


1 

្រពះ 
ៃ្រតបិដកបលី 

និង 
េសចកី្តែ្របជភ ែខមរ 

អ ធមមបិដក 
យមក ចតតុថភគ 

៩០ 
 

 

 

ផ ព្វផ យេ យសេម្តច្រពះអភិសិរសុីគនធ ម សងឃ ជធិបតី បរួ ្រគី 
សេម្តច្រពះម សងឃ ជៃនគណៈធមមយុត្តិកនិកយ 

ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
ព.  ស.  ២៥៥៣ 



2 

 

ABHIDHAMMAPIṬAKA 

 

YAMAKA 

 

CATUTTHABHᾹGA 

90 

  



3 

 

 

 
 
 

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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អភិធមមបិដេក 

យមកស    ចតុេ ថ    ភេគ 

បរញិញ េ  

 [១] េយ កម គនុសយ ំ បរជិនតិ េ  

បដិឃនុសយ ំ បរជិនតីតិ ។ មន្ត  ។ េយ  

បន បដិឃនុសយ ំ បរជិនតិ េ  កម គនុ- 

សយ ំ បរជិនតីតិ ។ មន្ត  ។ េយ កម គ- 

នុសយ ំ បរជិនតិ េ  មននុសយ ំ បរជិន- 

តីតិ ។ តេទកដ្ឋំ បរជិនតិ ។ េយ  បន 

មននុសយ ំ បរជិនតិ េ  កម គនុសយ ំ

បរជិនតីតិ ។ េន ។ េយ កម គនុសយ ំ

បរជិនតិ េ  ទិ ្ឋ នុសយ ំ ។ េប ។ វចិិកិចឆ - 

នុសយ ំ     បរជិនតីតិ      ។      េន      ។      េយ                 បន 
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អភិធមមបិដក 

យមក   ចតុតថភគ 

បរញិញ រៈ 

 [១] បុគគល  កណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យ (ធម៌ 
ែដលេដក្រ េំនកនុងសន្ត នចិត្ត គឺកម គៈ) បុគគលេនះ កណំត់ 
ដឹង នូវបដិឃនុស័យ (ធម៌ែដលេដក្រ េំនកនុងសន្ត នចិត្ត គឺបដិឃៈ) 
ឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  កណំត់ដឹង នូវបដិ- 
ឃនុស័យ បុគគលេនះ កណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យឬ ។ េអើ ។ 
បុគគល  កណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យ បុគគលេនះ កណំត់ដឹង 
នូវមននុស័យ (ធម៌ែដលេដក្រ េំនកនុងសន្ត នចិត្ត គឺមនះ) ឬ ។ 
បុគគលេនះ កណំត់ដឹង នូវកិេលស ែដល ងំេនជមួយគន នឹងអនុ- 
ស័យេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  កណំត់ដឹង នូវមន- 
នុស័យ បុគគលេនះ កណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យឬ ។ មិនែមន 
េទ ។ បុគគល  កណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យ បុគគលេនះ 
(កណំត់ដឹង) នូវទិ ្ឋ នុស័យ (ធម៌ែដលេដក្រ េំនកនុងសន្ត នចិត្ត 
គឺទិដ្ឋិ) ។ េប ។ កណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ (ធម៌ែដលេដក្រ  ំ
េនកនុងសន្ត នចិត្ត   គឺវចិិកិចឆ )   ឬ    ។   មិនែមនេទ   ។    មួយយ៉ងេទៀត 
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២ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

វចិិកិចឆ នុសយ ំ បរជិនតិ េ  កម គនុសយ ំ

បរជិនតីតិ ។ តេទកដ្ឋំ បរជិនតិ ។ េយ កម- 

គនុសយ ំ បរជិនតិ េ  ភវ គនុសយ ំ ។ េប ។ 

អវជិជ នុសយ ំ បរជិនតីតិ ។ តេទកដ្ឋំ បរជិនតិ ។ 

េយ  បន អវជិជ នុសយ ំ បរជិនតិ េ  កម- 

គនុសយ ំ     បរជិនតីតិ      ។      េន     ។ 

 [២] េយ បដិឃនុសយ ំ បរជិនតិ េ  

មននុសយ ំ បរជិនតីតិ ។ តេទកដ្ឋំ បរជិនតិ ។ 

េយ  បន មននុសយ ំ បរជិនតិ េ  បដិ- 

ឃនុសយ ំ បរជិនតីតិ ។ េន ។ េយ បដិឃ- 

នុសយ ំ បរជិនតិ េ  ទិ ្ឋ នុសយ ំ ។ េប ។ 

វចិិកិចឆ នុសយ ំ    បរជិនតីតិ     ។      េន     ។    េយ        បន 
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២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

បុគគល  កណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ បុគគលេនះ កណំត់ដឹង 

នូវកម គនុស័យឬ ។ បុគគលេនះ កណំត់ដឹង នូវកិេលស ែដល 

ងំេនជមួយគន នឹងអនុស័យេនះ ។ បុគគល  កណំត់ដឹង នូវ 

កម គនុស័យ បុគគលេនះ កណំត់ដឹង នូវភវ គនុស័យ (ធម៌ 

ែដលេដក្រ េំនកនុងសន្ត នចិត្ត គឺភវ គៈ) ។ េប ។ កណំត់ដឹង 

នូវអវជិជ នុស័យ (ធម៌ែដលេដក្រ េំនកនុងសន្ត នចិត្ត គឺអវជិជ ) ឬ ។ 

បុគគលេនះ កណំត់ដឹង នូវកិេលស ែដល ងំេនជមួយគន នឹងអនុ- 

ស័យេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  កណំត់ដឹង នូវអវជិជ - 

នុស័យ បុគគលេនះ កណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យឬ ។ មិនែមនេទ ។ 

 [២] បុគគល  កណំត់ដឹង នូវបដិឃនុស័យ បុគគលេនះ 

កណំត់ដឹង នូវមននុស័យឬ ។ បុគគលេនះ កណំត់ដឹង នូវកិ- 

េលស ែដល ងំេនជមួយគន នឹងអនុស័យេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត 

បុគគល  កណំត់ដឹង នូវមននុស័យ បុគគលេនះ កណំត់ដឹង នូវ 

បដិឃនុស័យឬ ។ មិនែមនេទ ។ បុគគល  កណំត់ដឹង នូវ 

បដិឃនុស័យ បុគគលេនះ (កណំត់ដឹង) នូវទិ ្ឋ នុស័យ ។ េប ។ 

កណំត់ដឹង    នូវវចិិកិចឆ នុស័យឬ    ។    មិនែមនេទ   ។    មួយយ៉ងេទៀត 
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៣ 

អនុសយយមេក   បរញិញ េ  

វចិិកិចឆ នុសយ ំ បរជិនតិ េ  បដិឃនុសយ ំ

បរជិនតីតិ ។ តេទកដ្ឋំ បរជិនតិ ។ េយ បដ-ិ 

ឃនុសយ ំ បរជិនតិ េ  ភវ គនុសយ ំ ។ េប ។ 

អវជិជ នុសយ ំ បរជិនតីតិ ។ តេទកដ្ឋំ បរជិនតិ ។ 

េយ  បន អវជិជ នុសយ ំ បរជិនតិ េ  បដិឃ- 

នុសយ ំ     បរជិនតីតិ       ។      េន     ។ 

 [៣] េយ មននុសយ ំ បរជិនតិ េ  

ទិ ្ឋ នុសយ ំ ។ េប ។ វចិិកិចឆ នុសយ ំ បរជិនតីតិ ។ 

េន ។ េយ  បន វចិិកិចឆ នុសយ ំ បរជិនតិ េ  

មននុសយ ំ បរជិនតីតិ ។ តេទកដ្ឋំ បរជិនតិ ។ 

េយ មននុសយ ំ បរជិនតិ េ  ភវ គនុសយ ំ

។ េប ។ អវជិជ នុសយ ំ បរជិនតីតិ ។ មន្ត  ។ 

េយ  បន អវជិជ នុសយ ំ បរជិនតិ េ  មន- 

នុសយ ំ     បរជិនតីតិ      ។      មន្ត       ។ 
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៣ 

អនុសយយមកៈ   បរញិញ រៈ 

បុគគល  កណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ បុគគលេនះ កណំត់ដឹង 

នូវបដិឃនុស័យឬ ។ បុគគលេនះ កណំត់ដឹង នូវកិេលស ែដល ងំ 

េនជមួយគន នឹងអនុស័យេនះ ។ បុគគល  កណំត់ដឹង នូវបដិ- 

ឃនុស័យ បុគគលេនះ (កណំត់ដឹង) នូវភវ គនុស័យ ។ េប ។ 

កណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យឬ ។ បុគគលេនះ កណំត់ដឹង នូវកិេលស 

ែដល ងំេនជមួយគន នឹងអនុស័យេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល 

 កណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យ បុគគលេនះ កណំត់ដឹង នូវបដិ- 

ឃនុស័យឬ     ។     មិនែមនេទ    ។ 

 [៣] បុគគល  កណំត់ដឹង នូវមននុស័យ បុគគលេនះ 

(កណំត់ដឹង) នូវទិ ្ឋ នុស័យ ។ េប ។ កណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុ- 

ស័យឬ ។ មិនែមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  កណំត់ដឹង 

នូវវចិិកិចឆ នុស័យ បុគគលេនះ កណំត់ដឹង នូវមននុស័យឬ ។ 

បុគគលេនះ កណំត់ដឹង នូវកិេលស ែដល ងំេនជមួយគន នឹងអនុ- 

ស័យេនះ ។ បុគគល  កណំត់ដឹង នូវមននុស័យ បុគគលេនះ 

(កណំត់ដឹង) នូវភវ គនុស័យ ។ េប ។ កណំត់ដឹង នូវអវជិជ - 

នុស័យឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  កណំត់ដឹង នូវ 

អវជិជ នុស័យ    បុគគលេនះ   កណំត់ដឹង    នូវមននុស័យឬ   ។    េអើ   ។ 
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៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៤] េយ ទិ ្ឋ នុសយ ំ បរជិនតិ េ  វចិិ- 

កិចឆ នុសយ ំ បរជិនតីតិ ។ មន្ត  ។ េយ  

បន វចិិកិចឆ នុសយ ំ បរជិនតិ េ  ទិ ្ឋ នុសយ ំ

បរជិនតីតិ      ។      មន្ត        ។      េប     ។ 

 [៥] េយ វចិិកិចឆ នុសយ ំ បរជិនតិ េ  

ភវ គនុសយ ំ ។ េប ។ អវជិជ នុសយ ំ បរជិនតីតិ ។ 

តេទកដ្ឋំ បរជិនតិ ។ េយ  បន អវជិជ នុសយ ំ

បរជិនតិ េ  វចិិកិចឆ នុសយ ំ បរជិនតីតិ ។ 

េន     ។ 

 [៦] េយ ភវ គនុសយ ំ បរជិនតិ េ  

អវជិជ នុសយ ំ បរជិនតីតិ ។ មន្ត  ។ េយ  បន 

អវជិជ នុសយ ំ បរជិនតិ េ  ភវ គនុសយ ំ បរ-ិ 

ជនតីតិ    ។    មន្ត     ។ 
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៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៤] បុគគល  កណំត់ដឹង នូវទិ ្ឋ នុស័យ បុគគលេនះ ក-ំ 

ណត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល 

 កណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ បុគគលេនះ កណំត់ដឹង នូវទិ ្ឋ - 

នុស័យឬ       ។    េអើ     ។    េប    ។ 

 [៥] បុគគល  កណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ បុគគលេនះ 

(កណំត់ដឹង) នូវភវ គនុស័យ ។ េប ។ បុគគលេនះ កណំត់ដឹង 

នូវអវជិជ នុស័យឬ ។ បុគគលេនះ កណំត់ដឹង នូវកិេលស ែដល 

ងំេនជមួយគន នឹងអនុស័យេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  

កណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យ បុគគលេនះ កណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុ- 

ស័យឬ     ។    មិនែមនេទ    ។ 

 [៦] បុគគល  កណំត់ដឹង នូវភវ គនុស័យ បុគគលេនះ 

កណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  

កណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យ បុគគលេនះ កណំត់ដឹង នូវភវ គនុ- 

ស័យឬ     ។     េអើ     ។ 
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៥ 

អនុសយយមេក   បរញិញ េ  

 [៧] េយ កម គនុសយញច  បដិឃនុ- 

សយញច  បរជិនតិ េ  មននុសយ ំ បរជិ- 

នតីតិ ។ តេទកដ្ឋំ បរជិនតិ ។ េយ  បន 

មននុសយ ំ បរជិនតិ េ  កម គនុសយញច  

បដិឃនុសយញច  បរជិនតីតិ ។ េន ។ េយ 

កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  បរជិនតិ 

េ  ទិ ្ឋ នុសយ ំ ។ េប ។ វចិិកិចឆ នុសយ ំ បរជិ- 

នតីតិ ។ េន ។ េយ  បន វចិិកិចឆ នុសយ ំ

បរជិនតិ េ  កម គនុសយញច  បដិឃនុស- 

យញច  បរជិនតីតិ ។ តេទកដ្ឋំ បរជិនតិ ។ 

េយ កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  បរជិ- 

នតិ េ  ភវ គនុសយ ំ ។ េប ។ អវជិជ នុសយ ំ

បរជិនតីតិ ។ តេទកដ្ឋំ បរជិនតិ ។ េយ 

 បន អវជិជ នុសយ ំ បរជិនតិ េ  កម គ- 

នុសយញច       បដិឃនុសយញច        បរជិនតីតិ       ។     េន     ។ 
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៥ 

អនុសយយមកៈ   បរញិញ រៈ 

 [៧] បុគគល  កណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិ- 

ឃនុស័យផង បុគគលេនះ កណំត់ដឹង នូវមននុស័យឬ ។ បុគគល 

េនះ កណំត់ដឹង នូវកិេលស ែដល ងំេនជមួយគន នឹងអនុស័យ 

េនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  កណំត់ដឹង នូវមននុស័យ 

បុគគលេនះ កណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង 

ឬ ។ មិនែមនេទ ។ បុគគល  កណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យ 

ផង នូវបដិឃនុស័យផង បុគគលេនះ (កណំត់ដឹង) នូវទិ ្ឋ នុ- 

ស័យ ។ េប ។ កណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យឬ ។ មិនែមនេទ ។ 

មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  កណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ បុគគលេនះ 

កណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង ។ បុគគល 

េនះ កណំត់ដឹង នូវកិេលស ែដល ងំេនជមួយគន នឹងអនុស័យ 

េនះ ។ បុគគល  កណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិ- 

ឃនុស័យផង បុគគលេនះ (កណំត់ដឹង) នូវភវ គនុស័យ ។ េប ។ 

កណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យឬ ។ បុគគលេនះ កណំត់ដឹង នូវកិេលស 

ែដល ងំេនជមួយគន នឹងអនុស័យេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  

កណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យ បុគគលេនះ កណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យ 

ផង   នូវបដិឃនុស័យផងឬ   ។   មិនែមនេទ   ។ 
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៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៨] េយ កម គនុសយញច  បដិឃនុស- 

យញច  មននុសយញច  បរជិនតិ េ  ទិ ្ឋ នុសយ ំ

។ េប ។ វចិិកិចឆ នុសយ ំ បរជិនតីតិ ។ នតថិ ។ 

េយ  បន វចិិកិចឆ នុសយ ំ បរជិនតិ េ  ក- 

ម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  

បរជិនតីតិ ។ តេទកដ្ឋំ បរជិនតិ ។ េយ កម- 

គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  បរ-ិ 

ជនតិ េ  ភវ គនុសយ ំ ។ េប ។ អវជិជ នុសយ ំ

បរជិនតីតិ ។ នតថិ ។ េយ  បន អវជិជ នុសយ ំ

បរជិនតិ េ  កម គនុសយញច  បដិឃនុស- 

យញច  មននុសយញច  បរជិនតីតិ ។ មននុសយ ំ

បរជិនតិ     ។ 
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៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៨] បុគគល  កណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវ 

បដិឃនុស័យផង នូវមននុស័យផង បុគគលេនះ (កណំត់ដឹង) 

នូវទិ ្ឋ នុស័យ ។ េប ។ កណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យឬ ។ មិនមន 

េទ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  កណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ 

បុគគលេនះ កណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង 

នូវមននុស័យផងឬ ។ បុគគលេនះ កណំត់ដឹង នូវកិេលស ែដល 

ងំេនជមួយគន នឹងអនុស័យេនះ ។ បុគគល  កណំត់ដឹង នូវ 

កម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង នូវមននុស័យផង បុគគលេនះ 

កណំត់ដឹង នូវភវ គនុស័យ ។ េប ។ កណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យ 

ឬ ។ មិនមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  កណំត់ដឹង 

នូវអវជិជ នុស័យ បុគគលេនះ កណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវ 

បដិឃនុស័យផង នូវមននុស័យផងឬ ។ បុគគលេនះ កណំត់ដឹង 

នូវមននុស័យ       ។ 
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៧ 

អនុសយយមេក   បរញិញ េ  

 [៩] េយ កម គនុសយញច  បដិឃនុស- 

យញច  មននុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  បរជិនតិ 

េ  វចិិកិចឆ នុសយ ំ បរជិនតីតិ ។ នតថិ ។ 

េយ  បន វចិិកិចឆ នុសយ ំ បរជិនតិ េ  ក- 

ម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  

ទិ ្ឋ នុសយញច  បរជិនតីតិ ។ ទិ ្ឋ នុសយ ំ បរជិ- 

នតិ កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  មន- 

នុសយញច     តេទកដ្ឋំ     បរជិនតិ      ។    េប    ។ 

 [១០]  េយ កម គនុសយញច  បដិឃនុ- 

សយញច  មននុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិិកិចឆ - 

នុសយញច  បរជិនតិ េ  ភវ គនុសយ ំ ។ េប ។ 

អវជិជ នុសយ ំ បរជិនតីតិ ។ នតថិ ។ េយ  

បន អវជិជ នុសយ ំ បរជិនតិ េ  កម គនុ- 

សយញច  បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  ទិ ្ឋ នុ- 

សយញច  វចិិកិចឆ នុសយញច  បរជិនតីតិ ។ មន- 

នុសយ ំ    បរជិនតិ     ។ 



21 

៧ 

អនុសយយមកៈ   បរញិញ រៈ 

 [៩] បុគគល  កណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃ- 

នុស័យផង នូវមននុស័យផង នូវទិ ្ឋ នុស័យផង បុគគលេនះ កណំត់ 

ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យឬ ។ មិនមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  

កណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ បុគគលេនះ កណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យ 

ផង នូវបដិឃនុស័យផង នូវមននុស័យផង នូវទិ ្ឋ នុស័យផងឬ ។ 

បុគគលេនះ កណំត់ដឹង នូវទិ ្ឋ នុស័យ កណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យ 

ផង នូវបដិឃនុស័យផង នូវមននុស័យផង ែដល ងំេនជមួយ 

គន នឹងអនុស័យេនះ    ។    េប    ។ 

 [១០] បុគគល  កណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិ- 

ឃនុស័យផង នូវមននុស័យផង នូវទិ ្ឋ នុស័យផង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ 

ផង បុគគលេនះ (កណំត់ដឹង) នូវភវ គនុស័យ ។ េប ។ កណំត់ 

ដឹង នូវអវជិជ នុស័យឬ ។ មិនមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល 

 កណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យ បុគគលេនះ កណំត់ដឹង នូវកម - 

គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង នូវមននុស័យផង នូវទិ ្ឋ នុ- 

ស័យផង នូវវចិិកិចឆ នុស័យផងឬ ។ បុគគលេនះ កណំត់ដឹង នូវ 

មននុស័យ      ។ 
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៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [១១] េយ កម គនុសយញច  បដិឃនុ- 

សយញច  មននុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិិកិចឆ - 

នុសយញច  ភវ គនុសយញច  បរជិនតិ េ  អ- 

វជិជ នុសយ ំ បរជិនតីតិ ។ នតថិ ។ េយ  

បន អវជិជ នុសយ ំ បរជិនតិ េ  កម គនុ- 

សយញច  បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  ទិ ្ឋ - 

នុសយញច  វចិិកិចឆ នុសយញច  ភវ គនុសយញច  បរ-ិ 

ជនតីតិ ។ មននុសយញច  ភវ គនុសយញច  

បរជិនតិ        ។ 

 [១២] យេ  កម គនុសយ ំ បរជិនតិ 

តេ  បដិឃនុសយ ំ បរជិនតីតិ ។ េន ។ 

យេ   បន បដិឃនុសយ ំ បរជិនតិ តេ  

កម គនុសយ ំ បរជិនតីតិ ។ េន ។ យេ  

កម គនុសយ ំ បរជិនតិ តេ  មននុសយ ំ

បរជិនតីតិ        ។         មន្ត           ។        យេ                បន 
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៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [១១] បុគគល  កណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃ- 

នុស័យផង នូវមននុស័យផង នូវទិ ្ឋ នុស័យផង នូវវចិិកិចឆ នុស័យផង 

នូវភវ គនុស័យផង បុគគលេនះ កណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យឬ ។ 

មិនមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  កណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យ 

បុគគលេនះ កណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង 

នូវមននុស័យផង នូវទិ ្ឋ នុស័យផង នូវវចិិកិចឆ នុស័យផង នូវភវ- 

គនុស័យផងឬ ។ បុគគលេនះ កណំត់ដឹង នូវមននុស័យផង នូវ 

ភវ គនុស័យផង     ។ 

 [១២] បុគគល កណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យ កនុងទី  

កណំត់ដឹង នូវបដិឃនុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ មិនែមនេទ ។ 

មួយយ៉ងេទៀត បុគគល កណំត់ដឹង នូវបដិឃនុស័យ កនុងទី  

កណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ មិនែមនេទ ។ 

បុគគល កណំតដ់ឹង នូវកម គនុស័យ កនុងទី  កណំត់ដឹង នូវ 

មននុស័យ     កនុងទីេនះឬ     ។     េអើ      ។    មួយយ៉ងេទៀត     បុគគល 
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៩ 

អនុសយយមេក   បរញិញ េ  

មននុសយ ំ បរជិនតិ តេ  កម គនុសយ ំ
បរជិនតីតិ ។ របូធតុយ អរបូធតុយ តេ  
មននុសយ ំ បរជិនតិ េន ច តេ  កម - 
គនុសយ ំ បរជិនតិ កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ 
តេ  មននុសយញច  បរជិនតិ កម គនុស- 
យញច  បរជិនតិ ។ យេ  កម គនុសយ ំ
បរជិនតិ តេ  ទិ ្ឋ នុសយ ំ ។ េប ។ វចិិកិចឆ នុ- 
សយ ំ បរជិនតីតិ ។ មន្ត  ។ យេ   បន 
វចិិកិចឆ នុសយ ំ បរជិនតិ តេ  កម គនុសយ ំ
បរជិនតីតិ ។ ទុកខ យ េវទនយ របូធតុយ 
អរបូធតុយ តេ  វចិិកិចឆ នុសយ ំ បរជិនតិ េន 
ច តេ  កម គនុសយ ំ បរជិនតិ កមធតុយ 
ទ្វីសុ េវទនសុ តេ  វចិិកិចឆ នុសយញច  បរជិនតិ 
កម គនុសយញច  បរជិនតិ ។ យេ  កម- 
គនុសយ ំ បរជិនតិ តេ  ភវ គនុសយ ំ បរ-ិ 

ជនតីតិ ។ េន ។ យេ   បន ភវ គនុសយ ំ
បរជិនតិ តេ  កម គនុសយ ំ បរជិនតីតិ ។ 
េន       ។      យេ       កម គនុសយ ំ      បរជិនតិ       តេ  
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៩ 

អនុសយយមកៈ   បរញិញ រៈ 

កណំត់ដឹង នូវមននុស័យ កនុងទី  កណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យ 

កនុងទីេនះឬ ។ បុគគល កណំត់ដឹង នូវមននុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុង 

អរូបធតុ កនុងទីេនះ ែតមិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យ កនុងរូបធតុ 

និងកនុងអរូបធតុេនះេទ កណំត់ដឹង នូវមននុស័យផង កណំត់ដឹង 

នូវកម គនុស័យផង កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ ។ បុគគល 

កណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យ កនុងទី  (កណំត់ដឹង) នូវទិ ្ឋ នុ- 

ស័យ ។ េប ។ កណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ 

េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល កណំត់ដឹង នូវវចិិកចិឆ នុស័យ កនុង 

ទី  កណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ បុគគល ក-ំ 

ណត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ កនុងរូបធតុ និងកនុង 

អរូបធតុ ែតមិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះេទ 

កណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យផង កណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង 

កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ ។ បុគគល កណំត់ដឹង នូវកម - 

គនុស័យ កនុងទី  កណំត់ដឹង នូវភវ គនុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ 

មិនែមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល កណំត់ដឹង នូវភវ គនុ- 

ស័យ កនុងទី  កណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ 

មិនែមនេទ    ។    បុគគល    កណំត់ដឹង    នូវកម គនុស័យ    កនុងទី  
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១០ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

អវជិជ នុសយ ំ បរជិនតីតិ ។ មន្ត  ។ យេ  

 បន អវជិជ នុសយ ំ បរជិនតិ តេ  កម - 

គនុសយ ំ បរជិនតីតិ ។ ទុកខ យ េវទនយ របូ- 

ធតុយ អរបូធតុយ តេ  អវជិជ នុសយ ំ បរជិ- 

នតិ េន ច តេ  កម គនុសយ ំ បរជិន- 

តិ កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ តេ  អវជិជ នុស- 

យញច  បរជិនតិ កម គនុសយញច  បរជិនតិ ។ 

 [១៣]  យេ  បដិឃនុសយ ំ បរជិនតិ 

តេ  មននុសយ ំ បរជិនតីតិ ។ េន ។ យេ  

 បន មននុសយ ំ បរជិនតិ តេ  បដិឃនុ- 

សយ ំ បរជិនតីតិ ។ េន ។ យេ  បដិឃនុសយ ំ

បរជិនតិ តេ  ទិ ្ឋ នុសយ ំ ។ េប ។ វចិិកិចឆ នុ- 

សយ ំ បរជិនតីតិ ។ មន្ត  ។ យេ   បន 

វចិិកិចឆ នុសយ ំ បរជិនតិ តេ  បដិឃនុសយ ំ

បរជិនតីតិ ។ កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ 

របូធតុយ អរបូធតុយ តេ  វចិិកិចឆ នុសយ ំ

បរជិនតិ       េន      ច       តេ      បដិឃនុសយ ំ     បរជិនតិ 
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១០ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

កណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត 

បុគគល កណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យ កនុងទី  កណំត់ដឹង នូវកម- 

គនុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ បុគគល កណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យ 

កនុងទុកខេវទនេនះ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ែតមិនកណំត់ដឹង 

នូវកម គនុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះេទ កណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យ 

ផង កណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង កនុងទុកខេវទនពីរេនះ កនុង 

កមធតុ       ។ 

 [១៣] បុគគល កណំត់ដឹង នូវបដិឃនុស័យ កនុងទី  

កណំត់ដឹង នូវមននុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ មិនែមនេទ ។ មួយ 

យ៉ងេទៀត បុគគល កណំត់ដឹង នូវមននុស័យ កនុងទី  កណំត់ 

ដឹង នូវបដិឃនុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ មិនែមនេទ ។ បុគគល 

កណំត់ដឹង នូវបដិឃនុស័យ កនុងទី  (កណំត់ដឹង) នូវទិ ្ឋ នុ- 

ស័យ ។ េប ។ កណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ 

េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល កណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ 

កនុងទី  កណំត់ដឹង នូវបដិឃនុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ បុគគល 

កណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ កនុង 

រូបធតុ         និងកនុងអរូបធតុ      ែតមិនកណំត់ដឹង      នូវបដិឃនុស័យ 
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១១ 

អនុសយយមេក   បរញិញ េ  

ទុកខ យ េវទនយ តេ  វចិិកិចឆ នុសយញច  
បរជិនតិ បដិឃនុសយញច  បរជិនតិ ។ យេ  
បដិឃនុសយ ំ បរជិនតិ តេ  ភវ គនុសយ ំ
បរជិនតីតិ ។ េន ។ យេ   បន ភវ គនុ- 
សយ ំ បរជិនតិ តេ  បដិឃនុសយ ំ បរជិន- 
តីតិ ។ េន ។ យេ  បដិឃនុសយ ំ បរជិនតិ 
តេ  អវជិជ នុសយ ំ បរជិនតីតិ ។ មន្ត  ។ 
យេ   បន អវជិជ នុសយ ំ បរជិនតិ តេ  
បដិឃនុសយ ំ បរជិនតីតិ ។ កមធតុយ ទ្វីសុ 
េវទនសុ របូធតុយ អរបូធតុយ តេ  អវជិជ នុសយ ំ
បរជិនត ិ េន ច តេ  បដិឃនុសយ ំ  បរជិនត ិ
ទុកខ យ េវទនយ តេ  អវជិជ នុសយញច  បរជិនតិ 
បដិឃនុសយញច          បរជិនតិ         ។ 
 [១៤]  យេ  មននុសយ ំ បរជិនតិ តេ  
ទិ ្ឋ នុសយ ំ ។ េប ។ វចិិកិចឆ នុសយ ំ បរជិនតីតិ ។ 
មន្ត  ។ យេ   បន វចិិកិចឆ នុសយ ំ បរជិ- 

នតិ តេ  មននុសយ ំ បរជិនតីតិ ។ ទុកខ យ 
េវទនយ       តេ        វចិិកិចឆ នុសយ ំ     បរជិនតិ      េន     ច 
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១១ 

អនុសយយមកៈ   បរញិញ រៈ 

កនុងេវទនពីរេនះេទ កណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យផង កណំត់ដឹង 
នូវបដិឃនុស័យផង កនុងទុកខេវទនេនះ ។ បុគគល កណំត់ដឹង នូវ 
បដិឃនុស័យ កនុងទី  កណំត់ដឹង នូវភវ គនុស័យ កនុងទីេនះ 
ឬ ។ មិនែមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល កណំត់ដឹង នូវ 
ភវ គនុស័យ កនុងទី  កណំត់ដឹង នូវបដិឃនុស័យ កនុងទីេនះ 
ឬ ។ មិនែមនេទ ។ បុគគល កណំត់ដឹង នូវបដិឃនុស័យ កនុងទី 

 កណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ង 
េទៀត បុគគល កណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យ កនុងទី  កណំត់ដឹង 
នូវបដិឃនុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ បុគគល កណំត់ដឹង នូវអវជិជ - 
នុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូប- 
ធតុ ែតមិនកណំត់ដឹង នូវបដិឃនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះេទ កណំត់ 
ដឹង នូវអវជិជ នុស័យផង កណំត់ដឹង នូវបដិឃនុស័យផង កនុងទុកខ- 
េវទនេនះ    ។ 
 [១៤] បុគគល កណំត់ដឹង នូវមននុស័យ កនុងទី  (ក-ំ 
ណត់ដឹង) នូវទិ ្ឋ នុស័យ ។ េប ។ កណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ 
កនុងទីេនះឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល កណំត់ដឹង នូវ 
វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី  កណំត់ដឹង នូវមននុស័យ កនុងទីេនះ 
ឬ      ។    បុគគល     កណំត់ដឹង    នូវវចិិកិចឆ នុស័យ     កនុងទុកខេវទនេនះ 
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១២ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

តេ  មននុសយ ំ បរជិនតិ កមធតុយ ទ្វី- 
សុ េវទនសុ របូធតុយ អរបូធតុយ តេ  វចិិ- 
កិចឆ នុសយញច  បរជិនតិ មននុសយញច  បរជិ- 
នតិ ។ យេ  មននុសយ ំ បរជិនតិ តេ  
ភវ គនុសយ ំ បរជិនតីតិ ។ កមធតុយ ទ្វី- 
សុ េវទនសុ តេ  មននុសយ ំ បរជិនតិ េន 
ច តេ  ភវ គនុសយ ំ បរជិនតិ របូធតុយ អ- 
របូធតុយ តេ  មននុសយញច  បរជិនតិ ភវ- 
គនុសយញច  បរជិនតិ ។ យេ   បន 

ភវ គនុសយ ំ បរជិនតិ តេ  មននុសយ ំ បរ-ិ 
ជនតិ ។ មន្ត  ។ យេ  មននុសយ ំ បរជិ- 
នតិ តេ  អវជិជ នុសយ ំ បរជិនតីតិ ។ - 
មន្ត  ។ យេ   បន អវជិជ នុសយ ំ បរជិនតិ 
តេ  មននុសយ ំ បរជិនតីតិ ។ ទុកខ យ េវ- 
ទនយ តេ  អវជិជ នុសយ ំ បរជិនតិ េន ច 
តេ  មននុសយ ំ បរជិនតិ កមធតុយ ទ្វីសុ 
េវទនសុ របូធតុយ អរបូធតុយ តេ  អវជិជ នុ- 
សយញច         បរជិនតិ       មននុសយញច         បរជិនតិ        ។ 
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១២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ែតមិនកណំត់ដឹង នូវមននុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះេទ កណំត់ដឹង 

នូវវចិិកិចឆ នុស័យផង កណំត់ដឹង នូវមននុស័យផង កនុងេវទនពីរ 

េនះ កនុងកមធតុ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ។ បុគគល កណំត់ដឹង 

នូវមននុស័យ កនុងទី  កណំត់ដឹង នូវភវ គនុស័យ កនុងទីេនះ 

ឬ ។ បុគគល កណំត់ដឹង នូវមននុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុង 

កមធតុ ែតមិនកណំត់ដឹង នូវភវ គនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ 

េទ កណំត់ដឹង នូវមននុស័យផង កណំត់ដឹង នូវភវ គនុស័យផង 

កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល ក-ំ 

ណត់ដឹង នូវភវ គនុស័យ កនុងទី  កណំត់ដឹង នូវមននុស័យ 

កនុងទីេនះឬ ។ េអើ ។ បុគគល កណំត់ដឹង នូវមននុស័យ កនុង 

ទី  កណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ េអើ ។ មួយ 

យ៉ងេទៀត បុគគល កណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យ កនុងទី  កណំត់ 

ដឹង នូវមននុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ បុគគល កណំត់ដឹង នូវ 

អវជិជ នុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ ែតមិនកណំត់ដឹង នូវមននុស័យ 

កនុងទុកខេវទនេនះេទ កណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យផង កណំត់ដឹង នូវ 

មននុស័យផង កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ កនុងរូបធតុ និង 

កនុងអរូបធតុ      ។ 
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១៣ 

អនុសយយមេក   បរញិញ េ  

 [១៥] យេ  ទិ ្ឋ នុសយ ំ បរជិនតិ តេ  

វចិិកិចឆ នុសយ ំ បរជិនតីតិ ។ មន្ត  ។ យេ   

បន វចិិកិចឆ នុសយ ំ បរជិនតិ តេ  ទិ ្ឋ នុសយ ំ

បរជិនតីតិ      ។     មន្ត        ។   េប   ។ 

 [១៦] យេ  វចិិកិចឆ នុសយ ំ បរជិនត ិ

តេ  ភវ គនុសយ ំ បរជិនតីតិ ។ កមធតុ- 

យ តីសុ េវទនសុ តេ  វចិិកិចឆ នុសយ ំ បរជិ- 

នតិ េន ច តេ  ភវ គនុសយ ំ បរជិនតិ របូ- 

ធតុយ អរបូធតុយ តេ  វចិិកិចឆ នុសយញច  

បរជិនតិ ភវ គនុសយញច  បរជិនតិ ។ យេ  

 បន ភវ គនុសយ ំ បរជិនតិ តេ  វចិិកិចឆ - 

នុសយ ំ បរជិនតីតិ ។ មន្ត  ។ យេ  វចិិកិចឆ - 

នុសយ ំ បរជិនតិ តេ  អវជិជ នុសយ ំ បរជិន- 

តីតិ ។ មន្ត  ។ យេ   បន អវជិជ នុសយ ំ

បរជិនតិ តេ  វចិិកិចឆ នុសយ ំ បរជិនតីតិ ។ 

មន្ត        ។ 
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១៣ 

អនុសយយមកៈ   បរញិញ រៈ 

 [១៥] បុគគល កណំត់ដឹង នូវទិ ្ឋ នុស័យ កនុងទី  កណំត់ 

ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត 

បុគគល កណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី  កណំត់ដឹង នូវ 

ទិ ្ឋ នុស័យ    កនុងទីេនះឬ    ។   េអើ   ។   េប   ។ 

 [១៦] បុគគល កណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី  ក-ំ 

ណត់ដឹង នូវភវ គនុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ បុគគល កណំត់ដឹង 

នូវវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងេវទន ៣ េនះ កនុងកមធតុ ែតមិនកណំត់ដឹង 

នូវភវ គនុស័យ កនុងេវទន ៣ េនះេទ កណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ 

ផង កណំត់ដឹង នូវភវ គនុស័យផង កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ 

េនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល កណំត់ដឹង នូវភវ គនុស័យ 

កនុងទី  កណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ េអើ ។ 

បុគគល កណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី  កណំត់ដឹង នូវ 

អវជិជ នុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល 

កណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យ កនុងទី  កណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ 

កនុងទីេនះឬ     ។   េអើ    ។ 



34 

១៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [១៧] យេ  ភវ គនុសយ ំ បរជិនតិ តេ  

អវជិជ នុសយ ំ បរជិនតីតិ ។ មន្ត  ។ យេ  

 បន អវជិជ នុសយ ំ បរជិនតិ តេ  ភវ គនុស- 

យ ំ បរជិនតីតិ ។ កមធតុយ តីសុ េវទនសុ 

តេ  អវជិជ នុសយ ំ បរជិនតិ េន ច តេ  ភវ- 

គនុសយ ំ បរជិនតិ របូធតុយ អរបូធតុយ 

តេ  អវជិជ នុសយញច  បរជិនតិ ភវ គនុសយញច  

បរជិនតិ       ។ 

 [១៨] យេ  កម គនុសយញច  បដិឃ- 

នុសយញច  បរជិនតិ តេ  មននុសយ ំ បរ-ិ 

ជនតីតិ ។ នតថិ ។ យេ   បន មន- 

នុសយ ំ បរជិនតិ តេ  កម គនុសយញច  

បដិឃនុសយញច  បរជិនតីតិ ។ របូធតុយ 

អរបូធតុយ តេ  មននុសយ ំ បរជិនតិ េន 

ច តេ  កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  

បរជិនតិ កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ តេ  

មននុសយញច                កម គនុសយញច                បរជិនតិ 
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១៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [១៧] បុគគល កណំត់ដឹង នូវភវ គនុស័យ កនុងទី  

កណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត 

បុគគល កណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យ កនុងទី  កណំត់ដឹង នូវភវ- 

គនុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ បុគគល កណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យ 

កនុងេវទន ៣ េនះ កនុងកមធតុ ែតមិនកណំត់ដឹង នូវភវ គនុស័យ 

កនុងេវទន ៣ េនះេទ កណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យផង កណំត់ដឹង 

នូវភវ គនុស័យផង   កនុងរូបធតុ    និងកនុងអរូបធតុេនះ    ។ 

 [១៨] បុគគល កណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃ- 

នុស័យផង កនុងទី  កណំត់ដឹង នូវមននុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ 

មិនមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល កណំត់ដឹង នូវមននុស័យ 

កនុងទី  កណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង 

កនុងទីេនះឬ ។ បុគគល កណំត់ដឹង នូវមននុស័យ កនុងរូបធតុ 

និងកនុងអរូបធតុេនះ ែតមិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិ- 

ឃនុស័យផង កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះេទ កណំត់ដឹង នូវ 

មននុស័យផង   នូវកម គនុស័យផង   កនុងេវទនពីរេនះ   កនុងកមធតុ 
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១៥ 

អនុសយយមេក   បរញិញ េ  

េន ច តេ  បដិឃនុសយ ំ បរជិនតិ ។ 
យេ  កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  
បរជិនតិ តេ  ទិ ្ឋ នុសយ ំ ។ េប ។ វចិិកិចឆ - 
នុសយ ំ បរជិនតីតិ ។ នតថិ ។ យេ   
បន វចិិកិចឆ នុសយ ំ បរជិនតិ តេ  កម- 
គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  បរជិនតីតិ ។ 

របូធតុយ អរបូធតុយ តេ  វចិិកិចឆ នុសយ ំ
បរជិនតិ េន ច តេ  កម គនុសយញច  
បដិឃនុសយញច  បរជិនតិ កមធតុយ ទ្វីសុ 
េវទនសុ តេ  វចិិកិចឆ នុសយញច  កម គនុ- 
សយញច  បរជិនតិ េន ច តេ  បដិឃនុ- 
សយ ំ បរជិនតិ ទុកខ យ េវទនយ តេ  វចិ-ិ 
កិចឆ នុសយញច  បដិឃនុសយញច  បរជិនតិ េន 
ច តេ  កម គនុសយ ំ បរជិនតិ ។ យេ  
កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  បរជិនតិ 
តេ  ភវ គនុសយ ំ បរជិនតីតិ ។ នតថិ ។ 
យេ   បន ភវ គនុសយ ំ បរជិនតិ តេ  
កម គនុសយញច          បដិឃនុសយញច       បរជិនតីតិ       ។ 
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១៥ 

អនុសយយមកៈ   បរញិញ រៈ 

ែតមិនកណំត់ដឹង នូវបដិឃនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះេទ ។ បុគគល 

កណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង កនុងទី 

 (កណំត់ដឹង) នូវទិ ្ឋ នុស័យ ។ េប ។ កណំត់ដឹង នូវ 

វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ មិនមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត 

បុគគល កណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី  កណំត់ដឹង នូវ 

កម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង កនុងទីេនះឬ ។ បុគគល 

កណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះ ែត 

មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង កនុងរូប- 

ធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះេទ កណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យផង នូវ 

កម គនុស័យផង កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ ែតមិនកណំត់ដឹង 

នូវបដិឃនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះេទ កណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ 

ផង នូវបដិឃនុស័យផង កនុងទុកខេវទនេនះ ែតមិនកណំត់ដឹង នូវ 

កម គនុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះេទ ។ បុគគល កណំត់ដឹង នូវ 

កម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង កនុងទី  កណំត់ដឹង នូវ 

ភវ គនុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ មិនមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត 

បុគគល កណំត់ដឹង នូវភវ គនុស័យ កនុងទី  កណំត់ដឹង នូវ 

កម គនុស័យផង   នូវបដិឃនុស័យផង   កនុងទីេនះឬ    ។     មិនែមន 



38 

១៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

េន ។ យេ  កម គនុសយញច  បដិឃនុស- 

យញច  បរជិនតិ តេ  អវជិជ នុសយ ំ បរជិន- 

តីតិ ។ នតថិ ។ យេ   បន អវជិជ នុសយ ំ

បរជិនតិ តេ  កម គនុសយញច  បដិឃនុ- 

សយញច  បរជិនតីតិ ។ របូធតុយ អរបូធតុយ 

តេ  អវជិជ នុសយ ំ បរជិនតិ េន ច តេ  

កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  បរជិនតិ 

កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ តេ  អវជិជ នុសយញច  

កម គនុសយញច  បរជិនតិ េន ច តេ  បដិ- 

ឃនុសយ ំ បរជិនតិ ទុកខ យ េវទនយ តេ  

អវជិជ នុសយញច  បដិឃនុសយញច  បរជិនតិ េន ច 

តេ        កម គនុសយ ំ      បរជិនតិ      ។ 

 [១៩] យេ  កម គនុសយញច  បដិឃនុ- 

សយញច  មននុសយញច  បរជិនតិ តេ  ទិ ្ឋ - 

នុសយ ំ      ។     េប    ។       វចិិកិចឆ នុសយ ំ       បរជិនតីតិ      ។ 
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១៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

េទ ។ បុគគល កណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យ 

ផង កនុងទី  កណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ 

មិនមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល កណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យ 

កនុងទី  កណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង 

កនុងទីេនះឬ ។ បុគគល កណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យ កនុងរូបធតុ 

និងកនុងអរូបធតុេនះ ែតមិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវ 

បដិឃនុស័យផង កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះេទ កណំត់ដឹង នូវ 

អវជិជ នុស័យផង នូវកម គនុស័យផង កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ 

ែតមិនកណំត់ដឹង នូវបដិឃនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះេទ កណំត់ដឹង 

នូវអវជិជ នុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង កនុងទុកខេវទនេនះ ែតមិន 

កណំត់ដឹង    នូវកម គនុស័យ    កនុងទុកខេវទនេនះេទ     ។ 

 [១៩] បុគគល កណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិ- 

ឃនុស័យផង នូវមននុស័យផង កនុងទី  (កណំត់ដឹង) នូវទិ ្ឋ - 

នុស័យ    ។    េប   ។    កណំត់ដឹង   នូវវចិិកិចឆ នុស័យ    កនុងទីេនះឬ    ។ 
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១៧ 

អនុសយយមេក   បរញិញ េ  

នតថិ ។ យេ   បន វចិិកិចឆ នុសយ ំ បរជិនតិ 

តេ  កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  មន- 

នុសយញច  បរជិនតីតិ ។ របូធតុយ អរបូធតុយ 

តេ  វចិិកិចឆ នុសយញច  មននុសយញច  បរជិ- 

នតិ េន ច តេ  កម គនុសយញច  បដិឃនុ- 

សយញច  បរជិនតិ កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ 

តេ  វចិិកិចឆ នុសយញច  កម គនុសយញច  ម- 

ននុសយញច  បរជិនតិ េន ច តេ  បដិឃនុ- 

សយ ំ បរជិនតិ ទុកខ យ េវទនយ តេ  វចិ-ិ 

កិចឆ នុសយញច  បដិឃនុសយញច  បរជិនតិ េន ច 

តេ  កម គនុសយញច  មននុសយញច  បរជិ- 

នតិ ។ យេ  កម គនុសយញច  បដិឃនុស- 

យញច  មននុសយញច  បរជិនតិ តេ  ភវ គនុ- 

សយ ំ បរជិនតីតិ ។ នតថិ ។ យេ   បន ភវ- 

គនុសយ ំ បរជិនតិ តេ  កម គនុសយញច  

បដិឃនុសយញច            មននុសយញច           បរជិនតីតិ        ។ 
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១៧ 

អនុសយយមកៈ   បរញិញ រៈ 

មិនមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល កណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុ- 

ស័យ កនុងទី  កណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃនុ- 

ស័យផង នូវមននុស័យផង កនុងទីេនះឬ ។ បុគគល កណំត់ដឹង នូវ 

វចិិកិចឆ នុស័យផង នូវមននុស័យផង កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះ 

ែតមិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង កនុង 

រូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះេទ កណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យផង 

នូវកម គនុស័យផង នូវមននុស័យផង កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកម- 

ធតុ ែតមិនកណំត់ដឹង នូវបដិឃនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះេទ ក-ំ 

ណត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង កនុងទុកខេវទន 

េនះ ែតមិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវមននុស័យផង 

កនុងទុកខេវទនេនះេទ ។ បុគគល កណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង 

នូវបដិឃនុស័យផង នូវមននុស័យផង កនុងទី  កណំត់ដឹង នូវ 

ភវ គនុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ មិនមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត 

បុគគល កណំត់ដឹង នូវភវ គនុស័យ កនុងទី  កណំត់ដឹង នូវកម- 

គនុស័យផង  នូវបដិឃនុស័យផង   នូវមននុស័យផង  កនុងទីេនះឬ  ។ 
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១៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

របូធតុយ អរបូធតុយ តេ  ភវ គនុសយញច  

មននុសយញច  បរជិនតិ េន ច តេ  កម គ- 

នុសយញច  បដិឃនុសយញច  បរជិនតិ ។ យេ  

កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  

បរជិនតិ តេ  អវជិជ នុសយ ំ បរជិនតីតិ ។ 

នតថិ ។ យេ   បន អវជិជ នុសយ ំ បរជិនតិ 

តេ  កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  មន- 

នុសយញច  បរជិនតីតិ ។ របូធតុយ អរបូ- 

ធតុយ តេ  អវជិជ នុសយញច  មននុសយញច  

បរជិនតិ េន ច តេ  កម គនុសយញច  

បដិឃនុសយញច  បរជិនតិ កមធតុយ ទ្វីសុ 

េវទនសុ តេ  អវជិជ នុសយញច  កម គនុស- 

យញច  មននុសយញច  បរជិនតិ េន ច តេ  

បដិឃនុសយ ំ បរជិនតិ ទុកខ យ េវទនយ ត- 

េ  អវជិជ នុសយញច  បដិឃនុសយញច  បរជិនតិ 

េន ច តេ  កម គនុសយញច  មននុសយញច  

បរជិនតិ          ។ 
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១៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

បុគគល កណំត់ដឹង នូវភវ គនុស័យផង នូវមននុស័យផង កនុងរូបធតុ 

និងកនុងអរូបធតុេនះ ែតមិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវ 

បដិឃនុស័យផង កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះេទ ។ បុគគល 

កណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង នូវមននុ- 

ស័យផង កនុងទី  កណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ 

មិនមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល កណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យ 

កនុងទី  កណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង នូវ 

មននុស័យផង កនុងទីេនះឬ ។ បុគគល កណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យ 

ផង នូវមននុស័យផង កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះ ែតមិន 

កណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង កនុងរូបធតុ 

និងកនុងអរូបធតុេនះេទ កណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យផង នូវកម គ- 

នុស័យផង នូវមននុស័យផង កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ ែត 

មិនកណំត់ដឹង នូវបដិឃនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះេទ កណំត់ដឹង 

នូវអវជិជ នុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង កនុងទុកខេវទនេនះ ែតមិន 

កណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវមននុស័យផង កនុងទុកខេវទន 

េនះេទ      ។ 



44 

១៩ 

អនុសយយមេក   បរញិញ េ  

 [២០] យេ  កម គនុសយញច  បដិឃ- 

នុសយញច  មននុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  បរជិ- 

នតិ តេ  វចិិកិចឆ នុសយ ំ បរជិនតីតិ ។ នតថិ ។ 

យេ   បន វចិិកិចឆ នុសយ ំ បរជិនតិ តេ  

កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  មននុស- 

យញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  បរជិនតីតិ ។ របូធតុយ 

អរបូធតុយ តេ  វចិិកិចឆ នុសយញច  មននុស- 

យញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  បរជិនតិ េន ច តេ  

កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  បរជិនតិ 

កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ តេ  វចិិកិចឆ នុស- 

យញច  កម គនុសយញច  មននុសយញច  ទិ ្ឋ - 

នុសយញច  បរជិនតិ េន ច តេ  បដិឃនុ- 

សយ ំ បរជិនតិ ទុកខ យ េវទនយ តេ  វចិ-ិ 

កិចឆ នុសយញច  បដិឃនុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  

បរជិនតិ េន ច តេ  កម គនុសយញច  

មននុសយញច        បរជិនតិ       ។    េប     ។ 
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១៩ 

អនុសយយមកៈ   បរញិញ រៈ 

 [២០] បុគគល កណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យ 

ផង នូវមននុស័យផង នូវទិ ្ឋ នុស័យផង កនុងទី  កណំត់ដឹង នូវ 

វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ មិនមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល 

កណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី  កណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យ 

ផង នូវបដិឃនុស័យផង នូវមននុស័យផង នូវទិ ្ឋ នុស័យផង កនុងទី 

េនះឬ ។ បុគគល កណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យផង នូវមននុស័យផង 

នូវទិ ្ឋ នុស័យផង កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះ ែតមិនកណំត់ដឹង 

នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ 

េនះេទ កណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យផង នូវកម គនុស័យផង នូវ 

មននុស័យផង នូវទិ ្ឋ នុស័យផង កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ ែត 

មិនកណំត់ដឹង នូវបដិឃនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះេទ កណំត់ដឹង 

នូវវចិិកិចឆ នុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង នូវទិ ្ឋ នុស័យផង កនុងទុកខ- 

េវទនេនះ ែតមិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវមននុស័យ 

ផង    កនុងទុកខេវទនេនះេទ    ។    េប    ។ 
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២០ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [២១] យេ  កម គនុសយញច  បដិឃនុស- 

យញច  មននុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិិកិចឆ នុស- 

យញច  បរជិនតិ តេ  ភវ គនុសយ ំ បរជិនតី- 

តិ ។ នតថិ ។ យេ   បន ភវ គនុសយ ំ បរជិនតិ 

តេ  កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  មន- 

នុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិកិិចឆ នុសយញច  បរជិ- 

នតីតិ ។ របូធតុយ អរបូធតុយ តេ  ភវ គ- 

នុសយញច  មននុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិិកិចឆ - 

នុសយញច  បរជិនតិ េន ច តេ  កម គ- 

នុសយញច  បដិឃនុសយញច  បរជិនតិ ។ យេ  

កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  មននុស- 

យញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិកិិចឆ នុសយញច  បរជិនតិ 

តេ  អវជិជ នុសយ ំ បរជិនតីតិ ។ នតថិ ។ យេ  

 បន អវជិជ នុសយ ំ បរជិនតិ តេ  កម- 

គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  

ទិ ្ឋ នុសយញច           វចិិកិចឆ នុសយញច           បរជិនតីតិ         ។ 
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២០ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [២១] បុគគល កណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃ- 

នុស័យផង នូវមននុស័យផង នូវទិ ្ឋ នុស័យផង នូវវចិិកិចឆ នុស័យផង 

កនុងទី  កណំត់ដឹង នូវភវ គនុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ មិនមនេទ ។ 

មួយយ៉ងេទៀត បុគគល កណំត់ដឹង នូវភវ គនុស័យ កនុងទី  ក-ំ 

ណត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង នូវមននុស័យ 

ផង នូវទិ ្ឋ នុស័យផង នូវវចិិកិចឆ នុស័យផង កនុងទីេនះឬ ។ បុគគល 

កណំត់ដឹង នូវភវ គនុស័យផង នូវមននុស័យផង នូវទិ ្ឋ នុស័យផង 

នូវវចិិកិចឆ នុស័យផង កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះ ែតមិនកណំត់ដឹង 

នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ 

េនះេទ ។ បុគគល កណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យ 

ផង នូវមននុស័យផង នូវទិ ្ឋ នុស័យផង នូវវចិិកិចឆ នុស័យផង កនុងទី 

 បុគគល កណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ មិនមន 

េទ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល កណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យ កនុង 

ទី  កណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង នូវម- 

ននុស័យផង  នូវទិ ្ឋ នុស័យផង  នូវវចិិកិចឆ នុស័យផង  កនុងទីេនះឬ   ។ 
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២១ 

អនុសយយមេក   បរញិញ េ  

របូធតុយ អរបូធតុយ តេ  អវជិជ នុសយញច  
មននុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិិកិចឆ នុសយញច  
បរជិនតិ េន ច តេ  កម គនុសយញច  
បដិឃនុសយញច  បរជិនតិ កមធតុយ ទ្វីសុ 
េវទនសុ តេ  អវជិជ នុសយញច  កម គនុសយញច  
មននុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិិកិចឆ នុសយញច  
បរជិនតិ េន ច តេ  បដិឃនុសយ ំ បរជិនតិ 
ទុកខ យ េវទនយ តេ  អវជិជ នុសយញច  បដិឃ- 
នុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិកិិចឆ នុសយញច  បរជិ- 
នតិ េន ច តេ  កម គនុសយញច  មននុ- 
សយញច     បរជិនតិ     ។ 
 [២២]  យេ  កម គនុសយញច  បដិឃនុ- 
សយញច  មននុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិិកិចឆ នុ- 
សយញច  ភវ គនុសយញច  បរជិនតិ តេ  អវជិជ - 
នុសយ ំ បរជិនតីតិ ។ នតថិ ។ យេ   បន 
អវជិជ នុសយ ំ បរជិនតិ តេ  កម គនុសយញច  
បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  
វចិិកិចឆ នុសយញច         ភវ គនុសយញច          បរជិនតីតិ        ។ 
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២១ 

អនុសយយមកៈ   បរញិញ រៈ 

បុគគល កណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យផង នូវមននុស័យផង នូវ 

ទិ ្ឋ នុស័យផង នូវវចិិកិចឆ នុស័យផង កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ 

េនះ ែតមិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង 

កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះេទ កណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យផង 

នូវកម គនុស័យផង នូវមននុស័យផង នូវទិ ្ឋ នុស័យផង នូវវចិិ- 

កិចឆ នុស័យផង កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ ែតមិនកណំត់ដឹង នូវ 

បដិឃនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះេទ កណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យផង 

នូវបដិឃនុស័យផង នូវទិ ្ឋ នុស័យផង នូវវចិិកិចឆ នុស័យផង កនុងទុកខ- 

េវទនេនះ ែតមិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវមននុស័យ 

ផង     កនុងទុកខេវទនេនះេទ    ។ 

 [២២] បុគគល កណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិ- 

ឃនុស័យផង នូវមននុស័យផង នូវទិ ្ឋ នុស័យផង នូវវចិិកិចឆ នុ- 

ស័យផង នូវភវ គនុស័យផង កនុងទី  កណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុ- 

ស័យ កនុងទីេនះឬ ។ មិនមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល 

កណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យ កនុងទី  កណំត់ដឹង នូវកម គនុ- 

ស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង នូវមននុស័យផង នូវទិ ្ឋ នុស័យ 

ផង     នូវវចិិកិចឆ នុស័យផង     នូវភវ គនុស័យផង     កនុងទីេនះឬ     ។ 
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២២ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

របូធតុយ អរបូធតុយ តេ  អវជិជ នុសយញច  

មននុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិិកិចឆ នុសយញច  

ភវ គនុសយញច  បរជិនតិ េន ច តេ  កម - 

គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  បរជិនតិ កមធ- 

តុយ ទ្វីសុ េវទនសុ តេ  អវជិជ នុសយញច  កម- 

គនុសយញច  មននុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិិ- 

កិចឆ នុសយញច  បរជិនតិ េន ច តេ  បដិឃ- 

នុសយញច  ភវ គនុសយញច  បរជិនតិ ទុកខ យ 

េវទនយ តេ  អវជិជ នុសយញច  បដិឃនុសយញច  

ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិិកិចឆ នុសយញច  បរជិនតិ េន 

ច តេ  កម គនុសយញច  មននុសយញច  ភវ- 

គនុសយញច       បរជិនតិ        ។ 

 [២៣] េយ យេ  កម គនុសយ ំ បរ-ិ 

ជនតិ េ  តេ  បដិឃនុសយ ំ បរជិនតីតិ ។ 

េន ។ េយ  បន យេ  បដិឃនុសយ ំ បរជិ- 

នតិ       េ       តេ        កម គនុសយ ំ     បរជិនតីតិ     ។ 
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២២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

បុគគល កណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យផង នូវមននុស័យផង នូវទិ ្ឋ នុ- 

ស័យផង នូវវចិិកិចឆ នុស័យផង នូវភវ គនុស័យផង កនុងរូបធតុ និង 

កនុងអរូបធតុេនះ ែតមិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃ- 

នុស័យផង កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះេទ កណំត់ដឹង នូវអវជិជ - 

នុស័យផង នូវកម គនុស័យផង នូវមននុស័យផង នូវទិ ្ឋ នុស័យ 

ផង នូវវចិិកិចឆ នុស័យផង កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ ែតមិន 

កណំត់ដឹង នូវបដិឃនុស័យផង នូវភវ គនុស័យផង កនុងេវទនពីរ 

េនះេទ កណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង នូវ 

ទិ ្ឋ នុស័យផង នូវវចិិកិចឆ នុស័យផង កនុងទុកខេវទនេនះ ែតមិនក-ំ 

ណត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវមននុស័យផង នូវភវ គនុ- 

ស័យផង     កនុងទុកខេវទនេនះេទ     ។ 

 [២៣] បុគគល  កណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យ កនុងទី  

បុគគលេនះ កណំត់ដឹង នូវបដិឃនុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ មិនែមន 

េទ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  កណំត់ដឹង នូវបដិឃនុស័យ 

កនុងទី    បុគគលេនះ   កណំត់ដឹង    នូវកម គនុស័យ  កនុងទីេនះឬ   ។ 
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២៣ 

អនុសយយមេក   បរញិញ េ  

េន ។ េយ យេ  កម គនុសយ ំ បរជិនតិ 

េ  តេ  មននុសយ ំ បរជិនតីតិ ។ តេទកដ្ឋំ 

បរជិនតិ ។ េយ  បន យេ  មននុសយ ំ

បរជិនតិ េ  តេ  កម គនុសយ ំ បរជិន- 

តីតិ ។ េន ។ េយ យេ  កម គនុសយ ំ បរជិ- 

នតិ េ  តេ  ទិ ្ឋ នុសយ ំ ។ េប ។ វចិិកិចឆ - 

នុសយ ំ បរជិនតីតិ ។ េន ។ េយ  បន យេ  

វចិិកិចឆ នុសយ ំ បរជិនតិ េ  តេ  កម គនុ- 

សយ ំ បរជិនតីតិ ។ អដ្ឋមេក ទុកខ យ េវទនយ 

របូធតុយ អរបូធតុយ េ  តេ  វចិិកិចឆ នុ- 

សយ ំ បរជិនតិ េន ច េ  តេ  កម គ- 

នុសយ ំ បរជិនតិ េ  វ(១) បុគគេ  កមធតុយ 

ទ្វីសុ េវទនសុ េ  តេ  វចិិកិចឆ នុសយ ំ បរ-ិ 

ជនតិ        កម គនុសយ ំ       តេទកដ្ឋំ        បរជិនតិ       ។ 

      ១   ម.   េស្វវ    ។ 
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២៣ 

អនុសយយមកៈ   បរញិញ រៈ 

មិនែមនេទ ។ បុគគល  កណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យ កនុង 

ទី  បុគគលេនះ កណំត់ដឹង នូវមននុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ 

បុគគលេនះ កណំត់ដឹង នូវកិេលស ែដល ងំេនជមួយគន នឹងអនុ- 

ស័យេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  កណំត់ដឹង នូវមន- 

នុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ កណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យ កនុង 

ទីេនះឬ ។ មិនែមនេទ ។ បុគគល  កណំត់ដឹង នូវកម - 

គនុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ (កណំត់ដឹង) នូវទិ ្ឋ នុស័យ 

។ េប ។ កណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ មិនែមន 

េទ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  កណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ 

កនុងទី  បុគគលេនះ កណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យ កនុងទីេនះ 

ឬ ។ បុគគលទី ៨(១) េនះ កណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទុកខ- 

េវទនេនះ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ែតបុគគលេនះ មិនកណំត់ 

ដឹង នូវកម គនុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះេទ បុគគលេនះឯង កណំត់ 

ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ ទងំកណំត់ 

ដឹង   នូវកម គនុស័យ   ែដល ងំេនជមួយគន នឹងអនុស័យេនះ     ។ 
     ១  បុគគលែដលឋិតេនកនុងេ បត្តិមគគ ( ប់អំពីបុគគលែដលឋិតេនកនុងអរហត្តផលចុះ 
មក)   ។   អដ្ឋកថ    ។ 
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២៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

េយ យេ  កម គនុសយ ំ បរជិនតិ េ  

តេ  ភវ គនុសយ ំ បរជិនតីតិ ។ េន ។ េយ 

 បន យេ  ភវ គនុសយ ំ បរជិនតិ េ  

តេ  កម គនុសយ ំ បរជិនតីតិ ។ េន ។ 

េយ យេ  កម គនុសយ ំ បរជិនតិ េ  

តេ  អវជិជ នុសយ ំ បរជិនតីតិ ។ តេទកដ្ឋំ 

បរជិនតិ ។ េយ  បន យេ  អវជិជ នុសយ ំ

បរជិនតិ េ  តេ  កម គនុសយ ំ បរជិ- 

នតីតិ        ។       េន       ។ 

 [២៤] េយ យេ  បដិឃនុសយ ំ បរជិនតិ 

េ  តេ  មននុសយ ំ បរជិនតីតិ ។ េន ។ 

េយ  បន យេ  មននុសយ ំ បរជិនតិ េ  

តេ  បដិឃនុសយ ំ បរជិនតីតិ ។ េន ។ េយ 

យេ  បដិឃនុសយ ំ បរជិនតិ េ  តេ  ទិ ្ឋ នុ- 

សយ ំ   ។    េប    ។    វចិិកិចឆ នុសយ ំ   បរជិនតីតិ     ។   េន   ។ 
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២៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

បុគគល  កណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យ កនុងទី  បុគគល 

េនះ កណំត់ដឹង នូវភវ គនុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ មិនែមន 

េទ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  កណំត់ដឹង នូវភវ គនុស័យ 

កនុងទី  បុគគលេនះ កណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យ កនុងទីេនះ 

ឬ ។ មិនែមនេទ ។ បុគគល  កណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យ 

កនុងទី  បុគគលេនះ កណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ 

បុគគលេនះ កណំត់ដឹង នូវកិេលស ែដល ងំេនជមួយគន នឹងអនុ- 

ស័យេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  កណំត់ដឹង នូវអវជិជ - 

នុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ កណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យ 

កនុងទីេនះឬ      ។    មិនែមនេទ     ។ 

 [២៤] បុគគល  កណំត់ដឹង នូវបដិឃនុស័យ កនុងទី  

បុគគលេនះ កណំត់ដឹង នូវមននុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ មិនែមន 

េទ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  កណំត់ដឹង នូវមននុស័យ 

កនុងទី  បុគគលេនះ កណំត់ដឹង នូវបដិឃនុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ 

មិនែមនេទ ។ បុគគល  កណំត់ដឹង នូវបដិឃនុស័យ កនុងទី 

 បុគគលេនះ (កណំត់ដឹង) នូវទិ ្ឋ នុស័យ ។ េប ។ 

កណំត់ដឹង      នូវវចិិកិចឆ នុស័យ      កនុងទីេនះឬ      ។    មិនែមនេទ    ។ 
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២៥ 

អនុសយយមេក   បរញិញ េ  

េយ  បន យេ  វចិកិិចឆ នុសយ ំ បរជិនតិ 

េ  តេ  បដិឃនុសយ ំ បរជិនតីតិ ។ អដ្ឋ- 

មេក កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ របូធតុយ 

អរបូធតុយ េ  តេ  វចិិកិចឆ នុសយ ំ បរជិនតិ 

េន ច េ  តេ  បដិឃនុសយ ំ បរជិនតិ េ  

វ បុគគេ  ទុកខ យ េវទនយ េ  តេ  វចិ-ិ 

កិចឆ នុសយ ំ បរជិនតិ បដិឃនុសយ ំ តេទកដ្ឋំ 

បរជិនតិ ។ េយ យេ  បដិឃនុសយ ំ បរជិនត ិ

េ  តេ  ភវ គនុសយ ំ បរជិនតីតិ ។ េន ។ 

េយ  បន យេ  ភវ គនុសយ ំ បរជិនតិ េ  

តេ  បដិឃនុសយ ំ បរជិនតីតិ ។ េន ។ េយ 

យេ  បដិឃនុសយ ំ បរជិនតិ េ  តេ  អ- 

វជិជ នុសយ ំ បរជិនតីតិ ។ តេទកដ្ឋំ បរជិនតិ ។ 

េយ  បន យេ  អវជិជ នុសយ ំ បរជិនតិ េ  

តេ        បដិឃនុសយ ំ      បរជិនតីតិ        ។     េន    ។ 
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២៥ 

