ ន 

និរុជឈសិ តិ តស  តតថ របូយតនំ នុបបជជតីតិ ។ 

អសញញសត្តំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ មនយតន ំ

ន និរុជឈសិ តិ េន ច េតសំ តតថ របូយតន ំ

នុបបជជតិ បរនិិព្វន្ត នំ អសញញស ្ត  ចវន្ត នំ េតសំ 

តតថ មនយតនញច  ន និរុជឈសិ តិ របូយតនញច  

នុបបជជតិ      ។ 
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៤២២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៧៨៤] រូបយតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង កនុងទី  

មនយតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទឬ ។ ពួក 

សត្វ កលចយុត ចកបញច េ ករភព និងពួកអរូប្រពហម រូបយតនៈ 

របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ ែតមនយតនៈ របស់ 

សត្វទងំេនះ មិនែមនជនឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ 

កលបរនិិព្វ ន កលចយុត ចកអសញញសត្វ រូបយតនៈ របស់សត្វ 

ទងំេនះ មិនេកើតេឡើងផង មនយតនៈ នឹងមិនរលត់េទផង កនុង 

ទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត មនយតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនរលត់ 

េទ កនុងទី  រូបយតនៈ របស់សត្វេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទី 

េនះេទឬ ។ ពួកសត្វ កលចូលេទ កន់អសញញសត្វ មនយតនៈ 

របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះ ែតរូបយតនៈ របស់ 

សត្វទងំេនះ មិនែមនជមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ កល 

បរនិិព្វ ន កលចយុត ចកអសញញសត្វ មនយតនៈ របស់សត្វ 

ទងំេនះ នឹងមិនរលត់េទផង រូបយតនៈ មិនេកើតេឡើងផង កនុង 

ទីេនះ    ។ 
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៤២៣ 

យតនយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទនិេ ធ េ  

 [៧៨៥] យស  យតថ របូយតនំ នុបបជជតិ 

តស  តតថ ធមម យតនំ ន និរុជឈសិ តីតិ ។ សេព្វ- 

សំ ចវន្ត នំ អរបូកនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ 

របូយតនំ នុបបជជតិ េន ច េតសំ តតថ ធមម យ- 

តនំ ន និរុជឈសិ តិ បរនិិព្វន្ត នំ េតសំ តតថ របូ- 

យតនញច  នុបបជជតិ ធមម យតនញច  ន និរុជឈសិ តិ ។ 

យស   បន យតថ ធមម យតនំ ន និរុជឈសិ តិ 

តស  តតថ របូយតនំ នុបបជជតីតិ ។ មន្ត  ។ 

 [៧៨៦] យស  យតថ មនយតនំ នុបបជជតិ 

តស  តតថ ធមម យតនំ ន និរុជឈសិ តីតិ ។ សេព្វ- 

សំ ចវន្ត នំ អចិត្តកនំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ 

មនយតនំ នុបបជជតិ េន ច េតសំ តតថ ធមម យ- 

តនំ ន និរុជឈសិ តិ បរនិិព្វន្ត នំ េតសំ តតថ មន- 

យតនញច  នុបបជជតិ ធមម យតនញច  ន និរុជឈសិ តិ ។ 

យស   បន យតថ ធមម យតនំ ន និរុជឈសិ តិ 

តស        តតថ       មនយតនំ       នុបបជជតីតិ       ។      មន្ត      ។ 
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៤២៣ 

យតនយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទនិេ ធ រៈ 

 [៧៨៥] រូបយតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង កនុងទី 
 ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទឬ ។ 

ពួកសត្វទងំអស់ ែដលមិនមនរូប កលចយុត កលចប់បដិសនធិ រូប- 
យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ ែតធមម យតនៈ 
របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជនឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ ពួក 
សត្វ កលបរនិិព្វ ន រូបយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងផង 
ធមម យតនៈ នឹងមិនរលត់េទផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត 
ធមម យតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនរលត់េទ កនុងទី  រូបយតនៈ 
របស់សត្វេនះ   មិនេកើតេឡើង   កនុងទីេនះេទឬ   ។   េអើ   ។ 
 [៧៨៦] មនយតនៈ របស់សត្វ  មិនេកើតេឡើង កនុងទី 