អនុសយយមកៈ   បរញិញ រៈ 

មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  កណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី  

បុគគលេនះ កណំត់ដឹង នូវបដិឃនុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ បុគគល 

ទី ៨ េនះ កណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុង 

កមធតុ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ែតបុគគលេនះ មិនកណំត់ដឹង 

នូវបដិឃនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះេទ បុគគលេនះឯង កណំត់ដឹង នូវ 

វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ ទងំកណំត់ដឹង នូវបដិឃនុស័យ 

ែដល ងំេនជមួយគន នឹងអនុស័យេនះ ។ បុគគល  កណំត់ដឹង 

នូវបដិឃនុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ កណំត់ដឹង នូវភវ គនុ- 

ស័យ កនុងទីេនះឬ ។ មិនែមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល 

 កណំត់ដឹង នូវភវ គនុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ កណំត់ 

ដឹង នូវបដិឃនុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ មិនែមនេទ ។ បុគគល  

កណំត់ដឹង នូវបដិឃនុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ កណំត់ដឹង 

នូវអវជិជ នុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ បុគគលេនះ កណំត់ដឹង នូវកិេលស 

ែដល ងំេនជមួយគន នឹងអនុស័យេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល 

 កណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ កណំត់ 

ដឹង     នូវបដិឃនុស័យ    កនុងទីេនះឬ     ។    មិនែមនេទ     ។ 
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២៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [២៥] េយ យេ  មននុសយ ំ បរជិនតិ 

េ  តេ  ទិ ្ឋ នុសយ ំ ។ េប ។ វចិិកិចឆ នុសយ ំ

បរជិនតីតិ ។ េន ។ េយ  បន យេ  វចិិ- 

កិចឆ នុសយ ំ បរជិនតិ េ  តេ  មននុសយ ំ

បរជិនតីតិ ។ អដ្ឋមេក ទុកខ យ េវទនយ េ  

តេ  វចិិកិចឆ នុសយ ំ បរជិនតិ េន ច េ  

តេ  មននុសយ ំ បរជិនតិ េ  វ បុគគេ  ក- 

មធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ របូធតុយ អរបូធតុយ 

េ  តេ  វចិិកិចឆ នុសយ ំ បរជិនតិ មននុ- 

សយ ំ តេទកដ្ឋំ បរជិនតិ ។ េយ យេ  ម- 

ននុសយ ំ បរជិនតិ េ  តេ  ភវ គនុសយ ំ

បរជិនតីតិ ។ អគគមគគសមងគី  កមធតុយ ទ្វសុី 

េវទនសុ េ  តេ  មននុសយ ំ បរជិនតិ េន 

ច េ  តេ  ភវ គនុសយ ំ បរជិនតិ េ  វ 

បុគគេ  របូធតុយ អរបូធតុយ េ  តេ  មន- 

នុសយញច  បរជិនតិ ភវ គនុសយញច  បរជិនតិ ។ 

េយ            បន     យេ      ភវ គនុសយ ំ    បរជិនតិ    េ  
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២៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [២៥] បុគគល  កណំត់ដឹង នូវមននុស័យ កនុងទី  

បុគគលេនះ (កណំត់ដឹង) នូវទិ ្ឋ នុស័យ ។ េប ។ កណំត់ដឹង 

នូវវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ មិនែមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត 

បុគគល  កណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ 

កណំត់ដឹង នូវមននុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ បុគគលទី ៨ េនះ 

កណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ ែតបុគគលេនះ មិន 

កណំត់ដឹង នូវមននុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះេទ បុគគលេនះឯង 

កណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ កនុង 

រូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ទងំកណំត់ដឹង នូវមននុស័យ ែដល 

ងំេនជមួយគន នឹងអនុស័យេនះ ។ បុគគល  កណំត់ដឹង នូវ 

មននុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ កណំត់ដឹង នូវភវ គនុស័យ 

កនុងទីេនះឬ ។ បុគគល អនក្រពមេ្រព ងេ យមគគដ៏្របេសើរេនះ ក-ំ 

ណត់ដឹង នូវមននុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ ែតបុគគល 

េនះ មិនកណំត់ដឹង នូវភវ គនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះេទ បុគគល 

េនះឯង កណំត់ដឹង នូវមននុស័យផង កណំត់ដឹង នូវភវ គនុស័យ 

ផង កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល 

       កណំត់ដឹង       នូវភវ គនុស័យ       កនុងទី      បុគគលេនះ 
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២៧ 

អនុសយយមេក   បរញិញ េ  

តេ  មននុសយ ំ បរជិនតីតិ ។ មន្ត  ។ 

េយ យេ  មននុសយ ំ បរជិនតិ េ  

តេ  អវជិជ នុសយ ំ បរជិនតីតិ ។ មន្ត  ។ េយ 

 បន យេ  អវជិជ នុសយ ំ បរជិនតិ េ  តេ  

មននុសយ ំ បរជិនតីតិ ។ អគគមគគសមងគី  ទុកខ យ 

េវទនយ េ  តេ  អវជិជ នុសយ ំ បរជិនតិ េន 

ច េ  តេ  មននុសយ ំ បរជិនតិ េ  វ 

បុគគេ  កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ របូធតុយ 

អរបូធតុយ េ  តេ  អវជិជ នុសយញច  បរជិនតិ 

មននុសយញច           បរជិនតិ       ។ 

 [២៦] េយ យេ  ទិ ្ឋ នុសយ ំ បរជិនតិ េ  

តេ  វចិិកិចឆ នុសយ ំ បរជិនតីតិ ។ មន្ត  ។ 

េយ  បន យេ  វចិកិិចឆ នុសយ ំ បរជិនតិ 

េ  តេ  ទិ ្ឋ នុសយ ំ បរជិនតីតិ ។ មន្ត  

។    េប    ។ 
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២៧ 

អនុសយយមកៈ   បរញិញ រៈ 

កណំត់ដឹង នូវមននុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ េអើ ។ បុគគល  ក-ំ 

ណត់ដឹង នូវមននុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ កណំត់ដឹង នូវ 

អវជិជ នុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  

កណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ កណំត់ដឹង នូវ 

មននុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ បុគគល អនក្រពមេ្រព ងេ យមគគដ៏ 

្របេសើរេនះ កណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ ែត 

បុគគលេនះ មិនកណំត់ដឹង នូវមននុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះេទ 

បុគគលេនះឯង កណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យផង កណំត់ដឹង នូវ 

មននុស័យផង កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ កនុងរូបធតុ និង 

កនុងអរូបធតុ    ។ 

 [២៦] បុគគល  កណំត់ដឹង នូវទិ ្ឋ នុស័យ កនុងទី  

បុគគលេនះ កណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ េអើ ។ 

មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  កណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី 

 បុគគលេនះ កណំត់ដឹង នូវទិ ្ឋ នុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ 

េអើ   ។   េប   ។ 
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២៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [២៧] េយ យេ  វចិិកិចឆ នុសយ ំ បរជិនតិ 

េ  តេ  ភវ គនុសយ ំ បរជិនតីតិ ។ អដ្ឋមេក 

កមធតុយ តីសុ េវទនសុ េ  តេ  វចិិកិចឆ - 

នុសយ ំ បរជិនតិ េន ច េ  តេ  ភវ គនុសយ ំ

បរជិនតិ េ  វ បុគគេ  របូធតុយ អរបូធតុយ 

េ  តេ  វចិិកិចឆ នុសយ ំ បរជិនតិ ភវ គនុសយ ំ

តេទកដ្ឋំ បរជិនតិ ។ េយ  បន យេ  ភវ - 

គនុសយ ំ បរជិនតិ េ  តេ  វចិិកិចឆ នុសយ ំ 

បរជិនតីតិ ។ េន ។ េយ យេ  វចិិកិចឆ នុសយ ំ

បរជិនតិ េ  តេ  អវជិជ នុសយ ំ បរជិនតីតិ ។ 

តេទកដ្ឋំ បរជិនតិ ។ េយ  បន យេ  

អវជិជ នុសយ ំ បរជិនតិ េ  តេ  វចិិកិចឆ នុសយ ំ

បរជិនតីតិ     ។    េន    ។ 
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២៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [២៧] បុគគល  កណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី  

បុគគលេនះ កណំត់ដឹង នូវភវ គនុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ បុគគល 

ទី ៨ េនះ កណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងេវទន ៣ េនះ កនុង 

កមធតុ ែតបុគគលេនះ មិនកណំត់ដឹង នូវភវ គនុស័យ កនុង 

េវទន ៣ េនះេទ បុគគលេនះឯង កណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ 

កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះ ទងំកណំត់ដឹង នូវភវ គនុស័យ 

ែដល ងំេនជមួយគន នឹងអនុស័យេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល 

 កណំត់ដឹង នូវភវ គនុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ កណំត់ 

ដឹង នូវវចិិកចិឆ នុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ មិនែមនេទ ។ បុគគល  

កណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ កណំត់ដឹង 

នូវអវជិជ នុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ បុគគលេនះ កណំត់ដឹង នូវកិេលស 

ែដល ងំេនជមួយគន នឹងអនុស័យេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល 

 កណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ កណំត់ 

ដឹង     នូវវចិិកិចឆ នុស័យ     កនុងទីេនះឬ     ។    មិនែមនេទ     ។ 
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២៩ 

អនុសយយមេក   បរញិញ េ  

 [២៨] េយ យេ  ភវ គនុសយ ំ បរជិនតិ 

េ  តេ  អវជិជ នុសយ ំ បរជិនតីតិ ។ - 

មន្ត  ។ េយ  បន យេ  អវជិជ នុសយ ំ បរជិនត ិ

េ  តេ  ភវ គនុសយ ំ បរជិនតីតិ ។ អគគមគគ- 

សមងគី  កមធតុយ តីសុ េវទនសុ េ  តេ  

អវជិជ នុសយ ំ បរជិនតិ េន ច េ  តេ  ភវ - 

គនុសយ ំ បរជិនតិ េ  វ បុគគេ  របូធតុយ 

អរបូធតុយ េ  តេ  អវជិជ នុសយញច  បរជិនតិ 

ភវ គនុសយញច           បរជិនតិ        ។ 

 [២៩]  េយ យេ  កម គនុសយញច  បដិឃ- 

នុសយញច  បរជិនតិ េ  តេ  មននុសយ ំ បរ-ិ 

ជនតីតិ ។ នតថិ ។ េយ  បន យេ  មននុ- 

សយ ំ បរជិនតិ េ  តេ  កម គនុស- 

យញច  បដិឃនុសយញច  បរជិនតីតិ ។ េន ។ 

េយ យេ  កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  

បរជិនតិ        េ         តេ          ទិ ្ឋ នុសយ ំ       ។      េប     ។ 
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២៩ 

អនុសយយមកៈ   បរញិញ រៈ 

 [២៨] បុគគល  កណំត់ដឹង នូវភវ គនុស័យ កនុងទី  

បុគគលេនះ កណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ េអើ ។ មួយ 

យ៉ងេទៀត បុគគល  កណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យ កនុងទី  បុគគល 

េនះ កណំត់ដឹង នូវភវ គនុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ បុគគល អនក 

្រពមេ្រព ងេ យមគគដ៏្របេសើរេនះ កណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យ កនុង 

េវទន ៣ េនះ កនុងកមធតុ ែតបុគគលេនះ មិនកណំត់ដឹង នូវ 

ភវ គនុស័យ កនុងេវទន ៣ េនះេទ បុគគលេនះឯង កណំត់ដឹង 

នូវអវជិជ នុស័យផង កណំត់ដឹង នូវភវ គនុស័យផង កនុងរូបធតុ និង 

កនុងអរូបធតុេនះ      ។ 

 [២៩] បុគគល  កណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវ 

បដិឃនុស័យផង កនុងទី  បុគគលេនះ កណំត់ដឹង នូវមននុ- 

ស័យ កនុងទីេនះឬ ។ មិនមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  

កណំត់ដឹង នូវមននុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ កណំត់ដឹង 

នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង កនុងទីេនះឬ ។ មិនែមន 

េទ ។ បុគគល  កណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យ 

ផង    កនុងទី    បុគគលេនះ   (កណំត់ដឹង)   នូវទិ ្ឋ នុស័យ   ។   េប   ។ 



66 

៣០ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

វចិិកិចឆ នុសយ ំ បរជិនតីតិ ។ នតថិ ។ េយ  

បន យេ  វចិិកិចឆ នុសយ ំ បរជិនតិ េ  តេ  

កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  បរជិនតីតិ ។ 

អដ្ឋមេក របូធតុយ អរបូធតុយ េ  តេ  

វចិិកិចឆ នុសយ ំ បរជិនតិ េន ច េ  តេ  

កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  បរជិនតិ 

េ  វ បុគគេ  កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ េ  

តេ  វចិិកិចឆ នុសយញច  បរជិនតិ កម គនុស- 

យញច  តេទកដ្ឋំ បរជិនតិ េន ច េ  តេ  បដិ- 

ឃនុសយ ំ បរជិនតិ េ  វ បុគគេ  ទុកខ យ េវទ- 

នយ េ  តេ  វចិិកិចឆ នុសយញច  បរជិនតិ បដិ- 

ឃនុសយញច  តេទកដ្ឋំ បរជិនតិ េន ច េ  តេ  

កម គនុសយ ំ បរជិនតិ ។ េយ យេ  កម - 

គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  បរជិនតិ េ  តេ  

ភវ គនុសយ ំ បរជិនតីតិ ។ នតថិ ។ េយ  បន 

យេ  ភវ គនុសយ ំ បរជិនតិ េ  តេ  កម- 

គនុសយញច       បដិឃនុសយញច      បរជិនតីតិ     ។   េន   ។ 
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៣០ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

កណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ មិនមនេទ ។ 
មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  កណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ កនុង 
ទី  បុគគលេនះ កណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវ 
បដិឃនុស័យផង កនុងទីេនះឬ ។ បុគគលទី ៨ េនះ កណំត់ 
ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះ ែត 
បុគគលេនះ មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យ 
ផង កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះេទ បុគគលេនះឯង កណំត់ 
ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុផង កណំត់ 
ដឹង នូវកម គនុស័យ ែដល ងំេនជមួយគន នឹងអនុស័យេនះផង 
ែតបុគគលេនះ មិនកណំត់ដឹង នូវបដិឃនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះេទ 
បុគគលេនះឯង កណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះផង ក-ំ 
ណត់ដឹង នូវបដិឃនុស័យ ែដល ងំេនជមួយគន នឹងអនុស័យេនះផង 
ែតមិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះេទ ។ បុគគល 

 កណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង កនុង 
ទី  បុគគលេនះ កណំត់ដឹង នូវភវ គនុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ 
មិនមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  កណំត់ដឹង នូវភវ - 
គនុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ កណំត់ដឹង នូវកម - 
គនុស័យផង     នូវបដិឃនុស័យផង    កនុងទីេនះឬ   ។   មិនែមនេទ   ។ 
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៣១ 

អនុសយយមេក   បរញិញ េ  

េយ យេ  កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  

បរជិនតិ េ  តេ  អវជិជ នុសយ ំ បរជិនតីតិ ។ 

នតថិ ។ េយ  បន យេ  អវជិជ នុសយ ំ បរជិ- 

នតិ េ  តេ  កម គនុសយញច  បដិឃនុ- 

សយញច          បរជិនតីតិ        ។    េន    ។ 

 [៣០] េយ យេ  កម គនុសយញច  

បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  បរជិនតិ េ  

តេ  ទិ ្ឋ នុសយ ំ ។ េប ។ វចិិកិចឆ នុសយ ំ បរជិន- 

តីតិ ។ នតថិ ។ េយ  បន យេ  វចិិកិចឆ នុសយ ំ

បរជិនតិ េ  តេ  កម គនុសយញច  បដិឃ- 

នុសយញច  មននុសយញច  បរជិនតីតិ ។ អដ្ឋមេក 

របូធតុយ អរបូធតុយ េ  តេ  វចិិកិចឆ នុស- 

យញច  បរជិនតិ មននុសយញច  តេទកដ្ឋំ បរជិនត ិ

េន ច េ  តេ  កម គនុសយញច  បដិឃនុស- 

យញច  បរជិនតិ េ  វ បុគគេ  កមធតុយ ទ្វីសុ 

េវទនសុ       េ         តេ        វចិិកិចឆ នុសយញច       បរជិនតិ 
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៣១ 

អនុសយយមកៈ   បរញិញ រៈ 

បុគគល  កណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង 

កនុងទី  បុគគលេនះ កណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ 

មិនមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  កណំត់ដឹង នូវអវជិជ - 

នុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ កណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង 

នូវបដិឃនុស័យផង     កនុងទីេនះឬ     ។    មិនែមនេទ    ។ 

 [៣០] បុគគល  កណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវ 

បដិឃនុស័យផង នូវមននុស័យផង កនុងទី  បុគគលេនះ (កណំត់ដឹង) នូវ 

ទិ ្ឋ នុស័យ ។ េប ។ កណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ 

មិនមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  កណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ - 

នុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ កណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង 

នូវបដិឃនុស័យផង នូវមននុស័យផង កនុងទីេនះឬ ។ បុគគល 

ទី ៨ េនះ កណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ 

េនះផង កណំត់ដឹង នូវមននុស័យ ែដល ងំេនជមួយគន នឹងអ- 

នុស័យេនះផង ែតបុគគលេនះ មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង 

នូវបដិឃនុស័យផង កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះេទ បុគគលេនះ 

ឯង  កណំត់ដឹង   នូវវចិិកិចឆ នុស័យ  កនុងេវទនពីរេនះ   កនុងកមធតុផង 
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៣២ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

កម គនុសយញច  មននុសយញច  តេទកដ្ឋំ 
បរជិនតិ េន ច េ  តេ  បដិឃនុសយ ំ
បរជិនតិ េ  វ បុគគេ  ទុកខ យ េវទនយ េ  
តេ  វចិិកិចឆ នុសយញច  បរជិនតិ បដិឃនុស- 
យញច  តេទកដ្ឋំ បរជិនតិ េន ច េ  តេ  
កម គនុសយញច  មននុសយញច  បរជិនតិ ។ 
េយ យេ  កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  
មននុសយញច  បរជិនតិ េ  តេ  ភវ គនុសយ ំ
បរជិនតីតិ ។ នតថិ ។ េយ  បន យេ  ភវ គ- 
នុសយ ំ បរជិនតិ េ  តេ  កម គនុសយញច  
បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  បរជិនតីតិ ។ 
មននុសយ ំ បរជិនតិ ។ េយ យេ  កម គនុ- 
សយញច  បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  បរជិន- 
តិ េ  តេ  អវជិជ នុសយ ំ បរជិនតីតិ ។ នតថិ ។ 
េយ  បន យេ  អវជិជ នុសយ ំ បរជិនតិ េ  
តេ  កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  មន- 
នុសយញច  បរជិនតីតិ ។ អគគមគគសមងគី  ទុកខ យ 
េវទនយ          េ          តេ           អវជិជ នុសយ ំ       បរជិនតិ 
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៣២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

កណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវមននុស័យ ែដល ងំេន 
ជមួយគន នឹងអនុស័យេនះផង ែតបុគគលេនះ មិនកណំត់ដឹង នូវ 
បដិឃនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះេទ បុគគលេនះឯង កណំត់ដឹង នូវ 
វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះផង កណំត់ដឹង នូវបដិឃនុស័យ 
ែដល ងំេនជមួយគន នឹងអនុស័យេនះផង ែតបុគគលេនះ មិនកណំត់ 
ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវមននុស័យផង កនុងទុកខេវទនេនះេទ ។ 
បុគគល  កណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង 
នូវមននុស័យផង កនុងទី  បុគគលេនះ កណំត់ដឹង នូវភវ គនុស័យ 
កនុងទីេនះឬ ។ មិនមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  កណំត់ដឹង 
នូវភវ គនុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ កណំត់ដឹង នូវកម គ- 
នុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង នូវមននុស័យផង កនុងទីេនះឬ ។ 
បុគគលេនះ កណំត់ដឹង នូវមននុស័យ ។ បុគគល  កណំត់ដឹង 
នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង នូវមននុស័យផង កនុងទី 

 បុគគលេនះ កណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ មិន 
មនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  កណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យ 
កនុងទី  បុគគលេនះ កណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃ- 
នុស័យផង នូវមននុស័យផង កនុងទីេនះឬ ។ បុគគលអនក្រពមេ្រព ង 
េ យមគគដ៏្របេសើរេនះ   កណំត់ដឹង   នូវអវជិជ នុស័យ  កនុងទុកខេវទនេនះ 
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៣៣ 

អនុសយយមេក   បរញិញ េ  

េន ច េ  តេ  កម គនុសយញច  បដិឃ- 

នុសយញច  មននុសយញច  បរជិនតិ េ  វ បុគគ- 

េ  កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ របូធតុយ 

អរបូធតុយ េ  តេ  អវជិជ នុសយញច  មន- 

នុសយញច  បរជិនតិ េន ច េ  តេ  ក- 

ម គនុសយញច            បដិឃនុសយញច          បរជិនតិ        ។ 

 [៣១] េយ យេ  កម គនុសយញច  

បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  

បរជិនតិ េ  តេ  វចិិកិចឆ នុសយ ំ បរជិន- 

តីតិ ។ នតថិ ។ េយ  បន យេ  វចិិកិចឆ នុ- 

សយ ំ បរជិនតិ េ  តេ  កម គនុសយញច  

បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  

បរជិនតីតិ ។ អដ្ឋមេក របូធតុយ អរបូធតុយ 

េ  តេ  វចិិកិចឆ នុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  

បរជិនតិ          មននុសយញច             តេទកដ្ឋំ          បរជិនតិ 
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៣៣ 

អនុសយយមកៈ   បរញិញ រៈ 

ែតបុគគលេនះ មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យ 

ផង នូវមននុស័យផង កនុងទុកខេវទនេនះេទ បុគគលេនះឯង កណំត់ដឹង 

នូវអវជិជ នុស័យផង នូវមននុស័យផង កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ 

កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ែតបុគគលេនះ មិនកណំត់ដឹង នូវ 

កម គនុស័យផង    នូវបដិឃនុស័យផង    កនុងេវទនពីរេនះេទ   ។ 

 [៣១] បុគគល  កណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវ 

បដិឃនុស័យផង នូវមននុស័យផង នូវទិ ្ឋ នុស័យផង កនុងទី  

បុគគលេនះ កណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ មិន 

មនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  កណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុ- 

ស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ កណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង 

នូវបដិឃនុស័យផង នូវមននុស័យផង នូវទិ ្ឋ នុស័យផង កនុងទី 

េនះឬ ។ បុគគលទី ៨ េនះ កណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យផង 

នូវទិ ្ឋ នុស័យផង កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះផង កណំត់ 

ដឹង      នូវមននុស័យ       ែដល ងំេនជមួយគន នឹងអនុស័យេនះផង 
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៣៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

េន ច េ  តេ  កម គនុសយញច  បដិឃ- 
នុសយញច  បរជិនតិ េ  វ បុគគេ  កមធតុ- 
យ ទ្វីសុ េវទនសុ េ  តេ  វចិកិិចឆ នុស- 
យញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  បរជិនតិ កម គនុស- 
យញច  មននុសយញច  តេទកដ្ឋំ បរជិនតិ េន 
ច េ  តេ  បដិឃនុសយ ំ បរជិនតិ េ  វ 
បុគគេ  ទុកខ យ េវទនយ េ  តេ  វចិិកិ- 
ចឆ នុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  បរជិនតិ បដិឃនុ- 
សយញច  តេទកដ្ឋំ បរជិនតិ េន ច េ  ត- 
េ  កម គនុសយញច  មននុសយញច  បរជិនតិ 
។     េប    ។ 
 [៣២] េយ យេ  កម គនុសយញច  
បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  
វចិិកិចឆ នុសយញច  បរជិនតិ េ  តេ  ភវ- 
គនុសយ ំ បរជិនតីតិ ។ នតថិ ។ េយ  បន 

យេ  ភវ គនុសយ ំ បរជិនតិ េ  តេ  ក- 
ម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  
ទិ ្ឋ នុសយញច           វចិិកិចឆ នុសយញច           បរជិនតីតិ         ។ 
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៣៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ែតបុគគលេនះ មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យ 

ផង កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះេទ បុគគលេនះឯង កណំត់ដឹង 

នូវវចិិកិចឆ នុស័យផង នូវទិ ្ឋ នុស័យផង កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកម- 

ធតុផង កណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវមននុស័យ ែដល 

ងំេនជមួយគន នឹងអនុស័យេនះផង ែតបុគគលេនះ មិនកណំត់ដឹង 

នូវបដិឃនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ បុគគលេនះឯង កណំត់ដឹង នូវ 

វចិិកិចឆ នុស័យផង នូវទិ ្ឋ នុស័យផង កនុងទុកខេវទនេនះផង កណំត់ 

ដឹង នូវបដិឃនុស័យ ែដល ងំេនជមួយគន នឹងអនុស័យេនះផង ែត 

បុគគលេនះ មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវមននុស័យផង 

កនុងទុកខេវទនេនះេទ     ។    េប    ។ 

 [៣២] បុគគល  កណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវ 

បដិឃនុស័យផង នូវមននុស័យផង នូវទិ ្ឋ នុស័យផង នូវវចិិកិចឆ - 

នុស័យផង កនុងទី  បុគគលេនះ កណំត់ដឹង នូវភវ គនុស័យ 

កនុងទីេនះឬ ។ មិនមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  

កណំត់ដឹង នូវភវ គនុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ កណំត់ 

ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង នូវមននុស័យ 

ផង       នូវទិ ្ឋ នុស័យផង      នូវវចិិកិចឆ នុស័យផង      កនុងទីេនះឬ     ។ 
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៣៥  

អនុសយយមេក   បរញិញ េ  

មននុសយ ំ បរជិនតិ ។ េយ យេ  កម- 

គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  

ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិិកិចឆ នុសយញច  បរជិនតិ េ  

តេ  អវជិជ នុសយ ំ បរជិនតីតិ ។ នតថិ ។ 

េយ  បន យេ  អវជិជ នុសយ ំ បរជិនតិ  

េ  តេ  កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  

មននុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិិកិចឆ នុសយញច  

បរជិនតីតិ ។ អគគមគគសមងគី  ទុកខ យ េវទនយ 

េ  តេ  អវជិជ នុសយ ំ បរជិនតិ េន ច 

េ  តេ  កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  

មននុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិិកិចឆ នុសយញច  

បរជិនតិ េ  វ បុគគេ  កមធតុយ ទ្វីសុ 

េវទនសុ របូធតុយ អរបូធតុយ េ  តេ  

អវជិជ នុសយញច  មននុសយញច  បរជិនតិ េន 

ច េ  តេ  កម គនុសយញច  បដិឃនុស- 

យញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិិកិចឆ នុសយញច  បរជិ- 

នតិ           ។ 
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៣៥ 

អនុសយយមកៈ   បរញិញ រៈ 

បុគគលេនះ កណំត់ដឹង នូវមននុស័យ ។ បុគគល  កណំត់ 

ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង នូវមននុស័យផង 

នូវទិ ្ឋ នុស័យផង នូវវចិិកិចឆ នុស័យផង កនុងទី  បុគគលេនះ កណំត់ 

ដឹង នូវអវជិជ នុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ មិនមនេទ ។ មួយយ៉ង 

េទៀត បុគគល  កណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យ កនុងទី  បុគគល 

េនះ កណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង នូវ 

មននុស័យផង នូវទិ ្ឋ នុស័យផង នូវវចិិកិចឆ នុស័យផង កនុងទីេនះឬ ។ 

បុគគលអនក្រពមេ្រព ងេ យមគគដ៏្របេសើរេនះ កណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុ- 

ស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ ែតបុគគលេនះ មិនកណំត់ដឹង នូវកម គ- 

នុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង នូវមននុស័យផង នូវទិ ្ឋ នុស័យ 

ផង នូវវចិិកិចឆ នុស័យផង កនុងទុកខេវទនេនះេទ បុគគលេនះឯង ក-ំ 

ណត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យផង នូវមននុស័យផង កនុងេវទនពីរេនះ 

កនុងកមធតុ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ែតបុគគលេនះ មិនកណំត់ដឹង 

នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង នូវទិ ្ឋ នុស័យផង នូវ 

វចិិកិចឆ នុស័យផង    កនុងេវទនពីរេនះេទ    ។ 



78 

៣៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៣៣] េយ យេ  កម គនុសយញច  

បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  

វចិិកិចឆ នុសយញច  ភវ គនុសយញច  បរជិនតិ 

េ  តេ  អវជិជ នុសយ ំ បរជិនតីតិ ។ នតថិ ។ 

េយ  បន យេ  អវជិជ នុសយ ំ បរជិនតិ េ  

តេ  កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  មន- 

នុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិិកិចឆ នុសយញច  ភវ - 

គនុសយញច  បរជិនតីតិ ។ អគគមគគសមងគី  ទុកខ យ 

េវទនយ េ (១) តេ  អវជិជ នុសយ ំ បរជិនតិ 

េន ច េ  តេ  កម គនុសយញច  បដិឃ- 

នុសយញច  មននុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិិកិចឆ - 

នុសយញច  ភវ គនុសយញច  បរជិនតិ េ  វ បុគគ- 

េ  កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ េ  តេ  

អវជិជ នុសយញច        មននុសយញច         បរជិនតិ       េន       ច 

     ១   ឱ.   របូធតុយ   អរបូធតុយ   េ    តេ    ។ 
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៣៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៣៣] បុគគល  កណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវ 

បដិឃនុស័យផង នូវមននុស័យផង នូវទិ ្ឋ នុស័យផង នូវវចិិកិចឆ - 

នុស័យផង នូវភវ គនុស័យផង កនុងទី  បុគគលេនះ កណំត់ 

ដឹង នូវអវជិជ នុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ មិនមនេទ ។ មួយយ៉ង 

េទៀត បុគគល  កណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យ កនុងទី  បុគគល 

េនះ កណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង នូវ 

មននុស័យផង នូវទិ ្ឋ នុស័យផង នូវវចិិកិចឆ នុស័យផង នូវភវ - 

គនុស័យផង កនុងទីេនះឬ ។ បុគគលអនក្រពមេ្រព ងេ យមគគដ៏្របេសើរ 

េនះ កណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ ែតបុគគលេនះ 

មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង នូវមន- 

នុស័យផង នូវទិ ្ឋ នុស័យផង នូវវចិិកិចឆ នុស័យផង នូវភវ គនុស័យ 

ផង កនុងទុកខេវទនេនះេទ បុគគលេនះឯង កណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុ- 

ស័យផង     នូវមននុស័យផង    កនុងេវទនពីរេនះ    កនុងកមធតុ    ែត 
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៣៧ 

អនុសយយមេក   បរញិញ េ  

េ  តេ  កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  
ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិិកិចឆ នុសយញច  ភវ គនុសយញច  
បរជិនតិ េ  វ បុគគេ  របូធតុយ អរបូធតុ- 
យ(១) េ  តេ  អវជិជ នុសយញច  មននុសយញច  
ភវ គនុសយញច  បរជិនតិ េន ច េ  តេ  
កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  ទិ ្ឋ នុស- 
យញច       វចិិកិចឆ នុសយញច        បរជិនតិ       ។ 

 អនុេ មំ  និដ្ឋិតំ   ។ 

 [៣៤] េយ កម គនុសយញច  ន បរជិ- 
នតិ េ  បដិឃនុសយ ំ ន បរជិនតីតិ ។ 
មន្ត  ។ េយ  បន បដិឃនុសយ ំ ន ប- 

រជិនតិ េ  កម គនុសយ ំ ន បរជិនតីតិ ។ 
មន្ត  ។ េយ កម គនុសយ ំ ន បរជិ- 

នតិ េ  មននុសយ ំ ន បរជិនតីតិ ។ អគគមគគ- 
សមងគី  កម គនុសយ ំ ន បរជិនតិ េន ច ម- 
ននុសយ ំ ន បរជិនតិ ទ្វិននំ មគគសមងគី នំ ឋេប ្វ  
អវេស       បុគគ       កម គនុសយញច         ន      បរជិនន្តិ 
     ១   ឱ.   ទុកខ យ   េវទនយ   ។ 
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៣៧ 

អនុសយយមកៈ   បរញិញ រៈ 

បុគគលេនះ មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យ 
ផង នូវទិ ្ឋ នុស័យផង នូវវចិិកិចឆ នុស័យផង នូវភវ គនុស័យផង 
កនុងេវទនពីរេនះេទ បុគគលេនះឯង កណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យផង 
នូវមននុស័យផង នូវភវ គនុស័យផង កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូប- 
ធតុេនះ ែតបុគគលេនះ មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវ 
បដិឃនុស័យផង នូវទិ ្ឋ នុស័យផង នូវវចិិកិចឆ នុស័យផង កនុងរូប- 
ធតុ     និងកនុងអរូបធតុេនះេទ     ។ 

ចប់   អនុេ ម   ។ 

 [៣៤] បុគគល  មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យ បុគគល 
េនះ មិនកណំត់ដឹង នូវបដិឃនុស័យឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ង 
េទៀត បុគគល  មិនកណំត់ដឹង នូវបដិឃនុស័យ បុគគលេនះ 
មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យឬ ។ េអើ ។ បុគគល  មិន 
កណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យ បុគគលេនះ មិនកណំត់ដឹង នូវ 
មននុស័យឬ ។ បុគគល អនក្រពមេ្រព ងេ យមគគដ៏្របេសើរ មិន 
កណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យ ែតមិនែមនជមិនកណំត់ដឹង នូវម- 
ននុស័យេទ បុគគល ដ៏េសស េវៀរែលង ែតបុគគលពីរពួក ែដល 
្រពមេ្រព ងេ យមគគេចញ      មិនកណំត់ដឹង      នូវកម គនុស័យផង 
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៣៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

មននុសយញច  ន បរជិនន្តិ ។ េយ  បន 

មននុសយ ំ ន បរជិនតិ េ  កម គនុសយ ំ

ន បរជិនតីតិ ។ អនគមិមគគសមងគី  មន- 

នុសយ ំ ន បរជិនតិ េន ច កម គនុសយ ំ ន 

បរជិនតិ ទ្វិននំ មគគសមងគី នំ ឋេប ្វ  អវេស  

បុគគ  មននុសយញច  ន បរជិនន្តិ កម គនុ- 

សយញច  ន បរជិនន្តិ ។ េយ កម គនុសយ ំ

ន បរជិនតិ េ  ទិ ្ឋ នុសយ ំ ។ េប ។ វចិិកិ- 

ចឆ នុសយ ំ ន បរជិនតីតិ ។ អដ្ឋមេក កម - 

គនុសយ ំ ន បរជិនតិ េន ច វចិិកិចឆ នុសយ ំ ន 

បរជិនតិ អនគមិមគគសមងគិញច  អដ្ឋមកញច  ឋេប ្វ  

អវេស  បុគគ  កម គនុសយញច  ន បរជិ- 

នន្តិ វចិិកិចឆ នុសយញច  ន បរជិនន្តិ ។ េយ  

បន វចិិកិចឆ នុសយ ំ ន បរជិនតិ េ  កម - 

គនុសយ ំ        ន       បរជិនតីតិ          ។        អនគមិមគគសមងគី  
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៣៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

មិនកណំត់ដឹង នូវមននុស័យផង ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  

មិនកណំត់ដឹង នូវមននុស័យ បុគគលេនះ មិនកណំត់ដឹង នូវកម- 

គនុស័យឬ ។ បុគគល អនក្រពមេ្រព ងេ យអនគមិមគគ មិន 

កណំត់ដឹង នូវមននុស័យ ែតមិនែមនជមិនកណំត់ដឹង នូវកម - 

គនុស័យេទ បុគគល ដ៏េសស េវៀរែលង ែតបុគគលពីរពួក ែដល 

្រពមេ្រព ងេ យមគគេចញ មិនកណំត់ដឹង នូវមននុស័យផង មិន 

កណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង ។ បុគគល  មិនកណំត់ដឹង 

នូវកម គនុស័យ បុគគលេនះ (មិនកណំត់ដឹង) នូវទិ ្ឋ នុស័យ 

។ េប ។ មិនកណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យឬ ។ បុគគលទី ៨ មិនកណំត់ដឹង 

នូវកម គនុស័យ ែតមិនែមនជមិនកណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យេទ 

បុគគល ដ៏េសស េវៀរែលង ែតបុគគលអនក្រពមេ្រព ងេ យអនគ- 

មិមគគ និងបុគគលទី ៨ េចញ មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង 

មិនកណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យផង ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  

មិនកណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ បុគគលេនះ មិនកណំត់ដឹង 

នូវកម គនុស័យឬ     ។     បុគគល     អនក្រពមេ្រព ងេ យអនគមិមគគ 
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៣៩ 

អនុសយយមេក   បរញិញ េ  

វចិិកិចឆ នុសយ ំ ន បរជិនតិ េន ច កម គនុស- 

យ ំ ន បរជិនតិ អនគមិមគគសមងគិញច  អដ្ឋមកញច  

ឋេប ្វ  អវេស  បុគគ  វចិិកិចឆ នុសយញច  ន 

បរជិនន្តិ កម គនុសយញច  ន បរជិនន្តិ ។ េយ 

កម គនុសយ ំ ន បរជិនតិ េ  ភវ គនុសយ ំ

។ េប ។ អវជិជ នុសយ ំ ន បរជិនតីតិ ។ អគគមគគស- 

មងគី  កម គនុសយ ំ ន បរជិនតិ េន ច អវជិជ នុ- 

សយ ំ ន បរជិនតិ ទ្វិននំ មគគសមងគី នំ ឋេប ្វ  អ- 

វេស  បុគគ  កម គនុសយញច  ន បរជិនន្តិ 

អវជិជ នុសយញច  ន បរជិនន្តិ ។ េយ  បន 

អវជិជ នុសយ ំ ន បរជិនតិ េ  កម គនុស- 

យ ំ ន បរជិនតីតិ ។ អនគមិមគគសមងគី  អវជិជ - 

នុសយ ំ ន បរជិនតិ េន ច កម គនុសយ ំ

ន បរជិនតិ ទ្វិននំ មគគសមងគី នំ ឋេប ្វ  អវេស  

បុគគ  អវជិជ នុសយញច  ន បរជិនន្តិ កម គ- 

នុសយញច        ន       បរជិនន្តិ      ។ 
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៣៩ 

អនុសយយមកៈ   បរញិញ រៈ 

មិនកណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ ែតមិនែមនជមិនកណំត់ដឹង នូវ 

កម គនុស័យេទ បុគគល ដ៏េសស េវៀរែលង ែតបុគគលអនក្រពម 

េ្រព ងេ យអនគមិមិគគ និងបុគគលទី ៨ េចញ មិនកណំត់ដឹង នូវ 

វចិិកិចឆ នុស័យផង មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង ។ បុគគល 

 មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យ បុគគលេនះ (មិនកណំត់ដឹង) 

នូវភវ គនុស័យ ។ េប ។ មិនកណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យឬ ។ 

បុគគល អនក្រពមេ្រព ងេ យមគគដ៏្របេសើរ មិនកណំត់ដឹង នូវកម- 

គនុស័យ ែតមិនែមនជមិនកណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យេទ បុគគល 

ដ៏េសស េវៀរែលង ែតបុគគលពីរពួក ែដល្រពមេ្រព ងេ យមគគេចញ 

មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង មិនកណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យ 

ផង ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  មិនកណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុ- 

ស័យ បុគគលេនះ មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យឬ ។ បុគគល 

អនក្រពមេ្រព ងេ យអនគមិមគគ មិនកណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យ ែត 

មិនែមនជមិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យេទ បុគគល ដ៏េសស 

េវៀរែលង ែតបុគគលពីរពួក ែដល្រពមេ្រព ងេ យមគគ មិនកណំត់ 

ដឹង    នូវអវជិជ នុស័យផង   មិនកណំត់ដឹង   នូវកម គនុស័យផង   ។ 
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៤០ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៣៥]  េយ បដិឃនុសយ ំ ន បរជិនតិ 
េ  មននុសយ ំ ន បរជិនតីតិ ។ អគគមគគ- 
សមងគី  បដិឃនុសយ ំ ន បរជិនតិ េន ច ម- 
ននុសយ ំ ន បរជិនតិ ទ្វិននំ មគគសមងគី នំ ឋេប- 
្វ  អវេស  បុគគ  បដិឃនុសយញច  ន បរ-ិ 

ជនន្តិ មននុសយញច  ន បរជិនន្តិ ។ េយ  
បន មននុសយ ំ ន បរជិនតិ េ  បដិឃនុ- 
សយ ំ ន បរជិនតីតិ ។ អនគមិមគគសមងគី  មន- 
នុសយ ំ ន បរជិនតិ េន ច បដិឃនុសយ ំ ន 
បរជិនតិ ទ្វិននំ មគគសមងគី នំ ឋេប ្វ  អវេស  
បុគគ  មននុសយញច  ន បរជិនន្តិ បដិឃនុ- 
សយញច  ន បរជិនន្តិ ។ េយ បដិឃនុសយ ំ ន 
បរជិនតិ េ  ទិ ្ឋ នុសយ ំ ។ េប ។ វចិិកិចឆ នុស- 
យ ំ ន បរជិនតីតិ ។ អដ្ឋមេក បដិឃនុសយ ំ
ន បរជិនតិ េន ច វចិិកិចឆ នុសយ ំ ន បរ-ិ 
ជនតិ អនគមិមគគសមងគិញច  អដ្ឋមកញច  ឋេប ្វ  
អវេស  បុគគ  បដិឃនុសយញច  ន បរជិនន្តិ 
វចិិកិចឆ នុសយញច       ន     បរជិនន្តិ        ។       េយ             បន 
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៤០ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៣៥] បុគគល  មិនកណំត់ដឹង នូវបដិឃនុស័យ បុគគល 
េនះ មិនកណំត់ដឹង នូវមននុស័យឬ ។ បុគគលអនក្រពមេ្រព ង 
េ យមគគដ៏្របេសើរ មិនកណំត់ដឹង នូវបដិឃនុស័យ ែតមិនែមនជ 
មិនកណំត់ដឹង នូវមននុស័យេទ បុគគល ដ៏េសស េវៀរែលង ែត 
បុគគលពីរពួក ែដល្រពមេ្រព ងេ យមគគេចញ មិនកណំត់ដឹង នូវបដិ- 
ឃនុស័យផង មិនកណំត់ដឹង នូវមននុស័យផង ។ មួយយ៉ង 
េទៀត បុគគល  មិនកណំត់ដឹង នូវមននុស័យ បុគគលេនះ មិន 
កណំត់ដឹង នូវបដិឃនុស័យឬ ។ បុគគល អនក្រពមេ្រព ងេ យអ- 
នគមិមគគ មិនកណំត់ដឹង នូវមននុស័យ ែតមិនែមនជមិនកណំត់ដឹង 
នូវបដិឃនុស័យេទ បុគគល ដ៏េសស េវៀរែលង ែតបុគគលពីរពួក 
ែដល្រពមេ្រព ងេ យមគគេចញ មិនកណំត់ដឹង នូវមននុស័យផង 
មិនកណំត់ដឹង នូវបដិឃនុស័យផង ។ បុគគល  មិនកណំត់ដឹង 
នូវបដិឃនុស័យ បុគគលេនះ (មិនកណំត់ដឹង) នូវទិ ្ឋ នុស័យ 
។ េប ។ មិនកណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យឬ ។ បុគគលទី ៨ មិនក-ំ 
ណត់ដឹង នូវបដិឃនុស័យ ែតមិនែមនជមិនកណំត់ដឹង នូវវចិិកិ- 
ចឆ នុស័យេទ បុគគល ដ៏េសស េវៀរែលង ែតបុគគលែដល្រពមេ្រព ង 
េ យអនគមិមគគ និងបុគគលទី ៨ េចញ មិនកណំត់ដឹង នូវបដិឃ- 
នុស័យផង    មិនកណំត់ដឹង   នូវវចិិកិចឆ នុស័យផង   ។   មួយយ៉ងេទៀត 
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៤១ 

អនុសយយមេក   បរញិញ េ  

វចិិកិចឆ នុសយ ំ ន បរជិនតិ េ  បដិឃនុសយ ំ
ន បរជិនតីតិ ។ អនគមិមគគសមងគី  វចិិកិចឆ នុសយ ំ
ន បរជិនតិ េន ច បដិឃនុសយ ំ ន បរជិនតិ 
អនគមិមគគសមងគិញច  អដ្ឋមកញច  ឋេប ្វ  អវេស  
បុគគ  វចិិកិចឆ នុសយញច  ន បរជិនន្តិ បដិឃនុ- 
សយញច  ន បរជិនន្តិ ។ េយ បដិឃនុសយ ំ ន 
បរជិនតិ េ  ភវ គនុសយ ំ ។ េប ។ អវជិជ នុ- 
សយ ំ ន បរជិនតីតិ ។ អគគមគគសមងគី  បដិឃនុ- 
សយ ំ ន បរជិនតិ េន ច អវជិជ នុសយ ំ ន បរជិ- 
នតិ ទ្វិននំ មគគសមងគី នំ ឋេប ្វ  អវេស  បុគគ- 

 បដិឃនុសយញច  ន បរជិនន្តិ អវជិជ នុស- 
យញច  ន បរជិនន្តិ ។ េយ  បន អវជិជ នុ- 
សយ ំ ន បរជិនតិ េ  បដិឃនុសយ ំ ន បរជិ- 
នតីតិ ។ អនគមិមគគសមងគី  អវជិជ នុសយ ំ ន 
បរជិនតិ េន ច បដិឃនុសយ ំ ន បរជិនតិ 
ទ្វិននំ មគគសមងគី នំ ឋេប ្វ  អវេស  បុគគ  អវ-ិ 
ជជ នុសយញច  ន បរជិនន្តិ បដិឃនុសយញច  ន 
បរជិនន្តិ       ។ 
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៤១ 

អនុសយយមកៈ   បរញិញ រៈ 

បុគគល  មិនកណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ បុគគលេនះ មិនកណំត់ 
ដឹង នូវបដិឃនុស័យឬ ។ បុគគល អនក្រពមេ្រព ងេ យអនគមិមគគ 
មិនកណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ ែតមិនែមនជមិនកណំត់ដឹង នូវ 
បដិឃនុស័យេទ បុគគល ដ៏េសស េវៀរែលង ែតបុគគលអនក្រពម 
េ្រព ងេ យអនគមិមគគ និងបុគគលទី ៨ េចញ មិនកណំត់ដឹង នូវ 
វចិិកិចឆ នុស័យផង មិនកណំត់ដឹង នូវបដិឃនុស័យផង ។ បុគគល 

 មិនកណំត់ដឹង នូវបដិឃនុស័យ បុគគលេនះ (មិនកណំត់ 
ដឹង) នូវភវ គនុស័យ ។ េប ។ មិនកណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យ 
ឬ ។ បុគគល អនក្រពមេ្រព ងេ យមគគ ដ៏្របេសើរ មិនកណំត់ដឹង នូវ 
បដិឃនុស័យ ែតមិនែមនជមិនកណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យេទ បុគគល 
ដ៏េសស េវៀរែលង ែតបុគគលពីរពួក ែដល្រពមេ្រព ងេ យមគគេចញ 
មិនកណំត់ដឹង នូវបដិឃនុស័យផង មិនកណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យ 
ផង ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  មិនកណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុ- 
ស័យ បុគគលេនះ មិនកណំត់ដឹង នូវបដិឃនុស័យឬ ។ បុគគល 
អនក្រពមេ្រព ងេ យអនគមិមគគ មិនកណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យ ែត 
មិនែមនជមិនកណំត់ដឹង នូវបដិឃនុស័យេទ បុគគល ដ៏េសស េវៀរ 
ែលង ែតបុគគលពីរពួក ែដល្រពមេ្រព ងេ យមគគេចញ មិនកណំត់ 
ដឹង     នូវអវជិជ នុស័យផង    មិនកណំត់ដឹង    នូវបដិឃនុស័យផង   ។ 
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៤២ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៣៦]  េយ មននុសយ ំ ន បរជិនតិ េ  

ទិ ្ឋ នុសយ ំ ។ េប ។ វចិិកិចឆ នុសយ ំ ន បរជិន- 

តីតិ ។ អដ្ឋមេក មននុសយ ំ ន បរជិនតិ 

េន ច វចិិកិចឆ នុសយ ំ ន បរជិនតិ អគគមគគ- 

សមងគិញច  អដ្ឋមកញច  ឋេប ្វ  អវេស  បុគគ  

មននុសយញច  ន បរជិនន្តិ វចិិកិចឆ នុសយញច  ន 

បរជិនន្តិ ។ េយ  បន វចិិកិចឆ នុសយ ំ ន បរ-ិ 

ជនតិ េ  មននុសយ ំ ន បរជិនតីតិ ។ 

អគគមគគសមងគី  វចិិកិចឆ នុសយ ំ ន បរជិនតិ េន ច 

មននុសយ ំ ន បរជិនតិ អគគមគគសមងគិញច  អដ្ឋ- 

មកញច  ឋេប ្វ  អវេស  បុគគ  វចិិកិចឆ នុស- 

យញច  ន បរជិនន្តិ មននុសយញច  ន បរជិនន្តិ ។ 

េយ មននុសយ ំ ន បរជិនតិ េ  ភវ គ- 

នុសយ ំ ។ េប ។ អវជិជ នុសយ ំ ន បរជិនតីតិ ។ 

មន្ត  ។ េយ  បន អវជិជ នុសយ ំ ន បរ-ិ 

ជនតិ េ  មននុសយ ំ ន បរជិនតីតិ ។ 

មន្ត         ។ 
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៤២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៣៦] បុគគល  មិនកណំត់ដឹង នូវមននុស័យ បុគគល 

េនះ (មិនកណំត់ដឹង) នូវទិ ្ឋ នុស័យ ។ េប ។ មិនកណំត់ដឹង 

នូវវចិិកិចឆ នុស័យឬ ។ បុគគលទី ៨ មិនកណំត់ដឹង នូវមននុស័យ 

ែតមិនែមនជមិនកណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យេទ បុគគល ដ៏េសស េវៀរ 

ែលង ែតបុគគលអនក្រពមេ្រព ងេ យមគគដ៏្របេសើរ និងបុគគលទី ៨ េចញ 

មិនកណំត់ដឹង នូវមននុស័យផង មិនកណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ 

ផង ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  មិនកណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុ- 

ស័យ បុគគលេនះ មិនកណំត់ដឹង នូវមននុស័យឬ ។ បុគគលអនក 

្រពមេ្រព ងេ យមគគដ៏្របេសើរ មិនកណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ 

ែតមិនែមនជមិនកណំត់ដឹង នូវមននុស័យេទ បុគគល ដ៏េសស េវៀរ 

ែលង ែតបុគគលអនក្រពមេ្រព ងេ យមគគដ៏្របេសើរ និងបុគគលទី ៨ េចញ 

មិនកណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យផង មិនកណំត់ដឹង នូវមននុស័យ 

ផង ។ បុគគល  មិនកណំត់ដឹង នូវមននុស័យ បុគគលេនះ 

(មិនកណំត់ដឹង) នូវភវ គនុស័យ ។ េប ។ មិនកណំត់ដឹង នូវ 

អវជិជ នុស័យឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  មិនក-ំ 

ណត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យ បុគគលេនះ មិនកណំត់ដឹង នូវមន- 

នុស័យឬ       ។   េអើ   ។ 
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៤៣ 

អនុសយយមេក   បរញិញ េ  

 [៣៧] េយ ទិ ្ឋ នុសយ ំ ន បរជិនតិ 

េ  វចិិកិចឆ នុសយ ំ ន បរជិនតីតិ ។ មន្ត  ។ 

េយ  បន វចិិកិចឆ នុសយ ំ ន បរជិនតិ េ  

ទិ ្ឋ នុសយ ំ    ន    បរជិនតីតិ     ។     មន្ត     ។    េប    ។ 

 [៣៨]  េយ វចិិកិចឆ នុសយ ំ ន បរជិនតិ 

េ  ភវ គនុសយ ំ ។ េប ។ អវជិជ នុសយ ំ ន បរ-ិ 

ជនតីតិ ។ អគគមគគសមងគី  វចិិកិចឆ នុសយ ំ ន 

បរជិនតិ េន ច អវជិជ នុសយ ំ ន បរជិនតិ 

អគគមគគសមងគិញច  អដ្ឋមកញច  ឋេប ្វ  អវេស  

បុគគ  វចិិកិចឆ នុសយញច  ន បរជិនន្តិ អវជិជ នុ- 

សយញច  ន បរជិនន្តិ ។ េយ  បន អវជិជ - 

នុសយ ំ ន បរជិនតិ េ  វចិិកិចឆ នុសយ ំ ន ប- 

រជិនតីតិ ។ អដ្ឋមេក អវជិជ នុសយ ំ ន បរជិនតិ 

េន ច វចិិកិចឆ នុសយ ំ ន បរជិនតិ អគគមគគស- 

មងគិញច  អដ្ឋមកញច  ឋេប ្វ  អវេស  បុគគ  

អវជិជ នុសយញច  ន បរជិនន្តិ វចិិកិចឆ នុសយញច  

ន      បរជិនន្តិ     ។ 
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៤៣ 

អនុសយយមកៈ   បរញិញ រៈ 

 [៣៧] បុគគល  មិនកណំត់ដឹង នូវទិ ្ឋ នុស័យ បុគគល 

េនះ មិនកណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត 

បុគគល  មិនកណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ បុគគលេនះ មិនកណំត់ 

ដឹង    នូវទិ ្ឋ នុស័យឬ    ។   េអើ    ។   េប   ។ 

 [៣៨] បុគគល  មិនកណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ បុគគល 

េនះ (មិនកណំត់ដឹង) នូវភវ គនុស័យ ។ េប ។ មិនកណំត់ដឹង 

នូវអវជិជ នុស័យឬ ។ បុគគល អនក្រពមេ្រព ងេ យមគគ ដ៏្របេសើរ 

មិនកណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ ែតមិនែមនជមិនកណំត់ដឹង នូវអ- 

វជិជ នុស័យេទ បុគគល ដ៏េសស េវៀរែលង ែតបុគគលអនក្រពមេ្រព ង 

េ យមគគដ៏្របេសើរ និងបុគគលទី ៨ េចញ មិនកណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ - 

នុស័យផង មិនកណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យផង ។ មួយយ៉ងេទៀត 

បុគគល  មិនកណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យ បុគគលេនះ មិនកណំត់ 

ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យឬ ។ បុគគលទី ៨ មិនកណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុ- 

ស័យ ែតមិនែមនជមិនកណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យេទ បុគគល ដ៏ 

េសស េវៀរែលង ែតបុគគលអនក្រពមេ្រព ងេ យមគគដ៏្របេសើរ និង 

បុគគលទី ៨ េចញ មិនកណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យផង មិនកណំត់ដឹង 

នូវវចិិកិចឆ នុស័យផង       ។ 
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៤៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៣៩] េយ ភវ គនុសយ ំ ន បរជិនតិ 

េ  អវជិជ នុសយ ំ ន បរជិនតីតិ ។ មន្ត  ។ 

េយ  បន អវជិជ នុសយ ំ ន បរជិនតិ េ  

ភវ គនុសយ ំ     ន      បរជិនតីតិ       ។       មន្ត       ។ 

 [៤០] េយ កម គនុសយញច  បដិឃនុស- 

យញច  ន បរជិនតិ េ  មននុសយ ំ ន បរជិ- 

នតីតិ ។ អគគមគគសមងគី  កម គនុសយញច  បដិ- 

ឃនុសយញច  ន បរជិនតិ េន ច មននុសយ ំ

ន បរជិនតិ ទ្វិននំ មគគសមងគី នំ ឋេប ្វ  អវេស  

បុគគ  កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  ន 

បរជិនន្តិ មននុសយញច  ន បរជិនន្តិ ។ េយ  

បន មននុសយ ំ ន បរជិនតិ េ  កម គនុស- 

យញច  បដិឃនុសយញច  ន បរជិនតីតិ ។ អនគ- 

មិមគគសមងគី  មននុសយ ំ ន បរជិនតិ េន ច 

កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  ន បរជិនតិ 

ទ្វិននំ         មគគសមងគី នំ           ឋេប ្វ          អវេស         បុគគ  
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៤៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៣៩] បុគគល  មិនកណំត់ដឹង នូវភវ គនុស័យ បុគគល 

េនះ មិនកណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត 

បុគគល  មិនកណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យ បុគគលេនះ មិនកណំត់ 

ដឹង      នូវភវ គនុស័យឬ      ។   េអើ    ។ 

 [៤០] បុគគល  មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង 

នូវបដិឃនុស័យផង បុគគលេនះ មិនកណំត់ដឹង នូវមននុស័យឬ ។ 

បុគគល អនក្រពមេ្រព ងេ យមគគ ដ៏្របេសើរ មិនកណំត់ដឹង នូវកម - 

គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង ែតមិនែមនជមិនកណំត់ដឹង នូវ 

មននុស័យេទ បុគគល ដ៏េសស េវៀរែលង ែតបុគគលពីរពួក ែដល្រពម 

េ្រព ងេ យមគគេចញ មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិ- 

ឃនុស័យផង មិនកណំត់ដឹង នូវមននុស័យផង ។ មួយយ៉ងេទៀត 

បុគគល  មិនកណំត់ដឹង នូវមននុស័យ បុគគលេនះ មិនកណំត់ 

ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផងឬ ។ បុគគលអនក 

្រពមេ្រព ងេ យអនគមិមគគ មិនកណំត់ដឹង នូវមននុស័យ ែតមិន 

ែមនជមិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផងេទ 

បុគគល  ដ៏េសស  េវៀរែលង  ែតបុគគលពីរពួក  ែដល្រពមេ្រព ងេ យមគគ 



96 

៤៥ 

អនុសយយមេក   បរញិញ េ  

មននុសយញច  ន បរជិនន្តិ កម គនុសយញច  
បដិឃនុសយញច  ន បរជិនន្តិ ។ េយ កម គនុ- 
សយញច  បដិឃនុសយញច  ន បរជិនតិ េ  ទិ ្ឋ - 
នុសយ ំ ។ េប ។ វចិិកិចឆ នុសយ ំ ន បរជិនតីតិ ។ 
អដ្ឋមេក កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  ន 
បរជិនតិ េន ច វចិិកិចឆ នុសយ ំ ន បរជិនតិ 
អនគមិមគគសមងគិញច  អដ្ឋមកញច  ឋេប ្វ  អវេស  
បុគគ  កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  ន បរ-ិ 
ជនន្តិ វចិិកិចឆ នុសយញច  ន បរជិនន្តិ ។ េយ  
បន វចិិកិចឆ នុសយ ំ ន បរជិនតិ េ  កម - 
គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  ន បរជិនតីតិ ។ 
អនគមិមគគសមងគី  វចិិកិចឆ នុសយ ំ ន បរជិនតិ 
េន ច កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  
ន បរជិនតិ អនគមិមគគសមងគិញច  អដ្ឋមកញច  
ឋេប ្វ  អវេស  បុគគ  វចិិកិចឆ នុសយញច  ន 
បរជិនន្តិ កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  ន 
បរជិនន្តិ ។ េយ កម គនុសយញច  បដិឃនុស- 
យញច      ន     បរជិនតិ      េ       ភវ គនុសយ ំ     ។    េប    ។ 
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៤៥ 

អនុសយយមកៈ   បរញិញ រៈ 

េចញ មិនកណំត់ដឹង នូវមននុស័យផង មិនកណំត់ដឹង នូវ 
កម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង ។ បុគគល  មិនក-ំ 
ណត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង បុគគលេនះ 
(មិនកណំត់ដឹង) នូវទិ ្ឋ នុស័យ ។ េប ។ មិនកណំត់ដឹង នូវវចិិកិ- 
ចឆ នុស័យឬ ។ បុគគលទី ៨ មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង 
នូវបដិឃនុស័យផង ែតមិនែមនជមិនកណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យេទ 
បុគគល ដ៏េសស េវៀរែលង ែតបុគគលអនក្រពមេ្រព ងេ យអនគមិ- 
មគគ និងបុគគលទី ៨ េចញ មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង 
នូវបដិឃនុស័យផង មិនកណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យផង ។ មួយ 
យ៉ងេទៀត បុគគល  មិនកណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ បុគគលេនះ 
មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផងឬ ។ 
បុគគល អនក្រពមេ្រព ងេ យអនគមិមគគ មិនកណំត់ដឹង នូវវចិិកិ- 
ចឆ នុស័យ ែតមិនែមនជមិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិ- 
ឃនុស័យផងេទ បុគគល ដ៏េសស េវៀរែលង ែតបុគគលអនក្រពម 
េ្រព ងេ យអនគមិមគគ និងបុគគលទី ៨ េចញ មិនកណំត់ដឹង នូវ 
វចិិកិចឆ នុស័យផង មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃ- 
នុស័យផង ។ បុគគល  មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិ- 
ឃនុស័យផង   បុគគលេនះ   (មិនកណំត់ដឹង)   នូវភវ គនុស័យ   ។  េប  ។ 
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៤៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

អវជិជ នុសយ ំ ន បរជិនតីតិ ។ អគគមគគសមងគី  

កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  ន បរជិ- 

នតិ េន ច អវជិជ នុសយ ំ ន បរជិនតិ ទ្វិននំ 

មគគសមងគី នំ ឋេប ្វ  អវេស  បុគគ  កម - 

គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  ន បរជិនន្តិ អវជិជ នុ- 

សយញច  ន បរជិនន្តិ ។ េយ  បន អវជិជ នុសយ ំ

ន បរជិនតិ េ  កម គនុសយញច  បដិឃនុស- 

យញច  ន បរជិនតីតិ ។ អនគមិមគគសមងគី  អវជិជ - 

នុសយ ំ ន បរជិនតិ េន ច កម គនុសយញច  

បដិឃនុសយញច  ន បរជិនតិ ទ្វិននំ មគគសមងគី នំ 

ឋេប ្វ  អវេស  បុគគ  អវជិជ នុសយញច  ន ប- 

រជិនន្តិ កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  ន 

បរជិនន្តិ     ។ 
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៤៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

មិនកណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យឬ ។ បុគគល អនក្រពមេ្រព ងេ យមគគ 

ដ៏្របេសើរ មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យ 

ផង ែតមិនែមនជមិនកណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យេទ បុគគល ដ៏ 

េសស េវៀរែលង ែតបុគគលពីរពួក ែដល្រពមេ្រព ងេ យមគគេចញ 

មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង មិន 

កណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យផង ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  មិន 

កណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យ បុគគលេនះ មិនកណំត់ដឹង នូវកម គ- 

នុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផងឬ ។ បុគគល អនក្រពមេ្រព ងេ យ 

អនគមិមគគ មិនកណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យ ែតមិនែមនជមិនកណំត់ 

ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផងេទ បុគគល ដ៏េសស 

េវៀរែលង ែតបុគគលពីរពួក ែដល្រពមេ្រព ងេ យមគគេចញ មិន 

កណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យផង មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង 

នូវបដិឃនុស័យផង     ។ 
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៤៧ 

អនុសយយមេក   បរញិញ េ  

 [៤១] េយ កម គនុសយញច  បដិឃនុ- 

សយញច  មននុសយញច  ន បរជិនតិ េ  ទិ- 

្ឋ នុសយ ំ ។ េប ។ វចិិកិចឆ នុសយ ំ ន បរជិន- 

តីតិ ។ អដ្ឋមេក កម គនុសយញច  បដិឃនុ- 

សយញច  មននុសយញច  ន បរជិនតិ េន ច 

វចិិកិចឆ នុសយ ំ ន បរជិនតិ ទ្វិននំ មគគសមងគី នញច  

អដ្ឋមកញច  ឋេប ្វ  អវេស  បុគគ  កម គ- 

នុសយញច  បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  ន 

បរជិនន្តិ វចិិកិចឆ នុសយញច  ន បរជិនន្តិ ។ េយ 

 បន វចិិកិចឆ នុសយ ំ ន បរជិនតិ េ  កម - 

គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  ន 

បរជិនតីតិ ។ អនគមិមគគសមងគី  វចិិកិចឆ នុសយញច  

មននុសយញច  ន បរជិនតិ េន ច កម គនុស- 

យញច        បដិឃនុសយញច        ន      បរជិនតិ      អគគមគគសមងគី  
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៤៧ 

អនុសយយមកៈ   បរញិញ រៈ 

 [៤១] បុគគល  មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវ 

បដិឃនុស័យផង នូវមននុស័យផង បុគគលេនះ (មិនកណំត់ដឹង) 

នូវទិ ្ឋ នុស័យ ។ េប ។ មិនកណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យឬ ។ 

បុគគលទី ៨ មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យ 

ផង នូវមននុស័យផង ែតមិនែមនជមិនកណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ 

េទ បុគគល ដ៏េសស េវៀរែលង ែតបុគគលពីរពួក ែដល្រពមេ្រព ង 

េ យមគគ និងបុគគលទី ៨ េចញ មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យ 

ផង នូវបដិឃនុស័យផង នូវមននុស័យផង មិនកណំត់ដឹង នូវ 

វចិិកិចឆ នុស័យផង ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  មិនកណំត់ដឹង នូវ 

វចិិកិចឆ នុស័យ បុគគលេនះ មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង 

នូវបដិឃនុស័យផង នូវមននុស័យផងឬ ។ បុគគល អនក្រពម 

េ្រព ងេ យអនគមិមគគ មិនកណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យផង នូវ 

មននុស័យផង ែតមិនែមនជមិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង 

នូវបដិឃនុស័យផងេទ     បុគគល    អនក្រពមេ្រព ងេ យមគគ    ដ៏្របេសើរ 
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៤៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

វចិិកិចឆ នុសយញច  កម គនុសយញច  បដិឃ- 

នុសយញច  ន បរជិនតិ េន ច មននុសយ ំ

ន បរជិនតិ ទ្វិននំ មគគសមងគី នញច  អដ្ឋមកញច  

ឋេប ្វ  អវេស  បុគគ  វចិិកិចឆ នុសយញច  ន 

បរជិនន្តិ កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  

មននុសយញច  ន បរជិនន្តិ ។ េយ កម - 

គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  ន 

បរជិនតិ េ  ភវ គនុសយ ំ ។ េប ។ អវជិជ នុ- 

សយ ំ ន បរជិនតីតិ ។ មន្ត  ។ េយ  

បន អវជិជ នុសយ ំ ន បរជិនតិ េ  កម - 

គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  ន 

បរជិនតីតិ ។ អនគមិមគគសមងគី  អវជិជ នុសយញច  

មននុសយញច  ន បរជិនតិ េន ច កម គ- 

នុសយញច  បដិឃនុសយញច  ន បរជិនតិ ទ្វិននំ 

មគគសមងគី នំ ឋេប ្វ  អវេស  បុគគ  អវជិជ នុ- 

សយញច  ន បរជិនន្តិ កម គនុសយញច  បដិ- 

ឃនុសយញច           មននុសយញច            ន        បរជិនន្តិ       ។ 
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៤៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

មិនកណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យផង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិ- 

ឃនុស័យផង ែតមិនែមនជមិនកណំត់ដឹង នូវមននុស័យេទ បុគគល 

ដ៏េសស េវៀរែលង ែតបុគគលពីរពួក ែដល្រពមេ្រព ងេ យមគគ និង 

បុគគល ទី ៨ េចញ មិនកណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យផង មិនកណំត់ 

ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង នូវមននុស័យផង ។ 

បុគគល  មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យ 

ផង នូវមននុស័យផង បុគគលេនះ (មិនកណំត់ដឹង) នូវភវ គ- 

នុស័យ ។ េប ។ មិនកណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យឬ ។ េអើ ។ មួយ 

យ៉ងេទៀត បុគគល  មិនកណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យ បុគគលេនះ 

មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង នូវមន- 

នុស័យផងឬ ។ បុគគល អនក្រពមេ្រព ងេ យអនគមិមគគ មិនកណំត់ 

ដឹង នូវអវជិជ នុស័យផង នូវមននុស័យផង ែតមិនែមនជមិនកណំត់ដឹង 

នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផងេទ បុគគល ដ៏េសស េវៀរ 

ែលង ែតបុគគលពីរពួក ែដល្រពមេ្រព ងេ យមគគេចញ មិនកណំត់ 

ដឹង នូវអវជិជ នុស័យផង មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវ 

បដិឃនុស័យផង    នូវមននុស័យផង    ។ 



104 

៤៩ 

អនុសយយមេក   បរញិញ េ  

 [៤២]  េយ កម គនុសយញច  បដិឃនុ- 

សយញច  មននុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  ន បរ-ិ 

ជនតិ េ  វចិិកិចឆ នុសយ ំ ន បរជិនតីតិ ។ 

មន្ត  ។ េយ  បន វចិិកិចឆ នុសយ ំ ន 

បរជិនតិ េ  កម គនុសយញច  បដិឃនុស- 

យញច  មននុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  ន បរជិ- 

នតីតិ ។ អនគមិមគគសមងគី  វចិិកិចឆ នុសយញច  

មននុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  ន បរជិនតិ េន 

ច កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  ន បរ-ិ 

ជនតិ អគគមគគសមងគី  វចិិកិចឆ នុសយញច  កម - 

គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  ន 

បរជិនតិ េន ច មននុសយ ំ ន បរជិនតិ 

ទ្វិននំ មគគសមងគី នញច  អដ្ឋមកញច  ឋេប ្វ  អវេស- 

 បុគគ  វចិិកិចឆ នុសយញច  ន បរជិនន្តិ 

កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  មននុស- 

យញច        ទិ ្ឋ នុសយញច         ន       បរជិនន្តិ       ។   េប   ។ 
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៤៩ 

អនុសយយមកៈ   បរញិញ រៈ 

 [៤២] បុគគល  មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវ 

បដិឃនុស័យផង នូវមននុស័យផង នូវទិ ្ឋ នុស័យផង បុគគលេនះ 

មិនកណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត 

បុគគល  មិនកណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ បុគគលេនះ មិនកណំត់ 

ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង នូវមននុស័យ 

ផង នូវទិ ្ឋ នុស័យផងឬ ។ បុគគល អនក្រពមេ្រព ងេ យអនគ- 

មិមគគ មិនកណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យផង នូវមននុស័យផង នូវ 

ទិ ្ឋ នុស័យផង ែតមិនែមនជមិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង 

នូវបដិឃនុស័យផងេទ បុគគល អនក្រពមេ្រព ងេ យមគគដ៏្របេសើរ មិន 

កណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យផង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃនុ- 

ស័យផង នូវទិ ្ឋ នុស័យផង ែតមិនែមនជមិនកណំត់ដឹង នូវមន- 

នុស័យេទ បុគគល ដ៏េសស េវៀរែលង ែតបុគគលពីរពួក ែដល្រពម 

េ្រព ងេ យមគគ និងបុគគលទី ៨ េចញ មិនកណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុ- 

ស័យផង មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង 

នូវមននុស័យផង      នូវទិ ្ឋ នុស័យផង    ។   េប   ។ 
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៥០ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៤៣]  េយ កម គនុសយញច  បដិឃនុស- 
យញច  មននុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិិកិចឆ នុ- 
សយញច  ន បរជិនតិ េ  ភវ គនុសយ ំ ។ េប ។ 
អវជិជ នុសយ ំ ន បរជិនតីតិ ។ មន្ត  ។ 
េយ  បន អវជិជ នុសយ ំ ន បរជិនតិ េ  
កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  មននុស- 
យញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិិកិចឆ នុសយញច  ន បរ-ិ 
ជនតីតិ ។ អដ្ឋមេក អវជិជ នុសយញច  កម - 
គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  ន 
បរជិនតិ េន ច ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិិកិចឆ នុស- 
យញច  ន បរជិនតិ អនគមិមគគសមងគី  អវជិជ នុ- 
សយញច  មននុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិិកិចឆ នុ- 
សយញច  ន បរជិនតិ េន ច កម គនុសយញច  
បដិឃនុសយញច  ន បរជិនតិ ទ្វិននំ មគគសមងគី - 
នញច  អដ្ឋមកញច  ឋេប ្វ  អវេស  បុគគ  អវជិជ - 
នុសយញច  ន បរជិនន្តិ កម គនុសយញច  បដិ- 
ឃនុសយញច  មននុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិិ- 
កិចឆ នុសយញច         ន       បរជិនន្តិ       ។ 
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៥០ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៤៣] បុគគល  មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង 

នូវបដិឃនុស័យផង នូវមននុស័យផង នូវទិ ្ឋ នុស័យផង នូវវចិិ- 

កិចឆ នុស័យផង បុគគលេនះ (មិនកណំត់ដឹង) នូវភវ គនុស័យ 

។ េប ។ មិនកណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ង 

េទៀត បុគគល  មិនកណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យ បុគគលេនះ មិន 

កណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង នូវមននុ- 

ស័យផង នូវទិ ្ឋ នុស័យផង នូវវចិិកិចឆ នុស័យផងឬ ។ បុគគលទី ៨ 

មិនកណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យផង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃ- 

នុស័យផង នូវមននុស័យផង ែតមិនែមនជមិនកណំត់ដឹង នូវទិ ្ឋ នុ- 

ស័យផង នូវវចិិកិចឆ នុស័យផងេទ បុគគល អនក្រពមេ្រព ងេ យអនគ- 

មិមគគ មិនកណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យផង នូវមននុស័យផង នូវទិ ្ឋ - 

នុស័យផង នូវវចិិកិចឆ នុស័យផង ែតមិនែមនជមិនកណំត់ដឹង នូវកម- 

គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផងេទ បុគគល ដ៏េសស េវៀរែលង 

ែតបុគគលពីរពួក ែដល្រពមេ្រព ងេ យមគគ និងបុគគលទី ៨ េចញ មិន 

កណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យផង មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យ 

ផង នូវបដិឃនុស័យផង នូវមននុស័យផង នូវទិ ្ឋ នុស័យផង 

នូវវចិិកិចឆ នុស័យផង       ។ 
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៥១ 

អនុសយយមេក   បរញិញ េ  

 [៤៤] េយ កម គនុសយញច  បដិឃនុ- 
សយញច  មននុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិិកិចឆ - 
នុសយញច  ភវ គនុសយញច  ន បរជិនតិ េ  
អវជិជ នុសយ ំ ន បរជិនតីតិ ។ មន្ត  ។ េយ 

 បន អវជិជ នុសយ ំ ន បរជិនតិ េ  កម - 
គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  ទិ- 
្ឋ នុសយញច  វចិិកិចឆ នុសយញច  ភវ គនុសយញច  

ន បរជិនតីតិ ។ អដ្ឋមេក អវជិជ នុសយញច  
កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  មននុស- 
យញច  ភវ គនុសយញច  ន បរជិនតិ េន ច 
ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិិកិចឆ នុសយញច  ន បរជិនតិ 
អនគមិមគគសមងគី  អវជិជ នុសយញច  មននុសយញច  
ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិិកិចឆ នុសយញច  ភវ គនុសយញច  
ន បរជិនតិ េន ច កម គនុសយញច  បដិ- 
ឃនុសយញច  ន បរជិនតិ ទ្វិននំ មគគសមងគី នញច  
អដ្ឋមកញច  ឋេប ្វ  អវេស  បុគគ  អវជិជ នុ- 
សយញច  ន បរជិនន្តិ កម គនុសយញច  បដិឃ- 
នុសយញច  មននុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិិកិចឆ នុ- 
សយញច          ភវ គនុសយញច           ន         បរជិនន្តិ       ។ 
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៥១ 

អនុសយយមកៈ   បរញិញ រៈ 

 [៤៤] បុគគល  មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវ 
បដិឃនុស័យផង នូវមននុស័យផង នូវទិ ្ឋ នុស័យផង នូវវចិិកិចឆ - 
នុស័យផង នូវភវ គនុស័យផង បុគគលេនះ មិនកណំត់ដឹង នូវអវជិជ - 
នុស័យឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  មិនកណំត់ដឹង 
នូវអវជិជ នុស័យ បុគគលេនះ មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង 
នូវបដិឃនុស័យផង នូវមននុស័យផង នូវទិ ្ឋ នុស័យផង នូវវចិិ- 
កិចឆ នុស័យផង នូវភវ គនុស័យផងឬ ។ បុគគលទី ៨ មិនកណំត់ដឹង 
នូវអវជិជ នុស័យផង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង នូវ 
មននុស័យផង នូវភវ គនុស័យផង ែតមិនែមនជមិនកណំត់ដឹង 
នូវទិ ្ឋ នុស័យផង នូវវចិិកិចឆ នុស័យផងេទ បុគគលអនក្រពមេ្រព ងេ យ 
អនគមិមគគ មិនកណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យផង នូវមននុស័យផង 
នូវទិ ្ឋ នុស័យផង នូវវចិិកិចឆ នុស័យផង នូវភវ គនុស័យផង ែតមិន 
ែមនជមិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផងេទ 
បុគគល ដ៏េសស េវៀរែលង ែតបុគគលពីរពួក ែដល្រពមេ្រព ងេ យ 
មគគ និងបុគគលទី ៨ េចញ មិនកណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យផង មិន 
កណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង នូវមននុ- 
ស័យផង នូវទិ ្ឋ នុស័យផង នូវវចិិកិចឆ នុស័យផង នូវភវ គនុស័យ 
ផង     ។ 
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៥២ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៤៥] យេ  កម គនុសយ ំ ន បរជិ- 
នតិ តេ  បដិឃនុសយ ំ ន បរជិនតីតិ ។ 
ទុកខ យ េវទនយ តេ  កម គនុសយ ំ ន ប- 
រជិនតិ េន ច តេ  បដិឃនុសយ ំ ន បរ-ិ 
ជនតិ របូធតុយ អរបូធតុយ អបរយិបេនន ត- 
េ  កម គនុសយញច  ន បរជិនតិ បដិឃនុ- 
សយញច  ន បរជិនតិ ។ យេ   បន បដិ- 
ឃនុសយ ំ ន បរជិនតិ តេ  កម គនុសយ ំ
ន បរជិនតីតិ ។ កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ 
តេ  បដិឃនុសយ ំ ន បរជិនតិ េន ច ត- 
េ  កម គនុសយ ំ ន បរជិនតិ របូធតុយ អ- 
របូធតុយ អបរយិបេនន តេ  បដិឃនុសយញច  
ន បរជិនតិ កម គនុសយញច  ន បរជិនតិ ។ 
យេ  កម គនុសយ ំ ន បរជិនតិ តេ  ម- 
ននុសយ ំ ន បរជិនតីតិ ។ របូធតុយ អរបូធ- 
តុយ តេ  កម គនុសយ ំ ន បរជិនតិ េន 
ច តេ  មននុសយ ំ ន បរជិនតិ ទុកខ យ េវ- 
ទនយ អបរយិបេនន តេ  កម គនុសយញច  
ន         បរជិនតិ        មននុសយញច        ន      បរជិនតិ        ។ 
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៥២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៤៥] បុគគល មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យ កនុងទី 

 មិនកណំត់ដឹង នូវបដិឃនុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ បុគគល 

មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ ែតមិនែមនជ 

មិនកណំត់ដឹង នូវបដិឃនុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះេទ មិនកណំត់ដឹង 

នូវកម គនុស័យផង មិនកណំត់ដឹង នូវបដិឃនុស័យផង កនុងរូប- 

ធតុ កនុងអរូបធតុ និងកនុងអបរយិបននៈេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត 

បុគគល មិនកណំត់ដឹង នូវបដិឃនុស័យ កនុងទី  មិនកណំត់ដឹង 

នូវកម គនុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ បុគគល មិនកណំត់ដឹង នូវបដិ- 

ឃនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ ែតមិនែមនជមិនកណំត់ដឹង 

នូវកម គនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះេទ មិនកណំត់ដឹង នូវបដិឃនុ- 

ស័យផង មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង កនុងរូបធតុ កនុង 

អរូបធតុ និងកនុងអបរយិបននៈេនះ ។ បុគគល មិនកណំត់ដឹង នូវ 

កម គនុស័យ កនុងទី  មិនកណំត់ដឹង នូវមននុស័យ កនុងទីេនះ 

ឬ ។ បុគគល មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុង 

អរូបធតុេនះ ែតមិនែមនជមិនកណំត់ដឹង នូវមននុស័យ កនុងរូបធតុ 

និងកនុងអរូបធតុេនះេទ មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង មិន 

កណំត់ដឹង    នូវមននុស័យផង   កនុងទុកខេវទនេនះ   កនុងអបរយិបននៈ   ។ 
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៥៣ 

អនុសយយមេក   បរញិញ េ  

យេ   បន មននុសយ ំ ន បរជិនតិ តេ  

កម គនុសយ ំ ន បរជិនតីតិ ។ មន្ត  ។ យ- 

េ  កម គនុសយ ំ ន បរជិនតិ តេ  ទិ ្ឋ - 

នុសយ ំ ។ េប ។ វចិិកិចឆ នុសយ ំ ន បរជិនតីតិ ។ 

ទុកខ យ េវទនយ របូធតុយ អរបូធតុយ តេ  

កម គនុសយ ំ ន បរជិនតិ េន ច តេ  វ-ិ 

ចិកិចឆ នុសយ ំ ន បរជិនតិ អបរយិបេនន តេ  

កម គនុសយញច  ន បរជិនតិ វចិិកិចឆ នុស- 

យញច  ន បរជិនតិ ។ យេ   បន វចិិកិចឆ - 

នុសយ ំ ន បរជិនតិ តេ  កម គនុសយ ំ ន 

បរជិនតីតិ ។ មន្ត  ។ យេ  កម គ- 

នុសយ ំ ន បរជិនតិ តេ  ភវ គនុសយ ំ ន 

បរជិនតីតិ ។ របូធតុយ អរបូធតុយ តេ  

កម គនុសយ ំ ន បរជិនតិ េន ច តេ  

ភវ គនុសយ ំ ន បរជិនតិ ទុកខ យ េវទនយ 

អបរយិបេនន តេ  កម គនុសយញច  ន បរ-ិ 

ជនតិ           ភវ គនុសយញច             ន          បរជិនតិ          ។ 



113 

៥៣ 

អនុសយយមកៈ   បរញិញ រៈ 

មួយយ៉ងេទៀត បុគគល មិនកណំត់ដឹង នូវមននុស័យ កនុងទី  

មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ េអើ ។ 

បុគគល មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យ កនុងទី  (មិនកណំត់ 

ដឹង) នូវទិ ្ឋ នុស័យ ។ េប ។ មិនកណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ 

កនុងទីេនះឬ ។ បុគគល មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យ កនុង 

ទុកខេវទនេនះ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ែតមិនែមនជមិនកណំត់ 

ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះេទ មិន 

កណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង មិនកណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ 

ផង កនុងអបរយិបននៈេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល មិនកណំត់ 

ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី  មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យ 

កនុងទីេនះឬ ។ េអើ ។ បុគគល មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យ 

កនុងទី  មិនកណំត់ដឹង នូវភវ គនុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ បុគគល 

មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះ 

ែតមិនែមនជមិនកណំត់ដឹង នូវភវ គនុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុង 

អរូបធតុេនះេទ មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង មិនកណំត់ 

ដឹង   នូវភវ គនុស័យផង     កនុងទុកខេវទនេនះ    កនុងអបរយិបននៈ     ។ 
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៥៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

យេ   បន ភវ គនុសយ ំ ន បរជិនតិ តេ  

កម គនុសយ ំ ន បរជិនតីតិ ។ កមធតុយ 

ទ្វីសុ េវទនសុ តេ  ភវ គនុសយ ំ ន បរជិនតិ 

េន ច តេ  កម គនុសយ ំ ន បរជិនតិ 

ទុកខ យ េវទនយ អបរយិបេនន តេ  ភវ គនុស- 

យញច  ន បរជិនតិ កម គនុសយញច  ន បរជិ- 

នតិ ។ យេ  កម គនុសយ ំ ន បរជិនតិ 

តេ  អវជិជ នុសយ ំ ន បរជិនតីតិ ។ ទុកខ យ 

េវទនយ របូធតុយ អរបូធតុយ តេ  កម- 

គនុសយ ំ ន បរជិនតិ េន ច តេ  អវជិជ នុ- 

សយ ំ ន បរជិនតិ អបរយិបេនន តេ  កម - 

គនុសយញច  ន បរជិនតិ អវជិជ នុសយញច  ន 

បរជិនតិ ។ យេ   បន អវជិជ នុសយ ំ ន បរជិ- 

នតិ តេ  កម គនុសយ ំ ន បរជិនតីតិ ។ 

មន្ត        ។ 
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៥៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

មួយយ៉ងេទៀត បុគគល មិនកណំត់ដឹង នូវភវ គនុស័យ កនុងទី  

មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ បុគគល មិនកណំត់ 

ដឹង នូវភវ គនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ ែតមិនែមនជ 

មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះេទ មិនកណំត់ 

ដឹង នូវភវ គនុស័យផង មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង 

កនុងទុកខេវទនេនះ កនុងអបរយិបននៈ ។ បុគគល មិនកណំត់ដឹង 

នូវកម គនុស័យ កនុងទី  មិនកណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យ កនុង 

ទីេនះឬ ។ បុគគល មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យ កនុងទុកខេវ- 

ទនេនះ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ែតមិនែមនជមិនកណំត់ដឹង 

នូវអវជិជ នុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះេទ មិនកណំត់ដឹង នូវកម គ- 

នុស័យផង មិនកណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យផង កនុងអបរយិបននៈ 

េនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល មិនកណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យ 

កនុងទី    មិនកណំត់ដឹង  នូវកម គនុស័យ   កនុងទីេនះឬ   ។   េអើ  ។ 
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៥៥ 

អនុសយយមេក   បរញិញ េ  

 [៤៦] យេ  បដិឃនុសយ ំ ន បរជិនតិ ត- 
េ  មននុសយ ំ ន បរជិនតីតិ ។ កមធតុ- 
យ ទ្វីសុ េវទនសុ របូធតុយ អរបូធតុយ តេ  
បដិឃនុសយ ំ ន បរជិនតិ េន ច តេ  មននុ- 
សយ ំ ន បរជិនតិ អបរយិបេនន តេ  បដិឃ- 
នុសយញច  ន បរជិនតិ មននុសយញច  ន បរ-ិ 
ជនតិ ។ យេ   បន មននុសយ ំ ន បរជិ- 
នតិ តេ  បដិឃនុសយ ំ ន បរជិនតីតិ ។ ទុកខ - 
យ េវទនយ តេ  មននុសយ ំ ន បរជិនតិ េន 
ច តេ  បដិឃនុសយ ំ ន បរជិនតិ អបរយិបេនន 
តេ  មននុសយញច  ន បរជិនតិ បដិឃនុស- 
យញច  ន បរជិនតិ ។ យេ  បដិឃនុសយ ំ ន បរ-ិ 
ជនតិ តេ  ទិ ្ឋ នុសយ ំ ។ េប ។ វចិិកិចឆ នុសយ ំ
ន បរជិនតីតិ ។ កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ របូ- 
ធតុយ អរបូធតុយ តេ  បដិឃនុសយ ំ ន បរ-ិ 
ជនតិ េន ច តេ  វចិិកិចឆ នុសយ ំ ន បរជិនត ិ
អបរយិបេនន តេ  បដិឃនុសយញច  ន បរជិនតិ 
វចិិកិចឆ នុសយញច       ន     បរជិនតិ      ។      យេ            បន 
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៥៥ 

អនុសយយមកៈ   បរញិញ រៈ 

 [៤៦] បុគគល មិនកណំត់ដឹង នូវបដិឃនុស័យ កនុងទី  

មិនកណំត់ដឹង នូវមននុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ បុគគល មិនកណំត់ 

ដឹង នូវបដិឃនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ កនុងរូបធតុ 

និងកនុងអរូបធតុ ែតមិនែមនជមិនកណំត់ដឹង នូវមននុស័យ កនុង 

េវទនពីរេនះេទ មិនកណំត់ដឹង នូវបដិឃនុស័យផង មិនកណំត់ដឹង 

នូវមននុស័យផង កនុងអបរយិបននៈេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល 

មិនកណំត់ដឹង នូវមននុស័យ កនុងទី  មិនកណំត់ដឹង នូវបដិឃ- 

នុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ បុគគល មិនកណំត់ដឹង នូវមននុស័យ 

កនុងទុកខេវទនេនះ ែតមិនែមនជមិនកណំត់ដឹង នូវបដិឃនុស័យ កនុង 

ទុកខេវទនេនះេទ មិនកណំត់ដឹង នូវមននុស័យផង មិនកណំត់ដឹង 

នូវបដិឃនុស័យផង កនុងអបរយិបននៈេនះ ។ បុគគល មិនកណំត់ 

ដឹង នូវបដិឃនុស័យ កនុងទី  (មិនកណំត់ដឹង) នូវទិ ្ឋ នុស័យ 

។ េប ។ មិនកណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ បុគគល 

មិនកណំត់ដឹង នូវបដិឃនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ កនុង 

រូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ែតមិនែមនជមិនកណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ 

កនុងេវទនពីរេនះេទ មិនកណំត់ដឹង នូវបដិឃនុស័យផង មិនកណំត់ 

ដឹង    នូវវចិិកិចឆ នុស័យផង    កនុងអបរយិបននៈេនះ   ។   មួយយ៉ងេទៀត 
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៥៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

វចិិកិចឆ នុសយ ំ ន បរជិនតិ តេ  បដិឃនុសយ ំ
ន បរជិនតីតិ ។ មន្ត  ។ យេ  បដិឃនុសយ ំ
ន បរជិនតិ តេ  ភវ គនុសយ ំ ន បរជិនតីតិ ។ 
របូធតុយ អរបូធតុយ តេ  បដិឃនុសយ ំ ន 
បរជិនតិ េន ច តេ  ភវ គនុសយ ំ ន បរ-ិ 
ជនតិ កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ អបរយិបេនន 
តេ  បដិឃនុសយញច  ន បរជិនតិ ភវ គនុស- 
យញច  ន បរជិនតិ ។ យេ   បន ភវ គនុសយ ំ
ន បរជិនតិ តេ  បដិឃនុសយ ំ ន បរជិន- 
តីតិ ។ ទុកខ យ េវទនយ តេ  ភវ គនុសយ ំ ន 
បរជិនតិ េន ច តេ  បដិឃនុសយ ំ ន បរជិ- 
នតិ កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ អបរយិបេនន ត- 
េ  ភវ គនុសយញច  ន បរជិនតិ បដិឃនុសយញច  
ន បរជិនតិ ។ យេ  បដិឃនុសយ ំ ន បរជិនតិ 
តេ  អវជិជ នុសយ ំ ន បរជិនតីតិ ។ កមធតុ- 
យ ទ្វីសុ េវទនសុ របូធតុយ អរបូធតុយ តេ  
បដិឃនុសយ ំ ន បរជិនតិ េន ច តេ  អវជិជ នុ- 
សយ ំ ន បរជិនតិ អបរយិបេនន តេ  បដិឃនុស- 
យញច     ន     បរជិនតិ     អវជិជ នុសយញច      ន    បរជិនតិ      ។ 
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៥៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

បុគគល មិនកណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី  មិនកណំត់ 
ដឹង នូវបដិឃនុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ េអើ ។ បុគគល មិន 
កណំត់ដឹង នូវបដិឃនុស័យ កនុងទី  មិនកណំត់ដឹង នូវភវ- 
គនុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ បុគគល មិនកណំត់ដឹង នូវបដិឃ- 

នុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះ ែតមិនែមនជមិនកណំត់ដឹង 
នូវភវ គនុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះេទ មិនកណំត់ដឹង 
នូវបដិឃនុស័យផង មិនកណំត់ដឹង នូវភវ គនុស័យផង កនុងេវទ- 
នពីរេនះ កនុងកមធតុ និងកនុងអបរយិបននៈ ។ មួយយ៉ងេទៀត 
បុគគល មិនកណំត់ដឹង នូវភវ គនុស័យ កនុងទី  មិនកណំត់ដឹង 
នូវបដិឃនុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ បុគគល មិនកណំត់ដឹង នូវភវ- 
គនុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ ែតមិនែមនជមិនកណំត់ដឹង នូវបដិ- 

ឃនុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះេទ មិនកណំត់ដឹង នូវភវ គនុស័យ 
ផង មិនកណំត់ដឹង នូវបដិឃនុស័យផង កនុងេវទនពីរេនះ កនុង 
កមធតុ និងកនុងអបរយិបននៈ ។ បុគគល មិនកណំត់ដឹង នូវបដិ- 
ឃនុស័យ កនុងទី  មិនកណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យ កនុងទីេនះ 
ឬ ។ បុគគល មិនកណំត់ដឹង នូវបដិឃនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ 
កនុងកមធតុ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ែតមិនែមនជមិនកណំត់ដឹង 
នូវអវជិជ នុស័យ កនុងេវទនពីរេនះេទ មិនកណំត់ដឹង នូវបដិឃនុស័យ 
ផង     មិនកណំត់ដឹង    នូវអវជិជ នុស័យផង    កនុងអបរយិបននៈេនះ     ។ 
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៥៧ 

អនុសយយមេក   បរញិញ េ  

យេ   បន អវជិជ នុសយ ំ ន បរជិនតិ តេ  

បដិឃនុសយ ំ     ន     បរជិនតីតិ       ។       មន្ត       ។ 

 [៤៧] យេ  មននុសយ ំ ន បរជិនតិ តេ  

ទិ ្ឋ នុសយ ំ ។ េប ។ វចិិកិចឆ នុសយ ំ ន បរជិនតីតិ ។ 

ទុកខ យ េវទនយ តេ  មននុសយ ំ ន បរជិនតិ 

េន ច តេ  វចិិកិចឆ នុសយ ំ ន បរជិនតិ អបរយិ- 

បេនន តេ  មននុសយញច  ន បរជិនតិ វចិិកិចឆ នុ- 

សយញច  ន បរជិនតិ ។ យេ   បន វចិិកិចឆ នុ- 

សយ ំ ន បរជិនតិ តេ  មននុសយ ំ ន បរជិន- 

តីតិ ។ មន្ត  ។ យេ  មននុសយ ំ ន បរជិនតិ 

តេ  ភវ គនុសយ ំ ន បរជិនតីតិ ។ មន្ត  ។ 

យេ                  បន          ភវ គនុសយ ំ       ន        បរជិនតិ 
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៥៧ 

អនុសយយមកៈ   បរញិញ រៈ 

មួយយ៉ងេទៀត បុគគល មិនកណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យ កនុងទី  

មិនកណំត់ដឹង     នូវបដិឃនុស័យ     កនុងទីេនះឬ      ។    េអើ    ។ 

 [៤៧] បុគគល មិនកណំត់ដឹង នូវមននុស័យ កនុងទី  

(មិនកណំត់ដឹង) នូវទិ ្ឋ នុស័យ ។ េប ។ មិនកណំត់ដឹង នូវវចិិ- 

កិចឆ នុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ បុគគល មិនកណំត់ដឹង នូវមននុស័យ 

កនុងទុកខេវទនេនះ ែតមិនែមនជមិនកណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ កនុង 

ទុកខេវទនេនះេទ មិនកណំត់ដឹង នូវមននុស័យផង មិនកណំត់ដឹង 

នូវវចិិកិចឆ នុស័យផង កនុងអបរយិបននៈេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល 

មិនកណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី  មិនកណំត់ដឹង នូវមន- 

នុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ េអើ ។ បុគគល មិនកណំត់ដឹង នូវមននុស័យ 

កនុងទី  មិនកណំត់ដឹង នូវភវ គនុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ េអើ ។ 

មួយយ៉ងេទៀត   បុគគល    មិនកណំត់ដឹង   នូវភវ គនុស័យ   កនុងទី  
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៥៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

តេ  មននុសយ ំ ន បរជិនតីតិ ។ កម- 

ធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ តេ  ភវ គនុសយ ំ

ន បរជិនតិ េន ច តេ  មននុសយ ំ ន 

បរជិនតិ ទុកខ យ េវទនយ អបរយិបេនន តេ  

ភវ គនុសយញច  ន បរជិនតិ មននុសយញច  

ន បរជិនតិ ។ យេ  មននុសយ ំ ន បរជិ- 

នតិ តេ  អវជិជ នុសយ ំ ន បរជិនតីតិ ។ 

ទុកខ យ េវទនយ តេ  មននុសយ ំ ន បរជិ- 

នតិ េន ច តេ  អវជិជ នុសយ ំ ន បរជិនតិ 

អបរយិបេនន តេ  មននុសយញច  ន បរជិនតិ 

អវជិជ នុសយញច  ន បរជិនតិ ។ យេ   បន 

អវជិជ នុសយ ំ ន បរជិនតិ តេ  មននុសយ ំ ន 

បរជិនតីតិ     ។     មន្ត       ។ 

 [៤៨] យេ  ទិ ្ឋ នុសយ ំ ន បរជិនតិ ត- 

េ        វចិិកិចឆ នុសយ ំ      ន     បរជិនតីតិ      ។     មន្ត      ។ 
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៥៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

មិនកណំត់ដឹង នូវមននុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ បុគគល មិនកណំត់ដឹង 

នូវភវ គនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ ែតមិនែមនជមិន 

កណំត់ដឹង នូវមននុស័យ កនុងេវទនពីរេនះេទ មិនកណំត់ដឹង នូវ 

ភវ គនុស័យផង មិនកណំត់ដឹង នូវមននុស័យផង កនុងទុកខេវទន 

េនះ កនុងអបរយិបននៈ ។ បុគគល មិនកណំត់ដឹង នូវមននុ- 

ស័យ កនុងទី  មិនកណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ 

បុគគល មិនកណំត់ដឹង នូវមននុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ ែតមិន 

ែមនជមិនកណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះេទ មិន 

កណំត់ដឹង នូវមននុស័យផង មិនកណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យផង 

កនុងអបរយិបននៈេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល មិនកណំត់ 

ដឹង នូវអវជិជ នុស័យ កនុងទី  មិនកណំត់ដឹង នូវមននុស័យ 

កនុងទីេនះឬ     ។     េអើ    ។ 

 [៤៨] បុគគល មិនកណំត់ដឹង នូវទិ ្ឋ នុស័យ កនុងទី  

មិនកណំត់ដឹង        នូវវចិិកិចឆ នុស័យ        កនុងទីេនះឬ       ។     េអើ     ។ 
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៥៩ 

អនុសយយមេក   បរញិញ េ  

យេ   បន វចិិកិចឆ នុសយ ំ ន បរជិនតិ ត- 

េ  ទិ ្ឋ នុសយ ំ ន បរជិនតីតិ ។ មន្ត  ។ េប ។ 

 [៤៩] យេ  វចិិកិចឆ នុសយ ំ ន បរជិនតិ ត- 

េ  ភវ គនុសយ ំ ន បរជិនតីតិ ។ មន្ត  ។ 

យេ   បន ភវ គនុសយ ំ ន បរជិនតិ តេ  

វចិិកិចឆ នុសយ ំ ន បរជិនតីតិ ។ កមធតុយ 

តីសុ េវទនសុ តេ  ភវ គនុសយ ំ ន បរជិនតិ 

េន ច តេ  វចិិកិចឆ នុសយ ំ ន បរជិនតិ អប- 

រយិបេនន តេ  ភវ គនុសយញច  ន បរជិនតិ 

វចិិកិចឆ នុសយញច  ន បរជិនតិ ។ យេ  វចិិ- 

កិចឆ នុសយ ំ ន បរជិនតិ តេ  អវជិជ នុសយ ំ

ន បរជិនតីតិ ។ មន្ត  ។ យេ   បន 

អវជិជ នុសយ ំ ន បរជិនតិ តេ  វចិិកិចឆ នុសយ ំ

ន     បរជិនតីតិ    ។     មន្ត       ។ 
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៥៩ 

អនុសយយមកៈ   បរញិញ រៈ 

មួយយ៉ងេទៀត បុគគល មិនកណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី  

មិនកណំត់ដឹង    នូវទិ ្ឋ នុស័យ    កនុងទីេនះឬ    ។   េអើ   ។    េប    ។ 

 [៤៩] បុគគល មិនកណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី  

មិនកណំត់ដឹង នូវភវ គនុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ េអើ ។ មួយ 

យ៉ងេទៀត បុគគល មិនកណំត់ដឹង នូវភវ គនុស័យ កនុងទី  

មិនកណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ បុគគល មិនក-ំ 

ណត់ដឹង នូវភវ គនុស័យ កនុងេវទន ៣ េនះ កនុងកមធតុ ែត 

មិនែមនជមិនកណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងេវទន ៣ េនះេទ 

មិនកណំត់ដឹង នូវភវ គនុស័យផង មិនកណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ 

ផង កនុងអបរយិបននៈេនះេទ ។ បុគគល មិនកណំត់ដឹង នូវវចិិ- 

កិចឆ នុស័យ កនុងទី  មិនកណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យ កនុងទីេនះ 

ឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល មិនកណំត់ដឹង នូវអ- 

វជិជ នុស័យ កនុងទី  មិនកណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទីេនះ 

ឬ     ។    េអើ    ។ 
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៦០ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៥០] យេ  ភវ គនុសយ ំ ន បរជិនតិ 

តេ  អវជិជ នុសយ ំ ន បរជិនតីតិ ។ កម- 

ធតុយ តីសុ េវទនសុ តេ  ភវ គនុសយ ំ ន 

បរជិនតិ េន ច តេ  អវជិជ នុសយ ំ ន បរ-ិ 

ជនតិ អបរយិបេនន តេ  ភវ គនុសយញច  ន 

បរជិនតិ អវជិជ នុសយញច  ន បរជិនតិ ។ យ- 

េ   បន អវជិជ នុសយ ំ ន បរជិនតិ តេ  

ភវ គនុសយ ំ     ន       បរជិនតីតិ        ។          មន្ត        ។ 

 [៥១] យេ  កម គនុសយញច  បដិឃនុ- 

សយញច  ន បរជិនតិ តេ  មននុសយ ំ ន 

បរជិនតីតិ ។ របូធតុយ អរបូធតុយ តេ  

កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  ន បរជិ- 

នតិ េន ច តេ  មននុសយ ំ ន បរជិនតិ 

អបរយិបេនន តេ  កម គនុសយញច  បដិឃនុ- 

សយញច  ន បរជិនតិ មននុសយញច  ន បរជិន- 

តិ    ។    យេ            បន      មននុសយ ំ       ន       បរជិនតិ 
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៦០ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៥០] បុគគល មិនកណំត់ដឹង នូវភវ គនុស័យ កនុងទី  

មិនកណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ បុគគល មិនកណំត់ដឹង 

នូវភវ គនុស័យ កនុងេវទន ៣ េនះ កនុងកមធតុ ែតមិនែមនជមិន 

កណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យ កនុងេវទន ៣ េនះេទ មិនកណំត់ដឹង 

នូវភវ គនុស័យផង មិនកណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យផង កនុងអបរ-ិ 

យបននៈេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល មិនកណំត់ដឹង នូវអ- 

វជិជ នុស័យ កនុងទី  មិនកណំត់ដឹង នូវភវ គនុស័យ កនុងទីេនះ 

ឬ     ។     េអើ    ។ 

 [៥១] បុគគល មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវ 

បដិឃនុស័យផង កនុងទី  មិនកណំត់ដឹង នូវមននុស័យ កនុងទី 

េនះឬ ។ បុគគល មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិ- 

ឃនុស័យផង កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះ ែតមិនែមនជមិន 

កណំត់ដឹង នូវមននុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះេទ មិន 

កណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង មិនកណំត់ 

ដឹង នូវមននុស័យផង កនុងអបរយិបននៈេនះ ។ មួយយ៉ង 

េទៀត        បុគគល       មិនកណំត់ដឹង       នូវមននុស័យ        កនុងទី  
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៦១ 

អនុសយយមេក   បរញិញ េ  

តេ  កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  ន បរ-ិ 
ជនតីតិ ។ ទុកខ យ េវទនយ តេ  មននុសយញច  
កម គនុសយញច  ន បរជិនតិ េន ច តេ  បដិ- 
ឃនុសយ ំ ន បរជិនតិ អបរយិបេនន តេ  
មននុសយញច  ន បរជិនតិ កម គនុសយញច  
បដិឃនុសយញច  ន បរជិនតិ ។ យេ  កម គ- 
នុសយញច  បដិឃនុសយញច  ន បរជិនតិ តេ  
ទិ ្ឋ នុសយ ំ ។ េប ។ វចិិកិចឆ នុសយ ំ ន បរជិនតីតិ ។ 
របូធតុយ អរបូធតុយ តេ  កម គនុសយញច  
បដិឃនុសយញច  ន បរជិនតិ េន ច តេ  
វចិិកិចឆ នុសយ ំ ន បរជិនតិ អបរយិបេនន តេ  
កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  ន បរជិ- 
នតិ វចិិកិចឆ នុសយញច  ន បរជិនតិ ។ យេ  

 បន វចិិកិចឆ នុសយ ំ ន បរជិនតិ តេ  កម- 
គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  ន បរជិនតីតិ ។ 
មន្ត  ។ យេ  កម គនុសយញច  បដិឃនុស- 

យញច  ន បរជិនតិ តេ  ភវ គនុសយ ំ ន បរ-ិ 
ជនតីតិ ។ របូធតុយ អរបូធតុយ តេ  កម- 
គនុសយញច             បដិឃនុសយញច           ន           បរជិនតិ 
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៦១ 

អនុសយយមកៈ   បរញិញ រៈ 

មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង កនុងទីេនះឬ ។ 
បុគគល មិនកណំត់ដឹង នូវមននុស័យផង នូវកម គនុស័យផង កនុង 
ទុកខេវទនេនះ ែតមិនែមនជមិនកណំត់ដឹង នូវបដិឃនុស័យ កនុង 
ទុកខេវទនេនះេទ មិនកណំត់ដឹង នូវមននុស័យផង មិនកណំត់ដឹង 
នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង កនុងអបរយិបននៈេនះ ។ 
បុគគល មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង 
កនុងទី  (មិនកណំត់ដឹង) នូវទិ ្ឋ នុស័យ ។ េប ។ មិនកណំត់ 
ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ បុគគល មិនកណំត់ដឹង នូវ 
កម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូប- 
ធតុេនះ ែតមិនែមនជមិនកណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងរូបធតុ 
និងកនុងអរូបធតុេនះេទ មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវ 
បដិឃនុស័យផង មិនកណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យផង កនុងអបរយិ- 
បននៈេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល មិនកណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ - 
នុស័យ កនុងទី  មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិ- 
ឃនុស័យផង កនុងទីេនះឬ ។ េអើ ។ បុគគល មិនកណំត់ដឹង 
នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង កនុងទី  មិនកណំត់ដឹង 
នូវភវ គនុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ បុគគល មិនកណំត់ដឹង នូវកម - 
គនុស័យផង     នូវបដិឃនុស័យផង    កនុងរូបធតុ    និងកនុងអរូបធតុេនះ 
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៦២ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

េន ច តេ  ភវ គនុសយ ំ ន បរជិនតិ អបរ-ិ 
យបេនន តេ  កម គនុសយញច  បដិឃនុស- 
យញច  ន បរជិនតិ ភវ គនុសយញច  ន បរជិនតិ ។ 
យេ   បន ភវ គនុសយ ំ ន បរជិនតិ តេ  
កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  ន បរជិន- 
តីតិ ។ ទុកខ យ េវទនយ តេ  ភវ គនុសយញច  
កម គនុសយញច  ន បរជិនតិ េន ច តេ  បដិ- 
ឃនុសយ ំ ន បរជិនតិ កមធតុយ ទ្វីសុ េវទ- 
នសុ តេ  ភវ គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  ន 
បរជិនតិ េន ច តេ  កម គនុសយ ំ ន បរ-ិ 
ជនតិ អបរយិបេនន តេ  ភវ គនុសយញច  ន 
បរជិនតិ កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  ន 
បរជិនតិ ។ យេ  កម គនុសយញច  បដិឃនុ- 
សយញច  ន បរជិនតិ តេ  អវជិជ នុសយ ំ ន បរជិ- 
នតីតិ ។ របូធតុយ អរបូធតុយ តេ  កម - 
គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  ន បរជិនតិ េន 
ច តេ  អវជិជ នុសយ ំ ន បរជិនតិ អបរយិបេនន 
តេ  កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  ន 
បរជិនតិ            អវជិជ នុសយញច           ន          បរជិនតិ          ។ 
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៦២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ែតមិនែមនជមិនកណំត់ដឹង នូវភវ គនុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអ- 
រូបធតុេនះេទ មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃនុ- 
ស័យផង មិនកណំត់ដឹង នូវភវ គនុស័យផង កនុងអបរយិបននៈេនះ ។ 
មួយយ៉ងេទៀត បុគគល មិនកណំត់ដឹង នូវភវ គនុស័យ កនុងទី  
មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង កនុងទី 
េនះឬ ។ បុគគល មិនកណំត់ដឹង នូវភវ គនុស័យផង នូវកម - 
គនុស័យផង កនុងទុកខេវទនេនះ ែតមិនែមនជមិនកណំត់ដឹង នូវ 
បដិឃនុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះេទ មិនកណំត់ដឹង នូវភវ គនុស័យ 
ផង នូវបដិឃនុស័យផង កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ ែតមិន 
ែមនជមិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះេទ មិន 
កណំត់ដឹង នូវភវ គនុស័យផង មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យ 
ផង នូវបដិឃនុស័យផង កនុងអបរយិបននៈេនះ ។ បុគគល មិន 
កណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង កនុងទី  មិន 
កណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ បុគគល មិនកណំត់ដឹង 
នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូប- 
ធតុេនះ ែតមិនែមនជមិនកណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យ កនុងរូបធតុ និង 
កនុងអរូបធតុេនះេទ មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃ- 
នុស័យផង   មិនកណំត់ដឹង   នូវអវជិជ នុស័យផង   កនុងអបរយិបននៈេនះ  ។ 
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៦៣ 

អនុសយយមេក   បរញិញ េ  

យេ   បន អវជិជ នុសយ ំ ន បរជិនតិ តេ  

កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  ន បរជិន- 

តីតិ     ។     មន្ត     ។ 

 [៥២]  យេ  កម គនុសយញច  បដិឃនុ- 

សយញច  មននុសយញច  ន បរជិនតិ តេ  

ទិ ្ឋ នុសយ ំ ។ េប ។ វចិិកិចឆ នុសយ ំ ន បរជិ- 

នតីតិ ។ មន្ត  ។ យេ   បន វចិិកិចឆ នុស- 

យ ំ ន បរជិនតិ តេ  កម គនុសយញច  បដិ- 

ឃនុសយញច  មននុសយញច  ន បរជិនតីតិ ។ 

មន្ត  ។ យេ  កម គនុសយញច  បដិឃនុស- 

យញច  មននុសយញច  ន បរជិនតិ តេ  ភវ គ- 

នុសយ ំ ន បរជិនតីតិ ។ មន្ត  ។ យេ   បន 

ភវ គនុសយ ំ ន បរជិនតិ តេ  កម គនុស- 

យញច  បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  ន បរជិន- 

តីតិ ។ ទុកខ យ េវទនយ តេ  ភវ គនុសយញច  

កម គនុសយញច  មននុសយញច  ន បរជិនតិ 

េន          ច          តេ         បដិឃនុសយ ំ        ន       បរជិនតិ 
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៦៣ 

អនុសយយមកៈ   បរញិញ រៈ 

មួយយ៉ងេទៀត បុគគល មិនកណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យ កនុងទី  

មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង កនុងទី 

េនះឬ     ។      េអើ     ។ 

 [៥២] បុគគល មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវ 

បដិឃនុស័យផង នូវមននុស័យផង កនុងទី  (មិនកណំត់ដឹង) 

នូវទិ ្ឋ នុស័យ ។ េប ។ មិនកណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី 

េនះឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល មិនកណំត់ដឹង នូវ 

វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី  មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវ 

បដិឃនុស័យផង នូវមននុស័យផង កនុងទីេនះឬ ។ េអើ ។ បុគគល 

មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង នូវមន- 

នុស័យផង កនុងទី  មិនកណំត់ដឹង នូវភវ គនុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ 

េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល មិនកណំត់ដឹង នូវភវ គនុស័យ 

កនុងទី  មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង 

នូវមននុស័យផង កនុងទីេនះឬ ។ បុគគល មិនកណំត់ដឹង នូវភវ គនុ- 

ស័យផង នូវកម គនុស័យផង នូវមននុស័យផង កនុងទុកខេវទនេនះ 

ែតមិនែមនជមិនកណំត់ដឹង     នូវបដិឃនុស័យ    កនុងទុកខេវទនេនះេទ 
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៦៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ តេ  ភវ គនុសយញច  
បដិឃនុសយញច  ន បរជិនតិ េន ច តេ  កម- 
គនុសយញច  មននុសយញច  ន បរជិនតិ អបរ-ិ 

យបេនន តេ  ភវ គនុសយញច  ន បរជិនតិ ក- 
ម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  
ន បរជិនតិ ។ យេ  កម គនុសយញច  បដិ- 
ឃនុសយញច  មននុសយញច  ន បរជិនតិ តេ  
អវជិជ នុសយ ំ ន បរជិនតីតិ ។ មន្ត  ។ យេ  

 បន អវជិជ នុសយ ំ ន បរជិនតិ តេ  កម- 
គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  ន 

បរជិនតីតិ    ។    មន្ត     ។ 
 [៥៣]  យេ  កម គនុសយញច  បដិឃនុ- 
សយញច  មននុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  ន បរ-ិ 
ជនតិ តេ  វចិិកិចឆ នុសយ ំ ន បរជិនតីតិ ។ 
មន្ត  ។ យេ   បន វចិិកិចឆ នុសយ ំ ន 

បរជិនតិ តេ  កម គនុសយញច  បដិឃនុ- 
សយញច  មននុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  ន បរ-ិ 
ជនតីតិ     ។     មន្ត      ។      េប      ។ 
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៦៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

មិនកណំត់ដឹង នូវភវ គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង កនុងេវទន 

ពីរេនះ កនុងកមធតុ ែតមិនែមនជមិនកណំត់ដឹង នូវកម គ- 

នុស័យផង នូវមននុស័យផង កនុងេវទនពីរេនះេទ មិនកណំត់ដឹង 

នូវភវ គនុស័យផង មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិ- 

ឃនុស័យផង នូវមននុស័យផង កនុងអបរយិបននៈេនះ ។ បុគគល 

មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង នូវមន- 

នុស័យផង កនុងទី  មិនកណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យ កនុងទីេនះ 

ឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល មិនកណំត់ដឹង នូវ 

អវជិជ នុស័យ កនុងទី  មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវ 

បដិឃនុស័យផង      នូវមននុស័យផង     កនុងទីេនះឬ     ។    េអើ    ។ 

 [៥៣] បុគគល មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវ 

បដិឃនុស័យផង នូវមននុស័យផង នូវទិ ្ឋ នុស័យផង កនុងទី  មិន 

កណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ង 

េទៀត បុគគល មិនកណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី  មិន 

កណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង នូវមននុ- 

ស័យផង   នូវទិ ្ឋ នុស័យផង   កនុងទីេនះឬ   ។   េអើ   ។   េប   ។ 
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៦៥ 

អនុសយយមេក   បរញិញ េ  

 [៥៤] យេ  កម គនុសយញច  បដិឃ- 

នុសយញច  មននុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិិកិចឆ - 

នុសយញច  ន បរជិនតិ តេ  ភវ គនុសយ ំ

ន បរជិនតីតិ ។ មន្ត  ។ យេ   បន 

ភវ គនុសយ ំ ន បរជិនតិ តេ  កម គនុ- 

សយញច  បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  ទិ ្ឋ - 

នុសយញច  វចិិកិចឆ នុសយញច  ន បរជិនតីតិ ។ 

ទុកខ យ េវទនយ តេ  ភវ គនុសយញច  កម- 

គនុសយញច  មននុសយញច  ន បរជិនតិ េន ច 

តេ  បដិឃនុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិិកិចឆ នុ- 

សយញច  ន បរជិនតិ កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ 

តេ  ភវ គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  ន បរជិ- 

នតិ េន ច តេ  កម គនុសយញច  មននុស- 

យញច       ទិ ្ឋ នុសយញច        វចិិកិចឆ នុសយញច       ន    បរជិនតិ 
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៦៥ 

អនុសយយមកៈ   បរញិញ រៈ 

 [៥៤] បុគគល មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិ- 

ឃនុស័យផង នូវមននុស័យផង នូវទិ ្ឋ នុស័យផង នូវវចិិកិចឆ នុ- 

ស័យផង កនុងទី  មិនកណំត់ដឹង នូវភវ គនុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ 

េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល មិនកណំត់ដឹង នូវភវ គនុស័យ 

កនុងទី  មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យ 

ផង នូវមននុស័យផង នូវទិ ្ឋ នុស័យផង នូវវចិិកិចឆ នុស័យផង 

កនុងទីេនះឬ ។ បុគគល មិនកណំត់ដឹង នូវភវ គនុស័យផង នូវ 

កម គនុស័យផង នូវមននុស័យផង កនុងទុកខេវទនេនះ ែតមិន 

ែមនជមិនកណំត់ដឹង នូវបដិឃនុស័យផង នូវទិ ្ឋ នុស័យផង នូវ 

វចិិកិចឆ នុស័យផង កនុងទុកខេវទនេនះេទ មិនកណំត់ដឹង នូវភវ គ- 

នុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ 

ែតមិនែមនជមិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវមននុស័យ 

ផង    នូវទិ ្ឋ នុស័យផង     នូវវចិិកិចឆ នុស័យផង     កនុងេវទនពីរេនះេទ 
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៦៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

អបរយិបេនន តេ  ភវ គនុសយញច  ន បរជិនតិ 
កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  
ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិកិិចឆ នុសយញច  ន បរជិនតិ ។ 
យេ  កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  ម- 
ននុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិិកិចឆ នុសយញច  ន 
បរជិនតិ តេ  អវជិជ នុសយ ំ ន បរជិនតីតិ ។ 
មន្ត  ។ យេ   បន អវជិជ នុសយ ំ ន បរជិ- 

នតិ តេ  កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  
មននុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិិកិចឆ នុសយញច  
ន      បរជិនតីតិ     ។     មន្ត       ។ 
 [៥៥] យេ  កម គនុសយញច  បដិឃ- 
នុសយញច  មននុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិិកិចឆ - 
នុសយញច  ភវ គនុសយញច  ន បរជិនតិ តេ  
អវជិជ នុសយ ំ ន បរជិនតីតិ ។ មន្ត  ។ យេ  

 បន អវជិជ នុសយ ំ ន បរជិនតិ តេ  កម- 
គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  

ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិិកិចឆ នុសយញច  ភវ គនុសយញច  
ន     បរជិនតីតិ     ។     មន្ត      ។ 
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៦៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

មិនកណំត់ដឹង នូវភវ គនុស័យផង មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុ- 

ស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង នូវមននុស័យផង នូវទិ ្ឋ នុស័យផង 

នូវវចិិកិចឆ នុស័យផង កនុងអបរយិបននៈេនះ ។ បុគគល មិនកណំត់ដឹង 

នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង នូវមននុស័យផង នូវ 

ទិ ្ឋ នុស័យផង នូវវចិិកិចឆ នុស័យផង កនុងទី  មិនកណំត់ដឹង នូវ 

អវជិជ នុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល 

មិនកណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យ កនុងទី  មិនកណំត់ដឹង នូវកម- 

គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង នូវមននុស័យផង នូវទិ ្ឋ - 

នុស័យផង     នូវវចិិកិចឆ នុស័យផង     កនុងទីេនះឬ    ។   េអើ   ។ 

 [៥៥] បុគគល មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវ 

បដិឃនុស័យផង នូវមននុស័យផង នូវទិ ្ឋ នុស័យផង នូវវចិិ- 

កិចឆ នុស័យផង នូវភវ គនុស័យផង កនុងទី  មិនកណំត់ដឹង នូវ 

អវជិជ នុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល 

មិនកណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យ កនុងទី  មិនកណំត់ដឹង នូវកម- 

គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង នូវមននុស័យផង នូវទិ ្ឋ នុ- 

ស័យផង នូវវចិិកិចឆ នុស័យផង នូវភវ គនុស័យផង កនុងទីេនះឬ ។ 

េអើ     ។ 
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៦៧ 

អនុសយយមេក   បរញិញ េ  

 [៥៦] េយ យេ  កម គនុសយ ំ ន បរ-ិ 

ជនតិ េ  តេ  បដិឃនុសយ ំ ន បរជិន- 

តីតិ ។ អនគមិមគគសមងគី  ទុកខ យ េវទនយ 

េ  តេ  កម គនុសយ ំ ន បរជិនតិ េន 

ច េ  តេ  បដិឃនុសយ ំ ន បរជិនតិ 

េ  វ(១) បុគគេ  របូធតុយ អរបូធតុយ អប- 

រយិបេនន េ  តេ  កម គនុសយញច  ន 

បរជិនតិ បដិឃនុសយញច  ន បរជិនតិ អន- 

គមិមគគសមងគី  ឋេប ្វ  អវេស  បុគគ  សព្វតថ 

កម គនុសយញច  ន បរជិនន្តិ បដិឃនុសយញច  

ន បរជិនន្តិ ។ េយ  បន យេ  បដិឃ- 

នុសយ ំ ន បរជិនតិ េ  តេ  កម គនុ- 

សយ ំ ន បរជិនតីតិ ។ អនគមិមគគសមងគី  

កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ េ  តេ  បដិ- 

ឃនុសយ ំ ន បរជិនតិ េន ច េ  តេ  

កម គនុសយ ំ      ន       បរជិនតិ        េ       វ       បុគគេ  
     ១   ម.   េស្វវ   ។ 
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៦៧ 

អនុសយយមកៈ   បរញិញ រៈ 

 [៥៦] បុគគល  មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យ កនុងទី 

 បុគគលេនះ មិនកណំត់ដឹង នូវបដិឃនុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ 

បុគគល អនក្រពមេ្រព ងេ យអនគមិមគគេនះ មិនកណំត់ដឹង នូវកម- 

គនុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ ែតបុគគលេនះ មិនែមនជមិនកណំត់ 

ដឹង នូវបដិឃនុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះេទ បុគគលេនះឯង មិន 

កណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង មិនកណំត់ដឹង នូវបដិឃនុស័យ 

ផង កនុងរូបធតុ កនុងអរូបធតុ និងកនុងអបរយិបននៈេនះ បុគគល ដ៏ 

េសស េវៀរែលង ែតបុគគល អនក្រពមេ្រព ងេ យអនគមិមគគេចញ 

មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង មិនកណំត់ដឹង នូវបដិឃនុ- 

ស័យផង កនុងទីទងំអស់ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  មិន 

កណំត់ដឹង នូវបដិឃនុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ មិន 

កណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ បុគគល អនក 

្រពមេ្រព ងេ យអនគមិមគគេនះ មិនកណំត់ដឹង នូវបដិឃនុស័យ 

កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ ែតបុគគលេនះ មិនែមនជមិន 

កណំត់ដឹង   នូវកម គនុស័យ   កនុងេវទនពីរេនះេទ   បុគគលេនះឯង 
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៦៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

របូធតុយ អរបូធតុយ អបរយិបេនន េ  តេ  

បដិឃនុសយញច  ន បរជិនតិ កម គនុសយញច  

ន បរជិនតិ អនគមិមគគសមងគី  ឋេប ្វ  អវ- 

េស  បុគគ  សព្វតថ បដិឃនុសយញច  ន 

បរជិនន្តិ កម គនុសយញច  ន បរជិនន្តិ ។ 

េយ យេ  កម គនុសយ ំ ន បរជិនតិ េ  

តេ  មននុសយ ំ ន បរជិនតីតិ ។ អគគមគគសមងគី  

កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ របូធតុយ អរបូធតុ- 

យ េ  តេ  កម គនុសយ ំ ន បរជិនតិ 

េន ច េ  តេ  មននុសយ ំ ន បរជិនតិ 

េ  វ បុគគេ  ទុកខ យ េវទនយ អបរយិបេនន 

េ  តេ  កម គនុសយញច  ន បរជិនតិ 

មននុសយញច  ន បរជិនតិ ទ្វិននំ មគគសមងគី នំ 

ឋេប ្វ  អវេស  បុគគ  សព្វតថ កម គនុស- 

យញច  ន បរជិនន្តិ មននុសយញច  ន បរជិនន្តិ ។ 

េយ  បន យេ  មននុសយ ំ ន បរជិនតិ 

េ         តេ         កម គនុសយ ំ       ន      បរជិនតីតិ      ។ 
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៦៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

មិនកណំត់ដឹង នូវបដិឃនុស័យផង មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យ 

ផង កនុងរូបធតុ កនុងអរូបធតុ និងកនុងអបរយិបននៈេនះ បុគគល ដ៏េសស 

េវៀរែលង ែតបុគគល អនក្រពមេ្រព ងេ យអនគមិមគគេចញ មិនកណំត់ 

ដឹង នូវបដិឃនុស័យផង មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង កនុងទី 

ទងំអស់ ។ បុគគល  មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យ កនុងទី  

បុគគលេនះ មិនកណំត់ដឹង នូវមននុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ បុគគល 

អនក្រពមេ្រព ងេ យមគគដ៏្របេសើរេនះ មិនកណំត់ដឹង នូវកម គ- 

នុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ 

ែតបុគគលេនះ មិនែមនជមិនកណំត់ដឹង នូវមននុស័យ កនុងេវទន 

ពីរេនះេទ បុគគលេនះឯង មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង 

មិនកណំត់ដឹង នូវមននុស័យផង កនុងទុកខេវទនេនះ កនុងអបរយិ- 

បននៈ បុគគល ដ៏េសស េវៀរែលង ែតបុគគលពីរពួក ែដល្រពមេ្រព ង 

េ យមគគេចញ មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង មិនកណំត់ 

ដឹង នូវមននុស័យផង កនុងទីទងំអស់ ។ មួយយ៉ងេទៀត 

បុគគល  មិនកណំត់ដឹង នូវមននុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ 

មិនកណំត់ដឹង       នូវកម គនុស័យ       កនុងទីេនះឬ       ។      បុគគល 
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៦៩ 

អនុសយយមេក   បរញិញ េ  

អនគមិមគគសមងគី  កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ 
េ  តេ  មននុសយ ំ ន បរជិនតិ េន ច 
េ  តេ  កម គនុសយ ំ ន បរជិនតិ េ  
វ បុគគេ  ទុកខ យ េវទនយ របូធតុយ អរបូ- 
ធតុយ អបរយិបេនន េ  តេ  មននុសយញច  
ន បរជិនតិ កម គនុសយញច  ន បរជិនតិ 
ទ្វិននំ មគគសមងគី នំ ឋេប ្វ  អវេស  បុគគ  
សព្វតថ មននុសយញច  ន បរជិនន្តិ កម គនុ- 
សយញច  ន បរជិនន្តិ ។ េយ យេ  កម - 
គនុសយ ំ ន បរជិនតិ េ  តេ  ទិ ្ឋ នុសយ ំ
។ េប ។ វចិិកិចឆ នុសយ ំ ន បរជិនតីតិ ។ អដ្ឋ- 
មេក កមធតុយ តីសុ េវទនសុ របូធតុយ 
អរបូធតុយ េ  តេ  កម គនុសយ ំ ន 
បរជិនតិ េន ច េ  តេ  វចិិកិចឆ នុសយ ំ
ន បរជិនតិ េ  វ បុគគេ  អបរយិបេនន េ  
តេ  កម គនុសយញច  ន បរជិនតិ វចិិកិចឆ - 
នុសយញច  ន បរជិនតិ អនគមិមគគសមងគិញច  
អដ្ឋមកញច           ឋេប ្វ           អវេស          បុគគ         សព្វតថ 
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៦៩ 

អនុសយយមកៈ   បរញិញ រៈ 

អនក្រពមេ្រព ងេ យអនគមិមគគេនះ មិនកណំត់ដឹង នូវមននុស័យ 

កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ ែតបុគគលេនះ មិនែមនជមិនកណំត់ដឹង 

នូវកម គនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះេទ បុគគលេនះឯង មិនកណំត់ 

ដឹង នូវមននុស័យផង មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង កនុង 

ទុកខេវទនេនះ កនុងរូបធតុ កនុងអរូបធតុ និងកនុងអបរយិបននៈ 

បុគគល ដ៏េសស េវៀរែលង ែតបុគគលពីរពួក ែដល្រពមេ្រព ងេ យ 

មគគេចញ មិនកណំត់ដឹង នូវមននុស័យផង មិនកណំត់ដឹង នូវ 

កម គនុស័យផង កនុងទីទងំអស់ ។ បុគគល  មិនកណំត់ដឹង 

នូវកម គនុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ (មិនកណំត់ដឹង) នូវ 

ទិ ្ឋ នុស័យ ។ េប ។ មិនកណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទីេនះ 

ឬ ។ បុគគលទី ៨ េនះ មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យ កនុង 

េវទន ៣ េនះ កនុងកមធតុ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ែតបុគគល 

េនះ មិនែមនជមិនកណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងេវទន ៣ េនះេទ 

បុគគលេនះឯង មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង មិនកណំត់ដឹង 

នូវវចិិកិចឆ នុស័យផង កនុងអបរយិបននៈេនះ បុគគល ដ៏េសស េវៀរ 

ែលង ែតបុគគល អនក្រពមេ្រព ងេ យអនគមិមគគ និងបុគគលទី ៨ េចញ 
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៧០ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

កម គនុសយញច  ន បរជិនន្តិ វចិិកិចឆ នុសយញច  

ន បរជិនន្តិ ។ េយ  បន យេ  វចិិកិចឆ នុសយ ំ

ន បរជិនតិ េ  តេ  កម គនុសយ ំ ន 

បរជិនតីតិ ។ អនគមិមគគសមងគី  កមធតុយ 

ទ្វីសុ េវទនសុ េ  តេ  វចិិកិចឆ នុសយ ំ ន 

បរជិនតិ េន ច េ  តេ  កម គនុសយ ំ ន 

បរជិនតិ េ  វ បុគគេ  ទុកខ យ េវទនយ របូ- 

ធតុយ អរបូធតុយ អបរយិបេនន េ  តេ  វចិិ- 

កិចឆ នុសយញច  ន បរជិនតិ កម គនុសយញច  

ន បរជិនតិ អនគមិមគគសមងគិញច  អដ្ឋមកញច  

ឋេប ្វ  អវេស  បុគគ  សព្វតថ វចិិកិចឆ នុស- 

យញច  ន បរជិនន្តិ កម គនុសយញច  ន បរ-ិ 

ជនន្តិ ។ េយ យេ  កម គនុសយញច  ន បរ-ិ 

ជនតិ េ  តេ  ភវ គនុសយ ំ ន បរជិន- 

តីតិ ។ អគគមគគសមងគី  របូធតុយ អរបូធតុយ 

េ        តេ         កម គនុសយ ំ      ន      បរជិនតិ       េន 
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៧០ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង មិនកណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ - 

នុស័យផង កនុងទីទងំអស់ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  

មិនកណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ មិន 

កណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ បុគគល អនក 

្រពមេ្រព ងេ យអនគមិមគគេនះ មិនកណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ 

កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ ែតបុគគលេនះ មិនែមនជមិន 

កណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះេទ បុគគលេនះ 

ឯង មិនកណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យផង មិនកណំត់ដឹង នូវកម- 

គនុស័យផង កនុងទុកខេវទនេនះ កនុងរូបធតុ កនុងអរូបធតុ និង 

កនុងអបរយិបននៈ បុគគល ដ៏េសស េវៀរែលង ែតបុគគល អនក្រពម 

េ្រព ងេ យអនគមិមគគ និងបុគគលទី ៨ េចញ មិនកណំត់ដឹង នូវ 

វចិិកិចឆ នុស័យផង មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង កនុងទីទងំ 

អស់ ។ បុគគល  មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យ កនុង 

ទី  បុគគលេនះ មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យ កនុងទីេនះ 

ឬ ។ បុគគល អនក្រពមេ្រព ងេ យមគគដ៏្របេសើរេនះ មិនកណំត់ 

ដឹង   នូវកម គនុស័យ   កនុងរូបធតុ  និងកនុងអរូបធតុេនះ    ែតបុគគល 
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៧១ 