 ធមម យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទឬ ។ 
ពួកសត្វទងំអស់ ែដលមិនមនចិត្ត កលចយុត កលចប់បដិសនធិ មន- 
យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ ែតធមម យតនៈ 
របស់សត្វទងំេនះ មិនែមនជនឹងមិនរលត់េទ កនុងទីេនះេទ ពួកសត្វ 
កលបរនិិព្វ ន មនយតនៈ របស់សត្វទងំេនះ មិនេកើតេឡើងផង 
ធមម យតនៈ នឹងមិនរលត់េទផង កនុងទីេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត ធមម - 
យតនៈ របស់សត្វ  នឹងមិនរលត់េទ កនុងទី  មនយតនៈ របស់ 
សត្វេនះ   មិនេកើតេឡើង   កនុងទីេនះេទឬ   ។   េអើ   ។ 
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៤២៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៧៨៧] យស  ចកខ យតនំ ឧបបជជិតថ តស  

េ យតនំ និរុជឈសិ តីតិ ។ បញច េ កេរ បរ-ិ 

និព្វន្ត នំ អរេូប បចឆិមភវកិនំ េយ ច អរបូំ 

ឧបបជជិ ្វ  បរនិិព្វ យិស ន្តិ េតសំ ចវន្ត នំ េតសំ 

ចកខ យតនំ ឧបបជជិតថ េន ច េតសំ េ យតនំ 

និរុជឈសិ តិ ឥតេរសំ េតសំ ចកខ យតនញច  នុបប- 

ជជិតថ េ យតនញច  និរុជឈសិ តិ ។ យស   

បន េ យតនំ និរុជឈសិ តិ តស  ចកខ យតនំ 

ឧបបជជិ ថ តិ ។ មន្ត  ។ យថ និេ ធ េរ អតី- 

េតននគ (១) បុចឆ  យស កមប ិ យតថកមប ិ យស - 

យតថកមប ិ អនុេ មមប ិ បចចនិយមប ិ វភិត្តំ ឯវ ំ

ឧបបទនិេ េធបិ       អតីេតននគ       បុចឆ        វភិជិតព្វ        ។ 

ឧបបទនិេ ធ រ ំ  និដ្ឋិតំ   ។ 

បវត្តិ េ    ។ 

     ១   ម.   អតី នគ តិ   បេ    ទិស តិ   ។ 
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៤២៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៧៨៧] ចកខ យតនៈ របស់សត្វ  េកើតេឡើងេហើយ េ - 

យតនៈ របស់សត្វេនះ នឹងរលត់េទែដរឬ ។ ប ្ត ពួកសត្វ 

កលបរនិិព្វ ន កនុងបញច េ ករភព និងពួកសត្វ ែដលេកើតកនុងបចឆិមភព 

កនុងអរូបភព ពួកសត្វ  ចូលេទ កន់អរូបភពេហើយ នឹងបរនិិ- 

ព្វ ន សត្វទងំេនះ កលចយុត ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ េកើត 

េឡើងេហើយ ែតេ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ នឹងមិនរលត់េទ 

េទ ចកខ យតនៈ របស់សត្វទងំេនះ េ្រកេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ 