អនុសយយមេក   បរញិញ េ  

ច េ  តេ  ភវ គនុសយ ំ ន បរជិនតិ 
េ  វ បុគគេ  កមធតុយ តីសុ េវទនសុ 
អបរយិបេនន េ  តេ  កម គនុសយញច  ន 
បរជិនតិ ភវ គនុសយញច  ន បរជិនតិ ទ្វិននំ 
មគគសមងគី នំ ឋេប ្វ  អវេស  បុគគ  សព្វតថ 
កម គនុសយញច  ន បរជិនន្តិ ភវ គនុសយញច  
ន បរជិនន្តិ ។ េយ  បន យេ  ភវ គ- 
នុសយ ំ ន បរជិនតិ េ  តេ  កម គនុ- 
សយ ំ ន បរជិនតីតិ ។ អនគមិមគគសមងគី  
កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ េ  តេ  ភវ - 
គនុសយ ំ ន បរជិនតិ េន ច េ  តេ  
កម គនុសយ ំ ន បរជិនតិ េ  វ បុគគេ  
ទុកខ យ េវទនយ របូធតុយ អរបូធតុយ អប- 
រយិបេនន េ  តេ  ភវ គនុសយញច  ន បរ-ិ 
ជនតិ កម គនុសយញច  ន បរជិនតិ ទ្វិននំ 
មគគសមងគី នំ ឋេប ្វ  អវេស  បុគគ  សព្វតថ 
ភវ គនុសយញច  ន បរជិនន្តិ កម គនុសយញច  
ន បរជិនន្តិ ។ េយ យេ  កម គនុសយ ំ ន 
បរជិនតិ    េ      តេ      អវជិជ នុសយ ំ    ន    បរជិនតីតិ    ។ 
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៧១ 

អនុសយយមកៈ   បរញិញ រៈ 

េនះ មិនែមនជមិនកណំត់ដឹង នូវភវ គនុស័យ កនុងរូបធតុ និង 
កនុងអរូបធតុេនះេទ បុគគលេនះឯង មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុ- 
ស័យផង មិនកណំត់ដឹង នូវភវ គនុស័យផង កនុងេវទន ៣ េនះ 
កនុងកមធតុ និងកនុងអបរយិបននៈ បុគគល ដ៏េសស េវៀរែលង ែត 
បុគគលពីរពួក ែដល្រពមេ្រព ងេ យមគគេចញ មិនកណំត់ដឹង នូវ 
កម គនុស័យផង មិនកណំត់ដឹង នូវភវ គនុស័យផង កនុងទីទងំ 
អស់ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  មិនកណំត់ដឹង នូវភវ - 
គនុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យ 
កនុងទីេនះឬ ។ បុគគល អនក្រពមេ្រព ងេ យអនគមិមគគេនះ មិនក-ំ 
ណត់ដឹង នូវភវ គនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ ែត 
បុគគលេនះ មិនែមនជមិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យ កនុងេវទន 
ពីរេនះេទ បុគគលេនះឯង មិនកណំត់ដឹង នូវភវ គនុស័យផង មិន 
កណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង កនុងទុកខេវទនេនះ កនុងរូបធតុ កនុង 
អរូបធតុ និងកនុងអបរយិបននៈ បុគគល ដ៏េសស េវៀរែលង ែតបុគគល 
ពីរពួក ែដល្រពមេ្រព ងេ យមគគេចញ មិនកណំត់ដឹង នូវភវ គនុ- 
ស័យផង មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង កនុងទីទងំអស់ ។ 
បុគគល  មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យ កនុងទី  បុគគល 
េនះ         មិនកណំត់ដឹង        នូវអវជិជ នុស័យ         កនុងទីេនះឬ         ។ 
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៧២ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

អគគមគគសមងគី  កមធតុយ តីសុ េវទនសុ របូ- 
ធតុយ អរបូធតុយ េ  តេ  កម គ- 
នុសយ ំ ន បរជិនតិ េន ច េ  តេ  
អវជិជ នុសយ ំ ន បរជិនតិ េ  វ បុគគេ  
អបរយិបេនន េ  តេ  កម គនុសយញច  ន 
បរជិនតិ អវជិជ នុសយញច  ន បរជិនតិ ទ្វិនន ំ
មគគសមងគី នំ ឋេប ្វ  អវេស  បុគគ  សព្វតថ 
កម គនុសយញច  ន បរជិនន្តិ អវជិជ នុសយញច  
ន បរជិនន្តិ ។ េយ  បន យេ  អវជិជ នុសយ ំ
ន បរជិនតិ េ  តេ  កម គនុសយ ំ ន 
បរជិនតីតិ ។ អនគមិមគគសមងគី  កមធតុយ 
ទ្វីសុ េវទនសុ េ  តេ  អវជិជ នុសយ ំ ន បរជិ- 
នតិ េន ច េ  តេ  កម គនុសយ ំ ន បរជិ- 
នតិ េ  វ បុគគេ  ទុកខ យ េវទនយ របូធតុយ 
អរបូធតុយ អបរយិបេនន េ  តេ  អវជិជ នុសយញច  
ន បរជិនតិ កម គនុសយញច  ន បរជិនតិ 
ទ្វិននំ មគគសមងគី នំ ឋេប ្វ  អវេស  បុគគ  សព្វតថ 
អវជិជ នុសយញច  ន បរជិនន្តិ កម គនុសយញច  
ន     បរជិនន្តិ     ។ 
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៧២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

បុគគល អនក្រពមេ្រព ងេ យមគគដ៏្របេសើរេនះ មិនកណំត់ដឹង នូវកម- 
គនុស័យកនុងេវទន ៣ េនះ កនុងកមធតុ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូប- 

ធតុ ែតបុគគលេនះ មិនែមនជមិនកណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យ កនុង 
េវទន ៣ េនះេទ បុគគលេនះឯង មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យ 
ផង មិនកណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យផង កនុងអបរយិបននៈេនះ បុគគល 
ដ៏េសស េវៀរែលង ែតបុគគលពីរពួក ែដល្រពមេ្រព ងេ យមគគេចញ 
មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង មិនកណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យ 
ផង កនុងទីទងំអស់ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  មិនកណំត់ 
ដឹង នូវអវជិជ នុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ មិនកណំត់ដងឹ នូវ 
កម គនុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ បុគគល អនក្រពមេ្រព ងេ យអន- 
គមិមគគេនះ មិនកណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុង 
កមធតុ ែតបុគគលេនះ មិនែមនជមិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុ- 
ស័យ កនុងេវទនពីរេនះេទ បុគគលេនះឯង មិនកណំត់ដឹង នូវអ- 
វជិជ នុស័យផង មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង កនុងទុកខេវទន 
េនះ កនុងរូបធតុ កនុងអរូបធតុ និងកនុងអបរយិបននៈ បុគគល ដ៏ 
េសស េវៀរែលង ែតបុគគលពីរពួក ែដល្រពមេ្រព ងេ យមគគេចញ 
មិនកណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យផង មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យ 
ផង    កនុងទីទងំអស់     ។ 
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៧៣ 

អនុសយយមេក   បរញិញ េ  

 [៥៧] េយ យេ  បដិឃនុសយ ំ ន បរ-ិ 
ជនតិ េ  តេ  មននុសយ ំ ន បរជិន- 
តីតិ ។ អគគមគគសមងគី  កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ 
របូធតុយ អរបូធតុយ េ  តេ  បដិឃនុ- 
សយ ំ ន បរជិនតិ េន ច េ  តេ  មន- 
នុសយ ំ ន បរជិនតិ េ  វ បុគគេ  ទុកខ យ េវ- 
ទនយ អបរយិបេនន េ  តេ  បដិឃនុសយញច  
ន បរជិនតិ មននុសយញច  ន បរជិនតិ ទ្វិននំ 
មគគសមងគី នំ ឋេប ្វ  អវេស  បុគគ  សព្វតថ 
បដិឃនុសយញច  ន បរជិនន្តិ មននុសយញច  
ន បរជិនន្តិ ។ េយ  បន យេ  មននុ- 
សយ ំ ន បរជិនតិ េ  តេ  បដិឃនុសយ ំ
ន បរជិនតីតិ ។ អនគមិមគគសមងគី  ទុកខ យ 
េវទនយ េ  តេ  មននុសយ ំ ន បរជិនតិ េន 
ច េ  តេ  បដិឃនុសយ ំ ន បរជិនតិ េ  វ 
បុគគេ  កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ របូធតុយ 
អរបូធតុយ អបរយិបេនន េ  តេ  មននុស- 
យញច      ន      បរជិនតិ       បដិឃនុសយញច       ន     បរជិនតិ 
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៧៣ 

អនុសយយមកៈ   បរញិញ រៈ 

 [៥៧] បុគគល  មិនកណំត់ដឹង នូវបដិឃនុស័យ កនុងទី 

 បុគគលេនះ មិនកណំត់ដឹង នូវមននុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ 

បុគគល អនក្រពមេ្រព ងេ យមគគដ៏្របេសើរេនះ មិនកណំត់ដឹង នូវ 

បដិឃនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ កនុងរូបធតុ និងកនុង 

អរូបធតុ ែតបុគគលេនះ មិនែមនជមិនកណំត់ដឹង នូវមននុស័យ 

កនុងេវទនពីរេនះេទ បុគគលេនះឯង មិនកណំត់ដឹង នូវបដិឃនុស័យ 

ផង មិនកណំត់ដឹង នូវមននុស័យផង កនុងទុកខេវទនេនះ កនុងអបរ-ិ 

យបននៈ បុគគល ដ៏េសស េវៀរែលង ែតបុគគលពីរពួក ែដល្រពម 

េ្រព ងេ យមគគេចញ មិនកណំត់ដឹង នូវបដិឃនុស័យផង មិន 

កណំត់ដឹង នូវមននុស័យផង កនុងទីទងំអស់ ។ មួយយ៉ងេទៀត 

បុគគល  មិនកណំត់ដឹង នូវមននុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ 

មិនកណំត់ដឹង នូវបដិឃនុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ បុគគល អនក្រពម 

េ្រព ងេ យអនគមិមគគេនះ មិនកណំត់ដឹង នូវមននុស័យ កនុង 

ទុកខេវទនេនះ ែតបុគគលេនះ មិនែមនជមិនកណំត់ដឹង នូវបដិឃ- 

នុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះេទ បុគគលេនះឯង មិនកណំត់ដឹង នូវ 

មននុស័យផង មិនកណំត់ដឹង នូវបដិឃនុស័យផង កនុងេវទនពីរ 

េនះ   កនុងកមធតុ    កនុងរូបធតុ    កនុងអរូបធតុ     និងកនុងអបរយិបននៈ 
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៧៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

ទ្វិននំ មគគសមងគី នំ ឋេប ្វ  អវេស  បុគគ  សព្វតថ 

មននុសយញច  ន បរជិនន្តិ បដិឃនុសយញច  ន 

បរជិនន្តិ ។ េយ យេ  បដិឃនុសយ ំ ន 

បរជិនតិ េ  តេ  ទិ ្ឋ នុសយ ំ ។ េប ។ វចិិ- 

កិចឆ នុសយ ំ ន បរជិនតីតិ ។ អដ្ឋមេក កមធតុ- 

យ តីសុ េវទនសុ របូធតុយ អរបូធតុយ េ  

តេ  បដិឃនុសយ ំ ន បរជិនតិ េន ច េ  

តេ  វចិកិិចឆ នុសយ ំ ន បរជិនតិ េ  វ បុគគ- 

េ  អបរយិបេនន េ  តេ  បដិឃនុសយញច  

ន បរជិនតិ វចិិកិចឆ នុសយញច  ន បរជិនតិ អន- 

គមិមគគសមងគិញច  អដ្ឋមកញច  ឋេប ្វ  អវេស  

បុគគ  សព្វតថ បដិឃនុសយញច  ន បរជិនន្តិ វចិិ- 

កិចឆ នុសយញច  ន បរជិនន្តិ ។ េយ  បន 

យេ  វចិិកិចឆ នុសយ ំ ន បរជិនតិ េ  តេ  

បដិឃនុសយ ំ     ន     បរជិនតីតិ       ។       អនគមិមគគសមងគី  
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៧៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

បុគគល ដ៏េសស េវៀរែលង ែតបុគគលពីរពួក ែដល្រពមេ្រព ងេ យ 

មគគេចញ មិនកណំត់ដឹង នូវមននុស័យផង មិនកណំត់ដឹង នូវបដិ- 

ឃនុស័យផង កនុងទីទងំអស់ ។ បុគគល  មិនកណំត់ដឹង 

នូវបដិឃនុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ (មិនកណំត់ដឹង) នូវទិ ្ឋ - 

នុស័យ ។ េប ។ មិនកណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ 

បុគគលទី ៨ េនះ មិនកណំត់ដឹង នូវបដិឃនុស័យ កនុងេវទន ៣ 

េនះ កនុងកមធតុ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ែតបុគគលេនះ មិន 

ែមនជមិនកណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងេវទន ៣ េនះេទ បុគគល 

េនះឯង មិនកណំត់ដឹង នូវបដិឃនុស័យផង មិនកណំត់ដឹង នូវ 

វចិិកិចឆ នុស័យផង កនុងអបរយិបននៈេនះ បុគគល ដ៏េសស េវៀរែលង 

ែតបុគគល អនក្រពមេ្រព ងេ យអនគមិមគគ និងបុគគលទី ៨ េចញ 

មិនកណំត់ដឹង នូវបដិឃនុស័យផង មិនកណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ 

ផង កនុងទីទងំអស់ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  មិនកណំត់ 

ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ មិនកណំត់ដឹង នូវបដិ- 

ឃនុស័យ   កនុងទីេនះឬ   ។   បុគគល   អនក្រពមេ្រព ងេ យអនគមិមគគ 
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៧៥ 

អនុសយយមេក   បរញិញ េ  

ទុកខ យ េវទនយ េ  តេ  វចិិកិចឆ នុសយ ំ
ន បរជិនតិ េន ច េ  តេ  បដិឃនុសយ ំ
ន បរជិនតិ េ  វ បុគគេ  កមធតុយ ទ្វីសុ 
េវទនសុ របូធតុយ អរបូធតុយ អបរយិបេនន េ  
តេ  វចិិកិចឆ នុសយញច  ន បរជិនតិ បដិឃនុស- 
យញច  ន បរជិនតិ អនគមិមគគសមងគិញច  អដ្ឋមកញច  
ឋេប ្វ  អវេស  បុគគ  សព្វតថ វចិិកិចឆ នុស- 
យញច  ន បរជិនន្តិ បដិឃនុសយញច  ន បរជិ- 
នន្តិ ។ េយ យេ  បដិឃនុសយ ំ ន បរជិ- 
នតិ េ  តេ  ភវ គនុសយ ំ ន បរជិនតីតិ ។ 
អគគមគគសមងគី  របូធតុយ អរបូធតុយ េ  ត- 
េ  បដិឃនុសយ ំ ន បរជិនតិ េន ច េ  
តេ  ភវ គនុសយ ំ ន បរជិនតិ  េ  វ បុគគ- 
េ  កមធតុយ តីសុ េវទនសុ អបរយិបេនន 
េ  តេ  បដិឃនុសយញច  ន បរជិនតិ ភវ- 
គនុសយញច  ន បរជិនតិ ទ្វិននំ មគគសមងគី នំ 

ឋេប ្វ  អវេស  បុគគ  សព្វតថ បដិឃនុស- 
យញច      ន    បរជិនន្តិ     ភវ គនុសយញច      ន      បរជិនន្តិ     ។ 
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៧៥ 

អនុសយយមកៈ   បរញិញ រៈ 

េនះ មិនកណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ ែត 

បុគគលេនះ មិនែមនជមិនកណំត់ដឹង នូវបដិឃនុស័យ កនុងទុកខេវទន 

េនះេទ បុគគលេនះឯង មិនកណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យផង មិន 

កណំត់ដឹង នូវបដិឃនុស័យផង កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ 

កនុងរូបធតុ កនុងអរូបធតុ និងកនុងអបរយិបននៈ បុគគល ដ៏េសស 

េវៀរែលង ែតបុគគល អនក្រពមេ្រព ងេ យអនគមិមគគ និងបុគគលទី ៨ 

េចញ មិនកណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យផង មិនកណំត់ដឹង នូវបដិ- 

ឃនុស័យផង កនុងទីទងំអស់ ។ បុគគល  មិនកណំត់ដឹង 

នូវបដិឃនុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ មិនកណំត់ដឹង នូវភវ - 

គនុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ បុគគល អនក្រពមេ្រព ងេ យមគគដ៏្របេសើរ 

េនះ មិនកណំត់ដឹង នូវបដិឃនុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ 

េនះ ែតបុគគលេនះ មិនែមនជមិនកណំត់ដឹង នូវភវ គនុស័យ កនុង 

រូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះេទ បុគគលេនះឯង មិនកណំត់ដឹង នូវបដិ- 

ឃនុស័យផង មិនកណំត់ដឹង នូវភវ គនុស័យផង កនុងេវទន ៣ េនះ 

កនុងកមធតុ និងកនុងអបរយិបននៈ បុគគល ដ៏េសស េវៀរែលង ែតបុគគល 

ពីរពួក ែដល្រពមេ្រព ងេ យមគគេចញ មិនកណំត់ដឹង នូវបដិឃ- 

នុស័យផង   មិនកណំត់ដឹង    នូវភវ គនុស័យផង    កនុងទីទងំអស់    ។ 
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៧៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

េយ  បន យេ  ភវ គនុសយ ំ ន បរជិ- 

នតិ េ  តេ  បដិឃនុសយ ំ ន បរជិនតីតិ ។ 

អនគមិមគគសមងគី  ទុកខ យ េវទនយ េ  តេ  

ភវ គនុសយ ំ ន បរជិនតិ េន ច េ  តេ  

បដិឃនុសយ ំ ន បរជិនតិ េ  វ បុគគេ  កម- 

ធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ របូធតុយ អរបូធតុយ 

អបរយិបេនន េ  តេ  ភវ គនុសយញច  ន 

បរជិនតិ បដិឃនុសយញច  ន បរជិនតិ ទ្វិនន ំ

មគគសមងគី នំ ឋេប ្វ  អវេស  បុគគ  សព្វតថ 

ភវ គនុសយញច (១) ន បរជិនន្តិ បដិឃនុសយញច  

ន បរជិនន្តិ ។ េយ យេ  បដិឃនុសយ ំ ន បរជិ- 

នតិ     េ        តេ       អវជិជ នុសយ ំ     ន      បរជិនតីតិ      ។ 

     ១   ឱ.   កម គនុសយញច    ។ 
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៧៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  មិនកណំត់ដឹង នូវភវ គនុស័យ 

កនុងទី  បុគគលេនះ មិនកណំត់ដឹង នូវបដិឃនុស័យ កនុងទី 

េនះឬ ។ បុគគល អនក្រពមេ្រព ងេ យអនគមិមគគេនះ មិន 

កណំត់ដឹង នូវភវ គនុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ ែតបុគគលេនះ 

មិនែមនជមិនកណំត់ដឹង នូវបដិឃនុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ 

េទ បុគគលេនះឯង មិនកណំត់ដឹង នូវភវ គនុស័យផង មិនកណំត់ 

ដឹង នូវបដិឃនុស័យផង កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ កនុងរូប- 

ធតុ កនុងអរូបធតុ និងកនុងអបរយិបននៈ បុគគល ដ៏េសស េវៀរ 

ែលង ែតបុគគលពីរពួក ែដល្រពមេ្រព ងេ យមគគេចញ មិនកណំត់ 

ដឹង នូវភវ គនុស័យផង មិនកណំត់ដឹង នូវបដិឃនុស័យផង កនុង 

ទីទងំអស់ ។ បុគគល  មិនកណំត់ដឹង នូវបដិឃនុស័យ កនុង 

ទី    បុគគលេនះ   មិនកណំត់ដឹង   នូវអវជិជ នុស័យ    កនុងទីេនះឬ   ។ 
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៧៧ 

អនុសយយមេក   បរញិញ េ  

អគគមគគសមងគី  កមធតុយ តីសុ េវទនសុ របូ- 
ធតុយ អរបូធតុយ េ  តេ  បដិឃនុសយ ំ
ន បរជិនតិ េន ច េ  តេ  អវជិជ នុសយ ំ
ន បរជិនតិ េ  វ បុគគេ  អបរយិបេនន េ  
តេ  បដិឃនុសយញច  ន បរជិនតិ អវជិជ នុ- 
សយញច  ន បរជិនតិ ទ្វិននំ មគគសមងគី នំ ឋេប ្វ  
អវេស  បុគគ  សព្វតថ បដិឃនុសយញច  ន 
បរជិនន្តិ អវជិជ នុសយញច  ន បរជិនន្តិ ។ េយ 

 បន យេ  អវជិជ នុសយ ំ ន បរជិនតិ េ  
តេ  បដិឃនុសយ ំ ន បរជិនតីតិ ។ អនគ- 
មិមគគសមងគី  ទុកខ យ េវទនយ េ  តេ  អវជិជ - 
នុសយ ំ ន បរជិនតិ េន ច េ  តេ  បដិ- 
ឃនុសយ ំ ន បរជិនតិ េ  វ បុគគេ  កម- 
ធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ របូធតុយ អរបូធតុយ 
អបរយិបេនន េ  តេ  អវជិជ នុសយញច  ន បរជិ- 
នតិ បដិឃនុសយញច  ន បរជិនតិ ទ្វិននំ មគគស- 
មងគី នំ ឋេប ្វ  អវេស  បុគគ  សព្វតថ អវជិជ នុស- 
យញច     ន     បរជិនន្តិ     បដិឃនុសយញច       ន     បរជិនន្តិ    ។ 
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៧៧ 

អនុសយយមកៈ   បរញិញ រៈ 

បុគគល អនក្រពមេ្រព ងេ យមគគដ៏្របេសើរេនះ មិនកណំត់ដឹង នូវ 
បដិឃនុស័យ កនុងេវទន ៣ េនះ កនុងកមធតុ កនុងរូបធតុ និង 
កនុងអរូបធតុ ែតបុគគលេនះ មិនែមនជមិនកណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យ 
កនុងេវទន ៣ េនះេទ បុគគលេនះឯង មិនកណំត់ដឹង នូវបដិឃនុ- 
ស័យផង មិនកណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យផង កនុងអបរយិបននៈេនះ 
បុគគល ដ៏េសស េវៀរែលង ែតបុគគលពីរពួក ែដល្រពមេ្រព ង 
េ យមគគេចញ មិនកណំត់ដឹង នូវបដិឃនុស័យផង មិនកណំត់ដឹង 
នូវអវជិជ នុស័យផង កនុងទីទងំអស់ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល 

 មិនកណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ មិន 
កណំត់ដឹង នូវបដិឃនុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ បុគគល អនក្រពមេ្រព ង 
េ យអនគមិមគគេនះ មិនកណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យ កនុងទុកខេវទន 
េនះ ែតបុគគលេនះ មិនែមនជមិនកណំត់ដឹង នូវបដិឃនុស័យ កនុង 
ទុកខេវទនេនះេទ បុគគលេនះឯង មិនកណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យផង 
មិនកណំត់ដឹង នូវបដិឃនុស័យផង កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ 
កនុងរូបធតុ កនុងអរូបធតុ និងកនុងអបរយិបននៈ បុគគល ដ៏េសស េវៀរ 
ែលង ែតបុគគលពីរពួក ែដល្រពមេ្រព ងេ យមគគេចញ មិនកណំត់ 
ដឹង នូវអវជិជ នុស័យផង មិនកណំត់ដឹង នូវបដិឃនុស័យផង កនុង 
ទីទងំអស់    ។ 
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៧៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៥៨]  េយ យេ  មននុសយ ំ ន បរជិ- 

នតិ េ  តេ  ទិ ្ឋ នុសយ ំ ។ េប ។ វចិិកិចឆ - 

នុសយ ំ ន បរជិនតីតិ ។ អដ្ឋមេក កមធតុយ 

តីសុ េវទនសុ របូធតុយ អរបូធតុយ េ  

តេ  មននុសយ ំ ន បរជិនតិ េន ច េ  

តេ  វចិកិិចឆ នុសយ ំ ន បរជិនតិ េ  វ បុគគ- 

េ  អបរយិបេនន េ  តេ  មននុសយញច  

ន បរជិនតិ វចិិកិចឆ នុសយញច  ន បរជិនតិ អគគ- 

មគគសមងគិញច  អដ្ឋមកញច  ឋេប ្វ  អវេស  បុគគ- 

 សព្វតថ មននុសយញច  ន បរជិនន្តិ វចិិ- 

កិចឆ នុសយញច  ន បរជិនន្តិ ។ េយ  បន 

យេ  វចិិកិចឆ នុសយ ំ ន បរជិនតិ េ  តេ  

មននុសយ ំ ន បរជិនតីតិ ។ អគគមគគសមងគី  

កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ របូធតុយ អរបូ- 

ធតុយ      េ        តេ       វចិិកិចឆ នុសយ ំ     ន      បរជិនតិ 
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៧៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៥៨] បុគគល  មិនកណំត់ដឹង នូវមននុស័យ កនុងទី 

 បុគគលេនះ (មិនកណំត់ដឹង) នូវទិ ្ឋ នុស័យ ។ េប ។ 

មិនកណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ បុគគលទី ៨ េនះ 

មិនកណំត់ដឹង នូវមននុស័យ កនុងេវទន ៣ េនះ កនុងកមធតុ កនុង 

រូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ែតបុគគលេនះ មិនែមនជមិនកណំត់ដឹង នូវ 

វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងេវទន ៣ េនះេទ បុគគលេនះឯង មិនកណំត់ដឹង 

នូវមននុស័យផង មិនកណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យផង កនុងអបរ-ិ 

យបននៈេនះ បុគគល ដ៏េសស េវៀរែលង ែតបុគគល អនក្រពមេ្រព ង 

េ យមគគដ៏្របេសើរ និងបុគគលទី ៨ េចញ មិនកណំត់ដឹង នូវមននុ- 

ស័យផង មិនកណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យផង កនុងទីទងំអស់ ។ 

មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  មិនកណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ កនុង 

ទី  បុគគលេនះ មិនកណំត់ដឹង នូវមននុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ 

បុគគល អនក្រពមេ្រព ងេ យមគគដ៏្របេសើរេនះ មិនកណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ - 

នុស័យ   កនុងេវទនពីរេនះ  កនុងកមធតុ   កនុងរូបធតុ   និងកនុងអរូបធតុ 
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៧៩ 

អនុសយយមេក   បរញិញ េ  

េន ច េ  តេ  មននុសយ ំ ន បរជិនតិ 

េ  វ បុគគេ  ទុកខ យ េវទនយ អបរយិបេនន 

េ  តេ  វចិិកិចឆ នុសយញច  ន បរជិនត ិ

មននុសយញច  ន បរជិនតិ អគគមគគសមងគិញច  

អដ្ឋមកញច  ឋេប ្វ  អវេស  បុគគ  សព្វតថ 

វចិិកិចឆ នុសយញច  ន បរជិនន្តិ មននុសយញច  

ន បរជិនន្តិ ។ េយ យេ  មននុសយ ំ

ន បរជិនតិ េ  តេ  ភវ គនុសយ ំ ន 

បរជិនតីតិ ។ មន្ត  ។ េយ  បន 

យេ  ភវ គនុសយ ំ ន បរជិនតិ េ  តេ  

មននុសយ ំ ន បរជិនតីតិ ។ អគគមគគសមងគី  

កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ េ  តេ  ភវ - 

គនុសយ ំ ន បរជិនតិ េន ច េ  តេ  

មននុសយ ំ      ន         បរជិនតិ           េ        វ         បុគគេ  
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៧៩ 

អនុសយយមកៈ   បរញិញ រៈ 

ែតបុគគលេនះ មិនែមនជមិនកណំត់ដឹង នូវមននុស័យ កនុងេវទន 

ពីរេនះេទ បុគគលេនះឯង មិនកណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យផង 

មិនកណំត់ដឹង នូវមននុស័យផង កនុងទុកខេវទនេនះ កនុងអបរ-ិ 

យបននៈ បុគគល ដ៏េសស េវៀរែលង ែតបុគគល អនក្រពមេ្រព ង 

េ យមគគដ៏្របេសើរ និងបុគគលទី ៨ េចញ មិនកណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ - 

នុស័យផង មិនកណំត់ដឹង នូវមននុស័យផង កនុងទីទងំអស់ ។ 

បុគគល  មិនកណំត់ដឹង នូវមននុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ 

មិនកណំត់ដឹង នូវភវ គនុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ េអើ ។ មួយ 

យ៉ងេទៀត បុគគល  មិនកណំត់ដឹង នូវភវ គនុស័យ កនុងទី  

បុគគលេនះ មិនកណំត់ដឹង នូវមននុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ បុគគល 

អនក្រពមេ្រព ងេ យមគគដ៏្របេសើរេនះ មិនកណំត់ដឹង នូវភវ គនុ- 

ស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ ែតបុគគលេនះ មិនែមនជ 

មិនកណំត់ដឹង    នូវមននុស័យ    កនុងេវទនពីរេនះេទ   បុគគលេនះឯង 
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៨០ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

ទុកខ យ េវទនយ អបរយិបេនន េ  តេ  

ភវ គនុសយញច  ន បរជិនតិ មននុសយញច  ន 

បរជិនតិ អគគមគគសមងគី  ឋេប ្វ  អវេស  បុគគ  

សព្វតថ ភវ គនុសយញច  ន បរជិនន្តិ មននុស- 

យញច  ន បរជិនន្តិ ។ េយ យេ  មននុស- 

យ ំ ន បរជិនតិ េ  តេ  អវជិជ នុសយ ំ ន 

បរជិនតីតិ ។ អគគមគគសមងគី  ទុកខ យ េវទនយ 

េ  តេ  មននុសយ ំ ន បរជិនតិ េន ច េ  

តេ  អវជិជ នុសយ ំ ន បរជិនតិ េ  វ បុគគេ  

អបរយិបេនន េ  តេ  មននុសយញច  ន បរជិ- 

នតិ អវជិជ នុសយញច  ន បរជិនតិ អគគមគគសមងគី  

ឋេប ្វ  អវេស  បុគគ  សព្វតថ មននុសយញច  ន 

បរជិនន្តិ អវជិជ នុសយញច  ន បរជិនន្តិ ។ េយ  

បន យេ  អវជិជ នុសយ ំ ន បរជិនតិ េ  តេ  

មននុសយ ំ    ន      បរជិនតីតិ      ។      មន្ត      ។ 
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៨០ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

មិនកណំត់ដឹង នូវភវ គនុស័យផង មិនកណំត់ដឹង នូវមននុស័យ 

ផង កនុងទុកខេវទនេនះ កនុងអបរយិបននៈ បុគគល ដ៏េសស េវៀរ 

ែលង ែតបុគគល អនក្រពមេ្រព ងេ យមគគដ៏្របេសើរេចញ មិនកណំត់ 

ដឹង នូវភវ គនុស័យផង មិនកណំត់ដឹង នូវមននុស័យផង កនុងទី 

ទងំអស់ ។ បុគគល  មិនកណំត់ដឹង នូវមននុស័យ កនុងទី  

បុគគលេនះ មិនកណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ បុគគល 

អនក្រពមេ្រព ងេ យមគគដ៏្របេសើរេនះ មិនកណំត់ដឹង នូវមននុស័យ 

កនុងទុកខេវទនេនះ ែតបុគគលេនះ មិនែមនជមិនកណំត់ដឹង នូវ 

អវជិជ នុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះេទ បុគគលេនះឯង មិនកណំត់ដឹង 

នូវមននុស័យផង មិនកណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យផង កនុងអបរយិបននៈ 

េនះ បុគគល ដ៏េសស េវៀរែលង ែតបុគគល អនក្រពមេ្រព ងេ យ 

មគគដ៏្របេសើរេចញ មិនកណំត់ដឹង នូវមននុស័យផង មិនកណំត់ដឹង 

នូវអវជិជ នុស័យផង កនុងទីទងំអស់ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  

មិនកណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ មិនកណំត់ 

ដឹង     នូវមននុស័យ    កនុងទីេនះឬ    ។   េអើ   ។ 
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៨១ 

អនុសយយមេក   បរញិញ េ  

 [៥៩] េយ យេ  ទិ ្ឋ នុសយ ំ ន បរជិ- 

នតិ េ  តេ  វចិិកិចឆ នុសយ ំ ន បរជិន- 

តីតិ ។ មន្ត  ។ េយ  បន យេ  វចិិ- 

កិចឆ នុសយ ំ ន បរជិនតិ េ  តេ  ទិ ្ឋ នុ- 

សយ ំ    ន    បរជិនតីតិ     ។     មន្ត      ។   េប   ។ 

 [៦០] េយ យេ  វចិកិិចឆ នុសយ ំ ន បរ-ិ 

ជនតិ េ  តេ  ភវ គនុសយ ំ ន បរជិន- 

តីតិ ។ អគគមគគសមងគី  របូធតុយ អរបូធតុយ េ  

តេ  វចិិកិចឆ នុសយ ំ ន បរជិនតិ េន ច េ  ត- 

េ  ភវ គនុសយ ំ ន បរជិនតិ េ  វ បុគគេ  

កមធតុយ តីសុ េវទនសុ អបរយិបេនន េ  

តេ  វចិិកិចឆ នុសយញច  ន បរជិនតិ ភវ គនុស- 

យញច  ន បរជិនតិ អគគមគគសមងគិញច  អដ្ឋមកញច  ឋ- 

េប ្វ  អវេស  បុគគ  សព្វតថ វចិិកិចឆ នុសយញច  

ន បរជិនន្តិ ភវ គនុសយញច  ន បរជិនន្តិ ។ េយ 

 បន យេ  ភវ គនុសយ ំ ន បរជិនតិ 

េ        តេ          វចិិកិចឆ នុសយ ំ       ន        បរជិនតីតិ       ។ 
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៨១ 

អនុសយយមកៈ   បរញិញ រៈ 

 [៥៩] បុគគល  មិនកណំត់ដឹង នូវទិ ្ឋ នុស័យ កនុងទី  

បុគគលេនះ មិនកណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ េអើ ។ 

មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  មិនកណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី 

 បុគគលេនះ មិនកណំត់ដឹង នូវទិ ្ឋ នុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ 

េអើ     ។   េប   ។ 

 [៦០] បុគគល  មិនកណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី  

បុគគលេនះ មិនកណំត់ដឹង នូវភវ គនុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ បុគគល 

អនក្រពមេ្រព ងេ យមគគដ័្របេសើរេនះ មិនកណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុ- 

ស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះ ែតបុគគលេនះ មិនែមនជ 

មិនកណំត់ដឹង នូវភវ គនុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះេទ 

បុគគលេនះឯង មិនកណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យផង មិនកណំត់ដឹង 

នូវភវ គនុស័យផង កនុងេវទន ៣ េនះ កនុងកមធតុ និងកនុងអបរ-ិ 

យបននៈ បុគគល ដ៏េសស េវៀរែលង ែតបុគគល អនក្រពមេ្រព ងេ យ 

មគគដ៏្របេសើរ និងបុគគលទី ៨ េចញ មិនកណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុ- 

ស័យផង មិនកណំត់ដឹង នូវភវ គនុស័យផង កនុងទីទងំអស់ ។ 

មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  មិនកណំត់ដឹង នូវភវ គនុស័យ កនុង 

ទី   បុគគលេនះ   មិនកណំត់ដឹង   នូវវចិិកិចឆ នុស័យ   កនុងទីេនះឬ   ។ 
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៨២ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

អដ្ឋមេក កមធតុយ តីសុ េវទនសុ របូធតុយ 
អរបូធតុយ េ  តេ  ភវ គនុសយ ំ ន បរ-ិ 
ជនតិ េន ច េ  តេ  វចិិកិចឆ នុសយ ំ ន បរ-ិ 
ជនតិ េ  វ បុគគេ  អបរយិបេនន េ  តេ  
ភវ គនុសយញច  ន បរជិនតិ វចិិកិចឆ នុសយញច  
ន បរជិនតិ អគគមគគសមងគិញច  អដ្ឋមកញច  ឋេប ្វ  
អវេស  បុគគ  សព្វតថ ភវ គនុសយញច  ន 
បរជិនន្តិ វចិិកិចឆ នុសយញច  ន បរជិនន្តិ ។ 
េយ យេ  វចិិកិចឆ នុសយ ំ ន បរជិនតិ េ  
តេ  អវជិជ នុសយ ំ ន បរជិនតីតិ ។ អគគមគគ- 
សមងគី  កមធតុយ តីសុ េវទនសុ របូធតុយ 
អរបូធតុយ េ  តេ  វចិិកិចឆ នុសយ ំ ន បរ-ិ 
ជនតិ េន ច េ  តេ  អវជិជ នុសយ ំ ន 
បរជិនតិ េ  វ បុគគេ  អបរយិបេនន េ  តេ  
វចិិកិចឆ នុសយញច  ន បរជិនតិ អវជិជ នុសយញច  ន 
បរជិនតិ អគគមគគសមងគិញច  អដ្ឋមកញច  ឋេប ្វ  
អវេស  បុគគ  សព្វតថ វចិិកិចឆ នុសយញច  ន 
បរជិនន្តិ            អវជិជ នុសយញច             ន           បរជិនន្តិ          ។ 
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៨២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

បុគគលទី ៨ េនះ មិនកណំត់ដឹង នូវភវ គនុស័យ កនុងេវទន ៣ េនះ 

កនុងកមធតុ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ែតបុគគលេនះ មិនែមនជ 

មិនកណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងេវទន ៣ េនះេទ បុគគលេនះ 

ឯង មិនកណំត់ដឹង នូវភវ គនុស័យផង មិនកណំត់ដឹង នូវវចិិកិ- 

ចឆ នុស័យផង កនុងអបរយិបននៈេនះ បុគគល ដ៏េសស េវៀរែលង ែត 

បុគគល អនក្រពមេ្រព ងេ យមគគដ៏្របេសើរ និងបុគគលទី ៨ េចញ មិន 

កណំត់ដឹង នូវភវ គនុស័យផង មិនកណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ 

ផង កនុងទីទងំអស់ ។ បុគគល  មិនកណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ 

កនុងទី  បុគគលេនះ មិនកណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យ កនុងទីេនះ 

ឬ ។ បុគគល អនក្រពមេ្រព ងេ យមគគដ៏្របេសើរេនះ មិនកណំត់ដឹង 

នូវវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងេវទន ៣ េនះ កនុងកមធតុ កនុងរូបធតុ និង 

កនុងអរូបធតុ ែតបុគគលេនះ មិនែមនជមិនកណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យ 

កនុងេវទន ៣ េនះេទ បុគគលេនះឯង មិនកណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុ- 

ស័យផង មិនកណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យផង កនុងអបរយិបននៈេនះ 

បុគគល ដ៏េសស េវៀរែលង ែតបុគគល អនក្រពមេ្រព ងេ យមគគដ៏ 

្របេសើរ និងបុគគលទី ៨ េចញ មិនកណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ 

ផង       មិនកណំត់ដឹង       នូវអវជិជ នុស័យផង       កនុងទីទងំអស់       ។ 
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៨៣ 

អនុសយយមេក   បរញិញ េ  

េយ  បន យេ  អវជិជ នុសយ ំ ន បរជិនតិ េ  
តេ  វចិិកិចឆ នុសយ ំ ន បរជិនតីតិ ។ អដ្ឋមេក 
កមធតុយ តីសុ េវទនសុ របូធតុយ អរបូធតុ- 
យ េ  តេ  អវជិជ នុសយ ំ ន បរជិនតិ េន 
ច េ  តេ  វចិិកិចឆ នុសយ ំ ន បរជិនតិ េ  
វ បុគគេ  អបរយិបេនន េ  តេ  អវជិជ នុស- 
យញច  ន បរជិនតិ វចិិកិចឆ នុសយញច  ន បរជិ- 
នតិ អគគមគគសមងគិញច  អដ្ឋមកញច  ឋេប ្វ  អវេស  
បុគគ  សព្វតថ អវជិជ នុសយញច  ន បរជិនន្តិ 
វចិិកិចឆ នុសយញច         ន         បរជិនន្តិ      ។ 
 [៦១] េយ យេ  ភវ គនុសយ ំ ន បរ-ិ 
ជនតិ េ  តេ  អវជិជ នុសយ ំ ន បរជិនតីតិ ។ 
អគគមគគសមងគី  កមធតុយ តីសុ េវទនសុ េ  
តេ  ភវ គនុសយ ំ ន បរជិនតិ េន ច េ  
តេ  អវជិជ នុសយ ំ ន បរជិនតិ េ  វ បុគគេ  
អបរយិបេនន េ  តេ  ភវ គនុសយញច  ន បរ-ិ 
ជនតិ អវជិជ នុសយញច  ន បរជិនតិ អគគមគគសមងគី  
ឋេប ្វ  អវេស  បុគគ  សព្វតថ ភវ គនុសយញច  
ន         បរជិនន្តិ        អវជិជ នុសយញច          ន        បរជិនន្តិ        ។ 
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៨៣ 

អនុសយយមកៈ   បរញិញ រៈ 

មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  មិនកណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យ កនុងទី  
បុគគលេនះ មិនកណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ បុគគល 
ទី ៨ េនះ មិនកណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យ កនុងេវទន ៣ េនះ កនុង 
កមធតុ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ែតបុគគលេនះ មិនែមនជមិន 
កណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងេវទន ៣ េនះេទ បុគគលេនះឯង 
មិនកណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យផង មិនកណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ 
ផង កនុងអបរយិបននៈេនះ បុគគល ដ៏េសស េវៀរែលង ែតបុគគល 
អនក្រពមេ្រព ងេ យមគគដ៏្របេសើរ និងបុគគលទី ៨ េចញ មិនកណំត់ដឹង 
នូវអវជិជ នុស័យផង មិនកណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យផង កនុងទីទងំ 
អស់      ។ 
 [៦១] បុគគល  មិនកណំត់ដឹង នូវភវ គនុស័យ កនុងទី 

 បុគគលេនះ មិនកណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ 
បុគគល អនក្រពមេ្រព ងេ យមគគដ៏្របេសើរេនះ មិនកណំត់ដឹង នូវ 
ភវ គនុស័យ កនុងេវទន ៣ េនះ កនុងកមធតុ ែតបុគគលេនះ មិន 
ែមនជមិនកណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យ កនុងេវទន ៣ េនះេទ 
បុគគលេនះឯង មិនកណំត់ដឹង នូវភវ គនុស័យផង មិនកណំត់ដឹង 
នូវអវជិជ នុស័យផង កនុងអបរយិបននៈេនះ បុគគល ដ៏េសស េវៀរែលង 
ែតបុគគល អនក្រពមេ្រព ងេ យមគគដ៏្របេសើរេចញ មិនកណំត់ដឹង នូវ 
ភវ គនុស័យផង   មិនកណំត់ដឹង   នូវអវជិជ នុស័យផង   កនុងទីទងំអស់  ។ 
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៨៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

េយ  បន យេ  អវជិជ នុសយ ំ ន បរជិនតិ 

េ  តេ  ភវ គនុសយ ំ ន បរជិនតីតិ ។ 

មន្ត       ។ 

 [៦២] េយ យេ  កម គនុសយញច  បដិ- 

ឃនុសយញច  ន បរជិនតិ េ  តេ  មននុ- 

សយ ំ ន បរជិនតីតិ ។ អគគមគគសមងគី  កមធ- 

តុយ ទ្វីសុ(១) េវទនសុ របូធតុយ អរបូធតុយ 

េ  តេ  កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  

ន បរជិនតិ េន ច េ  តេ  មននុសយ ំ ន 

បរជិនតិ េ  វ បុគគេ  ទុកខ យ េវទនយ 

អបរយិបេនន េ  តេ  កម គនុសយញច  

បដិឃនុសយញច  ន បរជិនតិ មននុសយញច  ន 

បរជិនតិ ទ្វិននំ អគគមគគសមងគី នំ ឋេប ្វ  អវេស  

បុគគ  សព្វតថ កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  

ន បរជិនន្តិ មននុសយញច  ន បរជិនន្តិ ។ 

េយ             បន      យេ        មននុសយ ំ      ន     បរជិនតិ 
     ១   ឱ.   តីសុ   ។ 
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៨៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  មិនកណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យ កនុងទី  

បុគគលេនះ មិនកណំត់ដឹង នូវភវ គនុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ េអើ ។ 

 [៦២] បុគគល  មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង 

នូវបដិឃនុស័យផង កនុងទី  បុគគលេនះ មិនកណំត់ដឹង នូវមននុ- 

ស័យ កនុងទីេនះឬ ។ បុគគល អនក្រពមេ្រព ងេ យមគគដ៏្របេសើរេនះ 

មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង កនុងេវទន 

ពីរេនះ កនុងកមធតុ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ែតបុគគលេនះ 

មិនែមនជមិនកណំត់ដឹង នូវមននុស័យ កនុងេវទនពីរេនះេទ បុគគល 

េនះឯង មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង 

មិនកណំត់ដឹង នូវមននុស័យផង កនុងទុកខេវទនេនះ កនុងអបរយិបននៈ 

បុគគល ដ៏េសស េវៀរែលង ែតបុគគលពីរពួក ែដល្រពមេ្រព ង 

េ យមគគដ៏្របេសើរេចញ មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវ 

បដិឃនុស័យផង មិនកណំត់ដឹង នូវមននុស័យផង កនុងទីទងំអស់ ។ 

មួយយ៉ងេទៀត   បុគគល    មិនកណំត់ដឹង  នូវមននុស័យ  កនុងទី  
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៨៥ 

អនុសយយមេក   បរញិញ េ  

េ  តេ  កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  ន 

បរជិនតីតិ ។ អនគមិមគគសមងគី  ទុកខ យ េវទនយ 

េ  តេ  មននុសយញច  កម គនុសយញច  ន 

បរជិនតិ េន ច េ  តេ  បដិឃនុសយ ំ ន 

បរជិនតិ េ  វ បុគគេ  កមធតុយ ទ្វីសុ 

េវទនសុ េ  តេ  មននុសយញច  បដិឃនុស- 

យញច  ន បរជិនតិ េន ច េ  តេ  កម - 

គនុសយ ំ ន បរជិនតិ េ  វ បុគគេ  របូធតុ- 

យ អរបូធតុយ អបរយិបេនន េ  តេ  មន- 

នុសយញច  ន បរជិនតិ កម គនុសយញច  បដិ- 

ឃនុសយញច  ន បរជិនតិ ទ្វិននំ មគគសមងគី នំ ឋ- 

េប ្វ  អវេស  បុគគ  សព្វតថ មននុសយញច  

ន បរជិនន្តិ កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  

ន បរជិនន្តិ ។ េយ យេ  កម គនុសយញច  

បដិឃនុសយញច  ន បរជិនតិ េ  តេ  ទិ ្ឋ នុ- 

សយ ំ     ។    េប    ។       វចិិកិចឆ នុសយ ំ     ន      បរជិនតីតិ    ។ 
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៨៥ 

អនុសយយមកៈ   បរញិញ រៈ 

បុគគលេនះ មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យ 

ផង កនុងទីេនះឬ ។ បុគគល អនក្រពមេ្រព ងេ យអនគមិមគគ 

េនះ មិនកណំត់ដឹង នូវមននុស័យផង នូវកម គនុស័យផង 

កនុងទុកខេវទនេនះ ែតបុគគលេនះ មិនែមនជមិនកណំត់ដឹង នូវបដិឃ- 

នុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះេទ បុគគលេនះឯង មិនកណំត់ដឹង 

នូវមននុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង កនុងេវទនពីរេនះ កនុង 

កមធតុ ែតបុគគលេនះ មិនែមនជមិនកណំត់ដឹង នូវកម គ- 

នុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះេទ បុគគលេនះឯង មិនកណំត់ដឹង នូវ 

មននុស័យផង មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិ- 

ឃនុស័យផង កនុងរូបធតុ កនុងអរូបធតុ និងកនុងអបរយិបននៈេនះ 

បុគគល ដ៏េសស េវៀរែលង ែតបុគគលពីរពួក ែដល្រពមេ្រព ងេ យ 

មគគេចញ មិនកណំត់ដឹង នូវមននុស័យផង មិនកណំត់ដឹង នូវ 

កម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង កនុងទីទងំអស់ ។ បុគគល 

 មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យ 

ផង កនុងទី  បុគគលេនះ (មិនកណំត់ដឹង) នូវទិ ្ឋ នុស័យ 

។    េប     ។     មិនកណំត់ដឹង      នូវវចិិកិចឆ នុស័យ      កនុងទីេនះឬ     ។ 
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៨៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

អដ្ឋមេក កមធតុយ តីសុ េវទនសុ របូធតុយ 

អរបូធតុយ េ  តេ  កម គនុសយញច  បដិឃ- 

នុសយញច  ន បរជិនតិ េន ច េ  តេ  វចិិកិចឆ - 

នុសយ ំ ន បរជិនតិ េ  វ បុគគេ  អបរយិបេនន 

េ  តេ  កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  ន 

បរជិនតិ វចិិកិចឆ នុសយញច  ន បរជិនតិ អនគមិ- 

មគគសមងគិញច  អដ្ឋមកញច  ឋេប ្វ  អវេស  បុគគ  

សព្វតថ កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  ន បរ-ិ 

ជនន្តិ វចិិកិចឆ នុសយញច  ន បរជិនន្តិ ។ េយ  

បន យេ  វចិិកិចឆ នុសយ ំ ន បរជិនតិ េ  តេ  

កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  ន បរជិនតីតិ ។ 

អនគមិមគគសមងគី  ទុកខ យ េវទនយ េ  តេ  

វចិិកិចឆ នុសយញច  កម គនុសយញច  ន បរជិនតិ 

េន ច េ  តេ  បដិឃនុសយ ំ ន បរជិនតិ េ  

វ បុគគេ  កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ េ  តេ  

វចិិកិចឆ នុសយញច          បដិឃនុសយញច          ន         បរជិនតិ 



179 

៨៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

បុគគលទី ៨ េនះ មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យ 

ផង កនុងេវទន ៣ េនះ កនុងកមធតុ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ែត 

បុគគលេនះ មិនែមនជមិនកណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងេវទន ៣ 

េនះេទ បុគគលេនះឯង មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិ- 

ឃនុស័យផង មិនកណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យផង កនុងអបរយិបននៈ 

េនះ បុគគល ដ៏េសស េវៀរែលង ែតបុគគលអនក្រពមេ្រព ងេ យអន- 

គមិមគគ និងបុគគលទី ៨ េចញ មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង 

នូវបដិឃនុស័យផង មិនកណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យផង កនុងទីទងំ 

អស់ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  មិនកណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ - 

នុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង 

នូវបដិឃនុស័យផង កនុងទីេនះឬ ។ បុគគល អនក្រពមេ្រព ងេ យអន- 

គមិមគគេនះ មិនកណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យផង នូវកម គនុស័យ 

ផង កនុងទុកខេវទនេនះ ែតបុគគលេនះ មិនែមនជមិនកណំត់ដឹង នូវ 

បដិឃនុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះេទ បុគគលេនះឯង មិនកណំត់ដឹង នូវ 

វចិិកិចឆ នុស័យផង   នូវបដិឃនុស័យផង   កនុងេវទនពីរេនះ  កនុងកមធតុ 
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៨៧ 

អនុសយយមេក   បរញិញ េ  

េន ច េ  តេ  កម គនុសយ ំ ន បរជិ- 

នតិ េ  វ បុគគេ  របូធតុយ អរបូធតុយ 

អបរយិបេនន េ  តេ  វចិកិិចឆ នុសយញច  ន បរ-ិ 

ជនតិ កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  ន 

បរជិនតិ អនគមិមគគសមងគិញច  អដ្ឋមកញច  ឋេប ្វ  

អវេស  បុគគ  សព្វតថ វចិិកិចឆ នុសយញច  ន 

បរជិនន្តិ កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  ន 

បរជិនន្តិ ។ េយ យេ  កម គនុសយញច  

បដិឃនុសយញច  ន បរជិនតិ េ  តេ  ភវ - 

គនុសយ ំ ន បរជិនតីតិ ។ អគគមគគសមងគី  របូ- 

ធតុយ អរបូធតុយ េ  តេ  កម គនុ- 

សយញច  បដិឃនុសយញច  ន បរជិនតិ េន ច 

េ  តេ  ភវ គនុសយ ំ ន បរជិនតិ េ  វ 

បុគគេ  កមធតុយ តីសុ េវទនសុ អបរយិបេនន 

េ  តេ  កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  

ន បរជិនតិ ភវ គនុសយញច  ន បរជិនតិ ទ្វនិន ំ

មគគសមងគី នំ         ឋេប ្វ          អវេស          បុគគ          សព្វតថ 
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៨៧ 

អនុសយយមកៈ   បរញិញ រៈ 

ែតបុគគលេនះ មិនែមនជមិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យ កនុង 

េវទនពីរេនះេទ បុគគលេនះឯង មិនកណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ 

ផង មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង 

កនុងរូបធតុ កនុងអរូបធតុ និងកនុងអបរយិបននៈេនះ បុគគល ដ៏េសស 

េវៀរែលង ែតបុគគល អនក្រពមេ្រព ងេ យអនគមិមគគ និងបុគគលទី ៨ 

េចញ មិនកណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យផង មិនកណំត់ដឹង នូវកម- 

គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង កនុងទីទងំអស់ ។ បុគគល  

មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង កនុងទី  

បុគគលេនះ មិនកណំត់ដឹង នូវភវ គនុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ 

បុគគល អនក្រពមេ្រព ងេ យមគគដ៏្របេសើរេនះ មិនកណំត់ដឹង នូវ 

កម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ 

េនះ ែតបុគគលេនះ មិនែមនជមិនកណំត់ដឹង នូវភវ គនុស័យ កនុង 

រូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះេទ បុគគលេនះឯង មិនកណំត់ដឹង នូវ 

កម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង មិនកណំត់ដឹង នូវ 

ភវ គនុស័យផង កនុងេវទន ៣ កនុងកមធតុនិងកនុងអបរយិបននៈេនះ 

បុគគល  ដ៏េសស  េវៀរែលង ែតបុគគលពីរពួក ែដល្រពមេ្រព ងេ យមគគេចញ 
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៨៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  ន បរជិនន្តិ 

ភវ គនុសយញច  ន បរជិនន្តិ ។ េយ  បន 

យេ  ភវ គនុសយ ំ ន បរជិនតិ េ  តេ  

កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  ន បរជិន- 

តីតិ ។ អនគមិមគគសមងគី  ទុកខ យ េវទនយ 

េ  តេ  ភវ គនុសយញច  កម គនុសយញច  

ន បរជិនតិ េន ច េ  តេ  បដិឃនុសយ ំ

ន បរជិនតិ េ  វ បុគគេ  កមធតុយ ទ្វីសុ 

េវទនសុ េ  តេ  ភវ គនុសយញច  បដិឃនុ- 

សយញច  ន បរជិនតិ េន ច េ  តេ  កម - 

គនុសយ ំ ន បរជិនតិ េ  វ បុគគេ  របូធតុយ 

អរបូធតុយ អបរយិបេនន េ  តេ  ភវ គនុស- 

យញច  ន បរជិនតិ កម គនុសយញច  បដិឃនុស- 

យញច  ន បរជិនតិ ទ្វិននំ មគគសមងគី នំ ឋេប ្វ  អវ- 

េស      បុគគ      សព្វតថ     ភវ គនុសយញច      ន     បរជិនន្តិ 
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៨៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង មិនកណំត់ 

ដឹង នូវភវ គនុស័យផង កនុងទីទងំអស់ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  

មិនកណំត់ដឹង នូវភវ គនុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ មិនកណំត់ដឹង 

នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង កនុងទីេនះឬ ។ បុគគល 

អនក្រពមេ្រព ងេ យអនគមិមគគេនះ មិនកណំត់ដឹង នូវភវ គនុស័យ 

ផង នូវកម គនុស័យផង កនុងទុកខេវទនេនះ ែតបុគគលេនះ មិន 

ែមនជមិនកណំត់ដឹង នូវបដិឃនុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះេទ បុគគល 

េនះឯង មិនកណំត់ដឹង នូវភវ គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង 

កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ ែតបុគគលេនះ មិនែមនជមិនកណំត់ 

ដឹង នូវកម គនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះេទ បុគគលេនះឯង មិន 

កណំត់ដឹង នូវភវ គនុស័យផង មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យ 

ផង នូវបដិឃនុស័យផង កនុងរូបធតុ កនុងអរូបធតុ និងកនុង 

អបរយិបននៈេនះ បុគគល ដ៏េសស េវៀរែលង ែតបុគគលពីរពួក 

ែដល្រពមេ្រព ងេ យមគគេចញ    មិនកណំត់ដឹង   នូវភវ គនុស័យផង 
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៨៩ 

អនុសយយមេក   បរញិញ េ  

កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  ន បរជិ- 

នន្តិ ។ េយ យេ  កម គនុសយញច  បដិ- 

ឃនុសយញច  ន បរជិនតិ េ  តេ  អវជិជ - 

នុសយ ំ ន បរជិនតីតិ ។ អគគមគគសមងគី  កម- 

ធតុយ តីសុ េវទនសុ របូធតុយ អរបូធតុយ 

េ  តេ  កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  

ន បរជិនតិ េន ច េ  តេ  អវជិជ នុសយ ំ

ន បរជិនតិ េ  វ បុគគេ  អបរយិបេនន េ  

តេ  កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  ន 

បរជិនតិ អវជិជ នុសយញច  ន បរជិនតិ ទ្វិនន ំ

មគគសមងគី នំ ឋេប ្វ  អវេស  បុគគ  សព្វតថ 

កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  ន បរជិ- 

នន្តិ អវជិជ នុសយញច  ន បរជិនន្តិ ។ េយ 

         បន          យេ           អវជិជ នុសយ ំ        ន        បរជិនតិ 
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៨៩ 

អនុសយយមកៈ   បរញិញ រៈ 

មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង កនុងទីទងំ 

អស់ ។ បុគគល  មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវ 

បដិឃនុស័យផង កនុងទី  បុគគលេនះ មិនកណំត់ដឹង នូវអវជិជ - 

នុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ បុគគល អនក្រពមេ្រព ងេ យមគគដ៏្របេសើរ 

េនះ មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង 

កនុងេវទន ៣ េនះ កនុងកមធតុ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ែត 

បុគគលេនះ មិនែមនជមិនកណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យ កនុងេវទន 

៣ េនះេទ បុគគលេនះឯង មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង 

នូវបដិឃនុស័យផង មិនកណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យផង កនុងអបរ-ិ 

យបននៈេនះ បុគគល ដ៏េសស េវៀរែលង ែតបុគគលពីរពួក ែដល 

្រពមេ្រព ងេ យមគគេចញ មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង  

នូវបដិឃនុស័យផង មិនកណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យផង កនុងទីទងំ 

អស់   ។   មួយយ៉ងេទៀត   បុគគល    មិនកណំត់ដឹង   នូវអវជិជ នុស័យ 
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េ  តេ  កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  

ន បរជិនតីតិ ។ អនគមិមគគសមងគី  ទុកខ យ 

េវទនយ េ  តេ  អវជិជ នុសយញច  កម - 

គនុសយញច  ន បរជិនតិ េន ច េ  តេ  

បដិឃនុសយ ំ ន បរជិនតិ េ  វ បុគគេ  

កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ េ  តេ  អវជិជ - 

នុសយញច  បដិឃនុសយញច  ន បរជិនតិ េន 

ច េ  តេ  កម គនុសយ ំ ន បរជិនតិ 

េ  វ បុគគេ  របូធតុយ អរបូធតុយ អបរយិ- 

បេនន េ  តេ  អវជិជ នុសយញច  ន បរជិនតិ 

កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  ន បរជិ- 

នតិ ទ្វិននំ មគគសមងគី នំ ឋេប ្វ  អវេស  បុគគ- 

 សព្វតថ អវជិជ នុសយញច  ន បរជិនន្តិ កម- 

គនុសយញច          បដិឃនុសយញច          ន        បរជិនន្តិ      ។ 
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កនុងទី  បុគគលេនះ មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវ 

បដិឃនុស័យផង កនុងទីេនះឬ ។ បុគគល អនក្រពមេ្រព ងេ យ 

អនគមិមគគេនះ មិនកណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យផង នូវកម គនុ- 

ស័យផង កនុងទុកខេវទនេនះ ែតបុគគលេនះ មិនែមនជមិនកណំត់ដឹង 

នូវបដិឃនុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះេទ បុគគលេនះឯង មិនកណំត់ 

ដឹង នូវអវជិជ នុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង កនុងេវទនពីរេនះ កនុង 

កមធតុ ែតបុគគលេនះ មិនែមនជមិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុ- 

ស័យ កនុងេវទនពីរេនះេទ បុគគលេនះឯង មិនកណំត់ដឹង នូវអវជិជ - 

នុស័យផង មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យ 

ផង កនុងរូបធតុ កនុងអរូបធតុ និងកនុងអបរយិបននៈេនះ បុគគល ដ៏ 

េសស េវៀរែលង ែតបុគគលពីរពួក ែដល្រពមេ្រព ងេ យមគគេចញ 

មិនកណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យផង មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យ 

ផង     នូវបដិឃនុស័យផង    កនុងទីទងំអស់      ។ 
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អនុសយយមេក   បរញិញ េ  

 [៦៣] េយ យេ  កម គនុសយញច  បដិ- 

ឃនុសយញច  មននុសយញច  ន បរជិនតិ េ  

តេ  ទិ ្ឋ នុសយ ំ ។ េប ។ វចិិកិចឆ នុសយ ំ ន បរ-ិ 

ជនតីតិ ។ អដ្ឋមេក កមធតុយ តីសុ េវទ- 

នសុ របូធតុយ អរបូធតុយ េ  តេ  កម- 

គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  

ន បរជិនតិ េន ច េ  តេ  វចិិកិចឆ នុស- 

យ ំ ន បរជិនតិ េ  វ បុគគេ  អបរយិបេនន 

េ  តេ  កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  

មននុសយញច  ន បរជិនតិ វចិិកិចឆ នុសយញច  

ន បរជិនតិ ទ្វិននំ មគគសមងគី នញច  អដ្ឋមកញច  

ឋេប ្វ  អវេស  បុគគ  សព្វតថ កម គនុស- 

យញច  បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  ន បរជិ- 

នន្តិ វចិិកិចឆ នុសយញច  ន បរជិនន្តិ ។ េយ  

បន យេ  វចិិកិចឆ នុសយ ំ ន បរជិនតិ េ  

តេ  កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  មន- 

នុសយញច        ន        បរជិនតីតិ         ។         អនគមិមគគសមងគី  
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 [៦៣] បុគគល  មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវ 

បដិឃនុស័យផង នូវមននុស័យផង កនុងទី  បុគគលេនះ (មិន 

កណំត់ដឹង) នូវទិ ្ឋ នុស័យ ។ េប ។ មិនកណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុ- 

ស័យ កនុងទីេនះឬ ។ បុគគលទី ៨ េនះ មិនកណំត់ដឹង នូវកម- 

គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង នូវមននុស័យផង កនុងេវទន ៣ 

េនះ កនុងកមធតុ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ែតបុគគលេនះ មិន 

ែមនជមិនកណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងេវទន ៣ េនះេទ បុគគល 

េនះឯង មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង 

នូវមននុស័យផង មិនកណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យផង កនុងអបរ-ិ 

យបននៈេនះ បុគគល ដ៏េសស េវៀរែលង ែតបុគគលពីរពួក ែដល 

្រពមេ្រព ងេ យមគគ និងបុគគលទី ៨ េចញ មិនកណំត់ដឹង នូវកម- 

គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង នូវមននុស័យផង មិនកណំត់ 

ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យផង កនុងទីទងំអស់ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល 

 មិនកណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ មិន 

កណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង នូវមន- 

នុស័យផង    កនុងទីេនះឬ   ។  បុគគល   អនក្រពមេ្រព ងេ យអនគមិមគគ 
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ទុកខ យ េវទនយ េ  តេ  វចិិកិចឆ នុសយញច  
កម គនុសយញច  មននុសយញច  ន បរជិនតិ 
េន ច េ  តេ  បដិឃនុសយ ំ ន បរជិនតិ 
េ  វ បុគគេ  កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ េ  
តេ  វចិិកិចឆ នុសយញច  បដិឃនុសយញច  មន- 
នុសយញច  ន បរជិនតិ េន ច េ  តេ  
កម គនុសយ ំ ន បរជិនតិ េ  វ បុគគេ  
របូធតុយ អរបូធតុយ អបរយិបេនន េ  តេ  
វចិិកិចឆ នុសយញច  ន បរជិនតិ កម គនុស- 
យញច  បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  ន បរជិ- 
នតិ អគគមគគសមងគី  កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ 
របូធតុយ អរបូធតុយ េ  តេ  វចិិកិចឆ នុ- 
សយញច  កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  ន 
បរជិនតិ េន ច េ  តេ  មននុសយ ំ ន 
បរជិនតិ េ  វ បុគគេ  ទុកខ យ េវទនយ 
អបរយិបេនន េ  តេ  វចិិកិចឆ នុសយញច  ន 
បរជិនតិ កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  
មននុសយញច  ន បរជិនតិ ទ្វិននំ មគគសមងគី នញច  
អដ្ឋមកញច         ឋេប ្វ           អវេស          បុគគ           សព្វតថ 
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េនះ មិនកណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យផង នូវកម គនុស័យផង 

នូវមននុស័យផង កនុងទុកខេវទនេនះ ែតបុគគលេនះ មិនែមនជ 

មិនកណំត់ដឹង នូវបដិឃនុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះេទ បុគគលេនះ 

ឯង មិនកណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង នូវ 

មននុស័យផង កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ ែតបុគគលេនះ មិន 

ែមនជមិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះេទ បុគគល 

េនះឯង មិនកណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យផង មិនកណំត់ដឹង នូវ 

កម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង នូវមននុស័យផង កនុង 

រូបធតុ កនុងអរូបធតុ និងកនុងអបរយិបននៈេនះ បុគគល អនក្រពម 

េ្រព ងេ យមគគដ៏្របេសើរេនះ មិនកណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ 

ផង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង កនុងេវទនពីរ 

េនះ កនុងកមធតុ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ែតបុគគលេនះ 

មិនែមនជមិនកណំត់ដឹង នូវមននុស័យ កនុងេវទនពីរេនះេទ 

បុគគលេនះឯង មិនកណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យផង មិនកណំត់ 

ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង នូវមននុស័យ 

ផង កនុងទុកខេវទនេនះ កនុងអបរយិបននៈ បុគគល ដ៏េសស េវៀរ 

ែលង  ែតបុគគលពីរពួក  ែដល្រពមេ្រព ងេ យមគគ  និងបុគគលទី  ៨ េចញ 
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៩៣ 

អនុសយយមេក   បរញិញ េ  

វចិិកិចឆ នុសយញច  ន បរជិនន្តិ កម គនុសយញច  

បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  ន បរជិនន្តិ ។ 

េយ យេ  កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  

មននុសយញច  ន បរជិនតិ េ  តេ  ភវ - 

គនុសយ ំ ន បរជិនតីតិ ។ មន្ត  ។ េយ 

 បន យេ  ភវ គនុសយ ំ ន បរជិនតិ េ  

តេ  កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  មន- 

នុសយញច  ន បរជិនតីតិ ។ អនគមិមគគសមងគី  

ទុកខ យ េវទនយ េ  តេ  ភវ គនុសយញច  

កម គនុសយញច  មននុសយញច  ន បរជិ- 

នតិ េន ច េ  តេ  បដិឃនុសយ ំ ន 

បរជិនតិ េ  វ បុគគេ  កមធតុយ ទ្វីសុ 

េវទនសុ េ  តេ  ភវ គនុសយញច  បដិឃ- 

នុសយញច  មននុសយញច  ន បរជិនតិ េន ច 

េ          តេ             កម គនុសយ ំ         ន          បរជិនតិ 
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៩៣ 

អនុសយយមកៈ   បរញិញ រៈ 

មិនកណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យផង មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុ- 

ស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង នូវមននុស័យផង កនុងទីទងំអស់ ។ 

បុគគល  មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យ 

ផង នូវមននុស័យផង កនុងទី  បុគគលេនះ មិនកណំត់ដឹង នូវ 

ភវ គនុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល 

 មិនកណំត់ដឹង នូវភវ គនុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ មិន 

កណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង នូវមននុ- 

ស័យផង កនុងទីេនះឬ ។ បុគគល អនក្រពមេ្រព ងេ យអនគមិ- 

មគគេនះ មិនកណំត់ដឹង នូវភវ គនុស័យផង នូវកម គនុស័យផង 

នូវមននុស័យផង កនុងទុកខេវទនេនះ ែតបុគគលេនះ មិនែមនជមិន 

កណំត់ដឹង នូវបដិឃនុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះេទ បុគគលេនះឯង 

មិនកណំត់ដឹង នូវភវ គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង នូវមន- 

នុស័យផង កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ ែតបុគគលេនះ មិន 

ែមនជមិនកណំត់ដឹង       នូវកម គនុស័យ         កនុងេវទនពីរេនះេទ 
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៩៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

េ  វ បុគគេ  របូធតុយ អរបូធតុយ 

អបរយិបេនន េ  តេ  ភវ គនុសយញច  ន 

បរជិនតិ កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  

មននុសយញច  ន បរជិនតិ អគគមគគសមងគី  

កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ េ  តេ  ភវ - 

គនុសយញច  កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  

ន បរជិនតិ េន ច េ  តេ  មននុសយំ់ 

ន បរជិនតិ េ  វ បុគគេ  ទុកខ យ េវទ- 

នយ អបរយិបេនន េ  តេ  ភវ គនុសយញច  

ន បរជិនតិ កម គនុសយញច  បដិឃនុស- 

យញច  មននុសយញច  ន បរជិនតិ ទ្វិននំ មគគ- 

សមងគី នំ ឋេប ្វ  អវេស  បុគគ  សព្វតថ ភវ- 

គនុសយញច  ន បរជិនន្តិ កម គនុសយញច  

បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  ន បរជិនន្តិ ។ 

េយ យេ  កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  

មននុសយញច  ន បរជិនតិ េ  តេ  

អវជិជ នុសយ ំ         ន       បរជិនតីតិ          ។          អគគមគគសមងគី  
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៩៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

បុគគលេនះឯង មិនកណំត់ដឹង នូវភវ គនុស័យផង មិនកណំត់ដឹង 

នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង នូវមននុស័យផង កនុង 

រូបធតុ កនុងអរូបធតុ និងកនុងអបរយិបននៈេនះ បុគគល អនក្រពមេ្រព ង 

េ យមគគដ៏្របេសើរេនះ មិនកណំត់ដឹង នូវភវ គនុស័យផង នូវកម- 

គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ 

ែតបុគគលេនះ មិនែមនជមិនកណំត់ដឹង នូវមននុស័យ កនុងេវទន 

ពីរេនះេទ បុគគលេនះឯង មិនកណំត់ដឹង នូវភវ គនុស័យផង មិន 

កណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង នូវមននុ- 

ស័យផង កនុងទុកខេវទនេនះ កនុងអបរយិបននៈ បុគគល ដ៏េសស េវៀរ 

ែលង ែតបុគគលពីរពួក ែដល្រពមេ្រព ងេ យមគគេចញ មិនកណំត់ 

ដឹង នូវភវ គនុស័យផង មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវ 

បដិឃនុស័យផង នូវមននុស័យផង កនុងទីទងំអស់ ។ បុគគល  

មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង នូវមន- 

នុស័យផង កនុងទី  បុគគលេនះ មិនកណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យ 

កនុងទីេនះឬ     ។    បុគគល     អនក្រពមេ្រព ងេ យមគគដ៏្របេសើរេនះ 
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៩៥ 

អនុសយយមេក   បរញិញ េ  

ទុកខ យ េវទនយ េ  តេ  កម គនុសយញច  
បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  ន បរជិនតិ 
េន ច េ  តេ  អវជិជ នុសយ ំ ន បរជិនតិ 
េ  វ បុគគេ  អបរយិបេនន េ  តេ  កម- 
គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  

ន បរជិនតិ អវជិជ នុសយញច  ន បរជិនតិ ទ្វនិន ំ
មគគសមងគី នំ ឋេប ្វ  អវេស  បុគគ  សព្វតថ 
កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  មននុស- 
យញច  ន បរជិនន្តិ អវជិជ នុសយញច  ន បរជិ- 
នន្តិ ។ េយ  បន យេ  អវជិជ នុសយ ំ ន 
បរជិនតិ េ  តេ  កម គនុសយញច  បដ-ិ 
ឃនុសយញច  មននុសយញច  ន បរជិនតីតិ ។ 
អនគមិមគគសមងគី  ទុកខ យ េវទនយ េ  តេ  
អវជិជ នុសយញច  កម គនុសយញច  មននុសយញច  
ន បរជិនតិ េន ច េ  តេ  បដិឃនុសយ ំ
ន បរជិនតិ េ  វ បុគគេ  កមធតុយ 
ទ្វីសុ េវទនសុ េ  តេ  អវជិជ នុសយញច  
បដិឃនុសយញច           មននុសយញច             ន          បរជិនតិ 
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៩៥ 

អនុសយយមកៈ   បរញិញ រៈ 

មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង នូវ 

មននុស័យផង កនុងទុកខេវទនេនះ ែតបុគគលេនះ មិនែមនជមិន 

កណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះេទ បុគគលេនះឯង 

មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង នូវម- 

ននុស័យផង មិនកណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យផង កនុងអបរយិបននៈ 

េនះ បុគគល ដ៏េសស េវៀរែលង ែតបុគគលពីរពួក ែដល្រពមេ្រព ង 

េ យមគគេចញ មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃនុ- 

ស័យផង នូវមននុស័យផង មិនកណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យផង កនុង 

ទីទងំអស់ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  មិនកណំត់ដឹង នូវ 

អវជិជ នុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ មិនកណំត់ដឹង នូវកម គ- 

នុស័យផង នូវមននុស័យផង កនុងទីេនះឬ ។ បុគគល អនក្រពម 

េ្រព ងេ យអនគមិមគគេនះ មិនកណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យផង នូវ 

កម គនុស័យផង នូវមននុស័យផង កនុងទុកខេវទនេនះ ែតបុគគល 

េនះ មិនែមនជមិនកណំត់ដឹង នូវបដិឃនុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ 

េទ បុគគលេនះឯង មិនកណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យផង នូវបដិឃ- 

នុស័យផង      នូវមននុស័យផង      កនុងេវទនពីរេនះ      កនុងកមធតុ 
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៩៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

េន ច េ  តេ  កម គនុសយ ំ ន 
បរជិនតិ េ  វ បុគគេ  របូធតុយ អរបូ- 
ធតុយ អបរយិបេនន េ  តេ  អវជិជ នុស- 
យញច  ន បរជិនតិ កម គនុសយញច  បដិឃ- 
នុសយញច  មននុសយញច  ន បរជិនតិ ទ្វិននំ 
មគគសមងគី នំ ឋេប ្វ  អវេស  បុគគ  សព្វតថ 
អវជិជ នុសយញច  ន បរជិនន្តិ កម គនុសយញច  
បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  ន បរជិនន្តិ ។ 
 [៦៤]  េយ យេ  កម គនុសយញច  បដិ- 
ឃនុសយញច  មននុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  ន 
បរជិនតិ េ  តេ  វចិិកិចឆ នុសយ ំ ន បរជិ- 
នតីតិ ។ មន្ត  ។ េយ  បន យេ  វចិិ- 
កិចឆ នុសយ ំ ន បរជិនតិ េ  តេ  កម- 
គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  

ទិ ្ឋ នុសយញច  ន បរជិនតីតិ ។ អនគមិមគគស- 
មងគី  ទុកខ យ េវទនយ េ  តេ  វចិិកិចឆ នុស- 
យញច  កម គនុសយញច  មននុសយញច  ទិ ្ឋ - 
នុសយញច  ន បរជិនតិ េន ច េ  តេ  
បដិឃនុសយ ំ       ន       បរជិនតិ         េ          វ       បុគគេ  
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៩៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ែតបុគគលេនះ មិនែមនជមិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យ កនុងេវទន 

ពីរេនះេទ បុគគលេនះឯង មិនកណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យផង មិន 

កណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង នូវមននុ- 

ស័យផង កនុងរូបធតុ កនុងអរូបធតុ និងកនុងអបរយិបននៈេនះ បុគគល 

ដ៏េសស េវៀរែលង ែតបុគគលពីរពួក ែដល្រពមេ្រព ងេ យមគគេចញ 

មិនកណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យផង មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យ 

ផង   នូវបដិឃនុស័យផង   នូវមននុស័យផង   កនុងទីទងំអស់    ។ 

 [៦៤] បុគគល  មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង 

នូវបដិឃនុស័យផង នូវមននុស័យផង នូវទិ ្ឋ នុស័យផង កនុងទី  

បុគគលេនះ មិនកណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ េអើ ។ 

មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  មិនកណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ កនុង 

ទី  បុគគលេនះ មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិ- 

ឃនុស័យផង នូវមននុស័យផង នូវទិ ្ឋ នុស័យផង កនុងទីេនះឬ ។ 

បុគគល អនក្រពមេ្រព ងេ យអនគមិមគគេនះ មិនកណំត់ដឹង នូវ 

វចិិកិចឆ នុស័យផង នូវកម គនុស័យផង នូវមននុស័យផង នូវ 

ទិ ្ឋ នុស័យផង កនុងទុកខេវទនេនះ ែតបុគគលេនះ មិនែមនជមិន 

កណំត់ដឹង     នូវបដិឃនុស័យ   កនុងទុកខេវទនេនះេទ    បុគគលេនះឯង 
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៩៧ 

អនុសយយមេក   បរញិញ េ  

កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ េ  តេ  វចិិ- 
កិចឆ នុសយញច  បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  
ទិ ្ឋ នុសយញច  ន បរជិនតិ េន ច េ  តេ  
កម គនុសយ ំ ន បរជិនតិ េ  វ បុគគេ  
របូធតុយ អរបូធតុយ អបរយិបេនន េ  តេ  
វចិិកិចឆ នុសយញច  ន បរជិនតិ កម គនុស- 
យញច  បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  ទិ ្ឋ នុ- 
សយញច  ន បរជិនតិ អគគមគគសមងគី  កមធតុយ 
ទ្វីសុ េវទនសុ របូធតុយ អរបូធតុយ េ  តេ  
វចិិកិចឆ នុសយញច  កម គនុសយញច  បដិឃនុស- 
យញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  ន បរជិនតិ េន ច េ  
តេ  មននុសយ ំ ន បរជិនតិ េ  វ បុគគេ  
ទុកខ យ េវទនយ អបរយិបេនន េ  តេ  វចិិ- 
កិចឆ នុសយញច  ន បរជិនតិ កម គនុសយញច  
បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  ន 
បរជិនតិ ទ្វិននំ មគគសមងគី នញច  អដ្ឋមកញច  ឋេប ្វ  
អវេស  បុគគ  សព្វតថ វចិិកិចឆ នុសយញច  ន 
បរជិនន្តិ កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  ម- 
ននុសយញច        ទិ ្ឋ នុសយញច        ន      បរជិនន្តិ      ។    េប   ។ 
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៩៧ 

អនុសយយមកៈ   បរញិញ រៈ 

មិនកណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង នូវមននុ- 
ស័យផង នូវទិ ្ឋ នុស័យផង កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ ែត 
បុគគលេនះ មិនែមនជមិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យ កនុងេវទន 
ពីរេនះេទ បុគគលេនះឯង មិនកណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យផង មិន 
កណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង នូវមន- 
នុស័យផង នូវទិ ្ឋ នុស័យផង កនុងរូបធតុ កនុងអរូបធតុ និងកនុង 
អបរយិបននៈេនះ បុគគល អនក្រពមេ្រព ងេ យមគគដ៏្របេសើរេនះ មិន 
កណំត់ដឹង នូវវចិិកិចឆ នុស័យផង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃនុ- 
ស័យផង នូវទិ ្ឋ នុស័យផង កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ កនុង 
រូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ែតបុគគលេនះ មិនែមនជមិនកណំត់ដឹង 
នូវមននុស័យផង កនុងេវទនពីរេនះេទ បុគគលេនះឯង មិនកណំត់ដឹង 
នូវវចិិកិចឆ នុស័យផង មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិ- 
ឃនុស័យផង នូវមននុស័យផង នូវទិ ្ឋ នុស័យផង កនុងទុកខេវទន 
េនះ កនុងអបរយិបននៈ បុគគល ដ៏េសស េវៀរែលង ែតបុគគលពីរពួក 
ែដល្រពមេ្រព ងេ យមគគ និងបុគគលទី ៨ េចញ មិនកណំត់ដឹង នូវ 
វចិិកិចឆ នុស័យផង មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិ- 
ឃនុស័យផង នូវមននុស័យផង នូវទិ ្ឋ នុស័យផង កនុងទីទងំ 
អស់    ។    េប   ។ 
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៩៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៦៥] េយ យេ  កម គនុសយញច  បដិ- 
ឃនុសយញច  មននុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិិ- 
កិចឆ នុសយញច  ន បរជិនតិ េ  តេ  ភវ គនុ- 
សយ ំ ន បរជិនតីតិ ។ មន្ត  ។ េយ  បន 
យេ  ភវ គនុសយ ំ ន បរជិនតិ េ  តេ  ក- 
ម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  
ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិិកិចឆ នុសយញច  ន បរជិនតីតិ ។ 
អដ្ឋមេក កមធតុយ តីសុ េវទនសុ របូធតុ- 
យ អរបូធតុយ េ  តេ  ភវ គនុសយញច  
កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  មននុស- 
យញច  ន បរជិនតិ េន ច េ  តេ  ទិ ្ឋ - 
នុសយញច  វចិិកិចឆ នុសយញច  ន បរជិនតិ េ  
វ បុគគេ  អបរយិបេនន េ  តេ  ភវ គនុ- 
សយញច  ន បរជិនតិ កម គនុសយញច  បដិ- 
ឃនុសយញច  មននុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិិ- 
កិចឆ នុសយញច  ន បរជិនតិ អនគមិមគគសមងគី  
ទុកខ យ េវទនយ េ  តេ  ភវ គនុសយញច  
កម គនុសយញច  មននុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  
វចិិកិចឆ នុសយញច         ន       បរជិនតិ         េន        ច        េ  
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៩៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៦៥] បុគគល  មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវ 

បដិឃនុស័យផង នូវមននុស័យផង នូវទិ ្ឋ នុស័យផង នូវវចិិកិចឆ - 

នុស័យផង កនុងទី  បុគគលេនះ មិនកណំត់ដឹង នូវភវ គនុស័យ 

កនុងទីេនះឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  មិនកណំត់ដឹង 

នូវភវ គនុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ មិនកណំត់ដឹង នូវកម- 

គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង នូវមននុស័យផង នូវទិ ្ឋ នុ- 

ស័យផង នូវវចិិកិចឆ នុស័យផង កនុងទីេនះឬ ។ បុគគលទី ៨ េនះ 

មិនកណំត់ដឹង នូវភវ គនុស័យផង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិ- 

ឃនុស័យផង នូវមននុស័យផង កនុងេវទន ៣ េនះ កនុងកមធតុ 

កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ែតបុគគលេនះ មិនែមនជមិនកណំត់ដឹង 

នូវទិ ្ឋ នុស័យផង នូវវចិិកិចឆ នុស័យផង កនុងេវទន ៣ េនះេទ បុគគល 

េនះឯង មិនកណំត់ដឹង នូវភវ គនុស័យផង មិនកណំត់ដឹង នូវ 

កម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង នូវមននុស័យផង នូវ 

ទិ ្ឋ នុស័យផង នូវវចិិកិចឆ នុស័យផង កនុងអបរយិបននៈេនះ បុគគល 

អនក្រពមេ្រព ងេ យអនគមិមគគេនះ មិនកណំត់ដឹង នូវភវ គនុ- 

ស័យផង នូវកម គនុស័យផង នូវមននុស័យផង នូវទិ ្ឋ នុស័យ 

ផង       នូវវចិិកិចឆ នុស័យផង        កនុងទុកខេវទនេនះ        ែតបុគគលេនះ 
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៩៩ 

អនុសយយមេក   បរញិញ េ  

តេ  បដិឃនុសយ ំ ន បរជិនតិ េ  វ បុគគ- 
េ  កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ េ  តេ  
ភវ គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  
ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិិកិចឆ នុសយញច  ន បរជិនតិ 
េន ច េ  តេ  កម គនុសយ ំ ន បរជិ- 
នតិ េ  វ បុគគេ  របូធតុយ អរបូធតុយ 
អបរយិបេនន េ  តេ  ភវ គនុសយញច  ន 
បរជិនតិ កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  
មននុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិិកិចឆ នុសយញច  
ន បរជិនតិ អគគមគគសមងគី  កមធតុយ ទ្វីសុ 
េវទនសុ េ  តេ  ភវ គនុសយញច  កម - 
គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិិ- 
កិចឆ នុសយញច  ន បរជិនតិ េន ច េ  ត- 
េ  មននុសយ ំ ន បរជិនតិ េ  វ បុគគេ  
ទុកខ យ េវទនយ អបរយិបេនន េ  តេ  ភវ- 
គនុសយញច  ន បរជិនតិ កម គនុសយញច  

បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  វ-ិ 
ចិកិចឆ នុសយញច  ន បរជិនតិ ទ្វិននំ មគគសមងគី នញច  
អដ្ឋមកញច         ឋេប ្វ           អវេស           បុគគ          សព្វតថ 
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៩៩ 

អនុសយយមកៈ   បរញិញ រៈ 

មិនែមនជមិនកណំត់ដឹង នូវបដិឃនុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះេទ បុគគល 

េនះឯង មិនកណំត់ដឹង នូវភវ គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង 

នូវមននុស័យផង នូវទិ ្ឋ នុស័យផង នូវវចិិកិចឆ នុស័យផង កនុងេវទន 

ពីរេនះ កនុងកមធតុ ែតបុគគលេនះ មិនែមនជមិនកណំត់ដឹង នូវ 

កម គនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះេទ បុគគលេនះឯង មិនកណំត់ដឹង 

នូវភវ គនុស័យផង មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិ- 

ឃនុស័យផង នូវមននុស័យផង នូវទិ ្ឋ នុស័យផង នូវវចិិកិចឆ នុ- 

ស័យផង កនុងរូបធតុ កនុងអរូបធតុ និងកនុងអបរយិបននៈេនះ បុគគល 

អនក្រពមេ្រព ងេ យមគគ ដ៏្របេសើរេនះ មិនកណំត់ដឹង នូវភវ គនុ- 

ស័យផង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង នូវទិ ្ឋ នុស័យ 

ផង នូវវចិិកិចឆ នុស័យផង កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ ែតបុគគល 

េនះ មិនែមនជមិនកណំត់ដឹង នូវមននុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ 

េទ បុគគលេនះឯង មិនកណំត់ដឹង នូវភវ គនុស័យផង មិន 

កណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង នូវ 

មននុស័យផង នូវទិ ្ឋ នុស័យផង នូវវចិិកិចឆ នុស័យផង កនុង 

ទុកខេវទនេនះ កនុងអបរយិបននៈ បុគគល ដ៏េសស េវៀរែលង 

ែតបុគគលពីរពួក      ែដល្រពមេ្រព ងេ យមគគ     និងបុគគលទី  ៨   េចញ 
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១០០ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

ភវ គនុសយញច  ន បរជិនន្តិ កម គនុសយញច  
បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  
វចិិកិចឆ នុសយញច  ន បរជិនន្តិ ។ េយ យេ  
កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  មននុស- 
យញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិិកិចឆ នុសយញច  ន បរជិ- 
នតិ េ  តេ  អវជិជ នុសយ ំ ន បរជិនតីតិ ។ 
អគគមគគសមងគី  ទុកខ យ េវទនយ េ  តេ  ក- 
ម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  
ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិិកិចឆ នុសយញច  ន បរជិនតិ េន 
ច េ  តេ  អវជិជ នុសយ ំ ន បរជិនតិ េ  វ(១) 
បុគគេ  អបរយិបេនន េ  តេ  កម គនុសយញច  
បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  
វចិិកិចឆ នុសយញច  ន បរជិនតិ អវជិជ នុសយញច  ន 
បរជិនតិ ទ្វិននំ មគគសមងគី នញច  អដ្ឋមកញច  ឋេប ្វ  
អវេស  បុគគ  សព្វតថ កម គនុសយញច  បដិ- 
ឃនុសយញច  មននុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិិកិ- 
ចឆ នុសយញច  ន បរជិនន្តិ អវជិជ នុសយញច  ន បរជិ- 
នន្តិ     ។   េយ       បន    យេ    អវជិជ នុសយ ំ   ន    បរជិនតិ 
     ១   ម.   េស្វវ   ។ 
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១០០ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

មិនកណំត់ដឹង នូវភវ គនុស័យផង មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិ- 

ឃនុស័យផង នូវមននុស័យផង នូវទិ ្ឋ នុស័យផង នូវវចិិកិចឆ នុស័យផង 

កនុងទីទងំអស់ ។ បុគគល  មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង 

នូវបដិឃនុស័យផង នូវមននុស័យផង នូវទិ ្ឋ នុស័យផង នូវវចិិ- 

កិចឆ នុស័យផង កនុងទី  បុគគលេនះ មិនកណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យ 

កនុងទីេនះឬ ។ បុគគល អនក្រពមេ្រព ងេ យមគគដ៏្របេសើរេនះ មិន 

កណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង នូវមននុ- 

ស័យផង នូវទិ ្ឋ នុស័យផង នូវវចិិកិចឆ នុស័យផង កនុងទុកខេវទនេនះ 

ែតបុគគលេនះ មិនែមនជមិនកណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យ កនុងទុកខេវទន 

េនះេទ បុគគលេនះឯង មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវ 

បដិឃនុស័យផង នូវមននុស័យផង នូវទិ ្ឋ នុស័យផង នូវវចិិ- 

កិចឆ នុស័យផង មិនកណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យផង កនុងអបរយិបននៈ 

េនះ បុគគល ដ៏េសស េវៀរែលង ែតបុគគលពីរពួក ែដល្រពមេ្រព ង 

េ យមគគ និងបុគគលទី ៨ េចញ មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យ 

ផង នូវបដិឃនុស័យផង នូវមននុស័យផង នូវទិ ្ឋ នុស័យផង 

នូវវចិិកិចឆ នុស័យផង មិនកណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យផង កនុងទីទងំ 

អស់   ។   មួយយ៉ងេទៀត   បុគគល    មិនកណំត់ដឹង   នូវអវជិជ នុស័យ 
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១០១ 

អនុសយយមេក   បរញិញ េ  

េ  តេ  កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  
មននុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិិកិចឆ នុសយញច  
ន បរជិនតីតិ ។ អដ្ឋមេក កមធតុយ តីសុ 
េវទនសុ របូធតុយ អរបូធតុយ េ  តេ  អ- 
វជិជ នុសយញច  កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  
មននុសយញច  ន បរជិនតិ េន ច េ  តេ  
ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិកិិចឆ នុសយញច  ន បរជិនតិ េ  
វ បុគគេ  អបរយិបេនន េ  តេ  អវជិជ នុសយញច  
ន បរជិនតិ កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  
មននុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិិកិចឆ នុសយញច  ន 
បរជិនតិ អនគមិមគគសមងគី  ទុកខ យ េវទនយ 
េ  តេ  អវជិជ នុសយញច  កម គនុសយញច  
មននុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិិកិចឆ នុសយញច  
ន បរជិនតិ េន ច េ  តេ  បដិឃនុសយ ំ
ន បរជិនតិ េ  វ បុគគេ  កមធតុយ ទ្វីសុ 
េវទនសុ េ  តេ  អវជិជ នុសយញច  បដិឃនុ- 
សយញច  មននុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិិកិចឆ - 
នុសយញច  ន បរជិនតិ េន ច េ  តេ  
កម គនុសយ ំ       ន      បរជិនតិ        េ        វ      បុគគេ  
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១០១ 

អនុសយយមកៈ   បរញិញ រៈ 

កនុងទី  បុគគលេនះ មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវ 

បដិឃនុស័យផង នូវមននុស័យផង នូវទិ ្ឋ នុស័យផង នូវវចិិកិចឆ - 

នុស័យផង កនុងទីេនះឬ ។ បុគគលទី ៨ េនះ មិនកណំត់ដឹង នូវ 

អវជិជ នុស័យផង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង នូវ 

មននុស័យផង កនុងេវទន ៣ េនះ កនុងកមធតុ កនុងរូបធតុ និងកនុង 

អរូបធតុ ែតបុគគលេនះ មិនែមនជមិនកណំត់ដឹង នូវទិ ្ឋ នុស័យផង 

នូវវចិិកិចឆ នុស័យផង កនុងេវទន ៣ េនះេទ បុគគលេនះឯង មិនកណំត់ 

ដឹង នូវអវជិជ នុស័យផង មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវ 

បដិឃនុស័យផង នូវមននុស័យផង នូវទិ ្ឋ នុស័យផង នូវវចិិកិចឆ នុ- 

ស័យផង កនុងអបរយិបននៈេនះ បុគគល អនក្រពមេ្រព ងេ យអនគមិ- 

មគគេនះ មិនកណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យផង នូវកម គនុស័យផង 

នូវមននុស័យផង នូវទិ ្ឋ នុស័យផង នូវវចិិកិចឆ នុស័យផង កនុងទុកខ- 

េវទនេនះ ែតបុគគលេនះ មិនែមនជមិនកណំត់ដឹង នូវបដិឃនុស័យ 

កនុងទុកខេវទនេនះេទ បុគគលេនះឯង មិនកណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យផង 

នូវបដិឃនុស័យផង នូវមននុស័យផង នូវទិ ្ឋ នុស័យផង នូវវចិិកិចឆ - 

នុស័យផង កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ ែតបុគគលេនះ មិនែមនជ 

មិនកណំត់ដឹង  នូវកម គនុស័យ  កនុងេវទនពីរេនះេទ   បុគគលេនះឯង 
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១០២ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

របូធតុយ អរបូធតុយ អបរយិបេនន េ  តេ  

អវជិជ នុសយញច  ន បរជិនតិ កម គនុសយញច  

បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  

វចិិកិចឆ នុសយញច  ន បរជិនតិ ទ្វិននំ មគគសមងគី នញច  

អដ្ឋមកញច  ឋេប ្វ  អវេស  បុគគ  សព្វតថ 

អវជិជ នុសយញច  ន បរជិនន្តិ កម គនុសយញច  

បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  

វចិិកិចឆ នុសយញច         ន      បរជិនន្តិ       ។ 

 [៦៦]  េយ យេ  កម គនុសយញច  បដិ- 

ឃនុសយញច  មននុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិិ- 

កិចឆ នុសយញច  ភវ គនុសយញច  ន បរជិនតិ េ  

តេ  អវជិជ នុសយ ំ ន បរជិនតីតិ ។ អគគមគគសមងគី  

ទុកខ យ េវទនយ េ  តេ  កម គនុសយញច  

បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  

វចិិកិចឆ នុសយញច  ភវ គនុសយញច  ន បរជិនតិ 

េន      ច      េ        តេ        អវជិជ នុសយ ំ      ន       បរជិនតិ 
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១០២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

មិនកណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យផង មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង 

នូវបដិឃនុស័យផង នូវមននុស័យផង នូវទិ ្ឋ នុស័យផង នូវវចិិកិចឆ - 

នុស័យផង កនុងរូបធតុ កនុងអរូបធតុ និងកនុងអបរយិបននៈេនះ បុគគល 

ដ៏េសស េវៀរែលង ែតបុគគលពីរពួក ែដល្រពមេ្រព ងេ យមគគ និង 

បុគគលទី ៨ េចញ មិនកណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យផង មិនកណំត់ដឹង 

នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង នូវមននុស័យផង នូវ 

ទិ ្ឋ នុស័យផង    នូវវចិិកិចឆ នុស័យផង    កនុងទីទងំអស់    ។ 

 [៦៦] បុគគល  មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវ 

បដិឃនុស័យផង នូវមននុស័យផង នូវទិ ្ឋ នុស័យផង នូវវចិិកិចឆ - 

នុស័យផង នូវភវ គនុស័យផង កនុងទី  បុគគលេនះ មិនកណំត់ដឹង 

នូវអវជិជ នុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ បុគគល អនក្រពមេ្រព ងេ យមគគ 

ដ៏្របេសើរេនះ មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃនុ- 

ស័យផង នូវមននុស័យផង នូវទិ ្ឋ នុស័យផង នូវវចិិកិចឆ - 

នុស័យផង នូវភវ គនុស័យផង កនុងទុកខេវទនេនះ ែតបុគគលេនះ 

មិនែមនជមិនកណំត់ដឹង       នូវអវជិជ នុស័យ        កនុងទុកខេវទនេនះេទ 
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១០៣ 

អនុសយយមេក   បរញិញ េ  

េ  វ បុគគេ  អបរយិបេនន េ  តេ  

កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  មននុស- 

យញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិិកិចឆ នុសយញច  ភវ - 

គនុសយញច  ន បរជិនតិ អវជិជ នុសយញច  ន 

បរជិនតិ ទ្វិននំ មគគសមងគី នញច  អដ្ឋមកញច  ឋេប ្វ  

អវេស  បុគគ  សព្វតថ កម គនុសយញច  

បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  

វចិិកិចឆ នុសយញច  ភវ គនុសយញច  ន បរជិនន្តិ 

អវជិជ នុសយញច  ន បរជិនន្តិ ។ េយ  បន យេ  

អវជិជ នុសយ ំ ន បរជិនតិ េ  តេ  កម- 

គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  

ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិិកិចឆ នុសយញច  ភវ គនុសយញច  

ន បរជិនតីតិ ។ អដ្ឋមេក កមធតុយ តីសុ 

េវទនសុ របូធតុយ អរបូធតុយ េ  តេ  

អវជិជ នុសយញច  កម គនុសយញច  បដិឃនុស- 

យញច       មននុសយញច       ភវ គនុសយញច       ន     បរជិនតិ 
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១០៣ 

អនុសយយមកៈ   បរញិញ រៈ 

បុគគលេនះឯង មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យ 

ផង នូវមននុស័យផង នូវទិ ្ឋ នុស័យផង នូវវចិិកិចឆ នុស័យផង នូវ 

ភវ គនុស័យផង មិនកណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យផង កនុងអបរយិបននៈ 

េនះ បុគគល ដ៏េសស េវៀរែលង ែតបុគគលពីរពួក ែដល្រពមេ្រព ង 

េ យមគគ និងបុគគលទី ៨ េចញ មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យ 

ផង នូវបដិឃនុស័យផង នូវមននុស័យផង នូវទិ ្ឋ នុស័យផង 

នូវវចិិកិចឆ នុស័យផង នូវភវ គនុស័យផង មិនកណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុ- 

ស័យផង កនុងទីទងំអស់ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  មិនកណំត់ 

ដឹង នូវអវជិជ នុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ មិនកណំត់ដឹង នូវកម- 

គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង នូវមននុស័យផង នូវទិ ្ឋ - 

នុស័យផង នូវវចិិកិចឆ នុស័យផង នូវភវ គនុស័យផង កនុងទីេនះឬ ។ 

បុគគលទី ៨ េនះ មិនកណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យផង នូវកម គនុ- 

ស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង នូវមននុស័យផង នូវភវ គនុស័យ 

ផង   កនុងេវទន   ៣   េនះ  កនុងកមធតុ   កនុងរូបធតុ   និងកនុងអរូបធតុ 
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១០៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

េន ច េ  តេ  ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិិកិចឆ នុសយញច  

ន បរជិនតិ េ  វ បុគគេ  អបរយិបេនន េ  

តេ  អវជិជ នុសយញច  ន បរជិនតិ កម គនុ- 

សយញច  បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  ទិ ្ឋ នុ- 

សយញច  វចិិកិចឆ នុសយញច  ភវ គនុសយញច  ន 

បរជិនតិ អនគមិមគគសមងគី  ទុកខ យ េវទនយ 

េ  តេ  អវជិជ នុសយញច  កម គនុសយញច  

មននុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិិកិចឆ នុសយញច  

ភវ គនុសយញច  ន បរជិនតិ េន ច េ  តេ  

បដិឃនុសយ ំ ន បរជិនតិ េ  វ បុគគេ  កម- 

ធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ េ  តេ  អវជិជ នុសយញច  

បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  

វចិិកិចឆ នុសយញច  ភវ គនុសយញច  ន បរជិនតិ 

េន     ច     េ      តេ       កម គនុសយ ំ     ន     បរជិនតិ 
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១០៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ែតបុគគលេនះ មិនែមនជមិនកណំត់ដឹង នូវទិ ្ឋ នុស័យផង នូវវចិិកិចឆ - 

នុស័យផង កនុងេវទន ៣ េនះេទ បុគគលេនះឯង មិនកណំត់ដឹង 

នូវអវជិជ នុស័យផង មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃ- 

នុស័យផង នូវមននុស័យផង នូវទិ ្ឋ នុស័យផង នូវវចិិកិចឆ នុស័យ 

ផង នូវភវ គនុស័យផង កនុងអបរយិបននៈេនះ បុគគល អនក្រពម 

េ្រព ងេ យអនគមិមគគេនះ មិនកណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យផង នូវ 

កម គនុស័យផង នូវមននុស័យផង នូវទិ ្ឋ នុស័យផង នូវវចិិកិចឆ - 

នុស័យផង នូវភវ គនុស័យផង កនុងទុកខេវទនេនះ ែតបុគគលេនះ 

មិនែមនជមិនកណំត់ដឹង នូវបដិឃនុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះេទ បុគគល 

េនះឯង មិនកណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង 

នូវមននុស័យផង នូវទិ ្ឋ នុស័យផង នូវវចិិកិចឆ នុស័យផង នូវ 

ភវ គនុស័យផង កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ ែតបុគគលេនះ 

មិនែមនជមិនកណំត់ដឹង     នូវកម គនុស័យ      កនុងេវទនពីរេនះេទ 
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១០៥ 
អនុសយយមេក   បហីន េ  

េ  វ បុគគេ  របូធតុយ អរបូធតុយ អបរយិ- 

បេនន េ  តេ  អវជិជ នុសយញច  ន បរជិនតិ 

កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  មននុស- 

យញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិិកិចឆ នុសយញច  ភវ គនុស- 

យញច  ន បរជិនតិ ទ្វិននំ មគគសមងគី នញច  អដ្ឋមកញច  

ឋេប ្វ  អវេស  បុគគ  សព្វតថ អវជិជ នុសយញច  

ន បរជិនន្តិ កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  

មននុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិិកិចឆ នុសយញច  

ភវ គនុសយញច         ន       បរជិនន្តិ       ។ 

បរញិញ រ ំ  និដ្ឋិតំ   ។ 

បហីន េ  

 [៦៧]  យស  កម គនុសេយ បហីេន 

តស  បដិឃនុសេយ បហីេនតិ ។ មន្ត  ។ 

យស   បន បដិឃនុសេយ បហីេន តស  

កម គនុសេយ           បហីេនតិ           ។          មន្ត          ។ 
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១០៥ 

អនុសយយមកៈ   បហីន រៈ 

បុគគលេនះឯង មិនកណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យផង មិនកណំត់ដឹង 

នូវកម គនុស័យផង នូវបដិឃនុស័យផង នូវមននុស័យផង នូវ 

ទិ ្ឋ នុស័យផង នូវវចិិកិចឆ នុស័យផង នូវភវ គនុស័យផង កនុងរូបធតុ 

កនុងអរូបធតុ និងកនុងអបរយិបននៈេនះ បុគគល ដ៏េសស េវៀរែលង 

ែតបុគគលពីរពួក ែដល្រពមេ្រព ងេ យមគគ និងបុគគលទី ៨ េចញ មិន 

កណំត់ដឹង នូវអវជិជ នុស័យផង មិនកណំត់ដឹង នូវកម គនុស័យផង 

នូវបដិឃនុស័យផង នូវមននុស័យផង នូវទិ ្ឋ នុស័យផង នូវវចិិកិចឆ - 

នុស័យផង   នូវភវ គនុស័យផង   កនុងទីទងំអស់   ។ 

ចប់   បរញិញ រៈ   ។ 

បហីន រៈ 

 [៦៧] បុគគល  លះបង់កម គនុស័យ បុគគលេនះ លះ 

បង់បដិឃនុស័យឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  លះ 

បង់បដិឃនុស័យ    បុគគលេនះ    លះបង់កម គនុស័យឬ   ។   េអើ   ។ 
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១០៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

យស  កម គនុសេយ បហីេន តស  មននុស- 
េយ បហីេនតិ ។ អនគមិស  កម គនុសេយ 
បហីេន េន ច តស  មននុសេយ បហីេន 
អរហេ  កម គនុសេយ ច បហីេន មននុស- 
េយ ច បហីេន ។ យស   បន មននុសេយ 
បហីេន តស  កម គនុសេយ បហីេនតិ ។ 
មន្ត  ។ យស  កម គនុសេយ បហីេន 

តស  ទិ ្ឋ នុសេយ ។ េប ។ វចិិកិចឆ នុសេយ 
បហីេនតិ ។ មន្ត  ។ យស   បន វចិិកិចឆ - 
នុសេយ បហីេន តស  កម គនុសេយ បហី- 
េនតិ ។ ទ្វិននំ បុគគ នំ វចិិកិចឆ នុសេយ បហីេន  
េន ច េតសំ កម គនុសេយ បហីេន ទ្វិននំ 
បុគគ នំ វចិិកិចឆ នុសេយ ច បហីេន កម គនុ- 
សេយ ច បហីេន ។ យស  កម គនុសេយ 
បហីេន តស  ភវ គនុសេយ ។ េប ។ អវជិជ នុ- 
សេយ បហីេនតិ ។ អនគមិស  កម គនុ- 
សេយ បហីេន េន ច តស  អវជិជ នុសេយ 
បហីេន       អរហេ         កម គនុសេយ       ច       បហីេន 
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១០៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

បុគគល  លះបង់កម គនុស័យ បុគគលេនះ លះបង់មននុស័យ 

ឬ ។ អនគមិបុគគល លះបង់កម គនុស័យ ែតអនគមិបុគគល 

េនះ មិនលះបង់មននុស័យេទ ្រពះអរហន្ត លះបង់កម គនុស័យ 

ផង លះបង់មននុស័យផង ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  លះបង់ 

មននុស័យ បុគគលេនះ លះបង់កម គនុស័យឬ ។ េអើ ។ បុគគល 

 លះបង់កម គនុស័យ បុគគលេនះ លះបង់ទិ ្ឋ នុស័យ ។ េប ។ 

លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  លះ 

បង់វចិិកិចឆ នុស័យ បុគគលេនះ លះបង់កម គនុស័យឬ ។ បុគគលពីរ 

ពួក លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ ែតបុគគលពីរពួកេនះ មិនលះបង់កម គ- 

នុស័យេទ បុគគលពីរពួក លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យផង លះបង់កម គ- 

នុស័យផង ។ បុគគល  លះបង់កម គនុស័យ បុគគលេនះ 

(លះបង់) ភវ គនុស័យ ។ េប ។ លះបង់អវជិជ នុស័យឬ ។ 

អនគមិបុគគល លះបង់កម គនុស័យ ែតអនគមិបុគគលេនះ 

មិនលះបង់អវជិជ នុស័យេទ      ្រពះអរហន្ត      លះបង់កម គនុស័យផង 
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១០៧ 

អនុសយយមេក   បហីន េ  

អវជិជ នុសេយ ច បហីេន ។ យស   បន 

អវជិជ នុសេយ បហីេន តស  កម គនុសេយ 

បហីេនតិ         ។         មន្ត        ។ 

 [៦៨] យស  បដិឃនុសេយ បហីេន តស  

មននុសេយ បហីេនតិ ។ អនគមិស  បដិ- 

ឃនុសេយ បហីេន េន ច តស  មននុសេយ 

បហីេន អរហេ  បដិឃនុសេយ ច បហីេន 

មននុសេយ ច បហីេន ។ យស   បន មន- 

នុសេយ បហីេន តស  បដិឃនុសេយ បហីេន- 

តិ ។ មន្ត  ។ យស  បដិឃនុសេយ បហីេន 

តស  ទិ ្ឋ នុសេយ ។ េប ។ វចិិកិចឆ នុសេយ បហី- 

េនតិ ។ មន្ត  ។ យស   បន វចិិកិចឆ នុ- 

សេយ បហីេន តស  បដិឃនុសេយ បហីេន- 

តិ ។ ទ្វិននំ បុគគ នំ វចិិកិចឆ នុសេយ បហីេន 

េន ច េតសំ បដិឃនុសេយ បហីេន ទ្វិននំ បុគគ- 

នំ វចិិកិចឆ នុសេយ ច បហីេន បដិឃនុសេយ 

ច       បហីេន       ។        យស        បដិឃនុសេយ       បហីេន 
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១០៧ 

អនុសយយមកៈ   បហីន រៈ 

លះបង់អវជិជ នុស័យផង ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  លះបង់ 

អវជិជ នុស័យ     បុគគលេនះ     លះបង់កម គនុស័យឬ     ។   េអើ   ។ 

 [៦៨] បុគគល  លះបង់បដិឃនុស័យ បុគគលេនះ លះ 

បង់មននុស័យឬ ។ អនគមិបុគគល លះបង់បដិឃនុស័យ ែត 

អនគមិបុគគលេនះ មិនលះបង់មននុស័យេទ ្រពះអរហន្ត លះ 

បង់បដិឃនុស័យផង លះបង់មននុស័យផង ។ មួយយ៉ងេទៀត 

បុគគល  លះបង់មននុស័យ បុគគលេនះ លះបង់បដិឃនុស័យឬ ។ 

េអើ ។ បុគគល  លះបង់បដិឃនុស័យ បុគគលេនះ (លះបង់) 

ទិ ្ឋ នុស័យ ។ េប ។ លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត 

បុគគល  លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ បុគគលេនះ លះបងប់ដិឃនុស័យ 

ឬ ។ បុគគលពីរពួក លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ ែតបុគគលពីរពួកេនះ 

មិនលះបង់បដិឃនុស័យេទ បុគគលពីរពួក លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ 

ផង   លះបង់បដិឃនុស័យផង   ។   បុគគល     លះបង់បដិឃនុស័យ 
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១០៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

តស  ភវ គនុសេយ ។ េប ។ អវជិជ នុសេយ 
បហីេនតិ ។ អនគមិស  បដិឃនុសេយ បហីេន 
េន ច តស  អវជិជ នុសេយ បហីេន អរហេ  
បដិឃនុសេយ ច បហីេន អវជិជ នុសេយ ច 
បហីេន ។ យស   បន អវជិជ នុសេយ បហីេន 
តស  បដិឃនុសេយ បហីេនតិ ។ មន្ត  ។ 
 [៦៩]  យស  មននុសេយ បហីេន តស  
ទិ ្ឋ នុសេយ ។ េប ។ វចិិកិចឆ នុសេយ បហី- 
េនតិ ។ មន្ត  ។ យស   បន វចិិកិចឆ - 
នុសេយ បហីេន តស  មននុសេយ បហី- 
េនតិ ។ តិណ្ណំ  បុគគ នំ វចិិកិចឆ នុសេយ បហី- 
េន េន ច េតសំ មននុសេយ បហីេន អរ- 
ហេ  វចិិកិចឆ នុសេយ ច បហីេន មននុស- 
េយ ច បហីេន ។ យស  មននុសេយ ប- 
ហីេន តស  ភវ គនុសេយ ។ េប ។ អវជិជ នុ- 
សេយ បហីេនតិ ។ មន្ត  ។ យស   
បន អវជិជ នុសេយ បហីេន តស  មននុសេយ 
បហីេនតិ       ។       មន្ត        ។ 
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១០៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

បុគគលេនះ (លះបង់) ភវ គនុស័យ ។ េប ។ លះបង់អវជិជ នុ- 

ស័យឬ ។ អនគមិបុគគល លះបង់បដិឃនុស័យ ែតអនគមិបុគគល 

េនះ មិនលះបង់អវជិជ នុស័យេទ ្រពះអរហន្ត លះបង់បដិឃនុស័យ 

ផង លះបង់អវជិជ នុស័យផង ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  លះបង់ 

អវជិជ នុស័យ    បុគគលេនះ    លះបង់បដិឃនុស័យឬ    ។    េអើ    ។ 

 [៦៩] បុគគល  លះបង់មននុស័យ បុគគលេនះ (លះ 

បង់) ទិ ្ឋ នុស័យ ។ េប ។ លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យឬ ។ េអើ ។ 

មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ បុគគលេនះ លះ 

បង់មននុស័យឬ ។ បុគគល ៣ ពួក លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ ែត 

បុគគល ៣ ពួកេនះ មិនលះបង់មននុស័យេទ ្រពះអរហន្ត លះបង់ 

វចិិកិចឆ នុស័យផង លះបង់មននុស័យផង ។ បុគគល  លះបង់ 

មននុស័យ បុគគលេនះ (លះបង់) ភវ គនុស័យ ។ េប ។ 

លះបង់អវជិជ នុស័យឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  

លះបង់អវជិជ នុស័យ    បុគគលេនះ    លះបង់មននុស័យឬ     ។   េអើ   ។ 
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១០៩ 

អនុសយយមេក   បហីន េ  

 [៧០] យស  ទិ ្ឋ នុសេយ បហីេន តស  

វចិិកិចឆ នុសេយ បហីេនតិ ។ មន្ត  ។ យស  

 បន វចិិកិចឆ នុសេយ បហីេន តស  ទិ ្ឋ - 

នុសេយ       បហីេនតិ      ។      មន្ត       ។   េប   ។ 

 [៧១] យស  វចិិកិចឆ នុសេយ បហីេន 

តស  ភវ គនុសេយ ។ េប ។ អវជិជ នុសេយ 

បហីេនតិ ។ តិណ្ណំ  បុគគ នំ វចិិកិចឆ នុសេយ 

បហីេន េន ច េតសំ អវជិជ នុសេយ បហីេន 

អរហេ  វចិិកិចឆ នុសេយ ច បហីេន អវជិជ នុស- 

េយ ច បហីេន ។ យស   បន អវជិជ នុសេយ 

បហីេន តស  វចិិកិចឆ នុសេយ បហីេនតិ ។ 

មន្ត          ។ 

 [៧២] យស  ភវ គនុសេយ បហីេន តស  

អវជិជ នុសេយ បហីេនតិ ។ មន្ត  ។ យស  

 បន អវជិជ នុសេយ បហីេន តស  ភវ គ- 

នុសេយ        បហីេនតិ        ។      មន្ត        ។ 
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១០៩ 

អនុសយយមកៈ   បហីន រៈ 

 [៧០] បុគគល  លះបង់ទិ ្ឋ នុស័យ បុគគលេនះ លះបង់ 

វចិិកិចឆ នុស័យឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  លះបង់ 

វចិិកិចឆ នុស័យ បុគគលេនះ លះបង់ទិ ្ឋ នុស័យឬ ។ េអើ ។ េប ។ 

 [៧១] បុគគល  លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ បុគគលេនះ (លះ 

បង់) ភវ គនុស័យ ។ េប ។ លះបង់អវជិជ នុស័យឬ ។ បុគគល 

៣ ពួក លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ ែតបុគគល ៣ ពួកេនះ មិនលះបង់ 

អវជិជ នុស័យេទ ្រពះអរហន្ត លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យផង លះបង់អវជិជ - 

នុស័យផង ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  លះបង់អវជិជ នុស័យ 

បុគគលេនះ    លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យឬ    ។   េអើ   ។ 

 [៧២] បុគគល  លះបង់ភវ គនុស័យ បុគគលេនះ លះ 

បង់អវជិជ នុស័យឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  លះ 

បង់អវជិជ នុស័យ     បុគគលេនះ     លះបង់ភវ គនុស័យឬ     ។   េអើ    ។ 



226 

១១០ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៧៣] យស  កម គនុសេយ ច បដិ- 
ឃនុសេយ ច បហីន តស  មននុសេយ 
បហីេនតិ ។ អនគមិស  កម គនុសេយ ច 
បដិឃនុសេយ ច បហីន េន ច តស  ម- 
ននុសេយ បហីេន អរហេ  កម គនុសេយ 
ច បដិឃនុសេយ ច បហីន មននុសេយ ច 
បហីេន ។ យស   បន មននុសេយ ប- 
ហីេន តស  កម គនុសេយ ច បដិឃនុស- 
េយ ច បហីនតិ ។ មន្ត  ។ យស  កម- 
គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច បហីន តស  

ទិ ្ឋ នុសេយ ។ េប ។ វចិិកិចឆ នុសេយ បហី- 
េនតិ ។ មន្ត  ។ យស   បន វចិិកិចឆ នុ- 
សេយ បហីេន តស  កម គនុសេយ ច 
បដិឃនុសេយ ច បហីនតិ ។ ទ្វិននំ បុគគ នំ 
វចិិកិចឆ នុសេយ បហីេន េន ច េតសំ កម- 
គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច បហីន ទ្វិននំ 

បុគគ នំ វចិិកិចឆ នុសេយ ច បហីេន កម- 
គនុសេយ       ច        បដិឃនុសេយ        ច      បហីន       ។ 



227 

១១០ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៧៣] បុគគល  លះបង់កម គនុស័យ និងបដិឃនុ- 

ស័យ បុគគលេនះ លះបង់មននុស័យឬ ។ អនគមិបុគគល លះ 

បង់កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ ែតអនគមិបុគគលេនះ មិនលះ 

បង់មននុស័យេទ ្រពះអរហន្ត លះបង់កម គនុស័យ និងបដិឃ- 

នុស័យផង លះបង់មននុស័យផង ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  

លះបង់មននុស័យ បុគគលេនះ លះបង់កម គនុស័យ និងបដិឃ- 

នុស័យឬ ។ េអើ ។ បុគគល  លះបង់កម គនុស័យ និង 

បដិឃនុស័យ បុគគលេនះ (លះបង់) ទិ ្ឋ នុស័យ ។ េប ។ លះ 

បង់វចិិកិចឆ នុស័យឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  លះ 

បង់វចិិកិចឆ នុស័យ បុគគលេនះ លះបង់កម គនុស័យ និងបដិឃ- 

នុស័យឬ ។ បុគគលពីរពួក លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ ែតបុគគលពីរពួកេនះ 

មិនលះបង់កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យេទ បុគគលពីរពួក លះបង់ 

វចិិកិចឆ នុស័យផង   លះបង់កម គនុស័យ    និងបដិឃនុស័យផង    ។ 
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១១១ 

អនុសយយមេក   បហីន េ  

យស  កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ 

ច បហីន តស  ភវ គនុសេយ ។ េប ។ 

អវជិជ នុសេយ បហីេនតិ ។ អនគមិស  

កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច បហីន 

េន ច តស  អវជិជ នុសេយ បហីេន អរហេ  

កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច បហីន 

អវជិជ នុសេយ ច បហីេន ។ យស   បន អ- 

វជិជ នុសេយ បហីេន តស  កម គនុសេយ ច 

បដិឃនុសេយ      ច      បហីនតិ       ។       មន្ត        ។ 

 [៧៤]  យស  កម គនុសេយ ច បដិ- 

ឃនុសេយ ច មននុសេយ ច បហីន តស  

ទិ ្ឋ នុសេយ ។ េប ។ វចិិកិចឆ នុសេយ បហីេន- 

តិ ។ មន្ត  ។ យស   បន វចិិកិចឆ នុស- 

េយ បហីេន តស  កម គនុសេយ ច បដិឃ- 

នុសេយ ច មននុសេយ ច បហីនតិ ។ 

ទ្វិននំ               បុគគ នំ              វចិិកិចឆ នុសេយ              បហីេន 



229 

១១១ 

អនុសយយមកៈ   បហីន រៈ 

បុគគល  លះបង់កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ បុគគលេនះ 

(លះបង់) ភវ គនុស័យ ។ េប ។ លះបង់អវជិជ នុស័យឬ ។ 

អនគមិបុគគល លះបង់កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ ែត 

អនគមិបុគគលេនះ មិនលះបង់អវជិជ នុស័យេទ ្រពះអរហន្ត លះបង់ 

កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យផង លះបង់អវជិជ នុស័យផង ។ 

មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  លះបង់អវជិជ នុស័យ បុគគលេនះ លះ 

បង់កម គនុស័យ     និងបដិឃនុស័យឬ     ។    េអើ    ។ 

 [៧៤] បុគគល  លះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ 

និងមននុស័យ បុគគលេនះ (លះបង់) ទិ ្ឋ នុស័យ ។ េប ។ 

លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  

លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ បុគគលេនះ លះបង់កម គនុស័យ បដិឃ- 

នុស័យ    និងមននុស័យឬ    ។    បុគគលពីរពួក    លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ 
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េន ច េតសំ កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ 
ច មននុសេយ ច បហីន អនគមិស  វចិិកិចឆ - 
នុសេយ ច កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ 
ច បហីន េន ច តស  មននុសេយ បហីេន អរ- 
ហេ  វចិិកិចឆ នុសេយ ច បហីេន កម គនុស- 
េយ ច បដិឃនុសេយ ច មននុសេយ ច បហី- 
ន ។ យស  កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ 
ច មននុសេយ ច បហីន តស  ភវ គនុសេយ 
។ េប ។ អវជិជ នុសេយ បហីេនតិ ។ មន្ត  ។ 
យស   បន អវជិជ នុសេយ បហីេន តស  កម- 
គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច មននុសេយ 

ច    បហីនតិ     ។     មន្ត      ។ 
 [៧៥]  យស  កម គនុសេយ ច បដិ- 
ឃនុសេយ ច មននុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ 
ច បហីន តស  វចិិកិចឆ នុសេយ បហីេនតិ ។ 
មន្ត  ។ យស   បន វចិិកិចឆ នុសេយ បហី- 

េន តស  កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ 
ច      មននុសេយ      ច      ទិ ្ឋ នុសេយ      ច    បហីនតិ     ។ 
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ែតបុគគលពីរពួកេនះ មិនលះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ និង 

មននុស័យេទ អនគមិបុគគល លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កម គនុ- 

ស័យ និងបដិឃនុស័យ ែតអនគមិបុគគលេនះ មិនលះបង់មន- 

នុស័យេទ ្រពះអរហន្ត លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យផង លះបង់កម គនុ- 

ស័យ បដិឃនុស័យ និងមននុស័យផង ។ បុគគល  លះបង់ 

កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ និងមននុស័យ បុគគលេនះ (លះ 

បង់) ភវ គនុស័យ ។ េប ។ លះបង់អវជិជ នុស័យឬ ។ េអើ ។ 

មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  លះបង់អវជិជ នុស័យ បុគគលេនះ លះ 

បង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ និងមននុស័យឬ ។ េអើ ។ 

 [៧៥] បុគគល  លះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ 

មននុស័យ និងទិ ្ឋ នុស័យ បុគគលេនះ លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យឬ ។ 

េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ បុគគលេនះ 

លះបង់កម គនុស័យ  បដិឃនុស័យ  មននុស័យ  និងទិ ្ឋ នុស័យឬ  ។ 
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អនុសយយមេក   បហីន េ  

ទ្វិននំ បុគគ នំ វចិិកិចឆ នុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ 

ច បហីន េន ច េតសំ កម គនុសេយ 

ច បដិឃនុសេយ ច មននុសេយ ច បហីន 

អនគមិស  វចិិកិចឆ នុសេយ ច កម គនុស- 

េយ ច បដិឃនុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច បហី- 

ន េន ច តស  មននុសេយ បហីេន អរហេ  

វចិិកិចឆ នុសេយ ច បហីេន កម គនុសេយ 

ច បដិឃនុសេយ ច មននុសេយ ច ទិ ្ឋ នុស- 

េយ      ច     បហីន     ។   េប   ។ 

 [៧៦]  យស  កម គនុសេយ ច បដិឃ- 

នុសេយ ច មននុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច 

វចិិកិចឆ នុសេយ ច បហីន តស  ភវ គនុសេយ 

។ េប ។ អវជិជ នុសេយ បហីេនតិ ។ មន្ត  

យស   បន អវជិជ នុសេយ បហីេន តស  

កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច មន- 

នុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច វចិិកិចឆ នុសេយ ច 

បហីនតិ      ។     មន្ត      ។ 
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បុគគលពីរពួក លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ និងទិ ្ឋ នុស័យ ែតបុគគលពីរពួក 

េនះ មិនលះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ និងមននុស័យេទ 

អនគមិបុគគល លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ 

និងទិ ្ឋ នុស័យ ែតអនគមិបុគគលេនះ មិនលះបង់មននុស័យេទ 

្រពះអរហន្ត លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យផង លះបង់កម គនុស័យ បដិ- 

ឃនុស័យ      មននុស័យ     និងទិ ្ឋ នុស័យផង    ។    េប   ។ 

 [៧៦] បុគគល  លះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ 

មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិកិចឆ នុស័យ បុគគលេនះ (លះបង់) 

ភវ គនុស័យ ។ េប ។ លះបង់អវជិជ នុស័យឬ ។ េអើ ។ មួយ 

យ៉ងេទៀត បុគគល  លះបង់អវជិជ នុស័យ បុគគលេនះ លះបង់កម- 

គនុស័យ បដិឃនុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិកិចឆ នុ- 

ស័យឬ      ។   េអើ   ។ 
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 [៧៧] យស  កម គនុសេយ ច បដិឃនុ- 
សេយ ច មននុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច វចិិកិ- 
ចឆ នុសេយ ច ភវ គនុសេយ ច បហីន តស  អ- 
វជិជ នុសេយ បហីេនតិ ។ មន្ត  ។ យស   បន 
អវជិជ នុសេយ បហីេន តស  កម គនុសេយ ច 
បដិឃនុសេយ ច មននុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ 
ច វចិិកិចឆ នុសេយ ច ភវ គនុសេយ ច បហី- 
នតិ    ។     មន្ត     ។ 
 [៧៨] យតថ កម គនុសេយ បហីេន តតថ 
បដិឃនុសេយ បហីេនតិ ។ ន វត្តេព្វ  បហីេនតិ 

 អបបហីេនតិ  ។ យតថ  បន បដិឃនុសេយ 
បហីេន តតថ កម គនុសេយ បហីេនតិ ។ ន 
វត្តេព្វ  បហីេនតិ  អបបហីេនតិ  ។ យតថ 
កម គនុសេយ បហីេន តតថ មននុសេយ 
បហីេនតិ ។ មន្ត  ។ យតថ  បន មន- 
នុសេយ បហីេន តតថ កម គនុសេយ បហី- 
េនតិ ។ របូធតុយ អរបូធតុយ ឯតថ មននុ- 
សេយ         បហីេន        កម គនុសេយ         ន         វត្តេព្វ  



235 

១១៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៧៧] បុគគល  លះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ 

មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ វចិិកិចឆ នុស័យ និងភវ គនុស័យ បុគគល 

េនះ លះបង់អវជិជ នុស័យឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល 

 លះបង់អវជិជ នុស័យ បុគគលេនះ លះបង់កម គនុស័យ បដិ- 

ឃនុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ វចិិកិចឆ នុស័យ និងភវ គ- 

នុស័យឬ     ។    េអើ    ។ 

 [៧៧] បុគគល លះបង់កម គនុស័យ កនុងទី  លះបង់ 

បដិឃនុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ មិនគួរេពលថ លះបង់ផង ថ 

មិនលះបង់ផងេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល លះបង់បដិឃនុស័យ 

កនុងទី  លះបង់កម គនុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ មិនគួរេពលថ 

លះបង់ផង ថ មិនលះបង់ផងេទ ។ បុគគល លះបង់កម គនុស័យ 

កនុងទី  លះបង់មននុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ េអើ ។ មួយ 

យ៉ងេទៀត បុគគល លះបង់មននុស័យ កនុងទី  លះបង់កម - 

គនុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ បុគគល លះបង់មននុស័យ កនុង 

រូបធតុ     និងកនុងអរូបធតុនុ៎ះ     ែតកម គនុស័យ      មិនគួរេពលថ 
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បហីេនតិ  អបបហីេនតិ  កមធតុយ ទ្វីសុ 
េវទនសុ ឯតថ មននុសេយ ច បហីេន កម - 
គនុសេយ ច បហីេន ។ យតថ កម គនុ- 
សេយ បហីេន តតថ ទិ ្ឋ នុសេយ ។ េប ។ វ-ិ 
ចិកិចឆ នុសេយ បហីេនតិ ។ មន្ត  ។ យតថ 

 បន វចិកិិចឆ នុសេយ បហីេន តតថ កម គ- 
នុសេយ បហីេនតិ ។ ទុកខ យ េវទនយ របូធតុយ 
អរបូធតុយ ឯតថ វចិិកិចឆ នុសេយ បហីេន កម - 
គនុសេយ ន វត្តេព្វ  បហីេនតិ  អបបហីេនតិ 

 កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ ឯតថ វចិិកិចឆ នុស- 
េយ ច បហីេន កម គនុសេយ ច បហីេន ។ 
យតថ កម គនុសេយ បហីេន តតថ ភវ គនុស- 
េយ បហីេនតិ ។ ន វត្តេព្វ  បហីេនតិ  អបបហី- 
េនតិ  ។ យតថ  បន ភវ គនុសេយ បហីេន 
តតថ កម គនុសេយ បហីេនតិ ។ ន វត្តេព្វ  
បហីេនតិ  អបបហីេនតិ  ។ យតថ កម - 
គនុសេយ បហីេន តតថ អវជិជ នុសេយ បហី- 
េនតិ ។ មន្ត  ។ យតថ  បន អវជិជ នុសេយ 
បហីេនតិ         តតថ        កម គនុសេយ         បហីេនតិ       ។ 
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១១៥ 

អនុសយយមកៈ   បហីន រៈ 

លះបង់ផង ថ មិនលះបង់ផងេទ លះបង់មននុស័យផង លះបង់ 

កម គនុស័យផង កនុងេវទនពីរន៎ុះ កនុងកមធតុ ។ បុគគល លះ 

បង់កម គនុស័យ កនុងទី  (លះបង់) ទិ ្ឋ នុស័យ ។ េប ។ 

លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល 

លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី  លះបង់កម គនុស័យ កនុងទីេនះ 

ឬ ។ បុគគល លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទុកខេវទននុ៎ះ កនុងរូបធតុ 

និងកនុងអរូបធតុ ែតកម គនុស័យ មិនគួរេពលថ លះបង់ផង 

ថ មិនលះបង់ផងេទ លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យផង លះបង់កម គនុ- 

ស័យផង កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ ។ បុគគល លះបង់កម - 

គនុស័យ កនុងទី  លះបង់ភវ គនុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ មិន 

គួរេពលថ លះបង់ផង ថ មិនលះបង់ផងេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត 

បុគគល លះបង់ភវ គនុស័យ កនុងទី  លះបង់កម គនុស័យ កនុង 

ទីេនះឬ ។ មិនគួរេពលថ លះបង់ផង ថ មិនលះបង់ផងេទ ។ 

បុគគល លះបង់កម គនុស័យ កនុងទី  លះបង់អវជិជ នុស័យ កនុង 

ទីេនះឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល លះបង់អវជិជ នុស័យ 

កនុងទី       លះបង់កម គនុស័យ       កនុងទីេនះឬ       ។       បុគគល 
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១១៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

ទុកខ យ េវទនយ របូធតុយ អរបូធតុយ ឯតថ 
អវជិជ នុសេយ បហីេន កម គនុសេយ ន 
វត្តេព្វ  បហីេនតិ  អបបហីេនតិ  កមធតុយ 
ទ្វីសុ េវទនសុ ឯតថ អវជិជ នុសេយ ច បហីេន 
កម គនុសេយ        ច       បហីេន       ។ 
 [៧៩]  យតថ បដិឃនុសេយ បហីេន តតថ 
មននុសេយ បហីេនតិ ។ ន វត្តេព្វ  បហីេនតិ 

 អបបហីេនតិ  ។ យតថ  បន មននុស- 
េយ បហីេន តតថ បដិឃនុសេយ បហីេនតិ ។ 
ន វត្តេព្វ  បហីេនតិ  អបបហីេនតិ  ។ 
យតថ បដិឃនុសេយ បហីេន តតថ ទិ ្ឋ នុស- 
េយ ។ េប ។ វចិិកិចឆ នុសេយ បហីេនតិ ។ - 
មន្ត  ។ យតថ  បន វចិិកិចឆ នុសេយ បហីេន 
តតថ បដិឃនុសេយ បហីេនតិ ។ កមធតុយ 
ទ្វីសុ េវទនសុ របូធតុយ អរបូធតុយ ឯតថ វចិិ- 
កិចឆ នុសេយ បហីេន បដិឃនុសេយ ន វត្តេព្វ  
បហីេនតិ  អបបហីេនតិ  ទុកខ យ េវទនយ 
ឯតថ វចិិកិចឆ នុសេយ ច បហីេន បដិឃនុសេយ 
ច        បហីេន        ។       យតថ        បដិឃនុសេយ        បហីេន 
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១១៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

លះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ 

ែតកម គនុស័យ មិនគួរេពលថ លះបង់ផង ថ មិនលះបង់ផងេទ 

លះបង់អវជិជ នុស័យផង លះបង់កម គនុស័យផង កនុងេវទនពីរេនះ 

កនុងកមធតុ     ។ 

 [៧៩] បុគគល លះបង់បដិឃនុស័យ កនុងទី  លះបង់ម- 

ននុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ មិនគួរេពលថ លះបង់ផង ថ មិន 

លះបង់ផងេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល លះបង់មននុស័យ កនុង 

ទី  លះបង់បដិឃនុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ មិនគួរេពលថ លះ 

បង់ផង ថ មិនលះបង់ផងេទ ។ បុគគល លះបង់បដិឃនុស័យ 

កនុងទី  (លះបង់) ទិ ្ឋ នុស័យ ។ េប ។ លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ 

កនុងទីេនះឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល លះបង់វចិិកិចឆ - 

នុស័យ កនុងទី  លះបង់បដិឃនុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ បុគគល 

លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ កនុងរូបធតុ 

និងកនុងអរូបធតុ ែតបដិឃនុស័យ មិនគួរេពលថ លះបង់ផង ថ 

មិនលះបង់ផងេទ លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យផង លះបង់បដិឃនុស័យផង 

កនុងទុកខេវទនន៎ុះ      ។     បុគគល      លះបង់បដិឃនុស័យ      កនុងទី  
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១១៧ 