ផង េ យតនៈ នឹងរលត់េទផង ។ មួយយ៉ងេទៀត េ - 

យតនៈ របស់សត្វ  នឹងរលត់េទ ចកខ យតនៈ របស់សត្វ 

េនះ េកើតេឡើងេហើយែដរឬ ។ េអើ ។ បុចឆ  ជអនគត េ យអតីត 

កនុងនិេ ធ រៈ បទែដល្របកបេ យពកយថ ៃនសត្វ ក្តី បទែដល 

្របកបេ យពកយថ កនុងទី ក្តី បទែដល្របកបេ យពកយថ ៃន 

សត្វ  កនុងទី ក្តី បទជអនុេ មក្តី បទជបចចនិយៈក្តី េ ក 

ែចកេហើយ យ៉ង  បុចឆ  ជអនគតេ យអតីត សូមបកីនុងឧបបទនិ- 

េ ធ   េ កគបបែីចក   យ៉ងេនះែដរ   ។ 

ចប់   ឧបបទនិេ ធ រៈ   ។ 

ចប់   បវត្តិ រៈ   ។ 
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៤២៥ 

បរញិញ េ  

 [៧៨៨] េយ ចកខ យតនំ បរជិនតិ េ  

េ យតនំ បរជិនតីតិ ។ មន្ត  ។ េយ 

 បន េ យតនំ បរជិនតិ េ  ចកខ យ- 

តនំ បរជិនតីតិ ។ មន្ត  ។ េយ ចកខ យ- 

តនំ ន បរជិនតិ េ  េ យតនំ ន បរជិ- 

នតីតិ ។ មន្ត  ។ េយ  បន េ យ- 

តនំ ន បរជិនតិ េ  ចកខ យតនំ ន បរជិ- 

នតីតិ      ។      មន្ត       ។ 

 [៧៨៩] េយ ចកខ យតនំ បរជិនិតថ េ  

េ យតនំ បរជិនិ ថ តិ ។ មន្ត  ។ េយ 

 បន េ យតនំ បរជិនិតថ េ  ចកខ យ- 

តនំ បរជិនិ ថ តិ ។ មន្ត  ។ េយ ចកខ យតនំ ន 

បរជិនិតថ េ  េ យតនំ ន បរជិនិ ថ តិ ។ 

មន្ត  ។ េយ  បន េ យតនំ ន បរជិនិតថ 

េ       ចកខ យតនំ       ន       បរជិនិ ថ តិ      ។       មន្ត       ។ 
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៤២៥ 

បរញិញ រៈ 

 [៧៨៨] សត្វ  កណំត់ដឹង នូវចកខ យតនៈ សត្វេនះ 

េឈម ះថកណំត់ដឹង នូវេ យតនៈែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ង 

េទៀត សត្វ  កណំត់ដឹង នូវេ យតនៈ សត្វេនះ េឈម ះ 

ថកណំត់ដឹង នូវចកខ យតនៈែដរឬ ។ េអើ ។ សត្វ  មិនកណំត់ 

ដឹង នូវចកខ យតនៈ សត្វេនះ េឈម ះថមិនកណំត់ដឹង នូវេ យ- 

តនៈែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត សត្វ  មិនកណំត់ដឹង 

នូវេ យតនៈ សត្វេនះ េឈម ះថមិនកណំត់ដឹង នូវចកខ យតនៈ 

ែដរឬ    ។    េអើ    ។ 

 [៧៨៩] សត្វ  កណំត់ដឹងេហើយ នូវចកខ យតនៈ សត្វ 

េនះ េឈម ះថកណំត់ដឹងេហើយ នូវេ យតនៈែដរឬ ។ េអើ ។ 

មួយយ៉ងេទៀត សត្វ  កណំត់ដឹងេហើយ នូវេ យតនៈ សត្វ 

េនះ េឈម ះថកណំត់ដឹងេហើយ នូវចកខ យតនៈែដរឬ ។ េអើ ។ 

សត្វ  មិនកណំត់ដឹងេហើយ នូវចកខ យតនៈ សត្វេនះ េឈម ះថ 

មិនកណំត់ដឹងេហើយ នូវេ យតនៈែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ង 

េទៀត សត្វ  មិនកណំត់ដឹងេហើយ នូវេ យតនៈ សត្វេនះ 

េឈម ះថមិនកណំត់ដងឹេហើយ     នូវចកខ យតនៈែដរឬ     ។     េអើ     ។ 
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៤២៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៧៩០] េយ ចកខ យតនំ បរជិនិស តិ េ  