អនុសយយមេក   បហីន េ  

តតថ ភវ គនុសេយ បហីេនតិ ។ ន វត្តេព្វ  បហី- 

េនតិ  អបបហីេនតិ  ។ យតថ  បន ភវ គនុ- 

សេយ បហីេន តតថ បដិឃនុសេយ បហីេនតិ ។ 

ន វត្តេព្វ  បហីេនតិ  អបបហីេនតិ  ។ យតថ 

បដិឃនុសេយ បហីេន តតថ អវជិជ នុសេយ បហី- 

េនតិ ។ មន្ត  ។ យតថ  បន អវជិជ នុសេយ ប- 

ហីេន តតថ បដិឃនុសេយ បហីេនតិ ។ កម- 

ធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ របូធតុយ អរបូធតុយ 

ឯតថ អវជិជ នុសេយ បហីេន បដិឃនុសេយ ន 

វត្តេព្វ  បហីេនតិ  អបបហីេនតិ  ទុកខ យ េវទ- 

នយ ឯតថ អវជិជ នុសេយ ច បហីេន បដិឃនុស- 

េយ    ច    បហីេន    ។ 

 [៨០] យតថ មននុសេយ បហីេន តតថ ទិ ្ឋ - 

នុសេយ ។ េប ។ វចិិកិចឆ នុសេយ បហីេនតិ ។ 

មន្ត      ។     យតថ           បន      វចិិកិចឆ នុសេយ      បហីេន 
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១១៧ 

អនុសយយមកៈ   បហីន រៈ 

លះបង់ភវ គនុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ មិនគួរេពល ថលះបង់ផង 

ថមិនលះបង់ផងេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល លះបង់ភវ - 

គនុស័យ កនុងទី  លះបង់បដិឃនុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ មិន 

គួរេពល ថលះបង់ផង ថមិនលះបង់ផងេទ ។ បុគគល លះបង់ 

បដិឃនុស័យ កនុងទី  លះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ 

េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល លះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងទី  លះ 

បង់បដិឃនុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ បុគគល លះបង់អវជិជ នុស័យ កនុង 

េវទនពីរន៎ុះ កនុងកមធតុ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ែតបដិឃ- 

នុស័យ មិនគួរេពលថ លះបង់ផង ថមិនលះបង់ផងេទ លះបង់ 

អវជិជ នុស័យផង   លះបង់បដិឃនុស័យផង   កនុងទុកខេវទនន៎ុះ   ។ 

 [៨០] បុគគល លះបង់មននុស័យ កនុងទី  (លះបង់) 

ទិ ្ឋ នុស័យ ។ េប ។ លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ 

េអើ    ។    មួយយ៉ងេទៀត    បុគគល     លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ    កនុងទី  
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១១៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

តតថ មននុសេយ បហីេនតិ ។ ទុកខ យ េវទន- 

យ ឯតថ វចិិកិចឆ នុសេយ បហីេន មននុសេយ 

ន វត្តេព្វ  បហីេនតិ  អបបហីេនតិ  កម- 

ធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ របូធតុយ អរបូធតុយ 

ឯតថ វចិិកិចឆ នុសេយ ច បហីេន មននុសេយ 

ច បហីេន ។ យតថ មននុសេយ បហីេន 

តតថ ភវ គនុសេយ បហីេនតិ ។ កមធតុយ 

ទ្វីសុ េវទនសុ ឯតថ មននុសេយ បហីេន ភវ - 

គនុសេយ ន វត្តេព្វ  បហីេនតិ  អបបហីេនតិ 

 របូធតុយ អរបូធតុយ ឯតថ មននុសេយ ច 

បហីេន ភវ គនុសេយ ច បហីេន ។ យតថ  

បន ភវ គនុសេយ បហីេន តតថ មននុសេយ 

បហីេនតិ ។ មន្ត  ។ យតថ មននុសេយ 

បហីេន តតថ អវជិជ នុសេយ បហីេនតិ ។ មន្ត  ។ 

យតថ  បន អវជិជ នុសេយ បហីេន តតថ មន- 

នុសេយ បហីេនតិ ។ ទុកខ យ េវទនយ ឯតថ 

អវជិជ នុសេយ         បហីេន        មននុសេយ       ន       វត្តេព្វ  
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១១៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

លះបង់មននុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ បុគគល លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ 

កនុងទុកខេវទនន៎ុះ ែតមននុស័យ មិនគួរេពលថ លះបង់ផង ថមិន 

លះបង់ផងេទ លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យផង លះបង់មននុស័យផង កនុង 

េវទនពីរន៎ុះ កនុងកមធតុ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ។ បុគគល 

លះបង់មននុស័យ កនុងទី  លះបង់ភវ គនុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ 

បុគគល លះបង់មននុស័យ កនុងេវទនពីរន៎ុះ កនុងកមធតុ ែតភវ - 

គនុស័យ មិនគួរេពល ថលះបង់ផង ថមិនលះបង់ផងេទ លះបង់ 

មននុស័យផង លះបង់ភវ គនុស័យផង កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូប- 

ធតុនុ៎ះ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល លះបង់ភវ គនុស័យ កនុងទី 

 លះបង់មននុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ េអើ ។ បុគគល លះ 

បង់មននុស័យ កនុងទី  លះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ 

េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល លះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងទី 

 លះបង់មននុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ បុគគល លះបង់ 

អវជិជ នុស័យ     កនុងទុកខេវទននុ៎ះ    ែតមននុស័យ     មិនគួរេពល    ថ 
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១១៩ 

អនុសយយមេក   បហីន េ  

បហីេនតិ  អបបហីេនតិ  កមធតុយ ទ្វីសុ 
េវទនសុ របូធតុយ អរបូធតុយ ឯតថ អវជិជ នុ- 
សេយ ច បហីេន មននុសេយ ច បហីេន ។ 
 [៨១]  យតថ ទិ ្ឋ នុសេយ បហីេន តតថ វចិិ- 
កិចឆ នុសេយ បហីេនតិ ។ មន្ត  ។ យតថ  បន 
វចិិកិចឆ នុសេយ បហីេន តតថ ទិ ្ឋ នុសេយ បហី- 
េនតិ     ។     មន្ត     ។   េប   ។ 
 [៨២] យតថ វចិិកិចឆ នុសេយ បហីេន តតថ 
ភវ គនុសេយ បហីេនតិ ។ កមធតុយ តីសុ 
េវទនសុ ឯតថ វចិិកិចឆ នុសេយ បហីេន ភវ គ- 
នុសេយ ន វត្តេព្វ  បហីេនតិ  អបបហីេនតិ  
របូធតុយ អរបូធតុយ ឯតថ វចិិកិចឆ នុសេយ ច 
បហីេន ភវ គនុសេយ ច បហីេន ។ យតថ  
បន ភវ គនុសេយ បហីេន តតថ វចិិកិចឆ នុសេយ 
បហីេនតិ ។ មន្ត  ។ យតថ វចិកិិចឆ នុសេយ 
បហីេន តតថ អវជិជ នុសេយ បហីេនតិ ។ - 
មន្ត  ។ យតថ  បន អវជិជ នុសេយ បហីេន តតថ 
វចិិកិចឆ នុសេយ        បហីេនតិ          ។      មន្ត        ។ 
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១១៩ 

អនុសយយមកៈ   បហីន រៈ 

លះបង់ផង ថមិនលះបង់ផងេទ លះបង់អវជិជ នុស័យផង លះបង់ 

មននុស័យផង កនុងេវទនពីរន៎ុះ កនុងកមធតុ កនុងរូបធតុ និងកនុង 

អរូបធតុ    ។ 

 [៨១] បុគគល លះបង់ទិ ្ឋ នុស័យ កនុងទី  លះបង់ 

វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល 

លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី  លះបង់ទិ ្ឋ នុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ 

េអើ     ។   េប   ។ 

 [៨២] បុគគល លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី  លះបង់ 

ភវ គនុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ បុគគល លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុង 

េវទន ៣ នុ៎ះ កនុងកមធតុ ែតភវ គនុស័យ មិនគួរេពលថ លះ 

បង់ផង ថមិនលះបង់ផងេទ លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យផង លះបង់ 

ភវ គនុស័យផង កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុនុ៎ះ ។ មួយយ៉ង 

េទៀត បុគគល លះបង់ភវ គនុស័យ កនុងទី  លះបង់វចិិកិចឆ នុ- 

ស័យ កនុងទីេនះឬ ។ េអើ ។ បុគគល លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុង 

ទី  លះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ង 

េទៀត បុគគល លះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងទី  លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ 

កនុងទីេនះឬ     ។    េអើ    ។ 
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១២០ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៨៣] យតថ ភវ គនុសេយ បហីេន តតថ 

អវជិជ នុសេយ បហីេនតិ ។ មន្ត  ។ យតថ 

 បន អវជិជ នុសេយ បហីេន តតថ ភវ គនុស- 

េយ បហីេនតិ ។ កមធតុយ តីសុ េវទនសុ 

ឯតថ អវជិជ នុសេយ បហីេន ភវ គនុសេយ ន 

វត្តេព្វ  បហីេនតិ  អបបហីេនតិ  របូធតុយ 

អរបូធតុយ ឯតថ អវជិជ នុសេយ ច បហីេន 

ភវ គនុសេយ        ច      បហីេន       ។ 

 [៨៤] យតថ កម គនុសេយ ច បដិឃ- 

នុសេយ ច បហីន តតថ មននុសេយ បហីេន- 

តិ ។ នតថិ ។ យតថ  បន មននុសេយ បហី- 

េន តតថ កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច 

បហីនតិ ។ របូធតុយ អរបូធតុយ ឯតថ មននុ- 

សេយ បហីេន កម គនុសេយ ច បដិឃនុ- 

សេយ    ច     ន     វត្តព្វ (១)     បហីនតិ         អបបហីនតិ       
     ១   ម.   ន   វត្តេព្វ    ។ 
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១២០ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៨៣] បុគគល លះបង់ភវ គនុស័យ កនុងទី  លះបង់ 

អវជិជ នុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល 

លះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងទី  លះបង់ភវ គនុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ 

បុគគល លះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងេវទន ៣ នុ៎ះ កនុងកមធតុ ែតភវ- 

គនុស័យ មិនគួរេពល ថលះបង់ផង ថមិនលះបង់ផងេទ លះបង់ 

អវជិជ នុស័យផង លះបង់ភវ គនុស័យផង កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូប- 

ធតុនុ៎ះ        ។ 

 [៨៤] បុគគល លះបង់កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ កនុង 

ទី  លះបង់មននុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ មិនមនេទ ។ មួយ 

យ៉ងេទៀត បុគគល លះបង់មននុស័យ កនុងទី  លះបង់កម - 

គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ បុគគល លះបង់ម- 

ននុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុនុ៎ះ ែតកម គនុស័យ និង 

បដិឃនុស័យ      មិនគួរេពល     ថលះបង់ផង     ថមិនលះបង់ផងេទ 
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១២១ 

អនុសយយមេក   បហីន េ  

កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ ឯតថ មននុសេយ 
ច កម គនុសេយ ច បហីន បដិឃនុស- 
េយ ន វត្តេព្វ  បហីេនតិ  អបបហីេនតិ 

 ។ យតថ កម គនុសេយ ច បដិឃនុស- 
េយ ច បហីន តតថ ទិ ្ឋ នុសេយ ។ េប ។ 
វចិិកិចឆ នុសេយ បហីេនតិ ។ នតថិ ។ យតថ  
បន វចិិកិចឆ នុសេយ បហីេន តតថ កម គនុ- 
សេយ ច បដិឃនុសេយ ច បហីនតិ ។ របូធ- 
តុយ អរបូធតុយ ឯតថ វចិិកិចឆ នុសេយ បហីេន 
កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច ន វត្តព្វ  
បហីនតិ  អបបហីនតិ  កមធតុយ ទ្វីសុ េវ- 
ទនសុ ឯតថ វចិិកិចឆ នុសេយ ច កម គនុសេយ 
ច បហីន បដិឃនុសេយ ន វត្តេព្វ  បហីេនតិ  
អបបហីេនតិ  ទុកខ យ េវទនយ ឯតថ វចិិកិចឆ នុ- 
សេយ ច បដិឃនុសេយ ច បហីន កម គនុ- 
សេយ ន វត្តេព្វ  បហីេនតិ  អបបហីេនតិ  ។ 
យតថ កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច បហី- 
ន     តតថ     ភវ គនុសេយ     បហីេនតិ     ។    នតថិ    ។     យតថ 
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១២១ 

អនុសយយមកៈ   បហីន រៈ 

លះបង់មននុស័យ និងកម គនុស័យ កនុងេវទនពីរន៎ុះ កនុងកមធតុ 

ែតបដិឃនុស័យ មិនគួរេពល ថលះបង់ផង ថមិនលះបង់ផង 

េទ ។ បុគគល លះបង់កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ កនុងទី 

 (លះបង់) ទិ ្ឋ នុស័យ ។ េប ។ លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ 

កនុងទីេនះឬ ។ មិនមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល លះ 

បង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី  លះបង់កម គនុស័យ និងបដិឃ- 

នុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ បុគគល លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងរូប- 

ធតុ និងកនុងអរូបធតុនុ៎ះ ែតកម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ មិន 

គួរេពល ថលះបង់ផង ថមិនលះបង់ផងេទ លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ 

និងកម គនុស័យ កនុងេវទនពីរន៎ុះ កនុងកមធតុ ែតបដិឃនុ- 

ស័យ មិនគួរេពល ថលះបង់ផង ថមិនលះបង់ផងេទ លះបង់ 

វចិិកិចឆ នុស័យ និងបដិឃនុស័យ កនុងទុកខេវទនន៎ុះ ែតកម គនុស័យ 

មិនគួរេពល ថលះបង់ផង ថមិនលះបង់ផងេទ ។ បុគគល 

លះបង់កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ កនុងទី  លះបង់ 

ភវ គនុស័យ     កនុងទីេនះឬ     ។     មិនមនេទ    ។     មួយយ៉ងេទៀត 
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១២២ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 បន ភវ គនុសេយ បហីេន តតថ កម គ- 

នុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច បហីនតិ ។ 

ន វត្តព្វ  បហីនតិ  អបបហីនតិ  ។ យតថ ក- 

ម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច បហីន តតថ 

អវជិជ នុសេយ បហីេនតិ ។ នតថិ ។ យតថ  បន 

អវជិជ នុសេយ បហីេន តតថ កម គនុសេយ ច 

បដិឃនុសេយ ច បហីនតិ ។ របូធតុយ អរបូ- 

ធតុយ ឯតថ អវជិជ នុសេយ បហីេន កម គ- 

នុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច ន វត្តព្វ  ប- 

ហីនតិ  អបបហីនតិ  កមធតុយ ទ្វីសុ 

េវទនសុ ឯតថ អវជិជ នុសេយ ច កម គនុសេយ 

ច បហីន បដិឃនុសេយ ន វត្តេព្វ  បហីេនតិ 

 អបបហីេនតិ  ទុកខ យ េវទនយ ឯតថ អវជិជ - 

នុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច បហីន កម - 

គនុសេយ ន វត្តេព្វ  បហីេនតិ  អបបហីេន- 

តិ            ។ 
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១២២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

បុគគល លះបង់ភវ គនុស័យ កនុងទី  លះបង់កម គនុស័យ 

និងបដិឃនុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ បុគគល មិនគួរេពល ថលះ 

បង់ផង ថមិនលះបង់ផងេទ ។ បុគគល លះបង់កម គនុស័យ 

និងបដិឃនុស័យ កនុងទី  លះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ 

មិនមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល លះបង់អវជិជ នុស័យ កនុង 

ទី  លះបង់កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ 

បុគគល លះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុនុ៎ះ ែត 

កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ មិនគួរេពល ថលះបង់ផង ថ 

មិនលះបង់ផងេទ លះបង់អវជិជ នុស័យ និងកម គនុស័យ កនុងេវ- 

ទនពីរន៎ុះ កនុងកមធតុ ែតបដិឃនុស័យ មិនគួរេពល ថលះ 

បង់ផង ថមិនលះបង់ផងេទ លះបង់អវជិជ នុស័យ និងបដិឃនុស័យ 

កនុងទុកខេវទនន៎ុះ ែតកម គនុស័យ មិនគួរេពល ថលះបង់ផង 

ថមិនលះបង់ផងេទ      ។ 
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១២៣ 

អនុសយយមេក   បហីន េ  

 [៨៥] យតថ កម គនុសេយ ច បដិឃ- 
នុសេយ ច មននុសេយ ច បហីន តតថ 
ទិ ្ឋ នុសេយ ។ េប ។ វចិិកិចឆ នុសេយ បហីេន- 
តិ ។ នតថិ ។ យតថ  បន វចិិកិចឆ នុសេយ បហី- 
េន តតថ កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ 
ច មននុសេយ ច បហីនតិ ។ របូធតុយ 
អរបូធតុយ ឯតថ វចិិកិចឆ នុសេយ ច មននុ- 
សេយ ច បហីន កម គនុសេយ ច បដិឃ- 
នុសេយ ច ន វត្តព្វ  បហីនតិ  អបបហីនតិ 

 កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ ឯតថ វចិិកិចឆ នុស- 
េយ ច កម គនុសេយ ច មននុសេយ ច 
បហីន បដិឃនុសេយ ន វត្តេព្វ  បហីេនតិ  
អបបហីេនតិ  ទុកខ យ េវទនយ ឯតថ វចិិកិចឆ នុ- 
សេយ ច បដិឃនុសេយ ច បហីន កម គ- 
នុសេយ ច មននុសេយ ច ន វត្តព្វ  បហីនតិ 

 អបបហីនតិ  ។ យតថ កម គនុសេយ ច 
បដិឃនុសេយ ច មននុសេយ ច បហីន តតថ 
ភវ គនុសេយ     បហីេនតិ     ។      នតថិ     ។     យតថ         បន 
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១២៣ 

អនុសយយមកៈ   បហីន រៈ 

 [៨៥] បុគគល លះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ និង 

មននុស័យ កនុងទី  (លះបង់) ទិ ្ឋ នុស័យ ។ េប ។ លះបង់ 

វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ មិនមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត 

បុគគល លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី  លះបង់កម គនុស័យ បដិ- 

ឃនុស័យ និងមននុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ បុគគល លះបង់វចិិ- 

កិចឆ នុស័យ និងមននុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុនុ៎ះ ែត 

កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ មិនគួរេពល ថលះបង់ផង ថ 

មិនលះបង់ផងេទ លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កម គនុស័យ និងមននុ- 

ស័យ កនុងេវទនពីរន៎ុះ កនុងកមធតុ ែតបដិឃនុស័យ មិនគួរេពល 

ថលះបង់ផង ថមិនលះបង់ផងេទ លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ និងបដិឃ- 

នុស័យ កនុងទុកខេវទនន៎ុះ ែតកម គនុស័យ និងមននុស័យ មិន 

គួរេពល ថលះបង់ផង ថមិនលះបង់ផងេទ ។ បុគគល លះបង់ 

កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ និងមននុស័យ កនុងទី  លះបង់ 

ភវ គនុស័យ     កនុងទីេនះឬ    ។     មិនមនេទ     ។     មួយយ៉ងេទៀត 
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១២៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

ភវ គនុសេយ បហីេន តតថ កម គនុសេយ ច 
បដិឃនុសេយ ច មននុសេយ ច បហីនតិ ។ 
មននុសេយ បហីេន កម គនុសេយ ច បដិ- 
ឃនុសេយ ច ន វត្តព្វ  បហីនតិ  អបបហី- 
នតិ  ។ យតថ កម គនុសេយ ច បដិឃនុ- 
សេយ ច មននុសេយ ច បហីន តតថ អវជិជ - 
នុសេយ បហីេនតិ ។ នតថិ ។ យតថ  បន អវជិជ - 
នុសេយ បហីេន តតថ កម គនុសេយ ច បដិ- 
ឃនុសេយ ច មននុសេយ ច បហីនតិ ។ របូ- 
ធតុយ អរបូធតុយ ឯតថ អវជិជ នុសេយ ច មន- 
នុសេយ ច បហីន កម គនុសេយ ច បដិឃ- 
នុសេយ ច ន វត្តព្វ  បហីនតិ  អបបហីនតិ  
កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ ឯតថ អវជិជ នុសេយ 
ច កម គនុសេយ ច មននុសេយ ច បហីន 
បដិឃនុសេយ ន វត្តេព្វ  បហីេនតិ  អបបហី- 
េនតិ  ទុកខ យ េវទនយ ឯតថ អវជិជ នុសេយ ច 
បដិឃនុសេយ ច បហីន កម គនុសេយ ច 
មននុសេយ ច ន វត្តព្វ  បហីនតិ  អបបហីនត ិ

     ។ 
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អភិធមមបិដក   យមកៈ 

បុគគល លះបង់ភវ គនុស័យ កនុងទី  លះបង់កម គនុស័យ 

បដិឃនុស័យ និងមននុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ បុគគល លះបង់ 

មននុស័យ ែតកម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ មិនគួរេពល ថ 

លះបង់ផង ថមិនលះបង់ផងេទ ។ បុគគល លះបង់កម គនុស័យ 

បដិឃនុស័យ និងមននុស័យ កនុងទី  លះបង់អវជិជ នុស័យ កនុង 

ទីេនះឬ ។ មិនមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល លះបង់ 

អវជិជ នុស័យ កនុងទី  លះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ 

និងមននុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ បុគគល លះបង់អវជិជ នុស័យ និង 

មននុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុនុ៎ះ ែតកម គនុស័យ 

និងបដិឃនុស័យ មិនគួរេពល ថលះបង់ផង ថមិនលះបង់ផងេទ 

លះបង់អវជិជ នុស័យ កម គនុស័យ និងមននុស័យ កនុងេវទនពីរ 

នុ៎ះ កនុងកមធតុ ែតបដិឃនុស័យ មិនគួរេពល ថលះបង់ផង 

ថមិនលះបង់ផងេទ លះបង់អវជិជ នុស័យ និងបដិឃនុស័យ កនុងទុកខ- 

េវទនន៎ុះ ែតកម គនុស័យ និងមននុស័យ មិនគួរេពល ថ 

លះបង់ផង    ថមិនលះបង់ផងេទ    ។ 
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១២៥ 

អនុសយយមេក   បហីន េ  

 [៨៦] យតថ កម គនុសេយ ច បដិឃ- 
នុសេយ ច មននុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច 
បហីន តតថ វចិិកិចឆ នុសេយ បហីេនតិ ។ នតថិ ។ 
យតថ  បន វចិិកិចឆ នុសេយ បហីេន តតថ 
កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច មន- 
នុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច បហីនតិ ។ របូ- 
ធតុយ អរបូធតុយ ឯតថ វចិិកិចឆ នុសេយ ច 
មននុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច បហីន 
កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច ន 
វត្តព្វ  បហីនតិ  អបបហីនតិ  កមធតុ- 
យ ទ្វីសុ េវទនសុ ឯតថ វចិិកិចឆ នុសេយ ច 
កម គនុសេយ ច មននុសេយ ច ទិ ្ឋ នុស- 
េយ ច បហីន បដិឃនុសេយ ន វត្តេព្វ  បហី- 
េនតិ  អបបហីេនតិ  ទុកខ យ េវទនយ ឯតថ 
វចិិកិចឆ នុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច ទិ ្ឋ នុ- 
សេយ ច បហីន កម គនុសេយ ច មន- 
នុសេយ ច ន វត្តព្វ  បហីនតិ  អបបហីនតិ 

     ។    េប    ។ 
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១២៥ 

អនុសយយមកៈ   បហីន រៈ 

 [៨៦] បុគគល លះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ មន- 

នុស័យ និងទិ ្ឋ នុស័យ កនុងទី  លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទីេនះ 

ឬ ។ មិនមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល លះបង់វចិិកិចឆ នុ- 

ស័យ កនុងទី  លះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ មននុ- 

ស័យ និងទិ ្ឋ នុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ បុគគល លះបង់វចិិកិចឆ នុ- 

ស័យ មននុស័យ និងទិ ្ឋ នុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ 

នុ៎ះ ែតកម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ មិនគួរេពល ថលះបង់ 

ផង ថមិនលះបង់ផងេទ លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កម គនុស័យ 

មននុស័យ និងទិ ្ឋ នុស័យ កនុងេវទនពីរន៎ុះ កនុងកមធតុ ែតបដិ- 

ឃនុស័យ មិនគួរេពល ថលះបង់ផង ថមិនលះបង់ផងេទ លះបង់ 

វចិិកិចឆ នុស័យ បដិឃនុស័យ និងទិ ្ឋ នុស័យ កនុងទុកខេវទននុ៎ះ ែត 

កម គនុស័យ និងមននុស័យ មិនគួរេពល ថលះបង់ផង ថ 

មិនលះបង់ផងេទ     ។    េប    ។ 
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១២៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៨៧] យតថ កម គនុសេយ ច បដិឃនុ- 

សេយ ច មននុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច 

វចិិកិចឆ នុសេយ ច បហីន តតថ ភវ គនុសេយ 

បហីេនតិ ។ នតថិ ។ យតថ  បន ភវ គនុសេយ 

បហីេន តតថ កម គនុសេយ ច បដិឃនុស- 

េយ ច មននុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច វចិិ- 

កិចឆ នុសេយ ច បហីនតិ ។ របូធតុយ អរបូធតុ- 

យ ឯតថ ភវ គនុសេយ ច មននុសេយ ច ទិ ្ឋ - 

នុសេយ ច វចិិកិចឆ នុសេយ ច បហីន កម- 

គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច ន វត្តព្វ  

បហីនតិ  អបបហីនតិ  ។ យតថ កម គនុស- 

េយ ច បដិឃនុសេយ ច មននុសេយ ច ទិ ្ឋ - 

នុសេយ ច វចិិកិចឆ នុសេយ ច បហីន តតថ 

អវជិជ នុសេយ បហីេនតិ ។ នតថិ ។ យតថ  បន 

អវជិជ នុសេយ បហីេន តតថ កម គនុសេយ 

ច បដិឃនុសេយ ច មននុសេយ ច ទិ ្ឋ នុ- 

សេយ        ច         វចិិកិចឆ នុសេយ        ច        បហីនតិ         ។ 
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១២៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៨៧] បុគគល លះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ មន- 

នុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី  លះបង់ភវ គនុ- 

ស័យ កនុងទីេនះឬ ។ មិនមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល លះ 

បង់ភវ គនុស័យ កនុងទី  លះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ 

មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ បុគគល 

លះបង់ភវ គនុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិកិចឆ នុស័យ 

កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុនុ៎ះ ែតកម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ 

មិនគួរេពល ថលះបង់ផង ថមិនលះបង់ផងេទ ។ បុគគល លះ 

បង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ និង 

វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី  លះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ 

មិនមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល លះបង់អវជិជ នុស័យ កនុង 

ទី  លះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ មននុស័យ 

ទិ ្ឋ នុស័យ        និងវចិិកិចឆ នុស័យ         កនុងទីេនះឬ        ។        បុគគល 



260 

១២៧ 

អនុសយយមេក   បហីន េ  

របូធតុយ អរបូធតុយ ឯតថ អវជិជ នុសេយ ច 

មននុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច វចិិកិចឆ នុស- 

េយ ច បហីន កម គនុសេយ ច បដិឃ- 

នុសេយ ច ន វត្តព្វ  បហីនតិ  អបបហីនតិ  

កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ ឯតថ អវជិជ នុសេយ 

ច កម គនុសេយ ច មននុសេយ ច ទិ ្ឋ - 

នុសេយ ច វចិកិិចឆ នុសេយ ច បហីន បដិ- 

ឃនុសេយ ន វត្តេព្វ  បហីេនតិ  អបបហី- 

េនតិ  ទុកខ យ េវទនយ ឯតថ អវជិជ នុសេយ 

ច បដិឃនុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច វចិិកិចឆ នុ- 

សេយ ច បហីន កម គនុសេយ ច មននុស- 

េយ    ច     ន      វត្តព្វ       បហីនតិ          អបបហីនតិ         ។ 

 [៨៨]  យតថ កម គនុសេយ ច បដិឃនុ- 

សេយ ច មននុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច 

វចិិកិចឆ នុសេយ ច ភវ គនុសេយ ច បហីន តតថ 

អវជិជ នុសេយ      បហីេនតិ      ។      នតថិ      ។     យតថ         បន 
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១២៧ 

អនុសយយមកៈ   បហីន រៈ 

លះបង់អវជិជ នុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិកិចឆ នុស័យ កនុង 

រូបធតុ និងកនុងអរូបធតុនុ៎ះ ែតកម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ មិន 

គួរេពល ថលះបង់ផង ថមិនលះបង់ផងេទ លះបង់អវជិជ នុស័យ កម- 

គនុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងេវទន 

ពីរន៎ុះ កនុងកមធតុ ែតបដិឃនុស័យ មិនគួរេពល ថលះបង់ផង 

ថមិនលះបង់ផងេទ លះបង់អវជិជ នុស័យ បដិឃនុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ 

និងវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទុកខេវទនន៎ុះ ែតកម គនុស័យ និងមន- 

នុស័យ    មិនគួរេពល    ថលះបង់ផង    ថមិនលះបង់ផងេទ     ។ 

 [៨៨] បុគគល លះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ មន- 

នុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ វចិិកិចឆ នុស័យ និងភវ គនុស័យ កនុងទី  

លះបង់អវជិជ នុស័យ   កនុងទីេនះឬ   ។   មិនមនេទ   ។    មួយយ៉ងេទៀត 
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១២៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

អវជិជ នុសេយ បហីេន តតថ កម គនុសេយ ច 
បដិឃនុសេយ ច មននុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ 
ច វចិកិិចឆ នុសេយ ច ភវ គនុសេយ ច បហីន- 
តិ ។ របូធតុយ អរបូធតុយ ឯតថ អវជិជ នុសេយ 
ច មននុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច វចិិកិចឆ នុស- 
េយ ច ភវ គនុសេយ ច បហីន កម គនុស- 
េយ ច បដិឃនុសេយ ច ន វត្តព្វ  បហីនតិ  
អបបហីនតិ  កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ ឯតថ 
អវជិជ នុសេយ ច កម គនុសេយ ច មននុស- 
េយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច វចិិកិចឆ នុសេយ ច 
បហីន បដិឃនុសេយ ច ភវ គនុសេយ ច ន 
វត្តព្វ  បហីនតិ  អបបហីនតិ  ទុកខ យ េវទ- 
នយ ឯតថ អវជិជ នុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច 
ទិ ្ឋ នុសេយ ច វចិិកិចឆ នុសេយ ច បហីន កម- 
គនុសេយ ច មននុសេយ ច ភវ គនុសេយ 

ច     ន     វត្តព្វ       បហីនតិ           អបបហីនតិ         ។ 
 [៨៩] យស  យតថ កម គនុសេយ បហីេន 

តស       តតថ     បដិឃនុសេយ      បហីេនតិ      ។     ន    វត្តេព្វ  
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១២៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

បុគគល លះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងទី  លះបង់កម គនុស័យ បដិ- 

ឃនុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ វចិិកិចឆ នុស័យ និងភវ គ- 

នុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ បុគគល លះបង់អវជិជ នុស័យ មននុស័យ 

ទិ ្ឋ នុស័យ វចិិកិចឆ នុស័យ និងភវ គនុស័យ កនុងរូបធតុនិងកនុង 

អរូបធតុនុ៎ះ ែតកម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ មិនគួរេពល ថ 

លះបង់ផង ថមិនលះបង់ផងេទ លះបង់អវជិជ នុស័យ កម គនុស័យ 

មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងេវទនពីរន៎ុះ កនុង 

កមធតុ ែតបដិឃនុស័យ និងភវ គនុស័យ មិនគួរេពល ថលះ 

បង់ផង ថមិនលះបង់ផងេទ លះបង់អវជិជ នុស័យ បដិឃនុស័យ 

ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទុកខេវទននុ៎ះ ែតកម គនុស័យ 

មននុស័យ និងភវ គនុស័យ មិនគួរេពល ថលះបង់ផង ថមិន 

លះបង់ផងេទ     ។ 

 [៨៩] បុគគល  លះបង់កម គនុស័យ កនុងទី  បុគគល 

េនះ     លះបង់បដិឃនុស័យ     កនុងទីេនះឬ     ។    មិនគួរេពល     ថ 
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១២៩ 

អនុសយយមេក   បហីន េ  

បហីេនតិ  អបបហីេនតិ  ។ យស   បន 
យតថ បដិឃនុសេយ បហីេន តស  តតថ កម - 
គនុសេយ បហីេនតិ ។ ន វត្តេព្វ  បហីេនតិ  
អបបហីេនតិ  ។ យស  យតថ កម គនុសេយ 
បហីេន តស  តតថ មននុសេយ បហីេនតិ ។ 
អនគមិស  កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ តស  
តតថ កម គនុសេយ បហីេន េន ច តស  
តតថ មននុសេយ បហីេន អរហេ  កមធតុយ 
ទ្វីសុ េវទនសុ តស  តតថ កម គនុសេយ ច 
បហីេន មននុសេយ ច បហីេន ។ យស   បន 
យតថ មននុសេយ បហីេន តស  តតថ កម គ- 
នុសេយ បហីេនតិ ។ អរហេ  របូធតុយ អរបូ- 
ធតុយ តស  តតថ មននុសេយ បហីេន កម- 
គនុសេយ ន វត្តេព្វ  បហីេនតិ  អបបហីេនតិ 
 តេស វ បុគគលស  កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ 

តស  តតថ មននុសេយ ច បហីេន កម គនុ- 
សេយ ច បហីេន ។ យស  យតថ កម គនុសេយ 
បហីេន      តស          តតថ       ទិ ្ឋ នុសេយ        បហីេនតិ      ។ 
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១២៩ 

អនុសយយមកៈ   បហីន រៈ 

លះបង់ផង ថមិនលះបង់ផងេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  

លះបង់បដិឃនុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ លះបង់កម គនុ- 

ស័យ កនុងទីេនះឬ ។ មិនគួរេពល ថលះបង់ផង ថមិនលះបង់ 

ផងេទ ។ បុគគល  លះបង់កម គនុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ 

លះបង់មននុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ អនគមិបុគគលេនះ លះបង់ 

កម គនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ ែតអនគមិបុគគល 

េនះ មិនលះបង់មននុស័យ កនុងេវទនពីរេនះេទ ្រពះអរហន្តេនះ 

លះបង់កម គនុស័យផង លះបង់មននុស័យផង កនុងេវទនពីរេនះ 

កនុងកមធតុ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  លះបង់មននុស័យ 

កនុងទី  បុគគលេនះ លះបង់កម គនុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ 

្រពះអរហន្តេនះ លះបង់មននុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ 

ែតកម គនុស័យ មិនគួរេពល ថលះបង់ផង ថមិនលះបង់ផង 

េទ បុគគលេនះឯង លះបង់មននុស័យផង លះបង់កម គនុស័យ 

ផង កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ ។ បុគគល  លះបង់កម គ- 

នុស័យ   កនុងទី    បុគគលេនះ   លះបង់ទិ ្ឋ នុស័យ   កនុងទីេនះឬ    ។ 
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១៣០ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

មន្ត  ។ យស   បន យតថ ទិ ្ឋ នុស- 

េយ(១) បហីេន តស  តតថ កម គនុសេយ 

បហីេនតិ ។ ទ្វិននំ បុគគ នំ ទុកខ យ េវទនយ 

របូធតុយ អរបូធតុយ េតសំ តតថ ទិ ្ឋ នុសេយ(២) 

បហីេន កម គនុសេយ ន វត្តេព្វ  បហីេនតិ 

 អបបហីេនតិ  េតសំេយវ(៣) បុគគ នំ កម- 

ធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ េតសំ តតថ ទិ ្ឋ នុសេយ(៤) 

បហីេន េន ច េតសំ តតថ កម គនុសេយ 

បហីេន ទ្វិននំ បុគគ នំ ទុកខ យ េវទនយ របូ- 

ធតុយ អរបូធតុយ េតសំ តតថ ទិ ្ឋ នុសេយ(៥) 

បហីេន កម គនុសេយ ន វត្តេព្វ  បហីេនតិ 

 អបបហីេនតិ  េតសំេយវ(៦) បុគគ នំ កម- 

ធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ េតសំ តតថ ទិ ្ឋ នុសេយ(៧) 

ច បហីេន កម គនុសេយ ច បហីេន ។ 

យស  យតថ កម គនុសេយ បហីេន តស  

តតថ       វចិិកិចឆ នុសេយ(៨)      បហីេនតិ      ។       មន្ត        ។ 
     ១-២-៤-៥-៧ ឱ. វចិិកិចឆ នុសេយ ។ ៣-៦ ម. េតសេញញវ ។ ៨ ឱ. តស  តតថ 
ភវ គនុសេយ ។ 
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១៣០ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  លះបង់ទិ ្ឋ នុស័យ កនុងទី 

 បុគគលេនះ លះបង់កម គនុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ បុគគល 

ពីរពួកេនះ លះបង់ទិ ្ឋ នុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ កនុងរូបធតុ និង 

កនុងអរូបធតុ ែតកម គនុស័យ មិនគួរេពល ថលះបង់ផង ថ 

មិនលះបង់ផងេទ បុគគលទងំេនះឯង លះបង់ទិ ្ឋ នុស័យ កនុងេវទន 

ពីរេនះ កនុងកមធតុ ែតបុគគលទងំេនះ មិនលះបង់កម គនុស័យ 

កនុងេវទនពីរេនះេទ បុគគលពីរពួកេនះ លះបង់ទិ ្ឋ នុស័យ កនុងទុកខ- 

េវទនេនះ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ែតកម គនុស័យ មិន 

គួរេពល ថលះបង់ផង ថមិនលះបង់ផងេទ បុគគលទងំេនះឯង 

លះបង់ទិ ្ឋ នុស័យផង លះបង់កម គនុស័យផង កនុងេវទនពីរេនះ 

កនុងកមធតុ ។ បុគគល  លះបង់កម គនុស័យ កនុងទី  

បុគគលេនះ       លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ       កនុងទីេនះឬ       ។     េអើ     ។ 



268 

១៣១ 

អនុសយយមេក   បហីន េ  

យស   បន យតថ វចិិកិចឆ នុសេយ បហីេន តស  

តតថ កម គនុសេយ បហីេនតិ ។ ទ្វិននំ បុគគ នំ 

ទុកខ យ េវទនយ របូធតុយ អរបូធតុយ េតសំ 

តតថ វចិិកិចឆ នុសេយ បហីេន កម គនុសេយ 

ន វត្តេព្វ  បហីេនតិ  អបបហីេនតិ  េតសំ- 

េយវ បុគគ នំ កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ េតសំ 

តតថ វចិិកិចឆ នុសេយ បហីេន េន ច េតសំ តតថ 

កម គនុសេយ បហីេន ទ្វិននំ បុគគ នំ ទុកខ យ 

េវទនយ របូធតុយ អរបូធតុយ េតសំ តតថ វចិិ- 

កិចឆ នុសេយ បហីេន កម គនុសេយ ន វត្តេព្វ  

បហីេនតិ  អបបហីេនតិ  េតសំេយវ បុគគ នំ 

កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ េតសំ តតថ វចិិកិចឆ នុ- 

សេយ ច បហីេន កម គនុសេយ ច បហីេន ។ 

យស  យតថ កម គនុសេយ បហីេន តស  តតថ 

ភវ គនុសេយ     បហីេនតិ    ។    ន    វត្តេព្វ       បហីេនតិ     
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១៣១ 

អនុសយយមកៈ   បហីន រៈ 

មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី  បុគគល 

េនះ លះបង់កម គនុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ បុគគលពីរពួកេនះ 

លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ 

ែតកម គនុស័យ មិនគួរេពល ថលះបង់ផង ថមិនលះបង់ផង 

េទ បុគគលទងំេនះឯង លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុង 

កមធតុ ែតបុគគលទងំេនះ មិនលះបង់កម គនុស័យ កនុងេវទន 

ពីរេនះេទ បុគគលពីរពួកេនះ លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទុកខេវទន 

េនះ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ែតកម គនុស័យ មិនគួរេពល 

ថលះបង់ផង ថមិនលះបង់ផងេទ បុគគលទងំេនះឯង លះបង់វចិិកិចឆ - 

នុស័យផង លះបង់កម គនុស័យផង កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកម- 

ធតុ ។ បុគគល  លះបង់កម គនុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ 

លះបង់ភវ គនុស័យ   កនុងទីេនះឬ    ។   មិនគួរេពល    ថលះបង់ផង 
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១៣២ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

អបបហីេនតិ  ។ យស   បន យតថ ភវ គនុស- 

េយ បហីេន តស  តតថ កម គនុសេយ បហី- 

េនតិ ។ ន វត្តេព្វ  បហីេនតិ  អបបហីេនតិ  ។ 

យស  យតថ កម គនុសេយ បហីេន តស  តតថ 

អវជិជ នុសេយ បហីេនតិ ។ អនគមិស  កម- 

ធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ តស  តតថ កម គនុស- 

េយ បហីេន េន ច តស  តតថ អវជិជ នុសេយ 

បហីេន អរហេ  កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ 

តស  តតថ កម គនុសេយ ច បហីេន អវជិជ - 

នុសេយ ច បហីេន ។ យស   បន យតថ 

អវជិជ នុសេយ បហីេន តស  តតថ កម គនុ- 

សេយ បហីេនតិ ។ អរហេ  ទុកខ យ េវទ- 

នយ របូធតុយ អរបូធតុយ តស  តតថ អវជិជ នុ- 

សេយ បហីេន កម គនុសេយ ន វត្តេព្វ  បហី- 

េនតិ  អបបហីេនតិ  តេស វ បុគគលស  ក- 

មធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ តស  តតថ អវជិជ នុស- 

េយ     ច     បហីេន     កម គនុសេយ      ច     បហីេន     ។ 
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១៣២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ថមិនលះបង់ផងេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  លះបង់ 

ភវ គនុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ លះបង់កម គនុស័យ 

កនុងទីេនះឬ ។ មិនគួរេពល ថលះបង់ផង ថមិនលះបង់ផង 

េទ ។ បុគគល  លះបង់កម គនុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ 

លះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ អនគមិបុគគលេនះ លះបង់ 

កម គនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ ែតអនគមិបុគគល 

េនះ មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងេវទនពីរេនះេទ ្រពះអរហន្តេនះ 

លះបង់កម គនុស័យផង លះបងអ់វជិជ នុស័យផង កនុងេវទនពីរេនះ 

កនុងកមធតុ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  លះបង់អវជិជ នុស័យ 

កនុងទី  បុគគលេនះ លះបង់កម គនុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ ្រពះ 

អរហន្ត លះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ កនុងរូបធតុ និង 

កនុងអរូបធតុ ែតកម គនុស័យ មិនគួរេពល ថលះបង់ផង ថ 

មិនលះបង់ផងេទ បុគគលេនះឯង លះបង់អវជិជ នុស័យផង លះបង់ 

កម គនុស័យផង    កនុងេវទនពីរេនះ    កនុងកមធតុ     ។ 
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១៣៣ 

អនុសយយមេក   បហីន េ  

 [៩០] យស  យតថ បដិឃនុសេយ បហីេន 
តស  តតថ មននុសេយ បហីេនតិ ។ ន វត្តេព្វ  
បហីេនតិ  អបបហីេនតិ  ។ យស   បន យតថ 
មននុសេយ បហីេន តស  តតថ បដិឃនុសេយ 
បហីេនតិ ។ ន វត្តេព្វ  បហីេនតិ  អបបហីេនតិ 

 ។ យស  យតថ បដិឃនុសេយ បហីេន តស  
តតថ ទិ ្ឋ នុសេយ ។ េប ។ វចិិកិចឆ នុសេយ បហី- 
េនតិ ។ មន្ត  ។ យស   បន យតថ វចិិកិចឆ នុ- 
សេយ បហីេន តស  តតថ បដិឃនុសេយ បហី- 
េនតិ ។ ទ្វិននំ បុគគ នំ កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ 
របូធតុយ អរបូធតុយ េតសំ តតថ វចិិកិចឆ នុសេយ 
បហីេន បដិឃនុសេយ ន វត្តេព្វ  បហីេនតិ  
អបបហីេនតិ  េតសំេយវ(១) បុគគ នំ ទុកខ យ 
េវទនយ េតសំ តតថ វចិិកិចឆ នុសេយ បហីេន េន 
ច េតសំ តតថ បដិឃនុសេយ បហីេន ទ្វិននំ បុគគ នំ 
កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ របូធតុយ អរបូធតុយ 
េតសំ តតថ វចិិកិចឆ នុសេយ បហីេន បដិឃនុសេយ 
     ១   ម.   េតសេញញវ   ។ 
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១៣៣ 

អនុសយយមកៈ   បហីន រៈ 

 [៩០] បុគគល  លះបង់បដិឃនុស័យ កនុងទី  បុគគល 

េនះ លះបង់មននុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ មិនគួរេពល ថលះ 

បង់ផង ថមិនលះបង់ផងេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  លះបង់ 

មននុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ លះបង់បដិឃនុស័យ កនុងទី 

េនះឬ ។ មិនគួរេពល ថលះបង់ផង ថមិនលះបង់ផងេទ ។ 

បុគគល  លះបង់បដិឃនុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ (លះបង់) 

ទិ ្ឋ នុស័យ ។ េប ។ លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ េអើ ។ 

មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី  បុគគល 

េនះ លះបង់បដិឃនុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ បុគគលពីរពួកេនះ 

លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ កនុងរូបធតុ 

និងកនុងអរូបធតុ ែតបដិឃនុស័យ មិនគួរេពល ថលះបង់ផង ថ 

មិនលះបង់ផងេទ បុគគលទងំេនះឯង លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទុកខ- 

េវទនេនះ ែតបុគគលទងំេនះ មិនលះបង់បដិឃនុស័យ កនុងទុកខ- 

េវទនេនះេទ បុគគលពីរពួកេនះ លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងេវទនពីរ 

េនះ   កនុងកមធតុ    កនុងរូបធតុ    និងកនុងអរូបធតុ    ែតបដិឃនុស័យ 
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១៣៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

ន វត្តេព្វ  បហីេនតិ  អបបហីេនតិ  េតសំ- 

េយវ បុគគ នំ ទុកខ យ េវទនយ េតសំ តតថ 

វចិិកិចឆ នុសេយ ច បហីេន បដិឃនុសេយ 

ច បហីេន ។ យស  យតថ បដិឃនុសេយ 

បហីេន តស  តតថ ភវ គនុសេយ បហីេនតិ ។ 

ន វត្តេព្វ  បហីេនតិ  អបបហីេនតិ  ។ យស   

បន យតថ ភវ គនុសេយ បហីេន តស  តតថ 

បដិឃនុសេយ បហីេនតិ ។ ន វត្តេព្វ  បហី- 

េនតិ  អបបហីេនតិ  ។ យស  យតថ បដិ- 

ឃនុសេយ បហីេន តស  តតថ អវជិជ នុសេយ 

បហីេនតិ ។ អនគមិស  ទុកខ យ េវទនយ 

តស  តតថ បដិឃនុសេយ បហីេន េន ច តស  

តតថ អវជិជ នុសេយ បហីេន អរហេ  ទុកខ យ 

េវទនយ តស  តតថ បដិឃនុសេយ ច បហីេន 

អវជិជ នុសេយ        ច     បហីេន        ។        យស                បន 
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១៣៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

មិនគួរេពល ថលះបង់ផង ថមិនលះបង់ផងេទ បុគគលទងំេនះឯង 

លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យផង លះបង់បដិឃនុស័យផង កនុងទុកខេវទនេនះ ។ 

បុគគល  លះបង់បដិឃនុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ លះបង់ 

ភវ គនុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ មិនគួរេពល ថលះបង់ផង ថមិន 

លះបង់ផងេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  លះបង់ភវ គនុស័យ 

កនុងទី  បុគគលេនះ លះបង់បដិឃនុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ មិន 

គួរេពល ថលះបង់ផង ថមិនលះបង់ផងេទ ។ បុគគល  លះបង់ 

បដិឃនុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ លះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងទី 

េនះឬ ។ អនគមិបុគគលេនះ លះបង់បដិឃនុស័យ កនុងទុកខេវទន 

េនះ ែតអនគមិបុគគលេនះ មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងទុកខេវទន 

េនះេទ ្រពះអរហន្តេនះ លះបង់បដិឃនុស័យផង លះបង់អវជិជ - 

នុស័យផង      កនុងទុកខេវទនេនះ       ។     មួយយ៉ងេទៀត     បុគគល  
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១៣៥ 

អនុសយយមេក   បហីន េ  

យតថ អវជិជ នុសេយ បហីេន តស  តតថ បដិឃ- 
នុសេយ បហីេនតិ ។ អរហេ  កមធតុយ 
ទ្វីសុ េវទនសុ របូធតុយ អរបូធតុយ តស  តតថ 
អវជិជ នុសេយ បហីេន បដិឃនុសេយ ន វត្តេព្វ  
បហីេនតិ  អបបហីេនតិ  តេស វ បុគគលស  
ទុកខ យ េវទនយ តស  តតថ អវជិជ នុសេយ ច 
បហីេន      បដិឃនុសេយ      ច      បហីេន       ។ 
 [៩១]  យស  យតថ មននុសេយ បហីេន 
តស  តតថ ទិ ្ឋ នុសេយ ។ េប ។ វចិិកិចឆ នុសេយ 
បហីេនតិ ។ មន្ត  ។ យស   បន យតថ វចិិកិ- 
ចឆ នុសេយ បហីេន តស  តតថ មននុសេយ 
បហីេនតិ ។ តិណ្ណំ  បុគគ នំ ទុកខ យ េវទនយ េតសំ 
តតថ វចិិកិចឆ នុសេយ បហីេន មននុសេយ ន 
វត្តេព្វ  បហីេនតិ  អបបហីេនតិ  េតសំេយវ 
បុគគ នំ កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ របូធតុយ 
អរបូធតុយ េតសំ តតថ វចិិកិចឆ នុសេយ បហីេន 
េន ច េតសំ តតថ មននុសេយ បហីេន អរហេ  
ទុកខ យ េវទនយ តស  តតថ វចិិកិចឆ នុសេយ 
បហីេន        មននុសេយ       ន      វត្តេព្វ        បហីេនតិ        
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១៣៥ 

អនុសយយមកៈ   បហីន រៈ 

លះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ លះបង់បដិឃនុស័យ 

កនុងទីេនះឬ ។ ្រពះអរហន្តេនះ លះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងេវទនពីរ 

េនះ កនុងកមធតុ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ែតបដិឃនុស័យ 

មិនគួរេពល ថលះបង់ផង ថមិនលះបង់ផងេទ បុគគលេនះឯង លះ 

បង់អវជិជ នុស័យផង លះបង់បដិឃនុស័យផង កនុងទុកខេវទនេនះ ។ 

 [៩១] បុគគល  លះបង់មននុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ 

(លះបង់) ទិ ្ឋ នុស័យ ។ េប ។ លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទីេនះ 

ឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ 

កនុងទី  បុគគលេនះ លះបង់មននុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ បុគគល 

៣ ពួកេនះ លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ ែតមននុ- 

ស័យ មិនគួរេពល ថលះបង់ផង ថមិនលះបង់ផងេទ បុគគល 

ទងំេនះឯង លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ 

កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ែតបុគគលទងំេនះ មិនលះបង់មននុ- 

ស័យ កនុងេវទនពីរេនះេទ ្រពះអរហន្តេនះ លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ 

កនុងទុកខេវទនេនះ      ែតមននុស័យ      មិនគួរេពលថ     លះបង់ផង 
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១៣៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

អបបហីេនតិ  តេស វ បុគគលស  កមធតុយ 
ទ្វីសុ េវទនសុ របូធតុយ អរបូធតុយ តស  តតថ 
វចិិកិចឆ នុសេយ ច បហីេន មននុសេយ ច 
បហីេន ។ យស  យតថ មននុសេយ បហីេន 
តស  តតថ ភវ គនុសេយ បហីេនតិ ។ អរហេ  
កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ តស  តតថ មននុ- 
សេយ បហីេន ភវ គនុសេយ ន វត្តេព្វ  បហី- 
េនតិ  អបបហីេនតិ  តេស វ បុគគលស  របូ- 
ធតុយ អរបូធតុយ តស  តតថ មននុសេយ 
ច បហីេន ភវ គនុសេយ ច បហីេន ។ យស  

 បន យតថ ភវ គនុសេយ បហីេន តស  
តតថ មននុសេយ បហីេនតិ ។ មន្ត  ។ យស  
យតថ មននុសេយ បហីេន តស  តតថ អវជិជ - 
នុសេយ បហីេនតិ ។ មន្ត  ។ យស   
បន យតថ អវជិជ នុសេយ បហីេន តស  តតថ 
មននុសេយ បហីេនតិ ។ អរហេ  ទុកខ - 
យ េវទនយ តស  តតថ អវជិជ នុសេយ បហី- 
េន         មននុសេយ        ន        វត្តេព្វ          បហីេនតិ          
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១៣៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ថមិនលះបង់ផងេទ បុគគលេនះឯង លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យផង លះបង់ 

មននុស័យផង កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ កនុងរូបធតុ និងកនុង 

អរូបធតុ ។ បុគគល  លះបង់មននុស័យ កនុងទី  បុគគល 

េនះ លះបង់ភវ គនុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ ្រពះអរហន្តេនះ លះ 

បង់មននុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ ែតភវ គនុស័យ 

មិនគួរេពល ថលះបង់ផង ថមិនលះបង់ផងេទ បុគគលេនះឯង 

លះបង់មននុស័យផង លះបង់ភវ គនុស័យផង កនុងរូបធតុ និង 

កនុងអរូបធតុេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  លះបង់ភវ គនុ- 

ស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ លះបង់មននុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ 

េអើ ។ បុគគល  លះបង់មននុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ 

លះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត 

បុគគល  លះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ លះបង់ 

មននុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ ្រពះអរហន្តេនះ លះបង់អវជិជ នុស័យ 

កនុងទុកខេវទនេនះ      ែតមននុស័យ      មិនគួរេពល     ថលះបង់ផង 
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១៣៧ 

អនុសយយមេក   បហីន េ  

អបបហីេនតិ  តេស វ បុគគលស  កមធតុយ 
ទ្វីសុ េវទនសុ របូធតុយ អរបូធតុយ តស  តតថ 
អវជិជ នុសេយ ច បហីេន មននុសេយ ច 
បហីេន      ។ 
 [៩២]  យស  យតថ ទិ ្ឋ នុសេយ បហីេន 
តស  តតថ វចិិកិចឆ នុសេយ បហីេនតិ ។ មន្ត  ។ 
យស   បន យតថ វចិិកិចឆ នុសេយ បហីេន តស  
តតថ ទិ ្ឋ នុសេយ បហីេនតិ ។ មន្ត  ។ េប ។ 
 [៩៣]  យស  យតថ វចិិកិចឆ នុសេយ បហីេន 
តស  តតថ ភវ គនុសេយ បហីេនតិ ។ តិណ្ណំ  
បុគគ នំ កមធតុយ តីសុ(១) េវទនសុ េតសំ 
តតថ វចិិកិចឆ នុសេយ បហីេន ភវ គនុសេយ ន 
វត្តេព្វ  បហីេនតិ  អបបហីេនតិ  េតសំេយវ 
បុគគ នំ របូធតុយ អរបូធតុយ េតសំ តតថ 
វចិិកិចឆ នុសេយ បហីេន េន ច េតសំ តតថ 
ភវ គនុសេយ បហីេន អរហេ  កមធតុយ 
តីសុ េវទនសុ តស  តតថ វចិិកិចឆ នុសេយ បហី- 
េន        ភវ គនុសេយ        ន        វត្តេព្វ         បហីេនតិ         
     ១   ឱ.   ទ្វីសុ   ។ 
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១៣៧ 

អនុសយយមកៈ   បហីន រៈ 

ថមិនលះបង់ផងេទ បុគគលេនះឯង លះបង់អវជិជ នុស័យផង លះបង់ 

មននុស័យផង កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ កនុងរូបធតុ និង 

កនុងអរូបធតុ      ។ 

 [៩២] បុគគល  លះបង់ទិ ្ឋ នុស័យ កនុងទី  បុគគល 

េនះ លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ង 

េទៀត បុគគល  លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ 

លះបង់ទិ ្ឋ នុស័យ      កនុងទីេនះឬ     ។    េអើ   ។   េប   ។ 

 [៩៣] បុគគល  លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី  បុគគល 

េនះ លះបង់ភវ គនុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ បុគគល ៣ ពួកេនះ 

លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងេវទន ៣ េនះ កនុងកមធតុ ែតភវ គ- 

នុស័យ មិនគួរេពល ថលះបង់ផង ថមិនលះបង់ផងេទ បុគគល 

ទងំេនះឯង លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ 

េនះ ែតបុគគលទងំេនះ មិនលះបង់ភវ គនុស័យ កនុងរូបធតុ និង 

កនុងអរូបធតុេនះេទ ្រពះអរហន្តេនះ លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងេវទន 

៣  េនះ  កនុងកមធតុ  ែតភវ គនុស័យ   មិនគួរេពល   ថលះបង់ផង 
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១៣៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

អបបហីេនតិ  តេស វ បុគគលស  របូធតុយ 

អរបូធតុយ តស  តតថ វចិិកិចឆ នុសេយ ច បហី- 

េន ភវ គនុសេយ ច បហីេន ។ យស   បន 

យតថ ភវ គនុសេយ បហីេន តស  តតថ វចិិកិចឆ នុ- 

សេយ បហីេនតិ ។ មន្ត  ។ យស  យតថ វចិិកិចឆ - 

នុសេយ បហីេន តស  តតថ អវជិជ នុសេយ 

បហីេនតិ ។ តិណ្ណំ  បុគគ នំ កមធតុយ តីសុ 

េវទនសុ របូធតុយ អរបូធតុយ េតសំ តតថ 

វចិិកិចឆ នុសេយ បហីេន េន ច េតសំ តតថ 

អវជិជ នុសេយ បហីេន អរហេ  កមធតុយ 

តីសុ េវទនសុ របូធតុយ អរបូធតុយ តស  

តតថ វចិិកិចឆ នុសេយ ច បហីេន អវជិជ នុសេយ 

ច បហីេន ។ យស   បន យតថ អវជិជ នុស- 

េយ បហីេន តស  តតថ វចិិកិចឆ នុសេយ បហី- 

េនតិ    ។    មន្ត      ។ 
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១៣៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ថមិនលះបង់ផងេទ បុគគលេនះឯង លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យផង លះ 

បង់ភវ គនុស័យផង កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះ ។ មួយ 

យ៉ងេទៀត បុគគល  លះបង់ភវ គនុស័យ កនុងទី  បុគគល 

េនះ លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ េអើ ។ បុគគល  

លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ លះបង់អវជិជ នុស័យ 

កនុងទីេនះឬ ។ បុគគល ៣ ពួកេនះ លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងេវទ- 

ន ៣ េនះ កនុងកមធតុ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ែតបុគគល 

ទងំេនះ មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងេវទន ៣ េនះេទ ្រពះអរហន្ត 

េនះ លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យផង លះបង់អវជិជ នុស័យផង កនុងេវទន 

៣ េនះ កនុងកមធតុ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ។ មួយយ៉ង 

េទៀត បុគគល  លះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ លះ 

បង់វចិិកិចឆ នុស័យ      កនុងទីេនះឬ     ។    េអើ    ។ 
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១៣៩ 

អនុសយយមេក   បហីន េ  

 [៩៤] យស  យតថ ភវ គនុសេយ បហីេន 
តស  តតថ អវជិជ នុសេយ បហីេនតិ ។ មន្ត  ។ 
យស   បន យតថ អវជិជ នុសេយ បហីេន 
តស  តតថ ភវ គនុសេយ បហីេនតិ ។ អរហេ  
កមធតុយ តីសុ េវទនសុ តស  តតថ អវជិជ - 
នុសេយ បហីេន ភវ គនុសេយ ន វត្តេព្វ  
បហីេនតិ  អបបហីេនតិ  តេស វ បុគគលស  
របូធតុយ អរបូធតុយ តស  តតថ អវជិជ នុសេយ 
ច       បហីេន       ភវ គនុសេយ       ច       បហីេន        ។ 
 [៩៥]  យស  យតថ កម គនុសេយ ច 
បដិឃនុសេយ ច បហីន តស  តតថ មននុ- 
សេយ បហីេនតិ ។ នតថិ ។ យស   បន 
យតថ មននុសេយ បហីេន តស  តតថ កម- 
គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច បហីនតិ ។ 

អរហេ  របូធតុយ អរបូធតុយ តស  តតថ 
មននុសេយ បហីេន កម គនុសេយ ច 
បដិឃនុសេយ  ច  ន  វត្តព្វ (១ )  បហី -  
នតិ                  អបបហីនតិ                   តេស វ        បុគគលស  
     ១   ម.   ន   វត្តេព្វ    បហីេនតិ      អបបហីេនតិ      ។ 



285 

១៣៩ 

អនុសយយមកៈ   បហីន រៈ 

 [៩៤] បុគគល  លះបង់ភវ គនុស័យ កនុងទី  បុគគល 

េនះ លះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ង 

េទៀត បុគគល  លះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ លះ 

បង់ភវ គនុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ ្រពះអរហន្ត លះបង់អវជិជ នុស័យ 

កនុងេវទន ៣ េនះ កនុងកមធតុ ែតភវ គនុស័យ មិនគួរេពល ថ 

លះបង់ផង ថមិនលះបង់ផងេទ បុគគលេនះឯង លះបង់អវជិជ នុ- 

ស័យផង លះបង់ភវ គនុស័យផង កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះ ។ 

 [៩៥] បុគគល  លះបង់កម គនុស័យ និងបដិឃនុ- 

ស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ លះបង់មននុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ 

មិនមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  លះបង់មននុស័យ 

កនុងទី  បុគគលេនះ លះបង់កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ 

កនុងទីេនះឬ ។ ្រពះអរហន្តេនះ លះបង់មននុស័យ កនុងរូបធតុ 

និងកនុងអរូបធតុេនះ ែតកម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ មិនគួរ 

េពល        ថលះបង់ផង        ថមិនលះបង់ផងេទ       បុគគលេនះឯង 
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១៤០ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ តស  តតថ ម- 

ននុសេយ ច កម គនុសេយ ច បហីន 

បដិឃនុសេយ ន វត្តេព្វ  បហីេនតិ  អបប- 

ហីេនតិ  ។ យស  យតថ កម គនុសេយ 

ច បដិឃនុសេយ ច បហីន តស  តតថ ទិ ្ឋ - 

នុសេយ ។ េប ។ វចិិកិចឆ នុសេយ បហីេនតិ ។ 

នតថិ ។ យស   បន យតថ វចិកិិចឆ នុសេយ 

បហីេន តស  តតថ កម គនុសេយ ច បដិឃ- 

នុសេយ ច បហីនតិ ។ ទ្វិននំ បុគគ នំ របូ- 

ធតុយ អរបូធតុយ េតសំ តតថ វចិិកិចឆ នុស- 

េយ បហីេន កម គនុសេយ ច បដិឃនុ- 

សេយ ច ន វត្តព្វ  បហីនតិ  អបបហីនតិ 

 េតសំេយវ បុគគ នំ កមធតុយ ទ្វីសុ 

េវទនសុ េតសំ តតថ វចិិកិចឆ នុសេយ បហីេន 

េន ច េតសំ តតថ កម គនុសេយ បហីេន 

បដិឃនុសេយ           ន           វត្តេព្វ              បហីេនតិ            
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១៤០ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

លះបង់មននុស័យ និងកម គនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ 

ែតបដិឃនុស័យ មិនគួរេពល ថលះបង់ផង ថមិនលះបង់ផង 

េទ ។ បុគគល  លះបង់កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ កនុង 

ទី  បុគគលេនះ (លះបង់) ទិ ្ឋ នុស័យ ។ េប ។ លះបង់ 

វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ មិនមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត 

បុគគល  លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ លះបង់ 

កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ បុគគលពីរពួក 

េនះ លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះ ែត 

កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ មិនគួរេពល ថលះបង់ផង ថ 

មិនលះបង់ផងេទ បុគគលទងំេនះឯង លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុង 

េវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ ែតបុគគលទងំេនះ មិនលះបង់កម គនុ- 

ស័យ  កនុងេវទនពីរេនះេទ  បដិឃនុស័យ  មិនគួរេពល  ថលះបង់ផង 
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១៤១ 

អនុសយយមេក   បហីន េ  

អបបហីេនតិ  េតសំេយវ បុគគ នំ ទុកខ យ 

េវទនយ េតសំ តតថ វចិិកិចឆ នុសេយ បហីេន 

េន ច េតសំ តតថ បដិឃនុសេយ បហីេន 

កម គនុសេយ ន វត្តេព្វ  បហីេនតិ  អបប- 

ហីេនតិ  ទ្វិននំ បុគគ នំ របូធតុយ អរបូធតុយ 

េតសំ តតថ វចិិកិចឆ នុសេយ បហីេន កម គ- 

នុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច ន វត្តព្វ  បហីនតិ 

 អបបហីនតិ  េតសំេយវ បុគគ នំ កម- 

ធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ េតសំ តតថ វចិិកិចឆ នុ- 

សេយ ច កម គនុសេយ ច បហីន បដិឃ- 

នុសេយ ន វត្តេព្វ  បហីេនតិ  អបបហីេនតិ  

េតសំេយវ បុគគ នំ ទុកខ យ េវទនយ េតសំ 

តតថ វចិិកិចឆ នុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច ប- 

ហីន កម គនុសេយ ន វត្តេព្វ  បហីេនតិ  

អបបហីេនតិ  ។ យស  យតថ កម គនុសេយ 

ច បដិឃនុសេយ ច បហីន តស  តតថ ភវ - 

គនុសេយ      បហីេនតិ     ។     នតថិ      ។       យស           បន 
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១៤១ 

អនុសយយមកៈ   បហីន រៈ 

ថមិនលះបង់ផងេទ បុគគលទងំេនះឯង លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុង 

ទុកខេវទនេនះ ែតបុគគលទងំេនះ មិនលះបង់បដិឃនុស័យ កនុង 

ទុកខេវទនេនះេទ កម គនុស័យ មិនគួរេពល ថលះបង់ផង 

ថមិនលះបង់ផងេទ បុគគលពីរពួកេនះ លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុង 

រូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះ ែតកម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ 

មិនគួរេពល ថលះបង់ផង ថមិនលះបង់ផងេទ បុគគលទងំេនះ 

ឯង លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ និងកម គនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ 

កនុងកមធតុ ែតបដិឃនុស័យ មិនគួរេពល ថលះបង់ផង ថ 

មិនលះបង់ផងេទ បុគគលទងំេនះឯង លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ និងបដិ- 

ឃនុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ ែតកម គនុស័យ មិនគួរេពល ថ 

លះបង់ផង ថមិនលះបង់ផងេទ ។ បុគគល  លះបង់កម គ- 

នុស័យ និងបដិឃនុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ លះបង់ភវ គ- 

នុស័យ   កនុងទីេនះឬ    ។   មិនមនេទ   ។   មួយយ៉ងេទៀត   បុគគល  
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១៤២ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

យតថ ភវ គនុសេយ បហីេន តស  តតថ ក- 
ម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច បហីន- 
តិ ។ ន វត្តព្វ  បហីនតិ  អបបហីនតិ  ។ 
យស  យតថ កម គនុសេយ ច បដិឃនុ- 
សេយ ច បហីន តស  តតថ អវជិជ នុសេយ 
បហីេនតិ ។ នតថិ ។ យស   បន យតថ 
អវជិជ នុសេយ បហីេន តស  តតថ កម គនុ- 
សេយ ច បដិឃនុសេយ ច បហីនតិ ។ អរ- 
ហេ  របូធតុយ អរបូធតុយ តស  តតថ អវជិជ - 
នុសេយ បហីេន កម គនុសេយ ច បដិឃនុ- 
សេយ ច ន វត្តព្វ  បហីនតិ  អបបហីនតិ  
តេស វ បុគគលស  កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ 
តស  តតថ អវជិជ នុសេយ ច កម គនុសេយ 
ច បហីន បដិឃនុសេយ ន វត្តេព្វ  បហីេនតិ 

 អបបហីេនតិ  តេស វ បុគគលស  ទុកខ យ 
េវទនយ តស  តតថ អវជិជ នុសេយ ច បដិឃ- 
នុសេយ ច បហីន កម គនុសេយ ន វត្តេព្វ  
បហីេនតិ              អបបហីេនតិ             ។ 
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១៤២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

លះបង់ភវ គនុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ លះបង់កម គនុស័យ 

និងបដិឃនុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ មិនគួរេពល ថលះបង់ផង ថ 

មិនលះបង់ផងេទ ។ បុគគល  លះបង់កម គនុស័យ និងបដិ- 

ឃនុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ លះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងទី 

េនះឬ ។ មិនមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  លះបង់ 

អវជិជ នុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ លះបង់កម គនុស័យ និង 

បដិឃនុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ ្រពះអរហន្តេនះ លះបង់អវជិជ នុស័យ 

កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះ ែតកម គនុស័យ និងបដិឃនុ- 

ស័យ មិនគួរេពល ថលះបង់ផង ថមិនលះបង់ផងេទ បុគគល 

េនះឯង លះបង់អវជិជ នុស័យ និងកម គនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ 

កនុងកមធតុ ែតបដិឃនុស័យ មិនគួរេពល ថលះបង់ផង ថ 

មិនលះបង់ផងេទ បុគគលេនះឯង លះបង់អវជិជ នុស័យ និងបដិឃនុ- 

ស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ ែតកម គនុស័យ មិនគួរេពល ថលះ 

បង់ផង      ថមិនលះបង់ផងេទ      ។ 
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១៤៣ 

អនុសយយមេក   បហីន េ  

 [៩៦] យស  យតថ កម គនុសេយ ច 
បដិឃនុសេយ ច មននុសេយ ច បហីន 
តស  តតថ ទិ ្ឋ នុសេយ ។ េប ។ វចិិកិចឆ នុសេយ 
បហីេនតិ ។ នតថិ ។ យស   បន យតថ វចិិ- 
កិចឆ នុសេយ បហីេន តស  តតថ កម គនុ- 
សេយ ច បដិឃនុសេយ ច មននុសេយ ច 
បហីនតិ ។ ទ្វិននំ បុគគ នំ របូធតុយ អរបូធតុ- 
យ េតសំ តតថ វចិិកិចឆ នុសេយ បហីេន េន ច 
េតសំ តតថ មននុសេយ បហីេន កម គនុស- 
េយ ច បដិឃនុសេយ ច ន វត្តព្វ  បហីនតិ  
អបបហីេនតិ  េតសំេយវ បុគគ នំ កមធតុយ 
ទ្វីសុ េវទនសុ េតសំ តតថ វចិិកិចឆ នុសេយ បហីេន 
េន ច េតសំ តតថ កម គនុសេយ ច មននុស- 
េយ ច បហីន បដិឃនុសេយ ន វត្តេព្វ  បហីេនតិ 

 អបបហីេនតិ  េតសំេយវ បុគគ នំ ទុកខ យ 
េវទនយ េតសំ តតថ វចិិកិចឆ នុសេយ បហីេន េន 
ច េតសំ តតថ បដិឃនុសេយ បហីេន កម គនុ- 
សេយ    ច     មននុសេយ     ច     ន      វត្តព្វ      បហីនតិ     
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១៤៣ 

អនុសយយមកៈ   បហីន រៈ 

 [៩៦] បុគគល  លះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ 

និងមននុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ លះបង់ទិ ្ឋ នុស័យ ។ េប ។ 

លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ មិនមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត 

បុគគល  លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ លះបង់ 

កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ និងមននុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ 

បុគគលពីរពួកេនះ លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូប- 

ធតុេនះ ែតបុគគលទងំេនះ មិនលះបង់មននុស័យ កនុងរូបធតុ 

និងកនុងអរូបធតុេនះេទ ែតកម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ មិន 

គួរេពល ថលះបង់ផង ថមិនលះបង់ផងេទ បុគគលទងំេនះឯង លះ 

បង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ ែតបុគគលទងំ 

េនះ មិនលះបង់កម គនុស័យ និងមននុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ 

េទ ែតបដិឃនុស័យ មិនគួរេពល ថលះបង់ផង ថមិនលះបង់ 

ផងេទ បុគគលទងំេនះឯង លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ 

ែតបុគគលទងំេនះ មិនលះបង់បដិឃនុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះេទ 

ែតកម គនុស័យ     និងមននុស័យ     មិនគួរេពល     ថលះបង់ផង 
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១៤៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

អបបហីនតិ  អនគមិស  របូធតុយ អរបូធ- 
តុយ តស  តតថ វចិិកិចឆ នុសេយ បហីេន េន 
ច តស  តតថ មននុសេយ បហីេន កម គនុ- 
សេយ ច បដិឃនុសេយ ច ន វត្តព្វ  បហីនតិ 

 អបបហីនតិ  តេស វ បុគគលស  កមធតុយ 
ទ្វីសុ េវទនសុ តស  តតថ វចិិកិចឆ នុសេយ ច 
កម គនុសេយ ច បហីន េន ច តស  តតថ 
មននុសេយ បហីេន បដិឃនុសេយ ន វត្តេព្វ  
បហីេនតិ  អបបហីេនតិ  តេស វ បុគគលស  
ទុកខ យ េវទនយ តស  តតថ វចិិកិចឆ នុសេយ ច 
បដិឃនុសេយ ច បហីន កម គនុសេយ ច 
មននុសេយ ច ន វត្តព្វ  បហីនតិ  អបប- 
ហីនតិ  អរហេ  របូធតុយ អរបូធតុយ 
តស  តតថ វចិិកិចឆ នុសេយ ច មននុសេយ 
ច បហីន កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ 
ច ន វត្តព្វ  បហីនតិ  អបបហីនតិ  
តេស វ បុគគលស  កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ 
តស  តតថ វចិិកិចឆ នុសេយ ច កម គនុសេយ 
ច         មននុសេយ         ច         បហីន         បដិឃនុសេយ 
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១៤៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ថមិនលះបង់ផងេទ អនគមិបុគគលេនះ លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងរូប- 

ធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះ ែតអនគមិបុគគលេនះ មិនលះបង់មន- 

នុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះេទ ែតកម គនុស័យ និង 

បដិឃនុស័យ មិនគួរេពល ថលះបង់ផង ថមិនលះបង់ផងេទ បុគគល 

េនះឯង លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ និងកម គនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ 

កនុងកមធតុ ែតបុគគលេនះ មិនលះបង់មននុស័យ កនុងេវទនពីរ 

េនះេទ ែតបដិឃនុស័យ មិនគួរេពល ថលះបង់ផង ថមិនលះបង់ 

ផងេទ បុគគលេនះឯង លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ និងបដិឃនុស័យ កនុង 

ទុកខេវទនេនះ ែតកម គនុស័យ និងមននុស័យ មិនគួរេពល 

ថលះបង់ផង ថមិនលះបង់ផងេទ ្រពះអរហន្តេនះ លះបង់វចិិកិចឆ នុ- 

ស័យ និងមននុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះ ែតកម - 

គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ មិនគួរេពល ថលះបង់ផង ថមិន 

លះបង់ផងេទ បុគគលេនះឯង លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កម គនុស័យ 

និងមននុស័យ    កនុងេវទនពីរេនះ     កនុងកមធតុ    ែតបដិឃនុស័យ 
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១៤៥ 

អនុសយយមេក   បហីន េ  

ន វត្តេព្វ  បហីេនតិ  អបបហីេនតិ  តេស វ 

បុគគលស  ទុកខ យ េវទនយ តស  តតថ វចិិកិចឆ នុ- 

សេយ ច បដិឃនុសេយ ច បហីន កម គនុ- 

សេយ ច មននុសេយ ច ន វត្តព្វ  បហីនតិ 

 អបបហីនតិ  ។ យស  យតថ កម គនុ- 

សេយ ច បដិឃនុសេយ ច មននុសេយ ច 

បហីន តស  តតថ ភវ គនុសេយ បហីេនតិ ។ 

នតថិ ។ យស   បន យតថ ភវ គនុសេយ បហីេន 

តស  តតថ កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច 

មននុសេយ ច បហីនតិ ។ មននុសេយ បហីេន 

កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច ន វត្តព្វ  

បហីនតិ  អបបហីនតិ  ។ យស  យតថ កម- 

គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច មននុសេយ 

ច បហីន តស  តតថ អវជិជ នុសេយ បហីេន- 

តិ ។ នតថិ ។ យស   បន យតថ អវជិជ នុស- 

េយ បហីេន តស  តតថ កម គនុសេយ ច 

បដិឃនុសេយ      ច      មននុសេយ      ច      បហីនតិ       ។ 
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១៤៥ 

អនុសយយមកៈ   បហីន រៈ 

មិនគួរេពល ថលះបង់ផង ថមិនលះបង់ផងេទ បុគគលេនះឯង លះ 

បង់វចិិកិចឆ នុស័យ និងបដិឃនុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ ែតកម - 

គនុស័យ និងមននុស័យ មិនគួរេពល ថលះបង់ផង ថមិនលះ 

បង់ផងេទ ។ បុគគល  លះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ 

និងមននុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ លះបង់ភវ គនុស័យ កនុងទី 

េនះឬ ។ មិនមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  លះបង់ 

ភវ គនុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ លះបង់កម គនុស័យ បដិឃ- 

នុស័យ និងមននុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ បុគគលេនះ លះបង់ 

មននុស័យ ែតកម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ មិនគួរេពល ថ 

លះបង់ផង ថមិនលះបង់ផងេទ ។ បុគគល  លះបង់កម គនុ- 

ស័យ បដិឃនុស័យ និងមននុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ លះ 

បង់អវជិជ នុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ មិនមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត 

បុគគល  លះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ លះបង់ 

កម គនុស័យ     បដិឃនុស័យ     និងមននុស័យ    កនុងទីេនះឬ    ។ 
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១៤៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

អរហេ  របូធតុយ អរបូធតុយ តស  តតថ 

អវជិជ នុសេយ ច មននុសេយ ច បហីន 

កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច ន វត្តព្វ  

បហីនតិ  អបបហីនតិ  តេស វ បុគគលស  

កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ តស  តតថ អវជិជ - 

នុសេយ ច កម គនុសេយ ច មននុសេយ 

ច បហីន បដិឃនុសេយ ច វត្តេព្វ  បហីេនតិ 

 អបបហីេនតិ  តេស វ បុគគលស  ទុកខ យ 

េវទនយ តស  តតថ អវជិជ នុសេយ ច បដិឃ- 

នុសេយ ច បហីន កម គនុសេយ ច មន- 

នុសេយ ច ន វត្តព្វ  បហីនតិ  អបបហីនតិ  ។ 

 [៩៧]  យស  យតថ កម គនុសេយ ច បដិ- 

ឃនុសេយ ច មននុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច 

បហីន តស  តតថ វចិិកិចឆ នុសេយ បហីេនតិ ។ 

នតថិ ។ យស   បន យតថ វចិិកិចឆ នុសេយ បហីេន 

តស  តតថ កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ 

ច      មននុសេយ      ច     ទិ ្ឋ នុសេយ     ច      បហីនតិ     ។ 



299 

១៤៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

្រពះអរហន្តេនះ លះបង់អវជិជ នុស័យ និងមននុស័យ កនុងរូបធតុ និង 

កនុងអរូបធតុេនះ ែតកម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ មិនគួរេពល 

ថលះបង់ផង ថមិនលះបង់ផងេទ បុគគលេនះឯង លះបង់អវជិជ នុស័យ 

កម គនុស័យ និងមននុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ 

ែតបដិឃនុស័យ មិនគួរេពល ថលះបង់ផង ថមិនលះបង់ផងេទ 

បុគគលេនះឯង លះបង់អវជិជ នុស័យ និងបដិឃនុស័យ កនុងទុកខេវទន 

េនះ ែតកម គនុស័យ និងមននុស័យ មិនគួរេពល ថលះបង់ផង 

ថមិនលះបង់ផងេទ     ។ 

 [៩៧] បុគគល  លះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ 

មននុស័យ និងទិ ្ឋ នុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ លះបង់វចិិកិចឆ - 

នុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ មិនមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  

លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ លះបង់កម គនុស័យ 

បដិឃនុស័យ       មននុស័យ      និងទិ ្ឋ នុស័យ      កនុងទីេនះឬ      ។ 
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១៤៧ 

អនុសយយមេក   បហីន េ  

ទ្វិននំ បុគគ នំ របូធតុយ អរបូធតុយ េតសំ តតថ 
វចិិកិចឆ នុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច បហីន េន 
ច េតសំ តតថ មននុសេយ បហីេន កម គនុ- 
សេយ ច បដិឃនុសេយ ច ន វត្តព្វ  បហីនតិ 

 អបបហីនតិ  េតសំេយវ បុគគ នំ កមធតុយ 
ទ្វីសុ េវទនសុ េតសំ តតថ វចិិកិចឆ នុសេយ ច 
ទិ ្ឋ នុសេយ ច បហីន េន ច េតសំ តតថ កម- 
គនុសេយ ច មននុសេយ ច បហីន បដិឃ- 

នុសេយ ន វត្តេព្វ  បហីេនតិ  អបបហីេនតិ  
េតសំេយវ បុគគ នំ ទុកខ យ េវទនយ េតសំ តតថ 
វចិិកិចឆ នុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច បហីន េន 
ច េតសំ តតថ បដិឃនុសេយ បហីេន កម គនុ- 
សេយ ច មននុសេយ ច ន វត្តព្វ  បហីនតិ  
អបបហីនតិ  អនគមិស  របូធតុយ អរបូ- 
ធតុយ តស  តតថ វចិិកិចឆ នុសេយ ច ទិ ្ឋ - 
នុសេយ ច បហីន េន ច តស  តតថ មននុ- 
សេយ បហីេន កម គនុសេយ ច បដិឃ- 
នុសេយ    ច     ន     វត្តព្វ       បហីនតិ           អបបហីនតិ     
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១៤៧ 

អនុសយយមកៈ   បហីន រៈ 

បុគគលពីរពួកេនះ លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ និងទិ ្ឋ នុស័យ កនុងរូបធតុ 

និងកនុងអរូបធតុេនះ ែតបុគគលទងំេនះ មិនលះបង់មននុស័យ កនុង 

រូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះេទ ែតកម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ 

មិនគួរេពល ថលះបង់ផង ថមិនលះបង់ផងេទ បុគគលទងំេនះ 

ឯង លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ និងទិ ្ឋ នុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុង 

កមធតុ ែតបុគគលទងំេនះ មិនលះបង់កម គនុស័យ និងមន- 

នុស័យ កនុងេវទនពីរេនះេទ ែតបដិឃនុស័យ មិនគួរេពល ថលះ 

បង់ផង ថមិនលះបង់ផងេទ បុគគលទងំេនះឯង លះបង់វចិិកិចឆ នុ- 

ស័យ និងទិ ្ឋ នុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ ែតបុគគលទងំេនះ មិន 

លះបង់បដិឃនុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះេទ ែតកម គនុស័យ និង 

មននុស័យ មិនគួរេពល ថលះបង់ផង ថមិនលះបង់ផងេទ 

អនគមិបុគគលេនះ លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ និងទិ ្ឋ នុស័យ កនុងរូប- 

ធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះ ែតអនគមិបុគគលេនះ មិនលះបង់មន- 

នុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះេទ ែតកម គនុស័យ និង 

បដិឃនុស័យ      មិនគួរេពល     ថលះបង់ផង     ថមិនលះបង់ផងេទ 



302 

១៤៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

តេស វ បុគគលស  កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ 
តស  តតថ វចិិកិចឆ នុសេយ ច កម គនុសេយ 
ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច បហីន េន ច តស  តតថ 
មននុសេយ បហីេន បដិឃនុសេយ ន វត្តេព្វ  
បហីេនតិ  អបបហីេនតិ  តេស វ បុគគលស  
ទុកខ យ េវទនយ តស  តតថ វចិិកិចឆ នុសេយ 
ច បដិឃនុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច បហីន 
កម គនុសេយ ច មននុសេយ ច ន វត្តព្វ  
បហីនតិ  អបបហីនតិ  អរហេ  របូធតុយ 
អរបូធតុយ តស  តតថ វចិិកិចឆ នុសេយ ច មន- 
នុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច បហីន កម គនុ- 
សេយ ច បដិឃនុសេយ ច ន វត្តព្វ  បហីនតិ 

 អបបហីនតិ  តេស វ បុគគលស  កមធតុយ 
ទ្វីសុ េវទនសុ តស  តតថ វចិិកិចឆ នុសេយ ច 
កម គនុសេយ ច មននុសេយ ច ទិ ្ឋ នុ- 
សេយ ច បហីន បដិឃនុសេយ ន វត្តេព្វ  
បហីេនតិ  អបបហីេនតិ  តេស វ បុគគលស  
ទុកខ យ េវទនយ តស  តតថ វចិិកិចឆ នុសេយ 
ច        បដិឃនុសេយ       ច       ទិ ្ឋ នុសេយ       ច      បហីន 
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១៤៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

បុគគលេនះឯង លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កម គនុស័យ និងទិ ្ឋ នុ- 

ស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ ែតបុគគលេនះ មិនលះបង់ 

មននុស័យ កនុងេវទនពីរេនះេទ ែតបដិឃនុស័យ មិនគួរេពល 

ថលះបង់ផង ថមិនលះបង់ផងេទ បុគគលេនះឯង លះបង់វចិិកិចឆ - 

នុស័យ បដិឃនុស័យ និងទិ ្ឋ នុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ ែតកម- 

គនុស័យ និងមននុស័យ មិនគួរេពល ថលះបង់ផង ថមិន 

លះបង់ផងេទ ្រពះអរហន្តេនះ លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ មននុស័យ 

និងទិ ្ឋ នុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះ ែតកម គនុស័យ 

និងបដិឃនុស័យ មិនគួរេពល ថលះបង់ផង ថមិនលះបង់ផងេទ 

បុគគលេនះឯង លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កម គនុស័យ មននុស័យ 

និងទិ ្ឋ នុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ ែតបដិឃនុស័យ 

មិនគួរេពល ថលះបង់ផង ថមិនលះបង់ផងេទ បុគគលេនះឯង លះ 

បង់វចិិកិចឆ នុស័យ   បដិឃនុស័យ   និងទិ ្ឋ នុស័យ   កនុងទុកខេវទនេនះ 
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១៤៩ 

អនុសយយមេក   បហីន េ  

កម គនុសេយ ច មននុសេយ ច ន វត្តព្វ  

បហីនតិ         អបបហីនតិ         ។   េប   ។ 

 [៩៨] យស  យតថ កម គនុសេយ ច 

បដិឃនុសេយ ច មននុសេយ ច ទិ ្ឋ នុស- 

េយ ច វចិកិិចឆ នុសេយ ច បហីន តស  តតថ 

ភវ គនុសេយ បហីេនតិ ។ នតថិ ។ យស   

បន យតថ ភវ គនុសេយ បហីេន តស  តតថ 

កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច មន- 

នុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច វចិិកិចឆ នុសេយ 

ច បហីនតិ ។ មននុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ 

ច វចិិកិចឆ នុសេយ ច បហីន កម គនុស- 

េយ ច បដិឃនុសេយ ច ន វត្តព្វ  បហីនតិ 

 អបបហីនតិ  ។ យស  យតថ កម គនុ- 

សេយ ច បដិឃនុសេយ ច មននុសេយ 

ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច វចិិកិចឆ នុសេយ ច បហីន 

តស             តតថ             អវជិជ នុសេយ            បហីេនតិ           ។ 
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១៤៩ 

អនុសយយមកៈ   បហីន រៈ 

ែតកម គនុស័យ និងមននុស័យ មិនគួរេពល ថលះបង់ផង ថ 

មិនលះបង់ផងេទ     ។   េប   ។ 

 [៩៨] បុគគល  លះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ 

មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ 

លះបង់ភវ គនុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ មិនមនេទ ។ មួយយ៉ង 

េទៀត បុគគល  លះបង់ភវ គនុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ 

លះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ 

និងវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ បុគគលេនះ លះបង់មននុស័យ 

ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិកិចឆ នុស័យ ែតកម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ 

មិនគួរេពល ថលះបង់ផង ថមិនលះបង់ផងេទ ។ បុគគល  លះបង់ 

កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិកិចឆ - 

នុស័យ   កនុងទី   បុគគលេនះ   លះបង់អវជិជ នុស័យ    កនុងទីេនះឬ   ។ 
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១៥០ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

នតថិ ។ យស   បន យតថ អវជិជ នុសេយ បហីេន 

តស  តតថ កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច 

មននុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច វចិិកិចឆ នុសេយ 

ច បហីនតិ ។ អរហេ  របូធតុយ អរបូធតុយ 

តស  តតថ អវជិជ នុសេយ ច មននុសេយ ច 

ទិ ្ឋ នុសេយ ច វចិិកិចឆ នុសេយ ច បហីន 

កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច ន វត្តព្វ  

បហីនតិ  អបបហីនតិ  តេស វ បុគគលស  

កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ តស  តតថ អវជិជ - 

នុសេយ ច កម គនុសេយ ច មននុសេយ ច 

ទិ ្ឋ នុសេយ ច វចិិកិចឆ នុសេយ ច បហីន 

បដិឃនុសេយ ន វត្តេព្វ  បហីេនតិ  អបប- 

ហីេនតិ  តេស វ បុគគលស  ទុកខ យ េវទនយ 

តស  តតថ អវជិជ នុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច 

ទិ ្ឋ នុសេយ ច វចិិកិចឆ នុសេយ ច បហីន 

កម គនុសេយ ច មននុសេយ ច ន វត្តព្វ  

បហីនតិ             អបបហីនតិ           ។ 
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១៥០ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

មិនមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ 

កនុងទី  បុគគលេនះ លះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ មន- 

នុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ ្រពះ 

អរហន្តេនះ លះបង់អវជិជ នុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ និង 

វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះ ែតកម គនុស័យ 

និងបដិឃនុស័យ មិនគួរេពល ថលះបង់ផង ថមិនលះបង់ផងេទ 

បុគគលេនះឯង លះបង់អវជិជ នុស័យ កម គនុស័យ មននុស័យ 

ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ ែត 

បដិឃនុស័យ មិនគួរេពល ថលះបង់ផង ថមិនលះបង់ផងេទ 

បុគគលេនះឯង លះបង់អវជិជ នុស័យ បដិឃនុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ 

និងវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ ែតកម គនុស័យ និងមន- 

នុស័យ    មិនគួរេពល    ថលះបង់ផង    ថមិនលះបង់ផងេទ     ។ 



308 

១៥១ 

អនុសយយមេក   បហីន េ  

 [៩៩] យស  យតថ កម គនុសេយ ច 
បដិឃនុសេយ ច មននុសេយ ច ទិ ្ឋ នុស- 
េយ ច វចិិកិចឆ នុសេយ ច ភវ គនុសេយ ច 
បហីន តស  តតថ អវជិជ នុសេយ បហីេនតិ ។ 
នតថិ ។ យស   បន យតថ អវជិជ នុសេយ 
បហីេន តស  តតថ កម គនុសេយ ច បដិ- 
ឃនុសេយ ច មននុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ 
ច វចិិកិចឆ នុសេយ ច ភវ គនុសេយ ច បហី- 
នតិ ។ អរហេ  របូធតុយ អរបូធតុយ តស  តតថ 
អវជិជ នុសេយ ច មននុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច 
វចិិកិចឆ នុសេយ ច ភវ គនុសេយ ច បហីន 
កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច ន វត្តព្វ  
បហីនតិ  អបបហីនតិ  តេស វ បុគគលស  
កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ តស  តតថ អវជិជ - 
នុសេយ ច កម គនុសេយ ច មននុសេយ 
ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច វចិិកិចឆ នុសេយ ច បហីន 
បដិឃនុសេយ ច ភវ គនុសេយ ច ន វត្តព្វ  
បហីនតិ                អបបហីនតិ              តេស វ       បុគគលស  
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១៥១ 

អនុសយយមកៈ   បហីន រៈ 

 [៩៩] បុគគល  លះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ មន- 

នុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ វចិិកិចឆ នុស័យ និងភវ គនុស័យ កនុងទី  

បុគគលេនះ លះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ មិនមនេទ ។ មួយ 

យ៉ងេទៀត បុគគល  លះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ លះ 

បង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ វចិិកិចឆ - 

នុស័យ និងភវ គនុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ ្រពះអរហន្តេនះ លះបង់ 

អវជិជ នុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ វចិិកិចឆ នុស័យ និងភវ គនុ- 

ស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះ ែតកម គនុស័យ និងបដិឃ- 

នុស័យ មិនគួរេពល ថលះបង់ផង ថមិនលះបង់ផងេទ បុគគលេនះឯង 

លះបង់អវជិជ នុស័យ កម គនុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិកិ- 

ចឆ នុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ ែតបដិឃនុស័យ និងភវ គ- 

នុស័យ  មិនគួរេពល  ថលះបង់ផង  ថមិនលះបង់ផងេទ  បុគគលេនះឯង 
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១៥២ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

ទុកខ យ េវទនយ តស  តតថ អវជិជ នុសេយ ច 
បដិឃនុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច វចិិកិចឆ នុ- 
សេយ ច បហីន កម គនុសេយ ច មននុ- 
សេយ ច ភវ គនុសេយ ច ន វត្តព្វ  បហី- 
នតិ            អបបហីនតិ             ។ 

អនុេ មំ   និដ្ឋិតំ   ។ 

 [១០០] យស  កម គនុសេយ អបបហី- 
េន តស  បដិឃនុសេយ អបបហីេនតិ ។ - 
មន្ត  ។ យស   បន បដិឃនុសេយ អបប- 
ហីេន តស  កម គនុសេយ អបបហីេនតិ ។ 
មន្ត  ។ យស  កម គនុសេយ អបបហីេន 

តស  មននុសេយ អបបហីេនតិ ។ មន្ត  ។ 
យស   បន មននុសេយ អបបហីេន តស  
កម គនុសេយ អបបហីេនតិ ។ អនគមិស  
មននុសេយ អបបហីេន េន ច តស  កម- 
គនុសេយ អបបហីេន តិណ្ណំ  បុគគ នំ មន- 

នុសេយ ច អបបហីេន កម គនុសេយ ច 
អបបហីេន ។ យស  កម គនុសេយ 
អបបហីេន          តស             ទិ ្ឋ នុសេយ           ។       េប       ។ 
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១៥២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

លះបង់អវជិជ នុស័យ បដិឃនុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិកិចឆ នុស័យ 

កនុងទុកខេវទនេនះ ែតកម គនុស័យ មននុស័យ និងភវ គនុស័យ 

មិនគួរេពល     ថលះបង់ផង    ថមិនលះបង់ផងេទ     ។ 

ចប់   អនុេ ម   ។ 

 [១០០] បុគគល  មិនលះបង់កម គនុស័យ បុគគលេនះ 

មិនលះបង់បដិឃនុស័យឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  

មិនលះបង់បដិឃនុស័យ បុគគលេនះ មិនលះបង់កម គនុស័យឬ ។ 

េអើ ។ បុគគល  មិនលះបង់កម គនុស័យ បុគគលេនះ មិន 

លះបង់មននុស័យឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  មិន 

លះបង់មននុស័យ បុគគលេនះ មិនលះបង់កម គនុស័យឬ ។ 

អនគមិបុគគល មិនលះបង់មននុស័យ ែតអនគមិបុគគលេនះ មនិ 

ែមនជមិនលះបង់កម គនុស័យេទ បុគគល ៣ ពួក មិនលះបង់មន- 

នុស័យផង មិនលះបង់កម គនុស័យផង ។ បុគគល  មិនលះបង់ 

កម គនុស័យ    បុគគលេនះ    (មិនលះបង់)    ទិ ្ឋ នុស័យ    ។   េប   ។ 
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១៥៣ 

អនុសយយមេក   បហីន េ  

វចិិកិចឆ នុសេយ អបបហីេនតិ ។ ទ្វិននំ បុគគ នំ ក- 
ម គនុសេយ អបបហីេន េន ច េតសំ វចិិកិចឆ នុ- 
សេយ អបបហីេន បុថុជជនស  កម គនុសេយ ច 
អបបហីេន វចិកិិចឆ នុសេយ ច អបបហីេន ។ យស  

 បន វចិិកិចឆ នុសេយ អបបហីេន តស  ក- 
ម គនុសេយ អបបហីេនតិ ។ មន្ត  ។ យស  
កម គនុសេយ អបបហីេន តស  ភវ គនុសេយ 
។ េប ។ អវជិជ នុសេយ អបបហីេនតិ ។ មន្ត  ។ 
យស   បន អវជិជ នុសេយ អបបហីេន តស  
កម គនុសេយ អបបហីេនតិ ។ អនគមិស  
អវជិជ នុសេយ អបបហីេន េន ច តស  កម- 
គនុសេយ អបបហីេន តិណ្ណំ  បុគគ នំ អវជិជ នុ- 

សេយ ច អបបហីេន កម គនុសេយ ច អបប- 
ហីេន    ។ 
 [១០១] យស  បដិឃនុសេយ អបបហីេន 
តស  មននុសេយ អបបហីេនតិ ។ មន្ត  ។ 
យស   បន មននុសេយ អបបហីេន 
តស                 បដិឃនុសេយ                 អបបហីេនតិ              ។ 
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១៥៣ 

អនុសយយមកៈ   បហីន រៈ 

មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យឬ ។ បុគគលពីរពួក មិនលះបង់កម- 

គនុស័យ ែតបុគគលពីរពួកេនះ មិនែមនជមិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យេទ 

បុថុជជន មិនលះបង់កម គនុស័យផង មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យផង ។ 

មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ បុគគលេនះ 

មិនលះបង់កម គនុស័យឬ ។ េអើ ។ បុគគល  មិនលះបង់ 

កម គនុស័យ បុគគលេនះ (មិនលះបង់) ភវ គនុស័យ ។ េប ។ 

មិនលះបង់អវជិជ នុស័យឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  

មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ បុគគលេនះ មិនលះបង់កម គនុស័យឬ ។ 

អនគមិបុគគល មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ ែតអនគមិបុគគលេនះ មិន 

ែមនជមិនលះបង់កម គនុស័យេទ បុគគល ៣ ពួក មិនលះបង់អវជិជ - 

នុស័យផង    មិនលះបង់កម គនុស័យផង     ។ 

 [១០១] បុគគល  មិនលះបង់បដិឃនុស័យ បុគគលេនះ 

មិនលះបង់មននុស័យឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  មិន 

លះបង់មននុស័យ      បុគគលេនះ      មិនលះបង់បដិឃនុស័យឬ      ។ 
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១៥៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

អនគមិស  មននុសេយ អបបហីេន េន ច 
តស  បដិឃនុសេយ អបបហីេន តិណ្ណំ  បុគគ នំ 
មននុសេយ ច អបបហីេន បដិឃនុសេយ ច 
អបបហីេន ។ យស  បដិឃនុសេយ អបបហីេន 
តស  ទិ ្ឋ នុសេយ ។ េប ។ វចិិកិចឆ នុសេយ អបប- 
ហីេនតិ ។ ទ្វិននំ បុគគ នំ បដិឃនុសេយ អបប- 
ហីេន េន ច េតសំ វចិិកិចឆ នុសេយ អបបហីេន 
បុថុជជនស  បដិឃនុសេយ ច អបបហីេន វចិិ- 
កិចឆ នុសេយ ច អបបហីេន ។ យស   បន 
វចិិកិចឆ នុសេយ អបបហីេន តស  បដិឃនុសេយ 
អបបហីេនតិ ។ មន្ត  ។ យស  បដិឃនុសេយ 
អបបហីេន តស  ភវ គនុសេយ ។ េប ។ អវជិជ - 
នុសេយ អបបហីេនតិ ។ មន្ត  ។ យស   
បន អវជិជ នុសេយ អបបហីេន តស  បដិឃនុ- 
សេយ អបបហីេនតិ ។ អនគមិស  អវជិជ នុសេយ 
អបបហីេន េន ច តស  បដិឃនុសេយ អបបហី- 
េន តិណ្ណំ  បុគគ នំ អវជិជ នុសេយ ច អបបហីេន 
បដិឃនុសេយ      ច      អបបហីេន       ។ 
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១៥៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

អនគមិបុគគល មិនលះបង់មននុស័យ ែតអនគមិបុគគលេនះ មិន 

ែមនជមិនលះបង់បដិឃនុស័យេទ បុគគល ៣ ពួក មិនលះបង់មននុ- 

ស័យផង មិនលះបង់បដិឃនុស័យផង ។ បុគគល  មិនលះបង់ 

បដិឃនុស័យ បុគគលេនះ (មិនលះបង់) ទិ ្ឋ នុស័យ ។ េប ។ មិន 

លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យឬ ។ បុគគលពីរពួក មិនលះបង់បដិឃនុស័យ 

ែតបុគគលទងំេនះ មិនែមនជមិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យេទ បុថុជជន មិន 

លះបង់បដិឃនុស័យផង មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យផង ។ មួយយ៉ង 

េទៀត បុគគល  មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ បុគគលេនះ មិនលះបង់ 

បដិឃនុស័យឬ ។ េអើ ។ បុគគល  មិនលះបង់បដិឃនុស័យ 

បុគគលេនះ (មិនលះបង់) ភវ គនុស័យ ។ េប ។ មិនលះបង់ 

អវជិជ នុស័យឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  មិនលះបង់ 

អវជិជ នុស័យ បុគគលេនះ មិនលះបង់បដិឃនុស័យឬ ។ អនគមិ- 

បុគគល មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ ែតអនគមិបុគគលេនះ មិនែមនជមិន 

លះបង់បដិឃនុស័យេទ បុគគល ៣ ពួក មិនលះបង់អវជិជ នុស័យផង 

មិនលះបង់បដិឃនុស័យផង     ។ 
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១៥៥ 

អនុសយយមេក   បហីន េ  

 [១០២] យស  មននុសេយ អបបហីេន 
តស  ទិ ្ឋ នុសេយ ។ េប ។ វចិិកិចឆ នុសេយ 
អបបហីេនតិ ។ តិណ្ណំ  បុគគ នំ មននុសេយ 
អបបហីេន េន ច េតសំ វចិិកិចឆ នុសេយ អបប- 
ហីេន បុថុជជនស  មននុសេយ ច អបបហីេន 
វចិិកិចឆ នុសេយ ច អបបហីេន ។ យស   បន 
វចិិកិចឆ នុសេយ អបបហីេន តស  មននុសេយ 
អបបហីេនតិ ។ មន្ត  ។ យស  មននុសេយ 
អបបហីេន តស  ភវ គនុសេយ ។ េប ។ អវជិជ - 
នុសេយ អបបហីេនតិ ។ មន្ត  ។ យស   
បន អវជិជ នុសេយ អបបហីេន តស  មននុសេយ 
អបបហីេនតិ      ។      មន្ត      ។ 
 [១០៣] យស  ទិ ្ឋ នុសេយ អបបហីេន 
តស  វចិិកិចឆ នុសេយ អបបហីេនតិ ។ មន្ត  ។ 
យស   បន វចិិកិចឆ នុសេយ អបបហីេន តស  
ទិ ្ឋ នុសេយ      អបបហីេនតិ       ។        មន្ត        ។   េប   ។ 
 [១០៤] យស  វចិិកិចឆ នុសេយ អបបហីេន តស  
ភវ គនុសេយ ។ េប ។ អវជិជ នុសេយ អបបហីេនតិ ។ 
មន្ត      ។     យស           បន     អវជិជ នុសេយ     អបបហីេន 
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១៥៥ 

អនុសយយមកៈ   បហីន រៈ 

 [១០២] បុគគល  មិនលះបង់មននុស័យ បុគគលេនះ 

(មិនលះបង់) ទិ ្ឋ នុស័យ ។ េប ។ មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យឬ ។ 

បុគគល ៣ ពួក មិនលះបង់មននុស័យ ែតបុគគលទងំេនះ មិនែមនជ 

មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យេទ បុថុជជន មិនលះបង់មននុស័យផង មិន 

លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យផង ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  មិនលះបង់ 

វចិិកិចឆ នុស័យ បុគគលេនះ មិនលះបង់មននុស័យឬ ។ េអើ ។ 

បុគគល  មិនលះបង់មននុស័យ បុគគលេនះ (មិនលះបង់) 

ភវ គនុស័យ ។ េប ។ មិនលះបង់អវជិជ នុស័យឬ ។ េអើ ។ 

មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ បុគគលេនះ 

មិនលះបង់មននុស័យឬ     ។    េអើ    ។ 

 [១០៣] បុគគល  មិនលះបង់ទិ ្ឋ នុស័យ បុគគលេនះ មិន 

លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  

មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ បុគគលេនះ មិនលះបង់ទិ ្ឋ នុស័យឬ ។ 

េអើ      ។   េប   ។ 

 [១០៤] បុគគល  មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ បុគគលេនះ  

(មិនលះបង់) ភវ គនុស័យ ។ េប ។ មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ 

ឬ    ។   េអើ   ។    មួយយ៉ងេទៀត    បុគគល    មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ 



318 

១៥៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

តស  វចិិកិចឆ នុសេយ អបបហីេនតិ ។ តិណ្ណំ  

បុគគ នំ អវជិជ នុសេយ អបបហីេន េន ច េតសំ 

វចិិកិចឆ នុសេយ អបបហីេន បុថុជជនស  អវជិជ នុស- 

េយ ច អបបហីេន វចិិកិចឆ នុសេយ ច អបបហីេន ។ 

 [១០៥] យស  ភវ គនុសេយ អបបហីេន 

តស  អវជិជ នុសេយ អបបហីេនតិ ។ មន្ត  ។ 

យស   បន អវជិជ នុសេយ អបបហីេន តស  

ភវ គនុសេយ        អបបហីេនតិ          ។        មន្ត        ។ 

 [១០៦] យស  កម គនុសេយ ច បដិ- 

ឃនុសេយ ច អបបហីន តស  មននុសេយ 

អបបហីេនតិ ។ មន្ត  ។ យស   បន 

មននុសេយ អបបហីេន តស  កម គនុសេយ 

ច បដិឃនុសេយ ច អបបហីនតិ ។ អនគមិស  

មននុសេយ អបបហីេន េន ច តស  កម គ- 

នុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច អបបហីន តិណ្ណំ  

បុគគ នំ មននុសេយ ច អបបហីេន កម- 

គនុសេយ      ច      បដិឃនុសេយ       ច      អបបហីន      ។ 
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១៥៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

បុគគលេនះ មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យឬ ។ បុគគល ៣ ពួក មិនលះបង់ 

អវជិជ នុស័យ ែតបុគគលទងំេនះ មិនែមនជមិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យេទ 

បុថុជជន   មិនលះបង់អវជិជ នុស័យផង   មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យផង  ។ 

 [១០៥] បុគគល  មិនលះបង់ភវ គនុស័យ បុគគលេនះ 

មិនលះបង់អវជិជ នុស័យឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  

មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ បុគគលេនះ មិនលះបង់ភវ គនុស័យឬ ។ 

េអើ      ។ 

 [១០៦] បុគគល  មិនលះបង់កម គនុស័យ និងបដិឃ- 

នុស័យ បុគគលេនះ មិនលះបង់មននុស័យឬ ។ េអើ ។ មួយ 

យ៉ងេទៀត បុគគល  មិនលះបង់មននុស័យ បុគគលេនះ មិន 

លះបង់កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យឬ ។ អនគមិបុគគល មិន 

លះបង់មននុស័យ ែតអនគមិបុគគលេនះ មិនែមនជមិនលះបង់ 

កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យេទ បុគគល ៣ ពួក មិនលះបង់ 

មននុស័យផង   មិនលះបង់កម គនុស័យ  និងបដិឃនុស័យផង   ។ 
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១៥៧ 

អនុសយយមេក   បហីន េ  

យស  កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ 
ច អបបហីន តស  ទិ ្ឋ នុសេយ ។ េប ។ 
វចិិកិចឆ នុសេយ អបបហីេនតិ ។ ទ្វិននំ បុគគ នំ 
កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច អបប- 
ហីន េន ច េតសំ វចិិកិចឆ នុសេយ អបបហីេន 
បុថុជជនស  កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ 
ច អបបហីន វចិិកិចឆ នុសេយ ច អបបហីេន ។ 
យស   បន វចិិកិចឆ នុសេយ អបបហីេន តស  
កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច អបប- 
ហីនតិ ។ មន្ត  ។ យស  កម គនុសេយ 
ច បដិឃនុសេយ ច អបបហីន តស  ភវ គ- 
នុសេយ ។ េប ។ អវជិជ នុសេយ អបបហីេនតិ ។ 
មន្ត  ។ យស   បន អវជិជ នុសេយ អបបហី- 

េន តស  កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ 
ច អបបហីនតិ ។ អនគមិស  អវជិជ នុសេយ 
អបបហីេន េន ច តស  កម គនុសេយ ច 
បដិឃនុសេយ ច អបបហីន តិណ្ណំ  បុគគ នំ 
អវជិជ នុសេយ ច អបបហីេន កម គនុសេយ ច 
បដិឃនុសេយ      ច      អបបហីន      ។ 
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១៥៧ 

អនុសយយមកៈ   បហីន រៈ 

បុគគល  មិនលះបង់កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ បុគគលេនះ 

(មិនលះបង់) ទិ ្ឋ នុស័យ ។ េប ។ មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យឬ ។ 

បុគគលពីរពួក មិនលះបង់កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ ែតបុគគល 

ទងំេនះ មិនែមនជមិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យេទ បុថុជជន មិនលះបង់ 

កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យផង មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យផង ។ 

មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ បុគគលេនះ 

មិនលះបង់កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យឬ ។ េអើ ។ បុគគល  

មិនលះបង់កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ បុគគលេនះ (មិនលះបង់) 

ភវ គនុស័យ ។ េប ។ មិនលះបង់អវជិជ នុស័យឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ង 

េទៀត បុគគល  មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ បុគគលេនះ មិនលះបង់ 

កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យឬ ។ អនគមិបុគគល មិនលះបង់ 

អវជិជ នុស័យ ែតអនគមិបុគគលេនះ មិនែមនជមិនលះបង់កម គ- 

នុស័យ និងបដិឃនុស័យេទ បុគគល ៣ ពួក មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ 

ផង     មិនលះបង់កម គនុស័យ     និងបដិឃនុស័យផង     ។ 
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១៥៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [១០៧] យស  កម គនុសេយ ច បដិឃនុ- 
សេយ ច មននុសេយ ច អបបហីន តស  ទិ ្ឋ - 
នុសេយ ។ េប ។ វចិិកិចឆ នុសេយ អបបហីេនតិ ។ 
ទ្វិននំ បុគគ នំ កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ 
ច មននុសេយ ច អបបហីន េន ច េតសំ វចិិកិ- 
ចឆ នុសេយ អបបហីេន បុថុជជនស  កម គនុស- 
េយ ច បដិឃនុសេយ ច មននុសេយ ច អបប- 
ហីន វចិិកិចឆ នុសេយ ច អបបហីេន ។ យស   
បន វចិិកិចឆ នុសេយ អបបហីេន តស  កម គ- 
នុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច មននុសេយ ច 
អបបហីនតិ ។ មន្ត  ។ យស  កម គនុសេយ 
ច បដិឃនុសេយ ច មននុសេយ ច អបបហីន 
តស  ភវ គនុសេយ ។ េប ។ អវជិជ នុសេយ អបប- 
ហីេនតិ ។ មន្ត  ។ យស   បន អវជិជ - 
នុសេយ អបបហីេន តស  កម គនុសេយ ច 
បដិឃនុសេយ ច មននុសេយ ច អបបហីនតិ ។ 
អនគមិស  អវជិជ នុសេយ ច មននុសេយ ច 
អបបហីន េន ច តស  កម គនុសេយ ច 
បដិឃនុសេយ        ច        អបបហីន          តិណ្ណំ          បុគគ នំ 
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១៥៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [១០៧] បុគគល  មិនលះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុ- 

ស័យ និងមននុស័យ បុគគលេនះ (មិនលះបង់) ទិ ្ឋ នុស័យ 

។ េប ។ មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យឬ ។ បុគគលពីរពួក មិនលះបង់កម- 

គនុស័យ បដិឃនុស័យ និងមននុស័យ ែតបុគគលពីរពួកេនះ មិន 

ែមនជមិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យេទ បុថុជជន មិនលះបង់កម គនុស័យ 

បដិឃនុស័យ និងមននុស័យផង មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យផង ។ 

មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ បុគគលេនះ 

មិនលះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ និងមននុស័យឬ ។ 

េអើ ។ បុគគល  មិនលះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ និង 

មននុស័យ បុគគលេនះ (មិនលះបង់) ភវ គនុស័យ ។ េប ។ 

មិនលះបង់អវជិជ នុស័យឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  

មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ បុគគលេនះ មិនលះបង់កម គនុស័យ 

បដិឃនុស័យ និងមននុស័យឬ ។ អនគមិបុគគល មិនលះបង់ 

អវជិជ នុស័យ និងមននុស័យ ែតអនគមិបុគគលេនះ មិនែមន 

ជមិនលះបង់កម គនុស័យ    និងបដិឃនុស័យេទ    បុគគល  ៣   ពួក 
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១៥៩ 

អនុសយយមេក   បហីន េ  

អវជិជ នុសេយ ច អបបហីេន កម គនុសេយ ច 
បដិឃនុសេយ ច មននុសេយ ច អបបហីន ។ 
 [១០៨] យស  កម គនុសេយ ច បដិ- 
ឃនុសេយ ច មននុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច 
អបបហីន តស  វចិិកិចឆ នុសេយ អបបហីេនតិ ។ 
មន្ត  ។ យស   បន វចិិកិចឆ នុសេយ អបប- 

ហីេន តស  កម គនុសេយ ច បដិឃនុស- 
េយ ច មននុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច អបប- 
ហីនតិ      ។     មន្ត      ។   េប   ។ 
 [១០៩] យស  កម គនុសេយ ច បដិ- 
ឃនុសេយ ច មននុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ 
ច វចិិកិចឆ នុសេយ ច អបបហីន តស  ភវ គ- 
នុសេយ ។ េប ។ អវជិជ នុសេយ អបបហីេនតិ ។ 
មន្ត  ។ យស   បន អវជិជ នុសេយ អបប- 

ហីេន តស  កម គនុសេយ ច បដិឃនុ- 
សេយ ច មននុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច 
វចិិកិចឆ នុសេយ ច អបបហីនតិ ។ អនគមិស  
អវជិជ នុសេយ         ច        មននុសេយ          ច        អបបហីន 
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១៥៩ 

អនុសយយមកៈ   បហីន រៈ 

មិនលះបង់អវជិជ នុស័យផង មិនលះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ 

និងមននុស័យផង       ។ 

 [១០៨] បុគគល  មិនលះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុ- 

ស័យ មននុស័យ និងទិ ្ឋ នុស័យ បុគគលេនះ មិនលះបង់វចិិកិចឆ - 

នុស័យឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  មិនលះបង់ 

វចិិកិចឆ នុស័យ បុគគលេនះ មិនលះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ 

មននុស័យ    និងទិ ្ឋ នុស័យឬ    ។    េអើ   ។   េប   ។ 

 [១០៩] បុគគល  មិនលះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ 

មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិកិចឆ នុស័យ បុគគលេនះ (មិនលះបង់) 

ភវ គនុស័យ ។ េប ។ មិនលះបង់អវជិជ នុស័យឬ ។ េអើ ។ មួយ 

យ៉ងេទៀត បុគគល  មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ បុគគលេនះ មិនលះបង់ 

កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិកិចឆ - 

នុស័យឬ   ។   អនគមិបុគគល   មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ  និងមននុស័យ 
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១៦០ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

េន ច តស  កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ 
ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច វចិិកិចឆ នុសេយ ច អបបហីន 
ទ្វិននំ បុគគ នំ អវជិជ នុសេយ ច កម គនុស- 
េយ ច បដិឃនុសេយ ច មននុសេយ ច 
អបបហីន េន ច េតសំ ទិ ្ឋ នុសេយ ច វចិិកិចឆ - 
នុសេយ ច អបបហីន បុថុជជនស  អវជិជ នុសេយ 
ច អបបហីេន កម គនុសេយ ច បដិឃនុស- 
េយ ច មននុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច វចិិ- 
កិចឆ នុសេយ       ច       អបបហីន      ។ 
 [១១០] យស  កម គនុសេយ ច បដិ- 
ឃនុសេយ ច មននុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច 
វចិិកិចឆ នុសេយ ច ភវ គនុសេយ ច អបបហីន 
តស  អវជិជ នុសេយ អបបហីេនតិ ។ មន្ត  ។ 
យស   បន អវជិជ នុសេយ អបបហីេន តស  
កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច មន- 
នុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច វចិិកិចឆ នុសេយ 
ច ភវ គនុសេយ ច អបបហីនតិ ។ អន- 
គមិស  អវជិជ នុសេយ ច មននុសេយ ច 
ភវ គនុសេយ         ច         អបបហីន        េន         ច       តស  
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១៦០ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ែតអនគមិបុគគលេនះ មិនែមនជមិនលះបង់កម គនុស័យ បដិឃ- 

នុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិកិចឆ នុស័យេទ បុគគលពីរពួក មិនលះ 

បង់អវជិជ នុស័យ កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ និងមននុស័យ 

ែតបុគគលទងំេនះ មិនែមនជមិនលះបង់ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិកិចឆ នុស័យ 

េទ បុថុជជន មិនលះបង់អវជិជ នុស័យផង មិនលះបង់កម គនុស័យ 

បដិឃនុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិកិចឆ នុស័យផង ។ 

 [១១០] បុគគល  មិនលះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុ- 

ស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ វចិិកិចឆ នុស័យ និងភវ គនុស័យ 

បុគគលេនះ មិនលះបង់អវជិជ នុស័យឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត 

បុគគល  មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ បុគគលេនះ មិនលះបង់កម - 

គនុស័យ បដិឃនុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ វចិិកិចឆ នុ- 

ស័យ និងភវ គនុស័យឬ ។ អនគមិបុគគល មិនលះបង់អវជិជ - 

នុស័យ      មននុស័យ     និងភវ គនុស័យ      ែតអនគមិបុគគលេនះ 
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១៦១ 

អនុសយយមេក   បហីន េ  

កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច ទិ ្ឋ - 
នុសេយ ច វចិិកិចឆ នុសេយ ច អបបហីន ទ្វិននំ 
បុគគ នំ អវជិជ នុសេយ ច កម គនុសេយ ច 
បដិឃនុសេយ ច មននុសេយ ច ភវ គនុសេយ 
ច អបបហីន េន ច េតសំ ទិ ្ឋ នុសេយ ច វចិិកិចឆ - 
នុសេយ ច អបបហីន បុថុជជនស  អវជិជ នុសេយ 
ច អបបហីេន កម គនុសេយ ច បដិឃនុស- 
េយ ច មននុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច វចិិ- 
កិចឆ នុសេយ ច ភវ គនុសេយ ច អបបហីន ។ 
 [១១១] យតថ កម គនុសេយ អបបហីេន 
តតថ បដិឃនុសេយ អបបហីេនតិ ។ ន វត្តេព្វ  
បហីេនតិ  អបបហីេនតិ  ។ យតថ  បន 
បដិឃនុសេយ អបបហីេន តតថ កម គនុសេយ 
អបបហីេនតិ ។ ន វត្តេព្វ  បហីេនតិ  អបបហីេនតិ 

 ។ យតថ កម គនុសេយ អបបហីេន តតថ 
មននុសេយ អបបហីេនតិ ។ មន្ត  ។ យតថ  
បន មននុសេយ អបបហីេន តតថ កម គនុ- 
សេយ អបបហីេនតិ ។ របូធតុយ អរបូធតុយ 
ឯតថ          មននុសេយ         អបបហីេន       កម គនុសេយ 
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១៦១ 

អនុសយយមកៈ   បហីន រៈ 

មិនែមនជមិនលះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ និង 

វចិិកិចឆ នុស័យេទ បុគគលពីរពួក មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ កម គនុ- 

ស័យ បដិឃនុស័យ មននុស័យ និងភវ គនុស័យ ែតបុគគល 

ទងំេនះ មិនែមនជមិនលះបង់ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិកិចឆ នុស័យេទ 

បុថុជជន មិនលះបង់អវជិជ នុស័យផង មិនលះបង់កម គនុស័យ បដិ- 

ឃនុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ វចិិកិចឆ នុស័យ និងភវ គ- 

នុស័យផង     ។ 

 [១១១] បុគគល មិនលះបង់កម គនុស័យ កនុងទី  មិន 

លះបង់បដិឃនុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ មិនគួរេពល ថលះបង់ផង 

ថមិនលះបង់ផងេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល មិនលះបង់បដិ- 

ឃនុស័យ កនុងទី  មិនលះបង់កម គនុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ 

មិនគួរេពល ថលះបង់ផង ថមិនលះបង់ផងេទ ។ បុគគល មិន 

លះបង់កម គនុស័យ កនុងទី  មិនលះបង់មននុស័យ កនុងទីេនះ 

ឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល មិនលះបង់មននុស័យ កនុង 

ទី  មិនលះបង់កម គនុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ បុគគលេនះ មិន 

លះបង់មននុស័យ   កនុងរូបធតុ  និងកនុងអរូបធតុនុ៎ះ  ែតកម គនុស័យ 
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១៦២ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

ន វត្តេព្វ  បហីេនតិ  អបបហីេនតិ  កមធតុយ 

ទ្វីសុ េវទនសុ ឯតថ មននុសេយ ច អបបហីេន 

កម គនុសេយ ច អបបហីេន ។ យតថ កម- 

គនុសេយ អបបហីេន តតថ ទិ ្ឋ នុសេយ ។ េប ។ 

វចិិកិចឆ នុសេយ អបបហីេនតិ ។ មន្ត  ។ យតថ 

 បន វចិិកិចឆ នុសេយ អបបហីេន តតថ កម- 

គនុសេយ អបបហីេនតិ ។ ទុកខ យ េវទនយ 

របូធតុយ អរបូធតុយ ឯតថ វចិិកិចឆ នុសេយ អបប- 

ហីេន កម គនុសេយ ន វត្តេព្វ  បហីេនតិ  

អបបហីេនតិ  កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ ឯតថ 

វចិិកិចឆ នុសេយ ច អបបហីេន កម គនុសេយ ច 

អបបហីេន ។ យតថ កម គនុសេយ អបបហីេន  

តតថ ភវ គនុសេយ អបបហីេនតិ ។ ន វត្តេព្វ  

បហីេនតិ  អបបហីេនតិ  ។ យតថ  បន 

ភវ គនុសេយ អបបហីេន តតថ កម គនុស- 

េយ        អបបហីេនតិ       ។      ន       វត្តេព្វ        បហីេនតិ        
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១៦២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

មិនគួរេពល ថលះបង់ផង ថមិនលះបង់ផងេទ មិនលះបង់មន- 

នុស័យផង មិនលះបង់កម គនុស័យផង កនុងេវទនពីរន៎ុះ កនុង 

កមធតុេទ ។ បុគគល មិនលះបង់កម គនុស័យ កនុងទី  

(មិនលះបង់) ទិ ្ឋ នុស័យ ។ េប ។ មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ 

កនុងទីេនះឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល មិនលះបង់ 

វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី  មិនលះបង់កម គនុស័យ កនុងទីេនះ 

ឬ ។ បុគគលេនះ មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទុកខេវទនន៎ុះ 

កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ែតកម គនុស័យ មិនគួរេពល ថ 

លះបង់ផង ថមិនលះបង់ផងេទ មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យផង មិនលះ 

បង់កម គនុស័យផង កនុងេវទនពីរន៎ុះ កនុងកមធតុ ។ បុគគល 

មិនលះបង់កម គនុស័យ កនុងទី  មិនលះបង់ភវ គនុស័យ កនុងទី 

េនះឬ ។ មិនគួរេពល ថលះបង់ផង ថមិនលះបង់ផងេទ ។ មួយ 

យ៉ងេទៀត បុគគល មិនលះបង់ភវ គនុស័យ កនុងទី  មិនលះ 

បង់កម គនុស័យ    កនុងទីេនះឬ    ។     មិនគួរេពល     ថលះបង់ផង 
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១៦៣ 

អនុសយយមេក   បហីន េ  

អបបហីេនតិ  ។ យតថ កម គនុសេយ អបប- 
ហីេន តតថ អវជិជ នុសេយ អបបហីេនតិ ។ - 
មន្ត  ។ យតថ  បន អវជិជ នុសេយ អបបហីេន 
តតថ កម គនុសេយ អបបហីេនតិ ។ ទុកខ យ 
េវទនយ របូធតុយ អរបូធតុយ ឯតថ អវជិជ នុ- 
សេយ អបបហីេន កម គនុសេយ ន វត្តេព្វ  
បហីេនតិ  អបបហីេនតិ  កមធតុយ ទ្វីសុ 
េវទនសុ ឯតថ អវជិជ នុសេយ ច អបបហីេន កម- 
គនុសេយ      ច      អបបហីេន        ។ 

 [១១២] យតថ បដិឃនុសេយ អបបហីេន 
តតថ មននុសេយ អបបហីេនតិ ។ ន វត្តេព្វ  
បហីេនតិ  អបបហីេនតិ  ។ យតថ  បន 
មននុសេយ អបបហីេន តតថ បដិឃនុសេយ 
អបបហីេនតិ ។ ន វត្តេព្វ  បហីេនតិ  អបប- 
ហីេនតិ  ។ យតថ បដិឃនុសេយ អបបហីេន 
តតថ ទិ ្ឋ នុសេយ ។ េប ។ វចិិកិចឆ នុសេយ អបបហី- 
េនតិ ។ មន្ត  ។ យតថ  បន វចិិកិចឆ នុសេយ 
អបបហីេន       តតថ        បដិឃនុសេយ         អបបហីេនតិ        ។ 
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១៦៣ 

អនុសយយមកៈ   បហីន រៈ 

ថមិនលះបង់ផងេទ ។ បុគគល មិនលះបង់កម គនុស័យ កនុងទី  

មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត 

បុគគល មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងទី  មិនលះបង់កម គនុស័យ 

កនុងទីេនះឬ ។ បុគគលេនះ មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងទុកខេវទន 

នុ៎ះ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ែតកម គនុស័យ មិនគួរេពល 

ថលះបង់ផង ថមិនលះបង់ផងេទ មិនលះបង់អវជិជ នុស័យផង មិន 

លះបង់កម គនុស័យផង   កនុងេវទនពីរន៎ុះ    កនុងកមធតុ    ។ 

 [១១២] បុគគល មិនលះបង់បដិឃនុស័យ កនុងទី  មិន 

លះបង់មននុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ មិនគួរេពល ថលះបង់ផង 

ថមិនលះបង់ផងេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល មិនលះបង់មន- 

នុស័យ កនុងទី  មិនលះបង់បដិឃនុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ មិនគួរ 

េពល ថលះបង់ផង ថមិនលះបង់ផងេទ ។ បុគគល មិនលះបង់បដិ- 

ឃនុស័យ កនុងទី  (មិនលះបង់) ទិ ្ឋ នុស័យ ។ េប ។ មិនលះបង់ 

វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល មិនលះ 

បង់វចិិកិចឆ នុស័យ  កនុងទី   មិនលះបង់បដិឃនុស័យ  កនុងទីេនះឬ  ។ 
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១៦៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ របូធតុយ អរបូធតុយ 

ឯតថ វចិិកិចឆ នុសេយ អបបហីេន បដិឃនុសេយ ន 

វត្តេព្វ  បហីេនតិ  អបបហីេនតិ  ទុកខ យ េវទ- 

នយ ឯតថ វចិិកិចឆ នុសេយ ច អបបហីេន បដិឃ- 

នុសេយ ច អបបហីេន ។ យតថ បដិឃនុសេយ 

អបបហីេន តតថ ភវ គនុសេយ អបបហីេនតិ ។ ន 

វត្តេព្វ  បហីេនតិ  អបបហីេនតិ  ។ យតថ  

បន ភវ គនុសេយ អបបហីេន តតថ បដិឃនុស- 

េយ អបបហីេនតិ ។ ន វត្តេព្វ  បហីេនតិ  

អបបហីេនតិ  ។ យតថ បដិឃនុសេយ អបបហីេន 

តតថ អវជិជ នុសេយ អបបហីេនតិ ។ មន្ត  ។ យតថ 

 បន អវជិជ នុសេយ អបបហីេន តតថ បដិឃនុស- 

េយ អបបហីេនតិ ។ កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ 

របូធតុយ អរបូធតុយ ឯតថ អវជិជ នុសេយ អបប- 

ហីេន បដិឃនុសេយ ន វត្តេព្វ  បហីេនតិ  អបប- 

ហីេនតិ  ទុកខ យ េវទនយ ឯតថ អវជិជ នុសេយ 

ច       អបបហីេន       បដិឃនុសេយ        ច       អបបហីេន    ។ 
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១៦៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

បុគគលេនះ មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងេវទនពីរន៎ុះ កនុងកមធតុ 

កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ែតបដិឃនុស័យ មិនគួរេពល ថ 

លះបង់ផង ថមិនលះបង់ផងេទ មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យផង មិន 

លះបង់បដិឃនុស័យផង កនុងទុកខេវទនន៎ុះ ។ បុគគល មិនលះបង់ 

បដិឃនុស័យ កនុងទី  មិនលះបង់ភវ គនុស័យ កនុងទីេនះ 

ឬ ។ មិនគួរេពល ថលះបង់ផង ថមិនលះបង់ផងេទ ។ មួយ 

យ៉ងេទៀត បុគគល មិនលះបង់ភវ គនុស័យ កនុងទី  មិនលះបង់ 

បដិឃនុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ មិនគួរេពល ថលះបង់ផង ថ 

មិនលះបង់ផងេទ ។ បុគគល មិនលះបង់បដិឃនុស័យ កនុងទី  

មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត 

បុគគល មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងទី  មិនលះបង់បដិឃនុស័យ 

កនុងទីេនះឬ ។ បុគគលេនះ មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងេវទនពីរន៎ុះ 

កនុងកមធតុ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ែតបដិឃនុស័យ មិនគួរ 

េពល ថលះបង់ផង ថមិនលះបង់ផងេទ មិនលះបង់អវជិជ នុស័យផង 

មិនលះបង់បដិឃនុស័យផង   កនុងទុកខេវទនន៎ុះ     ។ 
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១៦៥ 

អនុសយយមេក   បហីន េ  

 [១១៣] យតថ មននុសេយ អបបហីេន 
តតថ ទិ ្ឋ នុសេយ ។ េប ។ វចិិកិចឆ នុសេយ អបប- 
ហីេនតិ ។ មន្ត  ។ យតថ  បន វចិិកិចឆ នុសេយ 
អបបហីេន តតថ មននុសេយ អបបហីេនតិ ។ 
ទុកខ យ េវទនយ ឯតថ វចិិកិចឆ នុសេយ អបបហី- 
េន មននុសេយ ន វត្តេព្វ  បហីេនតិ  អបប- 
ហីេនតិ  កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ របូធតុយ 
អរបូធតុយ ឯតថ វចិកិិចឆ នុសេយ ច អបបហីេន 
មននុសេយ ច អបបហីេន ។ យតថ មននុ- 
សេយ អបបហីេន តតថ ភវ គនុសេយ អបបហី- 
េនតិ ។ កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ ឯតថ មននុ- 
សេយ អបបហីេន ភវ គនុសេយ ន វត្តេព្វ  
បហីេនតិ  អបបហីេនតិ  របូធតុយ អរបូ- 
ធតុយ ឯតថ មននុសេយ ច អបបហីេន ភវ គ- 
នុសេយ ច អបបហីេន ។ យតថ  បន ភវ គនុ- 
សេយ អបបហីេន តតថ មននុសេយ អបបហីេន- 
តិ ។ មន្ត  ។ យតថ មននុសេយ អបបហីេន 
តតថ        អវជិជ នុសេយ        អបបហីេនតិ        ។       មន្ត        ។ 
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១៦៥ 

អនុសយយមកៈ   បហីន រៈ 

 [១១៣] បុគគល មិនលះបង់មននុស័យ កនុងទី  (មិន 

លះបង់) ទិ ្ឋ នុស័យ ។ េប ។ មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទីេនះ 

ឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ 

កនុងទី  មិនលះបង់មននុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ បុគគលេនះ 

មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទុកខេវទនន៎ុះ ែតមននុស័យ មិនគួរ 

េពល ថលះបង់ផង ថមិនលះបង់ផងេទ មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ 

ផង មិនលះបង់មននុស័យផង កនុងេវទនពីរន៎ុះ កនុងកមធតុ កនុង 

រូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ។ បុគគល មិនលះបង់មននុស័យ កនុងទី 

 មិនលះបង់ភវ គនុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ បុគគលេនះ មិន 

លះបង់មននុស័យ កនុងេវទនពីរន៎ុះ កនុងកមធតុ ែតភវ គនុស័យ 

មិនគួរេពល ថលះបង់ផង ថមិនលះបង់ផងេទ មិនលះបង់មននុ- 

ស័យផង មិនលះបង់ភវ គនុស័យផង កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ 

នុ៎ះ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល មិនលះបង់ភវ គនុស័យ កនុងទី  

មិនលះបង់មននុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ េអើ ។ បុគគល មិនលះបង់ 

មននុស័យ  កនុងទី   មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ  កនុងទីេនះឬ  ។  េអើ  ។ 
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១៦៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