េ យតនំ បរជិនិស តីតិ ។ មន្ត  ។ េយ 

 បន េ យតនំ បរជិនិស តិ េ  ចកខ យតនំ 

បរជិនិស តីតិ ។ មន្ត  ។ េយ ចកខ យតនំ ន 

បរជិនិស តិ េ  េ យតនំ ន បរជិនិស តតីិ ។ 

មន្ត  ។ េយ  បន េ យតនំ ន បរ-ិ 

ជនិស តិ េ  ចកខ យតនំ ន បរជិនិស តីតិ ។ 

មន្ត       ។ 

 [៧៩១] េយ ចកខ យតនំ បរជិនតិ េ  

េ យតនំ បរជិនិ ថ តិ ។ េន ។ េយ  បន 

េ យតនំ បរជិនិតថ េ  ចកខ យតនំ បរជិ- 

នតីតិ ។ េន ។ េយ ចកខ យតនំ ន បរជិនតិ 

េ  េ យតនំ ន បរជិនិ ថ តិ ។ អរ  

ចកខ យតនំ ន បរជិនតិ េន ច េ យតនំ 

ន បរជិនិតថ អគគមគគសមងគិញច  អរហន្តញច  ឋេប ្វ  

អវេស  បុគគ  ចកខ យតនញច  ន បរជិនន្តិ 

េ យតនញច        ន       បរជិនិតថ       ។       េយ              បន 
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៤២៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៧៩០] សត្វ  នឹងកណំត់ដឹង នូវចកខ យតនៈ សត្វេនះ 
េឈម ះថនឹងកណំត់ដឹង នូវេ យតនៈែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ង 
េទៀត សត្វ  នឹងកណំត់ដឹង នូវេ យតនៈ សត្វេនះ េឈម ះថ 
នឹងកណំត់ដឹង នូវចកខ យតនៈែដរឬ ។ េអើ ។ សត្វ  នឹង 
មិនកណំត់ដឹង នូវចកខ យតនៈ សត្វេនះ េឈម ះថនឹងមិនកណំត់ដឹង 
នូវេ យតនៈែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត សត្វ  នឹង 
មិនកណំត់ដឹង នូវេ យតនៈ សត្វេនះ េឈម ះថនឹងមិនកណំត់ 
ដឹង    នូវចកខ យតនៈែដរឬ    ។    េអើ    ។ 
 [៧៩១] សត្វ  កណំត់ដឹង នូវចកខ យតនៈ សត្វេនះ 
េឈម ះថកណំត់ដឹងេហើយ នូវេ យតនៈែដរឬ ។ មិនែមនេទ ។ 
មួយយ៉ងេទៀត សត្វ  កណំត់ដឹងេហើយ នូវេ យតនៈ សត្វ 
េនះ េឈម ះថកណំត់ដឹង នូវចកខ យតនៈែដរឬ ។ មិនែមនេទ ។ 
សត្វ  មិនកណំត់ដឹង នូវចកខ យតនៈ សត្វេនះ េឈម ះថមិន 
កណំត់ដឹងេហើយ នូវេ យតនៈែដរឬ ។ ្រពះអរហន្ត មិនកណំត់ 
ដឹង នូវចកខ យតនៈ ែតមិនែមនជមិនកណំត់ដឹងេហើយ នូវេ - 
យតនៈេទ ពួកបុគគល ដ៏េសស េវៀរែលង ែតបុគគលែដល្របកបេ យ 
មគគដ៏្របេសើរ និង្រពះអរហន្តេចញ មិនកណំត់ដឹង នូវចកខ យតនៈផង 
មិនកណំត់ដឹងេហើយ   នូវេ យតនៈផង   ។   មួយយ៉ងេទៀត   សត្វ  
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៤២៧ 

យតនយមេក   បរញិញ េ  

េ យតនំ ន បរជិនិតថ េ  ចកខ យតនំ 

ន បរជិនតីតិ ។ អគគមគគសមងគី  េ យតនំ 

ន បរជិនិតថ េន ច ចកខ យតនំ ន បរជិនតិ 

អគគមគគសមងគិញច  អរហន្តញច  ឋេប ្វ  អវេស  

បុគគ  េ យតនញច  ន បរជិនិតថ ចកខ យត- 

នញច       ន      បរជិនន្តិ      ។ 

 [៧៩២] េយ ចកខ យតនំ បរជិនតិ េ  

េ យតនំ បរជិនិស តីតិ ។ េន ។ េយ  

បន េ យតនំ បរជិនិស តិ េ  ចកខ យតនំ 

បរជិនតីតិ ។ េន ។ េយ ចកខ យតនំ ន បរជិ- 

នតិ េ  េ យតនំ ន បរជិនសិ តីតិ ។ 

េយ មគគំ បដិលភិស ន្តិ េត ចកខ យតនំ ន បរជិ- 

នន្តិ េន ច េ យតនំ ន បរជិនិស ន្តិ អរ  

េយ ច បុថុជជន មគគំ ន បដិលភិស ន្តិ េត ចកខ យ- 

តនញច  ន បរជិនន្តិ េ យតនញច  ន បរជិនិស - 

ន្តិ     ។     េយ          បន      េ យតនំ      ន      បរជិនិស តិ 
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៤២៧ 

យតនយមកៈ   បរញិញ រៈ 

មិនកណំត់ដឹងេហើយ នូវេ យតនៈ សត្វេនះ េឈម ះថ មិន 

កណំត់ដឹង នូវចកខ យតនៈែដរឬ ។ បុគគល ្របកបេ យមគគដ៏្របេសើរ 

មិនកណំត់ដឹងេហើយ នូវេ យតនៈ ែតមិនែមនជមិនកណំត់ដឹង 

នូវចកខ យតនៈេទ ពួកបុគគល ដ៏េសស េវៀរែលង ែតបុគគលែដល 

្របកបេ យមគគដ៏្របេសើរ និង្រពះអរហន្តេចញ មិនកណំត់ដឹងេហើយ 

នូវេ យតនៈផង   មិនកណំត់ដឹង   នូវចកខ យតនៈផង   ។ 

 [៧៩២] សត្វ  កណំត់ដឹង នូវចកខ យតនៈ សត្វេនះ នឹង 

កណំត់ដឹង នូវេ យតនៈែដរឬ ។ មិនែមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត 

សត្វ  នឹងកណំត់ដឹង នូវេ យតនៈ សត្វេនះ េឈម ះថកណំត់ 

ដឹង នូវចកខ យតនៈែដរឬ ។ មិនែមនេទ ។ សត្វ  មិនកណំត់ដឹង 

នូវចកខ យតនៈ សត្វេនះ នឹងមិនកណំត់ដឹង នូវេ យតនៈែដរឬ ។ 

ពួកសត្វ  នឹងបនចេំពះ នូវមគគ ពួកសត្វេនះ េឈម ះថមិនកណំត់ 

ដឹង នូវចកខ យតនៈ ែតមិនែមនជនឹងមិនកណំត់ដឹង នូវេ យតនៈេទ 

្រពះអរហន្តក្តី ពួកបុថុជជន ក្តី នឹងមិនបន នូវមគគ ពួកបុគគលេនះ 

មិនកណំត់ដឹង នូវចកខ យតនៈផង នឹងមិនកណំត់ដឹង នូវេ យតនៈ 

ផង   ។   មួយយ៉ងេទៀត   សត្វ    នឹងមិនកណំត់ដឹង   នូវេ យតនៈ 
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៤២៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

េ  ចកខ យតនំ ន បរជិនតីតិ ។ អគគមគគស- 

មងគី  េ យតនំ ន បរជិនិស តិ េន ច ចកខ - 

យតនំ ន បរជិនតិ អរ  េយ ច បុថុជជន 

មគគំ ន បដិលភិស ន្តិ េត េ យតនញច  ន 

បរជិនិស ន្តិ     ចកខ យតនញច      ន    បរជិនន្តិ     ។ 

 [៧៩៣] េយ ចកខ យតនំ បរជិនិតថ េ  

េ យតនំ បរជិនិស តីតិ ។ េន ។ េយ  បន 

េ យតនំ បរជិនិស តិ េ  ចកខ យតនំ បរ-ិ 

ជនិ ថ តិ ។ េន ។ េយ ចកខ យតនំ ន បរជិ- 

និតថ េ  េ យតនំ ន បរជិនិស តីតិ ។ េយ 

មគគំ បដិលភិស ន្តិ េត ចកខ យតនំ ន បរជិនិតថ 

េន ច េ យតនំ ន បរជិនិស ន្តិ អគគមគគសមងគី  

េយ ច បុថុជជន មគគំ ន បដិលភិស ន្តិ េត 

ចកខ យតនញច  ន បរជិនិតថ េ យតនញច  ន 

បរជិនិស ន្តិ        ។         េយ                  បន         េ យតនំ 
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៤២៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

សត្វេនះ េឈម ះថមិនកណំត់ដឹង នូវចកខ យតនៈែដរឬ ។ បុគគល 

្របកបេ យមគគដ៏្របេសើរ នឹងមិនកណំត់ដឹង នូវេ យតនៈ ែតមិន 

ែមនជមិនកណំត់ដឹង នូវចកខ យតនៈេទ ្រពះអរហន្តក្តី ពួកបុថុជជន ក្តី 

នឹងមិនបន នូវមគគ ពួកបុគគលេនះ េឈម ះថនឹងមិនកណំត់ដឹង នូវ 

េ យតនៈផង   មិនកណំត់ដឹង   នូវចកខ យតនៈផង   ។ 

 [៧៩៣] សត្វ  កណំត់ដឹងេហើយ នូវចកខ យតនៈ សត្វ 

េនះ នឹងកណំត់ដឹង នូវេ យតនៈែដរឬ ។ មិនែមនេទ ។ មួយ 

យ៉ងេទៀត សត្វ  នឹងកណំត់ដឹង នូវេ យតនៈ សត្វេនះ 

េឈម ះថកណំត់ដឹងេហើយ នូវចកខ យតនៈែដរឬ ។ មិនែមនេទ ។ សត្វ 

 មិនកណំត់ដឹងេហើយ នូវចកខ យតនៈ សត្វេនះ នឹងមិនកណំត់ 

ដឹង នូវេ យតនៈេទឬ ។ ពួកបុគគល  នឹងបន នូវមគគ ពួក 

បុគគលេនះ មិនកណំត់ដឹងេហើយ នូវចកខ យតនៈ ែតមិនែមនជនឹងមិន 

កណំត់ដឹង នូវេ យតនៈេទ បុគគល ្របកបេ យមគគដ៏្របេសើរក្តី 

ពួកបុថុជជន ក្តី នឹងមិនបន នូវមគគ ពួកបុគគលេនះ មិនកណំត់ដឹង 

េហើយ នូវចកខ យតនៈផង នឹងមិនកណំត់ដឹង នូវេ យតនៈផង ។ 

មួយយ៉ងេទៀត      សត្វ       នឹងមិនកណំត់ដឹង      នូវេ យតនៈ 
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៤២៩ 

យតនយមេក   បរញិញ េ  

ន បរជិនិស តិ េ  ចកខ យតនំ ន បរជិនិ ថ តិ ។ 
អរ  េ យតនំ ន បរជិនិស តិ េន ច 
ចកខ យតនំ ន បរជិនិតថ អគគមគគសមងគី  េយ ច 
បុថុជជន មគគំ ន បដិលភិស ន្តិ េត េ យតនញច  
ន        បរជិនិស ន្តិ       ចកខ យតនញច         ន       បរជិនិតថ       ។ 

បរញិញ រ ំ  និដ្ឋិតំ   ។ 

យតនយមកំ   និដ្ឋិតំ   ។ 
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៤២៩ 

យតនយមកៈ   បរញិញ រៈ 

សត្វេនះ មិនកណំត់ដឹងេហើយ នូវចកខ យតនៈែដរឬ ។ ្រពះអរហន្ត 
នឹងមិនកណំត់ដឹង នូវេ យតនៈ ែតមិនែមនជមិនកណំត់ដឹងេហើយ 
នូវចកខ យតនៈេទ បុគគល ្របកបេ យមគគដ៏្របេសើរក្តី ពួកបុថុជជន ក្តី 
នឹងមិនបន នូវមគគ ពួកបុគគលេនះ េឈម ះថនឹងមិនកណំត់ដឹង នូវ 
េ យតនៈផង   មិនកណំត់ដឹងេហើយ   នូវចកខ យតនៈផង   ។ 

ចប់   បរញិញ រៈ   ។ 

ចប់   យតនយមកៈ   ។ 
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អភិធមមបិដេក 
យមកស    បឋេម   ភេគ 

មតិកប ្ត និ 
មតិក  អេងក 

មូលយមកំ 
ឧេទទស េ  ...................................................................................  ១ 

និេទទស េ  ...................................................................................  ១០ 

 កុសលធមមនិេទទេ  ..............................................................  〞 

 អកុសលធមមនិេទទេ  ...........................................................  ១៤ 

 អពយកតធមមនិេទទេ  ...........................................................  ១៩ 

 នមធមមនិេទទេ  ..................................................................  ២៣ 

ខនធយមកំ 
បណ្ណត្តិ េ  ...................................................................................  ២៨ 

 ឧេទទស េ  ..........................................................................  〞 

 និេទទស េ  ..........................................................................  ៣៤ 

  បទេ ធន េ  ..........................................................  〞 

  បទេ ធនមូលចកក េ  ..............................................  ៣៥ 

  សុទធកខនធ េ  ................................................................  ៤៣ 

  សុទធកខនធមូលចកក េ  ...................................................  ៤៥ 
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អភិធមមបិដក 
យមកៈ   បឋមភគ 
សន្លឹក្របប់មតិក 

មតិក  ទំព័រ 
មូលយមកៈ 

ឧេទទស រៈ .....................................................................................  ១ 

និេទទស រៈ ....................................................................................  ១០ 

 កុសលធមមនិេទទស .................................................................  〞 

 អកុសលធមមនិេទទស ..............................................................  ១៤ 

 អពយកតធមមនិេទទស .............................................................  ១៩ 

 នមធមមនិេទទស .....................................................................  ២៣ 

ខនធយមកៈ 
បណ្ណត្តិ រៈ ....................................................................................  ២៨ 

 ឧេទទស រៈ ...........................................................................  〞 

 និេទទស រៈ ...........................................................................  ៣៤ 

  បទេ ធន រៈ ...........................................................  〞 

  បទេ ធនមូលចកក រៈ ...............................................  ៣៥ 

  សុទធកខនធ រៈ .................................................................  ៤៣ 

  សុទធកខនធមូលចកក រៈ ....................................................  ៤៥ 
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៤៣២ 

មតិកប ្ត និ 
មតិក  អេងក 
បវត្តិ េ  .......................................................................................  ៥៣ 

 ឧបបទ េ  ..........................................................................  〞 

 និេ ធ េ  ...........................................................................  ៧៨ 

 ឧបបទនិេ ធ េ  ................................................................  ១០០ 
បរញិញ េ  ....................................................................................  ១២០ 

យតនយមកំ 
បណ្ណត្តិ េ  ...................................................................................  ១២៥ 

 ឧេទទស េ  ..........................................................................  〞 

 និេទទស េ  ..........................................................................  ១៣១ 

  បទេ ធន េ  ..........................................................  〞 

  បទេ ធនមូលចកក េ  ..............................................  ១៣៥ 

  សុទធ យតន េ  ........................................................  ១៣៧ 

  សុទធ យតនមូលចកក េ  ..............................................  ១៣៩ 

បវត្តិ េ  .......................................................................................  ១៤១ 

 ឧបបទ េ  ..........................................................................  ១៤១ 

 និេ ធ េ  ...........................................................................  ២៦៩ 

 ឧបបទនិេ ធ េ  ................................................................ ៣៦៨ 

បរញិញ េ  ....................................................................................  ៤២៥ 
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៤៣២ 

សន្លឹក្របប់មតិក 
មតិក  ទំព័រ 
បវត្តិ រៈ ........................................................................................  ៥៣ 

 ឧបបទ រៈ ...........................................................................  〞 

 និេ ធ រៈ ............................................................................  ៧៨ 

 ឧបបទនិេ ធ រៈ .................................................................  ១០០ 
បរញិញ រៈ .....................................................................................  ១២០ 

យតនយមកៈ 
បណ្ណត្តិ រៈ ....................................................................................  ១២៥ 

 ឧេទទស រៈ ...........................................................................  〞 

 និេទទស រៈ ...........................................................................  ១៣១ 

  បទេ ធន រៈ ...........................................................  〞 

  បទេ ធនមូលចកក រៈ ...............................................  ១៣៥ 

  សុទធ យតន រៈ .........................................................  ១៣៧ 

  សុទធ យតនមូលចកក រៈ ...............................................  ១៣៩ 

បវត្តិ រៈ ........................................................................................  ១៤១ 

 ឧបបទ រៈ ...........................................................................  〞 

 និេ ធ រៈ ............................................................................  ២៦៩ 

 ឧបបទនិេ ធ រៈ ................................................................. ៣៦៨ 

បរញិញ រៈ .....................................................................................  ៤២៥ 