យតថ  បន អវជិជ នុសេយ អបបហីេន តតថ មន- 
នុសេយ អបបហីេនតិ ។ ទុកខ យ េវទនយ ឯតថ 
អវជិជ នុសេយ អបបហីេន មននុសេយ ន វត្តេព្វ  
បហីេនតិ  អបបហីេនតិ  កមធតុយ ទ្វីសុ 
េវទនសុ របូធតុយ អរបូធតុយ ឯតថ អវជិជ នុស- 
េយ ច អបបហីេន មននុសេយ ច អបបហីេន ។ 
 [១១៤] យតថ ទិ ្ឋ នុសេយ អបបហីេន តតថ 
វចិិកិចឆ នុសេយ អបបហីេនតិ ។ មន្ត  ។ 
យតថ  បន វចិិកិចឆ នុសេយ អបបហីេន តតថ 
ទិ ្ឋ នុសេយ        អបបហីេនតិ       ។       មន្ត       ។   េប   ។ 
 [១១៥] យតថ វចិិកិចឆ នុសេយ(១) អបបហីេន 
តតថ ភវ គនុសេយ អបបហីេនតិ ។ កមធតុយ 
ទ្វីសុ េវទនសុ ឯតថ វចិិកិចឆ នុសេយ អបបហីេន 
ភវ គនុសេយ ន វត្តេព្វ  បហីេនតិ  អបបហីេនតិ 

 របូធតុយ អរបូធតុយ ឯតថ វចិិកិចឆ នុសេយ 
ច អបបហីេន ភវ គនុសេយ ច អបបហីេន ។ យតថ 

 បន ភវ គនុសេយ អបបហីេន តតថ វចិិកិចឆ - 
នុសេយ អបបហីេនតិ ។ មន្ត  ។ យតថ វចិិកិចឆ នុ- 
សេយ    អបបហីេន     តតថ     អវជិជ នុសេយ      អបបហីេនតិ   ។ 
     ១   ឱ.   យតថ   ទិ ្ឋ នុសេយ   ។   េប   ។ 
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១៦៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

មួយយ៉ងេទៀត បុគគល មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងទី  មិនលះ 

បង់មននុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ បុគគលេនះ មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ 

កនុងទុកខេវទនន៎ុះ ែតមននុស័យ មិនគួរេពល ថលះបង់ផង ថមិន 

លះបង់ផងេទ មិនលះបង់អវជិជ នុស័យផង មិនលះបង់មននុស័យផង 

កនុងេវទនពីរន៎ុះ    កនុងកមធតុ   កនុងរូបធតុ    និងកនុងអរូបធតុ    ។ 

 [១១៤] បុគគល មិនលះបង់ទិ ្ឋ នុស័យ កនុងទី  មិនលះ 

បង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល 

មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី  មិនលះបង់ទិ ្ឋ នុស័យ កនុងទីេនះ 

ឬ     ។   េអើ   ។   េប   ។ 

 [១១៥] បុគគល មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី  មិន 

លះបង់ភវ គនុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ បុគគល មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុ- 

ស័យ កនុងេវទនពីរន៎ុះ កនុងកមធតុ ែតភវ គនុស័យ មិនគួរ 

េពល ថលះបង់ផង ថមិនលះបង់ផងេទ មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ 

ផង មិនលះបង់ភវ គនុស័យផង កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុនុ៎ះ ។ 

មួយយ៉ងេទៀត បុគគល មិនលះបង់ភវ គនុស័យ កនុងទី  មិន 

លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ េអើ ។ បុគគល មិនលះបង់ 

វចិិកិចឆ នុស័យ   កនុងទី     មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ    កនុងទីេនះឬ    ។ 
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១៦៧ 

អនុសយយមេក   បហីន េ  

មន្ត  ។ យតថ  បន អវជិជ នុសេយ អបបហីេន 
តតថ វចិិកិចឆ នុសេយ អបបហីេនតិ ។ មន្ត  ។ 
 [១១៦] យតថ ភវ គនុសេយ អបបហីេន 
តតថ អវជិជ នុសេយ អបបហីេនតិ ។ មន្ត  ។ 
យតថ  បន អវជិជ នុសេយ អបបហីេន តតថ 
ភវ គនុសេយ អបបហីេនតិ ។ កមធតុយ ទ្វីសុ(១) 
េវទនសុ ឯតថ អវជិជ នុសេយ អបបហីេន ភវ គ- 
នុសេយ ន វត្តេព្វ  បហីេនតិ  អបបហីេនតិ 

 របូធតុយ អរបូធតុយ ឯតថ អវជិជ នុសេយ 
ច អបបហីេន ភវ គនុសេយ ច អបបហីេន ។ 
 [១១៧] យតថ កម គនុសេយ ច បដិឃ- 
នុសេយ ច អបបហីន តតថ មននុសេយ អបប- 
ហីេនតិ ។ នតថិ ។ យតថ  បន មននុស- 
េយ អបបហីេន តតថ កម គនុសេយ ច បដិ- 
ឃនុសេយ ច អបបហីនតិ ។ របូធតុយ អរបូ- 
ធតុយ ឯតថ មននុសេយ អបបហីេន កម គនុ- 
សេយ    ច    បដិឃនុសេយ     ច    ន     វត្តព្វ     បហីនតិ      
     ១   ឱ.   ម.   តីសុ   ។ 
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១៦៧ 

អនុសយយមកៈ   បហីន រៈ 

េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងទី  

មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ       កនុងទីេនះឬ     ។   េអើ   ។ 

 [១១៦] បុគគល មិនលះបង់ភវ គនុស័យ កនុងទី  មិន 

លះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល 

មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងទី  មិនលះបង់ភវ គនុស័យ កនុងទី 

េនះឬ ។ បុគគល មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងេវទនពីរន៎ុះ កនុង 

កមធតុ ែតភវ គនុស័យ មិនគួរេពល ថលះបង់ផង ថមិនលះ 

បង់ផងេទ មិនលះបង់អវជិជ នុស័យផង មិនលះបង់ភវ គនុស័យផង កនុង 

រូបធតុ    និងកនុងអរូបធតុនុ៎ះ     ។ 

 [១១៧] បុគគល មិនលះបង់កម គនុស័យ និងបដិឃនុ- 

ស័យ កនុងទី  មិនលះបង់មននុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ មិន 

មនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល មិនលះបង់មននុស័យ កនុងទី 

 មិនលះបង់កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ 

បុគគល មិនលះបង់មននុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុនុ៎ះ ែត 

កម គនុស័យ     និងបដិឃនុស័យ      មិនគួរេពល      ថលះបង់ផង 
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១៦៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

អបបហីនតិ  កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ ឯតថ 
មននុសេយ ច កម គនុសេយ ច អបបហីន 
បដិឃនុសេយ ន វត្តេព្វ  បហីេនតិ  អបបហី- 
េនតិ  ។ យតថ កម គនុសេយ ច បដិឃ- 
នុសេយ ច អបបហីន តតថ ទិ ្ឋ នុសេយ ។ េប ។ 
វចិិកិចឆ នុសេយ អបបហីេនតិ ។ នតថិ ។ យតថ 

 បន វចិិកិចឆ នុសេយ អបបហីេន តតថ កម- 
គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច អបបហីនតិ ។ 

របូធតុយ អរបូធតុយ ឯតថ វចិិកិចឆ នុសេយ អបប- 
ហីេន កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច 
ន វត្តព្វ  បហីនតិ  អបបហីនតិ  កមធតុ- 
យ ទ្វីសុ េវទនសុ ឯតថ វចិិកិចឆ នុសេយ ច ក- 
ម គនុសេយ ច អបបហីន បដិឃនុសេយ ន 
វត្តេព្វ  បហីេនតិ  អបបហីេនតិ  ទុកខ យ 
េវទនយ ឯតថ វចិិកិចឆ នុសេយ ច បដិឃនុសេយ 
ច អបបហីន កម គនុសេយ ន វត្តេព្វ  បហី- 
េនតិ  អបបហីេនតិ  ។ យតថ កម គនុស- 
េយ ច បដិឃនុសេយ ច អបបហីន តតថ ភវ គ- 
នុសេយ      អបបហីេនតិ       ។      នតថិ      ។      យតថ            បន 
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១៦៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ថមិនលះបង់ផងេទ មិនលះបង់មននុស័យ និងកម គនុស័យ កនុង 

េវទនពីរន៎ុះ កនុងកមធតុ ែតបដិឃនុស័យ មិនគួរេពល ថលះ 

បង់ផង ថមិនលះបង់ផងេទ ។ បុគគល មិនលះបង់កម គនុ- 

ស័យ និងបដិឃនុស័យ កនុងទី  (មិនលះបង់) ទិ ្ឋ នុស័យ 

។ េប ។ មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ មិនមនេទ ។ 

មួយយ៉ងេទៀត បុគគល មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី  មិន 

លះបង់កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ បុគគល 

មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុនុ៎ះ ែតកម - 

គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ មិនគួរេពល ថលះបង់ផង ថមិន 

លះបង់ផងេទ មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ និងកម គនុស័យ កនុង 

េវទនពីរន៎ុះ កនុងកមធតុ ែតបដិឃនុស័យ មិនគួរេពល ថលះ 

បង់ផង ថមិនលះបង់ផងេទ មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ និងបដិឃ- 

នុស័យ កនុងទុកខេវទនន៎ុះ ែតកម គនុស័យ មិនគួរេពល ថ 

លះបង់ផង ថមិនលះបង់ផងេទ ។ បុគគល មិនលះបង់កម គ- 

នុស័យ និងបដិឃនុស័យ កនុងទី  មិនលះបង់ភវ គនុ- 

ស័យ     កនុងទីេនះឬ    ។     មិនមនេទ    ។     មួយយ៉ងេទៀត     បុគគល 
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១៦៩ 

អនុសយយមេក   បហីន េ  

ភវ គនុសេយ អបបហីេន តតថ កម គនុសេយ 

ច បដិឃនុសេយ ច អបបហីនតិ ។ ន វត្តព្វ  

បហីនតិ  អបបហីនតិ  ។ យតថ កម គនុ- 

សេយ ច បដិឃនុសេយ ច អបបហីន តតថ 

អវជិជ នុសេយ អបបហីេនតិ ។ នតថិ ។ យតថ  បន 

អវជិជ នុសេយ អបបហីេន តតថ កម គនុសេយ 

ច បដិឃនុសេយ ច អបបហីនតិ ។ របូធតុយ 

អរបូធតុយ ឯតថ អវជិជ នុសេយ អបបហីេន ក- 

ម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច ន វត្តព្វ  បហី- 

នតិ  អបបហីនតិ  កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ 

ឯតថ អវជិជ នុសេយ ច កម គនុសេយ ច អបបហី- 

ន បដិឃនុសេយ ន វត្តេព្វ  បហីេនតិ  អបប- 

ហីេនតិ  ទុកខ យ េវទនយ ឯតថ អវជិជ នុស- 

េយ ច បដិឃនុសេយ ច អបបហីន កម គ- 

នុសេយ     ន    វត្តេព្វ      បហីេនតិ          អបបហីេនតិ        ។ 
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១៦៩ 

អនុសយយមកៈ   បហីន រៈ 

មិនលះបង់ភវ គនុស័យ កនុងទី  មិនលះបង់កម គនុស័យ និង 

បដិឃនុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ មិនគួរេពល ថលះបង់ផង ថមិន 

លះបង់ផងេទ ។ បុគគល មិនលះបង់កម គនុស័យ និងបដិឃ- 

នុស័យ កនុងទី  មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ មិន 

មនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ កនុង 

ទី  មិនលះបង់កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ 

បុគគល មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុនុ៎ះ ែត 

កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ មិនគួរេពល ថលះបង់ផង ថ 

មិនលះបង់ផងេទ មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ និងកម គនុស័យ កនុង 

េវទនពីរន៎ុះ កនុងកមធតុ ែតបដិឃនុស័យ មិនគួរេពល ថលះ 

បង់ផង ថមិនលះបង់ផងេទ មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ និងបដិឃនុ- 

ស័យ កនុងទុកខេវទននុ៎ះ ែតកម គនុស័យ មិនគួរេពល ថលះ 

បង់ផង     ថមិនលះបង់ផងេទ     ។ 
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១៧០ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [១១៨] យតថ កម គនុសេយ ច បដិ- 
ឃនុសេយ ច មននុសេយ ច អបបហីន 
តតថ ទិ ្ឋ នុសេយ ។ េប ។ វចិិកិចឆ នុសេយ 
អបបហីេនតិ ។ នតថិ ។ យតថ  បន វចិិកិចឆ - 
នុសេយ អបបហីេន តតថ កម គនុសេយ ច 
បដិឃនុសេយ ច មននុសេយ ច អបបហីនតិ ។ 
របូធតុយ អរបូធតុយ ឯតថ វចិិកិចឆ នុសេយ ច 
មននុសេយ ច អបបហីន កម គនុសេយ 
ច បដិឃនុសេយ ច ន វត្តព្វ  បហីនតិ  
អបបហីនតិ  កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ ឯតថ 
វចិិកិចឆ នុសេយ ច កម គនុសេយ ច មន- 
នុសេយ ច អបបហីន បដិឃនុសេយ ន វត្តេព្វ  
បហីេនតិ  អបបហីេនតិ  ទុកខ យ េវទនយ 
ឯតថ វចិកិិចឆ នុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច 
អបបហីន កម គនុសេយ ច មននុសេយ ច 
ន វត្តព្វ  បហីនតិ  អបបហីនតិ  ។ យតថ 
កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច មននុ- 
សេយ      ច      អបបហីន       តតថ       ភវ គនុសេយ       អបប- 
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១៧០ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [១១៨] បុគគល មិនលះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ 

និងមននុស័យ កនុងទី  (មិនលះបង់) ទិ ្ឋ នុស័យ ។ េប ។ 

មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ មិនមនេទ ។ មួយ 

យ៉ងេទៀត បុគគល មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី  មិនលះ 

បង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ និងមននុស័យ កនុងទីេនះ 

ឬ ។ បុគគល មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ និងមននុស័យ កនុង 

រូបធតុ និងកនុងអរូបធតុនុ៎ះ ែតកម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ 

មិនគួរេពល ថលះបង់ផង ថមិនលះបង់ផងេទ មិនលះបង់វចិិកិចឆ - 

នុស័យ កម គនុស័យ និងមននុស័យ កនុងេវទនពីរន៎ុះ កនុង 

កមធតុ ែតបដិឃនុស័យ មិនគួរេពល ថលះបង់ផង ថមិនលះ 

បង់ផងេទ មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ និងបដិឃនុស័យ កនុងទុកខេវទ- 

ននុ៎ះ ែតកម គនុស័យ និងមននុស័យ មិនគួរេពល ថលះ 

បង់ផង ថមិនលះបង់ផងេទ ។ បុគគល មិនលះបង់កម គនុស័យ 

បដិឃនុស័យ   និងមននុស័យ   កនុងទី    មិនលះបង់ភវ គនុស័យ 



348 

១៧១ 

អនុសយយមេក   បហីន េ  

ហីេនតិ ។ នតថិ ។ យតថ  បន ភវ គនុសេយ 
អបបហីេន តតថ កម គនុសេយ ច បដិឃនុ- 
សេយ ច មននុសេយ ច អបបហីនតិ ។ របូ- 
ធតុយ អរបូធតុយ ឯតថ ភវ គនុសេយ ច 
មននុសេយ ច អបបហីន កម គនុសេយ ច 
បដិឃនុសេយ ច ន វត្តព្វ  បហីនតិ  អបប- 
ហីនតិ  ។ យតថ កម គនុសេយ ច បដិ- 
ឃនុសេយ ច មននុសេយ ច អបបហីន តតថ 
អវជិជ នុសេយ អបបហីេនតិ ។ នតថិ ។ យតថ  
បន អវជិជ នុសេយ អបបហីេន តតថ កម គនុ- 
សេយ ច បដិឃនុសេយ ច មននុសេយ ច 
អបបហីនតិ ។ របូធតុយ អរបូធតុយ ឯតថ 
អវជិជ នុសេយ ច មននុសេយ ច អបបហីន ក- 
ម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច ន វត្តព្វ  
បហីនតិ  អបបហីនតិ  កមធតុយ ទ្វីសុ 
េវទនសុ ឯតថ អវជិជ នុសេយ ច កម គនុស- 
េយ ច មននុសេយ ច អបបហីន បដិឃនុ- 
សេយ      ន      វត្តេព្វ       បហីេនតិ            អបបហីេនតិ        
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១៧១ 

អនុសយយមកៈ   បហីន រៈ 

កនុងទីេនះឬ ។ មិនមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល មិន 

លះបង់ភវ គនុស័យ កនុងទី  មិនលះបង់កម គនុស័យ បដិ- 

ឃនុស័យ និងមននុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ បុគគល មិនលះបង់ 

ភវ គនុស័យ និងមននុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុនុ៎ះ ែត 

កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ មិនគួរេពល ថលះបង់ផង ថ 

មិនលះបង់ផងេទ ។ បុគគល មិនលះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ 

និងមននុស័យ កនុងទី  មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ 

មិនមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ 

កនុងទី  មិនលះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ និងមននុស័យ 

កនុងទីេនះឬ ។ បុគគល មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ និងមននុស័យ 

កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុនុ៎ះ ែតកម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ 

មិនគួរេពល ថលះបង់ផង ថមិនលះបង់ផងេទ មិនលះបង់អវជិជ នុ- 

ស័យ កម គនុស័យ និងមននុស័យ កនុងេវទនពីរន៎ុះ កនុងកមធតុ 

ែតបដិឃនុស័យ    មិនគួរេពល    ថលះបង់ផង    ថមិនលះបង់ផងេទ 
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១៧២ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

ទុកខ យ េវទនយ ឯតថ អវជិជ នុសេយ ច បដិឃនុ- 
សេយ ច អបបហីន កម គនុសេយ ច មននុ- 
សេយ ច ន វត្តព្វ  បហីនតិ  អបបហីនតិ  ។ 
 [១១៩] យតថ កម គនុសេយ ច បដិឃនុ- 
សេយ ច មននុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច អបប- 
ហីន តតថ វចិិកិចឆ នុសេយ អបបហីេនតិ ។ នតថិ ។ 
យតថ  បន វចិិកិចឆ នុសេយ អបបហីេន តតថ ក- 
ម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច មននុសេយ 
ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច អបបហីនតិ ។ របូធតុយ អរ-ូ 
បធតុយ ឯតថ វចិិកិចឆ នុសេយ ច មននុសេយ 
ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច អបបហីន កម គនុសេយ 
ច បដិឃនុសេយ ច ន វត្តព្វ  បហីនតិ  អបប- 
ហីនតិ  កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ ឯតថ វចិិកិ- 
ចឆ នុសេយ ច កម គនុសេយ ច មននុសេយ 
ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច អបបហីន បដិឃនុសេយ ន 
វត្តេព្វ  បហីេនតិ  អបបហីេនតិ  ទុកខ យ េវទនយ 
ឯតថ វចិិកិចឆ នុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច ទិ ្ឋ នុ- 
សេយ ច អបបហីន កម គនុសេយ ច មននុ- 
សេយ   ច   ន   វត្តព្វ    បហីនតិ       អបបហីនតិ      ។  េប  ។ 
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១៧២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ និងបដិឃនុស័យ កនុងទុកខេវទនន៎ុះ ែតកម- 

គនុស័យ និងមននុស័យ មិនគួរេពល ថលះបង់ផង ថមិន 

លះបង់ផងេទ        ។ 

 [១១៩] បុគគល មិនលះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ 

មននុស័យ និងទិ ្ឋ នុស័យ កនុងទី  មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ 

កនុងទីេនះឬ ។ មិនមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល មិនលះបង់ 

វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី  មិនលះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ 

មននុស័យ និងទិ ្ឋ នុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ បុគគល មិនលះបង់ 

វចិិកិចឆ នុស័យ មននុស័យ និងទិ ្ឋ នុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុង 

អរូបធតុន៎ុះ ែតកម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ មិនគួរេពល ថ 

លះបង់ផង ថមិនលះបង់ផងេទ មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កម គ- 

នុស័យ មននុស័យ និងទិ ្ឋ នុស័យ កនុងេវទនពីរន៎ុះ កនុងកមធតុ 

ែតបដិឃនុស័យ មិនគួរេពល ថលះបង់ផង ថមិនលះបង់ផងេទ 

មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ បដិឃនុស័យ និងទិ ្ឋ នុស័យ កនុងទុកខេវទន 

នុ៎ះ ែតកម គនុស័យ និងមននុស័យ មិនគួរេពល ថលះបង់ផង 

ថមិនលះបងផ់ងេទ    ។   េប   ។ 
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១៧៣ 

អនុសយយមេក   បហីន េ  

 [១២០] យតថ កម គនុសេយ ច បដិឃ- 
នុសេយ ច មននុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច 
វចិិកិចឆ នុសេយ ច អបបហីន តតថ ភវ គនុស- 
េយ អបបហីេនតិ ។ នតថិ ។ យតថ  បន 
ភវ គនុសេយ អបបហីេន តតថ កម គនុសេយ 
ច បដិឃនុសេយ ច មននុសេយ ច ទិ ្ឋ នុ- 
សេយ ច វចិិកិចឆ នុសេយ ច អបបហីនតិ ។ 
មននុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច វចិិកិចឆ នុសេយ 
ច អបបហីន កម គនុសេយ ច បដិឃនុស- 
េយ ច ន វត្តព្វ  បហីនតិ  អបបហីនតិ  ។ 
យតថ កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច 
មននុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច វចិិកិចឆ នុសេយ  
ច អបបហីន តតថ អវជិជ នុសេយ អបបហីេនតិ ។ 
នតថិ ។ យតថ  បន អវជិជ នុសេយ អបបហីេន 
តតថ កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច 
មននុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច វចិិកិចឆ នុ- 
សេយ ច អបបហីេនតិ ។ របូធតុយ អរបូធ- 
តុយ ឯតថ អវជិជ នុសេយ ច មននុសេយ ច 
ទិ ្ឋ នុសេយ       ច         វចិិកិចឆ នុសេយ        ច        អបបហីន 
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១៧៣ 

អនុសយយមកៈ   បហីន រៈ 

 [១២០] បុគគល មិនលះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ 

មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី  មិនលះបង់ 

ភវ គនុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ មិនមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត 

បុគគល មិនលះបង់ភវ គនុស័យ កនុងទី  មិនលះបង់កម គនុ- 

ស័យ បដិឃនុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិកិចឆ នុស័យ 

កនុងទីេនះឬ ។ បុគគល មិនលះបង់មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ និង 

វចិិកិចឆ នុស័យ ែតកម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ មិនគួរេពល 

ថលះបង់ផង ថមិនលះបង់ផងេទ ។ បុគគល មិនលះបង់កម គ- 

នុស័យ បដិឃនុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិកិចឆ នុ- 

ស័យ កនុងទី  មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ មិន 

មនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងទី  

មិនលះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ 

និងវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ បុគគល មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ មន- 

នុស័យ   ទិ ្ឋ នុស័យ  និងវចិិកិចឆ នុស័យ   កនុងរូបធតុ  និងកនុងអរូបធតុនុ៎ះ 
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១៧៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច ន វត្តព្វ  

បហីនតិ  អបបហីនតិ  កមធតុយ ទ្វីសុ 

េវទនសុ ឯតថ អវជិជ នុសេយ ច កម គនុស- 

េយ ច មននុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច វចិិ- 

កិចឆ នុសេយ ច អបបហីន បដិឃនុសេយ ន 

វត្តេព្វ  បហីេនតិ  អបបហីេនតិ  ទុកខ យ 

េវទនយ ឯតថ អវជិជ នុសេយ ច បដិឃនុសេយ 

ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច វចិិកិចឆ នុសេយ ច អបប- 

ហីន កម គនុសេយ ច មននុសេយ ច 

ន       វត្តព្វ        បហីនតិ             អបបហីនតិ           ។ 

 [១២១] យតថ កម គនុសេយ ច បដិឃនុ- 

សេយ ច មននុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច 

វចិិកិចឆ នុសេយ ច ភវ គនុសេយ ច អបបហីន 

តតថ         អវជិជ នុសេយ          អបបហីេនតិ          ។       នតថិ        ។ 
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១៧៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ែតកម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ មិនគួរេពល ថលះបង់ផង 

ថមិនលះបង់ផងេទ មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ កម គនុស័យ មន- 

នុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងេវទនទងំពីរន៎ុះ កនុងកម- 

ធតុ ែតបដិឃនុស័យ មិនគួរេពល ថលះបង់ផង ថមិនលះបង់ផង 

េទ មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ បដិឃនុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិ- 

កិចឆ នុស័យ កនុងទុកខេវទននុ៎ះ ែតកម គនុស័យ និងមននុស័យ 

មិនគួរេពល      ថលះបង់ផង      ថមិនលះបង់ផងេទ     ។ 

 [១២១] បុគគល មិនលះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ 

មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ វចិិកិចឆ នុស័យ និងភវ គនុស័យ កនុង 

ទី      មិនលះបងអ់វជិជ នុស័យ     កនុងទីេនះឬ     ។    មិនមនេទ    ។ 
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១៧៥ 

អនុសយយមេក   បហីន េ  

យតថ  បន អវជិជ នុសេយ អបបហីេន តតថ 

កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច មន- 

នុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច វចិិកិចឆ នុសេយ 

ច ភវ គនុសេយ ច អបបហីនតិ ។ របូធតុយ 

អរបូធតុយ ឯតថ អវជិជ នុសេយ ច មននុសេយ 

ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច វចិិកិចឆ នុសេយ ច ភវ - 

គនុសេយ ច អបបហីន កម គនុសេយ ច 

បដិឃនុសេយ ច ន វត្តព្វ  បហីនតិ  អបបហី- 

នតិ  កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ ឯតថ អវជិជ - 

នុសេយ ច កម គនុសេយ ច មននុសេយ 

ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច វចិិកិចឆ នុសេយ ច អបបហី- 

ន បដិឃនុសេយ ច ភវ គនុសេយ ច ន 

វត្តព្វ  បហីនតិ  អបបហីនតិ  ទុកខ យ េវទនយ 

ឯតថ អវជិជ នុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច ទិ ្ឋ នុ- 

សេយ ច វចិិកិចឆ នុសេយ ច អបបហីន កម- 

គនុសេយ ច មននុសេយ ច ភវ គនុសេយ 

ច      ន      វត្តព្វ       បហីនតិ           អបបហីនតិ          ។ 
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១៧៥ 

អនុសយយមកៈ   បហីន រៈ 

មួយយ៉ងេទៀត បុគគល មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងទី  មិនលះ 

បង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ 

វចិិកិចឆ នុស័យ និងភវ គនុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ បុគគល មិនលះ 

បង់អវជិជ នុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ វចិិកិចឆ នុស័យ និងភវ គ- 

នុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុនុ៎ះ ែតកម គនុស័យ និងបដិ- 

ឃនុស័យ មិនគួរេពល ថលះបង់ផង ថមិនលះបង់ផងេទ មិនលះ 

បង់អវជិជ នុស័យ កម គនុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិ- 

កិចឆ នុស័យ កនុងេវទនពីរន៎ុះ កនុងកមធតុ ែតបដិឃនុស័យ និង 

ភវ គនុស័យ មិនគួរេពល ថលះបង់ផង ថមិនលះបង់ផងេទ មិន 

លះបង់អវជិជ នុស័យ បដិឃនុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិកិចឆ នុស័យ 

កនុងទុកខេវទនន៎ុះ ែតកម គនុស័យ មននុស័យ និងភវ គនុស័យ 

មិនគួរេពល    ថលះបង់ផង    ថមិនលះបង់ផងេទ    ។ 
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១៧៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [១២២] យស  យតថ កម គនុសេយ អបប- 
ហីេន តស  តតថ បដិឃនុសេយ អបបហីេនតិ ។ 
ន វត្តេព្វ  បហីេនតិ  អបបហីេនតិ  ។ យស  

 បន យតថ បដិឃនុសេយ អបបហីេន តស  
តតថ កម គនុសេយ អបបហីេនតិ ។ ន វត្តេព្វ  
បហីេនតិ  អបបហីេនតិ  ។ យស  យតថ 
កម គនុសេយ អបបហីេន តស  តតថ មននុ- 
សេយ អបបហីេនតិ ។ មន្ត  ។ យស   
បន យតថ មននុសេយ អបបហីេន តស  តតថ 
កម គនុសេយ អបបហីេនតិ ។ អនគមិស  
របូធតុយ អរបូធតុយ តស  តតថ មននុសេយ 
អបបហីេន កម គនុសេយ ន វត្តេព្វ  បហីេនតិ 

 អបបហីេនតិ  តេស វ បុគគលស  កមធតុយ 
ទ្វីសុ េវទនសុ តស  តតថ មននុសេយ អបបហី- 
េន េន ច តស  តតថ កម គនុសេយ អបប- 
ហីេន តិណ្ណំ  បុគគ នំ របូធតុយ អរបូធតុយ 
េតសំ តតថ មននុសេយ អបបហីេន កម គនុ- 
សេយ     ន     វត្តេព្វ        បហីេនតិ              អបបហីេនតិ       
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១៧៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [១២២] បុគគល  មិនលះបង់កម គនុស័យ កនុងទី  

បុគគលេនះ មិនលះបង់បដិឃនុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ មិនគួរេពល 

ថលះបង់ផង ថមិនលះបង់ផងេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  

មិនលះបង់បដិឃនុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ មិនលះបង់កម - 

គនុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ មិនគួរេពល ថលះបង់ផង ថមិន 

លះបង់ផងេទ ។ បុគគល  មិនលះបង់កម គនុស័យ កនុងទី  

បុគគលេនះ មិនលះបង់មននុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ េអើ ។ មួយ 

យ៉ងេទៀត បុគគល  មិនលះបង់មននុស័យ កនុងទី  បុគគល 

េនះ មិនលះបង់កម គនុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ អនគមិបុគគលេនះ 

មិនលះបង់មននុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះ ែតកម គ- 

នុស័យ មិនគួរេពល ថលះបង់ផង ថមិនលះបង់ផងេទ បុគគលេនះ 

ឯង មិនលះបង់មននុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ ែតបុគគល 

េនះ មិនែមនជមិនលះបង់កម គនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះេទ បុគគល 

៣ ពួកេនះ មិនលះបង់មននុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះ 

ែតកម គនុស័យ   មិនគួរេពល   ថលះបង់ផង   ថមិនលះបង់ផងេទ 
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១៧៧ 

អនុសយយមេក   បហីន េ  

េតសំេយវ បុគគ នំ កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ 
េតសំ តតថ មននុសេយ ច អបបហីេន កម គ- 
នុសេយ ច អបបហីេន ។ យស  យតថ កម - 
គនុសេយ អបបហីេន តស  តតថ ទិ ្ឋ នុសេយ 
។ េប ។ វចិិកិចឆ នុសេយ អបបហីេនតិ ។ ទ្វិននំ 
បុគគ នំ កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ េតសំ តតថ 
កម គនុសេយ អបបហីេន េន ច េតសំ តតថ 
វចិិកិចឆ នុសេយ អបបហីេន បុថុជជនស  កម- 
ធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ តស  តតថ កម គ- 
នុសេយ ច អបបហីេន វចិិកិចឆ នុសេយ ច អបប- 
ហីេន ។ យស   បន យតថ វចិិកិចឆ នុសេយ 
អបបហីេន តស  តតថ កម គនុសេយ អបប- 
ហីេនតិ ។ បុថុជជនស  ទុកខ យ េវទនយ របូធតុយ 
អរបូធតុយ តស  តតថ វចិិកិចឆ នុសេយ អបបហីេន 
កម គនុសេយ ន វត្តេព្វ  បហីេនតិ  អបប- 
ហីេនតិ  តេស វ បុគគលស  កមធតុយ 
ទ្វីសុ េវទនសុ តស  តតថ វចិិកិចឆ នុសេយ ច 
អបបហីេន         កម គនុសេយ        ច        អបបហីេន        ។ 



361 

១៧៧ 

អនុសយយមកៈ   បហីន រៈ 

បុគគលទងំេនះឯង មិនលះបង់មននុស័យផង មិនលះបង់កម គ- 

នុស័យផង កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ ។ បុគគល 

 មិនលះបង់កម គនុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ (មិន 

លះបង់) ទិ ្ឋ នុស័យ ។ េប ។ មនិលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី 

េនះឬ ។ បុគគលពីរពួកេនះ មិនលះបង់កម គនុស័យ កនុងេវទន 

ពីរេនះ កនុងកមធតុ ែតបុគគលពីរពួកេនះ មិនែមនជមិនលះបង់ 

វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងេវទនពីរេនះេទ បុថុជជនេនះ មិនលះបង់កម គ- 

នុស័យផង មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យផង កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកម- 

ធតុេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ 

កនុងទី  បុគគលេនះ មិនលះបង់កម គនុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ 

បុថុជជនេនះ មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ កនុងរូបធតុ 

និងកនុងអរូបធតុ ែតកម គនុស័យ មិនគួរេពល ថលះបង់ផង ថ 

មិនលះបង់ផងេទ បុគគលេនះឯង មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យផង មិនលះ 

បង់កម គនុស័យផង       កនុងេវទនពីរេនះ       កនុងកមធតុេទ       ។ 
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១៧៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

យស  យតថ កម គនុសេយ អបបហីេន តស  
តតថ ភវ គនុសេយ អបបហីេនតិ ។ ន វត្តេព្វ  
បហីេនតិ  អបបហីេនតិ  ។ យស   
បន យតថ ភវ គនុសេយ អបបហីេន តស  
តតថ កម គនុសេយ អបបហីេនតិ ។ ន វត្តេព្វ  
បហីេនតិ  អបបហីេនតិ  ។ យស  យតថ 
កម គនុសេយ អបបហីេន តស  តតថ អវជិជ - 
នុសេយ អបបហីេនតិ ។ មន្ត  ។ យស   
បន យតថ អវជិជ នុសេយ អបបហីេន តស  តតថ 
កម គនុសេយ អបបហីេនតិ ។ អនគមិស  
ទុកខ យ េវទនយ របូធតុយ អរបូធតុយ តស  
តតថ អវជិជ នុសេយ អបបហីេន កម គនុស- 
េយ ន វត្តេព្វ  បហីេនតិ  អបបហីេនតិ  
តេស វ បុគគលស  កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ 
តស  តតថ អវជិជ នុសេយ អបបហីេន េន ច 
តស  តតថ កម គនុសេយ អបបហីេន តិណ្ណំ  
បុគគ នំ ទុកខ យ េវទនយ របូធតុយ អរបូ- 
ធតុយ        េតសំ         តតថ          អវជិជ នុសេយ         អបបហីេន 
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១៧៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

បុគគល  មិនលះបង់កម គនុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ មិន 

លះបង់ភវ គនុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ មិនគួរេពល ថលះបង់ផង ថ 

មិនលះបង់ផងេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  មិនលះបង់ភវ គ- 

នុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ មិនលះបង់កម គនុស័យ កនុងទីេនះ 

ឬ ។ មិនគួរេពល ថលះបង់ផង ថមិនលះបង់ផងេទ ។ បុគគល 

 មិនលះបង់កម គនុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ មិនលះបង់ 

អវជិជ នុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  មិន 

លះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ មិនលះបង់កម គនុស័យ 

កនុងទីេនះឬ  ។  អនគមិបុគគលេនះ មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងទុកខេវទន 

េនះ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ែតកម គនុស័យ មិនគួរេពល 

ថលះបង់ផង ថមិនលះបង់ផងេទ បុគគលេនះឯង មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ 

កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ ែតអនគមិបុគគលេនះ មិនែមនជមិន 

លះបង់កម គនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះេទ បុគគល ៣ ពួកេនះ មិន 

លះបង់អវជិជ នុស័យ   កនុងទុកខេវទនេនះ   កនុងរូបធតុ   និងកនុងអរូបធតុ 
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១៧៩ 

អនុសយយមេក   បហីន េ  

កម គនុសេយ ន វត្តេព្វ  បហីេនតិ  អបប- 
ហីេនតិ  េតសំេយវ បុគគ នំ កមធតុយ 
ទ្វីសុ េវទនសុ េតសំ តតថ អវជិជ នុសេយ ច 
អបបហីេន         កម គនុសេយ       ច      អបបហីេន      ។ 
 [១២៣] យស  យតថ បដិឃនុសេយ អបបហីេន 
តស  តតថ មននុសេយ អបបហីេនតិ ។ ន វត្តេព្វ  
បហីេនតិ  អបបហីេនតិ  ។ យស   បន យតថ 
មននុសេយ អបបហីេន តស  តតថ បដិឃនុសេយ 
អបបហីេនតិ ។ ន វត្តេព្វ  បហីេនតិ  អបបហីេនតិ 

 ។ យស  យតថ បដិឃនុសេយ អបបហីេន តស  
តតថ ទិ ្ឋ នុសេយ ។ េប ។ វចិិកិចឆ នុសេយ អបប- 
ហីេនតិ ។ ទ្វិននំ បុគគ នំ ទុកខ យ េវទនយ េតសំ 
តតថ បដិឃនុសេយ អបបហីេន េន ច េតសំ តតថ 
វចិិកិចឆ នុសេយ អបបហីេន បុថុជជនស  ទុកខ យ 
េវទនយ តស  តតថ បដិឃនុសេយ ច អបបហីេន 
វចិិកិចឆ នុសេយ ច អបបហីេន ។ យស   
បន យតថ វចិិកិចឆ នុសេយ អបបហីេន តស  
តតថ        បដិឃនុសេយ        អបបហីេនតិ         ។       បុថុជជនស  
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១៧៩ 

អនុសយយមកៈ   បហីន រៈ 

ែតកម គនុស័យ មិនគួរេពល ថលះបង់ផង ថមិនលះបង់ផងេទ 

បុគគលទងំេនះឯង មិនលះបង់អវជិជ នុស័យផង មិនលះបង់កម គ- 

នុស័យផង    កនុងេវទនពីរេនះ    កនុងកមធតុ     ។ 

 [១២៣] បុគគល  មិនលះបង់បដិឃនុស័យ កនុងទី  

បុគគលេនះ មិនលះបង់មននុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ មិនគួរេពល 

ថលះបង់ផង ថមិនលះបង់ផងេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  

មិនលះបង់មននុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ មិនលះបង់បដិឃនុ- 

ស័យ កនុងទីេនះឬ ។ មិនគួរេពល ថលះបង់ផង ថមិនលះបង់ 

ផងេទ ។ បុគគល  មិនលះបង់បដិឃនុស័យ កនុងទី  បុគគល 

េនះ (មិនលះបង់) ទិ ្ឋ នុស័យ ។ េប ។ មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុ- 

ស័យ កនុងទីេនះឬ ។ បុគគលពីរពួកេនះ មិនលះបង់បដិឃនុស័យ 

កនុងទុកខេវទនេនះ ែតបុគគលទងំេនះ មិនែមនជមិនលះបង់វចិិកិចឆ នុ- 

ស័យ កនុងទុកខេវទនេនះេទ បុថុជជនេនះ មិនលះបង់បដិឃនុស័យ 

ផង មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យផង កនុងទុកខេវទនេនះ ។ មួយ 

យ៉ងេទៀត បុគគល  មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី  

បុគគលេនះ    មិនលះបង់បដិឃនុស័យ    កនុងទីេនះឬ   ។   បុថុជជនេនះ 
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១៨០ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ របូធតុយ អរបូធ- 
តុយ តស  តតថ វចិិកិចឆ នុសេយ អបបហីេន បដិ- 
ឃនុសេយ ន វត្តេព្វ  បហីេនតិ  អបបហីេនតិ 

 តេស វ បុគគលស  ទុកខ យ េវទនយ តស  
តតថ វចិិកិចឆ នុសេយ ច អបបហីេន បដិឃនុសេយ 
ច អបបហីេន ។ យស  យតថ បដិឃនុសេយ អបប- 
ហីេន តស  តតថ ភវ គនុសេយ អបបហីេនតិ ។ 
ន វត្តេព្វ  បហីេនតិ  អបបហីេនតិ  ។ យស   
បន យតថ ភវ គនុសេយ អបបហីេន តស  តតថ 
បដិឃនុសេយ អបបហីេនតិ ។ ន វត្តេព្វ  បហីេន- 
តិ  អបបហីេនតិ  ។ យស  យតថ បដិឃនុសេយ 
អបបហីេន តស  តតថ អវជិជ នុសេយ អបបហីេន- 
តិ ។ មន្ត  ។ យស   បន យតថ អវជិជ នុស- 
េយ អបបហីេន តស  តតថ បដិឃនុសេយ អបប- 
ហីេនតិ ។ អនគមិស  កមធតុយ ទ្វីសុ េវទ- 
នសុ របូធតុយ អរបូធតុយ តស  តតថ អវជិជ នុស- 
េយ អបបហីេន បដិឃនុសេយ ន វត្តេព្វ  បហី- 
េនតិ  អបបហីេនតិ  តេស វ បុគគលស  ទុកខ យ 
េវទនយ        តស          តតថ        អវជិជ នុសេយ         អបបហីេន 



367 

១៨០ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ កនុងរូប- 

ធតុ និងកនុងអរូបធតុ ែតបដិឃនុស័យ មិនគួរេពល ថលះបង់ 

ផង ថមិនលះបង់ផងេទ បុគគលេនះឯង មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ 

ផង មិនលះបង់បដិឃនុស័យផង កនុងទុកខេវទនេនះ ។ បុគគល  

មិនលះបង់បដិឃនុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ មិនលះបង់ភវ គនុ- 

ស័យ កនុងទីេនះឬ ។ មិនគួរេពល ថលះបង់ផង ថមិនលះបង់ 

ផងេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  មិនលះបង់ភវ គនុស័យ កនុង 

ទី  បុគគលេនះ មិនលះបង់បដិឃនុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ មិន 

គួរេពល ថលះបង់ផង ថមិនលះបង់ផងេទ ។ បុគគល  

មិនលះបង់បដិឃនុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ មិនលះបង់អវជិជ នុ- 

ស័យ កនុងទីេនះឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  មិន 

លះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ មិនលះបង់បដិឃនុស័យ 

កនុងទីេនះឬ ។ អនគមិបុគគលេនះ មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ កនុង 

េវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ែតបដិ- 

ឃនុស័យ មិនគួរេពល ថលះបង់ផង ថមិនលះបង់ផងេទ 

បុគគលេនះឯង           មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ           កនុងទុកខេវទនេនះ 
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១៨១ 

អនុសយយមេក   បហីន េ  

េន ច តស  តតថ បដិឃនុសេយ អបបហីេន 
តិណ្ណំ  បុគគ នំ កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ 
របូធតុយ អរបូធតុយ េតសំ តតថ អវជិជ នុសេយ 
អបបហីេន បដិឃនុសេយ ន វត្តេព្វ  បហីេនតិ 

 អបបហីេនតិ  េតសំេយវ បុគគ នំ ទុកខ យ 
េវទនយ េតសំ តតថ អវជិជ នុសេយ ច អបបហីេន 
បដិឃនុសេយ        ច        អបបហីេន      ។ 
 [១២៤] យស  យតថ មននុសេយ អបបហីេន 
តស  តតថ ទិ ្ឋ នុសេយ ។ េប ។ វចិិកិចឆ នុសេយ 
អបបហីេនតិ ។ តិណ្ណំ  បុគគ នំ កមធតុយ ទ្វីសុ 
េវទនសុ របូធតុយ អរបូធតុយ េតសំ តតថ មននុ- 
សេយ អបបហីេន េន ច េតសំ តតថ វចិិកិចឆ នុ- 
សេយ អបបហីេន បុថុជជនស  កមធតុយ ទ្វីសុ 
េវទនសុ របូធតុយ អរបូធតុយ តស  តតថ 
មននុសេយ ច អបបហីេន វចិិកិចឆ នុសេយ 
ច អបបហីេន ។ យស   បន យតថ វចិិកិ- 
ចឆ នុសេយ អបបហីេន តស  តតថ មននុសេយ 
អបបហីេនតិ ។ បុថុជជនស  ទុកខ យ េវទ- 
នយ        តស           តតថ        វចិិកិចឆ នុសេយ          អបបហីេន 
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១៨១ 

អនុសយយមកៈ   បហីន រៈ 

ែតបុគគលេនះ មិនែមនជមិនលះបង់បដិឃនុស័យ កនុងទុកខេវទន 

េនះេទ បុគគល ៣ ពួកេនះ មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ 

កនុងកមធតុ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ែតបដិឃនុស័យ 

មិនគួរេពល ថលះបង់ផង ថមិនលះបង់ផងេទ បុគគលទងំេនះឯង 

មិនលះបង់អវជិជ នុស័យផង មិនលះបង់បដិឃនុស័យផង កនុងទុកខេវទន 

េនះ     ។ 

 [១២៤] បុគគល  មិនលះបង់មននុស័យ កនុងទី  

បុគគលេនះ (មិនលះបង់) ទិ ្ឋ នុស័យ ។ េប ។ មិនលះបង់វចិិកិចឆ - 

នុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ បុគគល ៣ ពួកេនះ មិនលះបង់មននុស័យ 

កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ែត 

បុគគលទងំេនះ មិនែមនជមិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងេវទនពីរ 

េនះេទ បុថុជជនេនះ មិនលះបង់មននុស័យផង មិនលះបង់វចិិ- 

កិចឆ នុស័យផង កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ កនុងរូបធតុ និង 

កនុងអរូបធតុ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  មិនលះបង់វចិិកិចឆ - 

នុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ មិនលះបង់មននុស័យ កនុងទីេនះ 

ឬ     ។    បុថុជជនេនះ     មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ     កនុងទុកខេវទនេនះ 
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១៨២ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

មននុសេយ ន វត្តេព្វ  បហីេនតិ  អបបហី- 
េនតិ  តេស វ បុគគលស  កមធតុយ ទ្វីសុ 
េវទនសុ របូធតុយ អរបូធតុយ តស  តតថ 
វចិិកិចឆ នុសេយ ច អបបហីេន មននុសេយ ច 
អបបហីេន ។ យស  យតថ មននុសេយ អបប- 
ហីេន តស  តតថ ភវ គនុសេយ អបបហីេនតិ ។ 
ចតុននំ បុគគ នំ កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ 
េតសំ តតថ មននុសេយ អបបហីេន ភវ គនុ- 
សេយ ន វត្តេព្វ  បហីេនតិ  អបបហីេនតិ 

 េតសំេយវ បុគគ នំ របូធតុយ អរបូធតុយ 
េតសំ តតថ មននុសេយ ច អបបហីេន ភវ - 
គនុសេយ ច អបបហីេន ។ យស   បន យតថ 
ភវ គនុសេយ អបបហីេន តស  តតថ មននុ- 
សេយ អបបហីេនតិ ។ មន្ត  ។ យស  យតថ 
មននុសេយ អបបហីេន តស  តតថ អវជិជ នុស- 
េយ អបបហីេនតិ ។ មន្ត  ។ យស   បន 
យតថ អវជិជ នុសេយ អបបហីេន តស  តតថ ម- 
ននុសេយ         អបបហីេនតិ           ។          ចតុននំ         បុគគ នំ 
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១៨២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ែតមននុស័យ មិនគួរេពល ថលះបង់ផង ថមិនលះបង់ផងេទ 

បុគគលេនះឯង មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យផង មិនលះបង់មននុស័យ 

ផង កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ។ 

បុគគល  មិនលះបង់មននុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ មិនលះ 

បង់ភវ គនុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ បុគគល ៤ ពួកេនះ មិនលះបង់ 

មននុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ ែតភវ គនុស័យ 

មិនគួរេពល ថលះបង់ផង ថមិនលះបង់ផងេទ បុគគលទងំេនះ 

ឯង មិនលះបង់មននុស័យផង មិនលះបង់ភវ គនុស័យផង កនុងរូប- 

ធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  មិន 

លះបង់ភវ គនុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ មិនលះបង់មននុស័យ 

កនុងទីេនះឬ ។ េអើ ។ បុគគល  មិនលះបង់មននុស័យ កនុងទី 

 បុគគលេនះ មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ េអើ ។ 

មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងទី  

បុគគលេនះ   មិនលះបង់មននុស័យ   កនុងទីេនះឬ  ។  បុគគល  ៤  ពួកេនះ 
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១៨៣ 

អនុសយយមេក   បហីន េ  

ទុកខ យ េវទនយ េតសំ តតថ អវជិជ នុសេយ អបប- 
ហីេន មននុសេយ ន វត្តេព្វ  បហីេនតិ  អបប- 
ហីេនតិ  េតសំេយវ បុគគ នំ កមធតុយ ទ្វីសុ 
េវទនសុ របូធតុយ អរបូធតុយ េតសំ តតថ អវជិជ - 
នុសេយ ច អបបហីេន មននុសេយ ច អបបហីេន ។ 
 [១២៥] យស  យតថ ទិ ្ឋ នុសេយ អបប- 
ហីេន តស  តតថ វចិិកិចឆ នុសេយ អបបហីេនតិ ។ 
មន្ត  ។ យស   បន យតថ វចិិកិចឆ នុស- 

េយ អបបហីេន តស  តតថ ទិ ្ឋ នុសេយ អបប- 
ហីេនតិ      ។      មន្ត       ។   េប   ។ 
 [១២៦] យស  យតថ(១) វចិិកិចឆ នុសេយ 
អបបហីេន តស  តតថ ភវ គនុសេយ អបបហី- 
េនតិ ។ បុថុជជនស  កមធតុយ តីសុ េវទនសុ 
តស  តតថ វចិិកិចឆ នុសេយ អបបហីេន ភវ គ- 
នុសេយ ន វត្តេព្វ  បហីេនតិ  អបបហីេនតិ 

 តេស វ បុគគលស  របូធតុយ អរបូធតុយ 
តស  តតថ វចិិកិចឆ នុសេយ ច អបបហីេន ភវ - 
គនុសេយ      ច       អបបហីេន        ។        យស                បន 
     ១   ឱ.   យស    យតថ   ទិ ្ឋ នុសេយ   ។   េប  ។ 
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១៨៣ 

អនុសយយមកៈ   បហីន រៈ 

មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ ែតមននុស័យ មិន 

គួរេពល ថលះបង់ផង ថមិនលះបង់ផងេទ បុគគលទងំេនះឯង 

មិនលះបង់អវជិជ នុស័យផង មិនលះបង់មននុស័យផង កនុងេវទនពីរ 

េនះ     កនុងកមធតុ     កនុងរូបធតុ     និងកនុងអរូបធតុ    ។ 

 [១២៥] បុគគល  មិនលះបង់ទិ ្ឋ នុស័យ កនុងទី  បុគគល 

េនះ មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ េអើ ។ មួយ 

យ៉ងេទៀត បុគគល  មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី  បុគគល 

េនះ   មិនលះបង់ទិ ្ឋ នុស័យ     កនុងទីេនះឬ     ។   េអើ   ។   េប   ។ 

 [១២៦] បុគគល  មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី  

បុគគលេនះ មិនលះបង់ភវ គនុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ បុថុជជនេនះ 

មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងេវទន ៣ េនះ កនុងកមធតុ ែត 

ភវ គនុស័យ មិនគួរេពល ថលះបង់ផង ថមិនលះបង់ផងេទ បុគគល 

េនះឯង មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យផង មិនលះបង់ភវ គនុស័យផង 

កនុងរូបធតុ     និងកនុងអរូបធតុេនះ   ។    មួយយ៉ងេទៀត      បុគគល  
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១៨៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

យតថ ភវ គនុសេយ អបបហីេន តស  តតថ វចិិ- 
កិចឆ នុសេយ អបបហីេនតិ ។ តិណ្ណំ (១) បុគគ នំ 
របូធតុយ អរបូធតុយ េតសំ តតថ ភវ គនុស- 
េយ អបបហីេន េន ច េតសំ តតថ វចិិកិចឆ នុសេយ 
អបបហីេន បុថុជជនស  របូធតុយ អរបូធតុយ 
តស  តតថ ភវ គនុសេយ ច អបបហីេន វចិិកិចឆ - 
នុសេយ ច អបបហីេន ។ យស  យតថ វចិិកិចឆ - 
នុសេយ អបបហីេន តស  តតថ អវជិជ នុសេយ 
អបបហីេនតិ ។ មន្ត  ។ យស   បន យតថ 
អវជិជ នុសេយ អបបហីេន តស  តតថ វចិិកិចឆ នុ- 
សេយ អបបហីេនតិ ។ តិណ្ណំ  បុគគ នំ កមធតុ- 
យ តីសុ េវទនសុ របូធតុយ អរបូធតុយ េតសំ 
តតថ អវជិជ នុសេយ អបបហីេន េន ច េតសំ តតថ 
វចិិកិចឆ នុសេយ អបបហីេន បុថុជជនស  កមធតុយ 
តីសុ េវទនសុ របូធតុយ អរបូធតុយ តស  តតថ 
អវជិជ នុសេយ ច អបបហីេន វចិិកិចឆ នុសេយ ច 
អបបហីេន     ។ 
 [១២៧] យស        យតថ        ភវ គនុសេយ       អបបហីេន 
     ១   ឱ.   ទ្វិននំ   ។ 
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១៨៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

មិនលះបង់ភវ គនុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ មិនលះបង់វចិិកិចឆ - 

នុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ បុគគល ៣ ពួកេនះ មិនលះបង់ភវ គ- 

នុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះ ែតបុគគលទងំេនះ មិន 

ែមនជមិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះេទ 

បុថុជជនេនះ មិនលះបង់ភវ គនុស័យផង មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យផង 

កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះ ។ បុគគល  មិនលះបង់វចិិ- 

កិចឆ នុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងទី 

េនះឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  មិនលះបង់អវជិជ នុ- 

ស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទីេនះ 

ឬ ។ បុគគល ៣ ពួកេនះ មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងេវទន ៣ 

េនះ កនុងកមធតុ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ែតបុគគលទងំេនះ 

មិនែមនជមិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងេវទន ៣ េនះេទ បុថុជជនេនះ 

មិនលះបង់អវជិជ នុស័យផង មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យផង កនុងេវទន ៣ 

េនះ   កនុងកមធតុ   កនុងរូបធតុ   និងកនុងអរូបធតុ    ។ 

 [១២៧]   បុគគល         មិនលះបង់ភវ គនុស័យ       កនុងទី  
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១៨៥ 

អនុសយយមេក   បហីន េ  

តស  តតថ អវជិជ នុសេយ អបបហីេនតិ ។ មន្ត  ។ 
យស   បន យតថ អវជិជ នុសេយ អបបហីេន 
តស  តតថ ភវ គនុសេយ អបបហីេនតិ ចតុននំ 
បុគគ នំ កមធតុយ តីសុ េវទនសុ េតសំ តតថ 
អវជិជ នុសេយ អបបហីេន ភវ គនុសេយ ន វត្តេព្វ  
បហីេនតិ  អបបហីេនតិ  េតសំេយវ បុគគ នំ 
របូធតុយ អរបូធតុយ េតសំ តតថ អវជិជ នុសេយ 
ច     អបបហីេន     ភវ គនុសេយ    ច     អបបហីេន     ។ 
 [១២៨] យស  យតថ កម គនុសេយ ច 
បដិឃនុសេយ ច អបបហីន តស  តតថ មននុ- 
សេយ អបបហីេនតិ ។ នតថិ ។ យស   បន យតថ 
មននុសេយ អបបហីេន តស  តតថ កម គ- 
នុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច អបបហីនតិ ។ 
អនគមិស  របូធតុយ អរបូធតុយ តស  តតថ 
មននុសេយ អបបហីេន កម គនុសេយ ច 
បដិឃនុសេយ ច ន វត្តព្វ  បហីនតិ  អបបហី- 
នតិ  តេស វ បុគគលស  កមធតុយ ទ្វីសុ 
េវទនសុ តស  តតថ មននុសេយ អបបហីេន េន 
ច         តស            តតថ          កម គនុសេយ         អបបហីេន 
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១៨៥ 

អនុសយយមកៈ   បហីន រៈ 

បុគគលេនះ មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ េអើ ។ មួយ 

យ៉ងេទៀត បុគគល  មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងទី  បុគគល 

េនះ មិនលះបង់ភវ គនុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ បុគគល ៤ ពួកេនះ 

មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងេវទន ៣ េនះ កនុងកមធតុ ែតភវ - 

គនុស័យ មិនគួរេពល ថលះបង់ផង ថមិនលះបង់ផងេទ បុគគល 

ទងំេនះឯង មិនលះបង់អវជិជ នុស័យផង មិនលះបង់ភវ គនុស័យផង 

កនុងរូបធតុ      និងកនុងអរូបធតុេនះ     ។ 

 [១២៨] បុគគល  មិនលះបង់កម គនុស័យ និងបដិឃ- 

នុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ មិនលះបង់មននុស័យ កនុងទីេនះ 

ឬ ។ មិនមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  មិនលះបង់ 

មននុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ មិនលះបង់កម គនុស័យ និង 

បដិឃនុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ អនគមិបុគគលេនះ មិនលះបង់ 

មននុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ែតកម គនុស័យ និងបដិ- 

ឃនុស័យ មិនគួរេពល ថលះបង់ផង ថមិនលះបង់ផងេទ បុគគល 

េនះឯង មិនលះបង់មននុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ ែត 

បុគគលេនះ  មិនែមនជមិនលះបង់កម គនុស័យ  កនុងេវទនពីរេនះេទ 
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១៨៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

បដិឃនុសេយ ន វត្តេព្វ  បហីេនតិ  អបប- 
ហីេនតិ  តិណ្ណំ  បុគគ នំ របូធតុយ អរបូ- 
ធតុយ េតសំ តតថ មននុសេយ អបបហីេន 
កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច ន វត្តព្វ  
បហីនតិ  អបបហីនតិ  េតសំេយវ បុគគ នំ 
កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ េតសំ តតថ មន- 
នុសេយ ច កម គនុសេយ ច អបបហីន 
បដិឃនុសេយ ន វត្តេព្វ  បហីេនតិ  អបប- 
ហីេនតិ  ។ យស  យតថ កម គនុសេយ ច 
បដិឃនុសេយ ច អបបហីន តស  តតថ ទិ ្ឋ - 
នុសេយ ។ េប ។ វចិិកិចឆ នុសេយ អបបហីេនតិ ។ 
នតថិ ។ យស   បន យតថ វចិកិិចឆ នុសេយ 
អបបហីេន តស  តតថ កម គនុសេយ ច បដិ- 
ឃនុសេយ ច អបបហីនតិ ។ បុថុជជនស  របូ- 
ធតុយ អរបូធតុយ តស  តតថ វចិិកិចឆ នុសេយ 
អបបហីេន កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច 
ន វត្តព្វ  បហីនតិ  អបបហីនតិ  តេស វ 
បុគគលស  កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ តស  តតថ 
វចិិកិចឆ នុសេយ     ច     កម គនុសេយ       ច      អបបហីន 
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១៨៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ែតបដិឃនុស័យ មិនគួរេពល ថលះបង់ផង ថមិនលះបង់ 

ផងេទ បុគគល ៣ ពួកេនះ មិនលះបង់មននុស័យ កនុងរូបធតុ 

និងកនុងអរូបធតុេនះ ែតកម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ មិនគួរ 

េពល ថលះបង់ផង ថមិនលះបង់ផងេទ បុគគលទងំេនះឯង មិន 

លះបង់មននុស័យ និងកម គនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកម- 

ធតុ ែតបដិឃនុស័យ មិនគួរេពល ថលះបង់ផង ថមិនលះបង់ 

ផងេទ ។ បុគគល  មិនលះបង់កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ 

កនុងទី  បុគគលេនះ (មិនលះបង់) ទិ ្ឋ នុស័យ ។ េប ។ មិនលះ 

បង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ មិនមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត 

បុគគល  មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ មិន 

លះបង់កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ បុថុជជន 

េនះ មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះ 

ែតកម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ មិនគួរេពល ថលះ 

បង់ផង ថមិនលះបង់ផងេទ បុគគលេនះឯង មិនលះបង់វចិិកិចឆ - 

នុស័យ       និងកម គនុស័យ       កនុងេវទនពីរេនះ        កនុងកមធតុ 
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១៨៧ 

អនុសយយមេក   បហីន េ  

បដិឃនុសេយ ន វត្តេព្វ  បហីេនតិ  អបប- 
ហីេនតិ  តេស វ បុគគលស  ទុកខ យ េវទន- 
យ តស  តតថ វចិិកិចឆ នុសេយ ច បដិឃនុស- 
េយ ច អបបហីន កម គនុសេយ ន វត្តេព្វ  
បហីេនតិ  អបបហីេនតិ  ។ យស  យតថ 
កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច អបប- 
ហីន តស  តតថ ភវ គនុសេយ អបបហីេនតិ ។ 
នតថិ ។ យស   បន យតថ ភវ គនុសេយ 
អបបហីេន តស  តតថ កម គនុសេយ ច បដិឃ- 
នុសេយ ច អបបហីនតិ ។ ន វត្តព្វ  បហីនតិ 

 អបបហីនតិ  ។ យស  យតថ កម គនុស- 
េយ ច បដិឃនុសេយ ច អបបហីន តស  តតថ 
អវជិជ នុសេយ អបបហីេនតិ ។ នតថិ ។ យស   បន 
យតថ អវជិជ នុសេយ អបបហីេន តស  តតថ កម- 
គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច អបបហីនតិ ។ 

អនគមិស  របូធតុយ អរបូធតុយ តស  តតថ 
អវជិជ នុសេយ អបបហីេន កម គនុសេយ ច បដិ- 
ឃនុសេយ    ច    ន    វត្តព្វ      បហីនតិ        អបបហីនតិ     
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១៨៧ 

អនុសយយមកៈ   បហីន រៈ 

ែតបដិឃនុស័យ មិនគួរេពល ថលះបង់ផង ថមិនលះបង់ផងេទ 

បុគគលេនះឯង មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ និងបដិឃនុស័យ កនុងទុកខ- 

េវទនេនះ ែតកម គនុស័យ មិនគួរេពល ថលះបង់ផង ថមិនលះ 

បង់ផងេទ ។ បុគគល  មិនលះបង់កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ 

កនុងទី  បុគគលេនះ មិនលះបង់ភវ គនុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ មិន 

មនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  មិនលះបង់ភវ គនុស័យ 

កនុងទី  បុគគលេនះ មិនលះបង់កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ 

កនុងទីេនះឬ ។ មិនគួរេពល ថលះបង់ផង ថមិនលះបង់ផង 

េទ ។ បុគគល  មិនលះបង់កម គនុស័យ និងបដិឃនុ- 

ស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងទីេនះ 

ឬ ។ មិនមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  មិនលះបង់ 

អវជិជ នុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ មិនលះបង់កម គនុស័យ 

និងបដិឃនុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ អនគមិបុគគលេនះ មិនលះបង់ 

អវជិជ នុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះ ែតកម គនុស័យ 

និងបដិឃនុស័យ   មិនគួរេពល    ថលះបង់ផង    ថមិនលះបង់ផងេទ 
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១៨៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

តេស វ បុគគលស  កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ 
តស  តតថ អវជិជ នុសេយ អបបហីេន េន ច 
តស  តតថ កម គនុសេយ អបបហីេន បដិឃ- 
នុសេយ ន វត្តេព្វ  បហីេនតិ  អបបហីេនតិ 

 តេស វ បុគគលស  ទុកខ យ េវទនយ តស  
តតថ អវជិជ នុសេយ អបបហីេន េន ច តស  តតថ 
បដិឃនុសេយ អបបហីេន កម គនុសេយ ន 
វត្តេព្វ  បហីេនតិ  អបបហីេនតិ  តិណ្ណំ  បុគគ- 

នំ របូធតុយ អរបូធតុយ េតសំ តតថ អវជិជ នុ- 
សេយ អបបហីេន កម គនុសេយ ច បដិឃនុ- 
សេយ ច ន វត្តព្វ  បហីនតិ  អបបហីនតិ  
េតសំេយវ បុគគ នំ កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ 
េតសំ តតថ អវជិជ នុសេយ ច កម គនុសេយ ច 
អបបហីន បដិឃនុសេយ ន វត្តេព្វ  បហីេនតិ 

 អបបហីេនតិ  េតសំេយវ បុគគ នំ ទុកខ យ 
េវទនយ េតសំ តតថ អវជិជ នុសេយ ច បដិឃនុ- 
សេយ ច អបបហីន កម គនុសេយ ន វត្តេព្វ  
បហីេនតិ          អបបហីេនតិ          ។ 
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១៨៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

បុគគលេនះឯង មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ 

ែតបុគគលេនះ មិនែមនជមិនលះបង់កម គនុស័យ កនុងេវទនពីរ 

េនះេទ ែតបដិឃនុស័យ មិនគួរេពល ថលះបង់ផង ថមិនលះ 

បង់ផងេទ បុគគលេនះឯង មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ  

ែតបុគគលេនះ មិនែមនជមិនលះបង់បដិឃនុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ 

េទ ែតកម គនុស័យ មិនគួរេពល ថលះបង់ផង ថមិនលះបង់ផង 

េទ បុគគល ៣ ពួកេនះ មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុង 

អរូបធតុេនះ ែតកម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ មិនគួរេពល 

ថលះបង់ផង ថមិនលះបង់ផងេទ បុគគលទងំេនះឯង មិនលះបង់ 

អវជិជ នុស័យ និងកម គនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ 

ែតបដិឃនុស័យ មិនគួរេពល ថលះបង់ផង ថមិនលះបង់ផងេទ 

បុគគលទងំេនះឯង មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ និងបដិឃនុស័យ កនុង 

ទុកខេវទនេនះ ែតកម គនុស័យ មិនគួរេពល ថលះបង់ផង ថ 

មិនលះបង់ផងេទ       ។ 
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១៨៩ 

អនុសយយមេក   បហីន េ  

 [១២៩] យស  យតថ កម គនុសេយ ច 
បដិឃនុសេយ ច មននុសេយ ច អបបហីន 
តស  តតថ ទិ ្ឋ នុសេយ ។ េប ។ វចិិកិចឆ នុស- 
េយ អបបហីេនតិ ។ នតថិ ។ យស   បន យតថ 
វចិិកិចឆ នុសេយ អបបហីេន តស  តតថ កម - 
គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច មននុសេយ 
ច អបបហីនតិ ។ បុថុជជនស  របូធតុយ អរបូ- 
ធតុយ តស  តតថ វចិិកិចឆ នុសេយ ច មន- 
នុសេយ ច អបបហីន កម គនុសេយ ច បដិ- 
ឃនុសេយ ច ន វត្តព្វ  បហីនតិ  អបបហីនតិ 

 តេស វ បុគគលស  កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ 
តស  តតថ វចិិកិចឆ នុសេយ ច កម គនុស- 
េយ ច មននុសេយ ច អបបហីន បដិឃ- 
នុសេយ ន វត្តេព្វ  បហីេនតិ  អបបហីេនតិ 

 តេស វ បុគគលស  ទុកខ យ េវទនយ តស  
តតថ វចិកិិចឆ នុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច 
អបបហីន កម គនុសេយ ច មននុសេយ 
ច     ន    វត្តព្វ     បហីនតិ          អបបហីនតិ          ។    យស  
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១៨៩ 

អនុសយយមកៈ   បហីន រៈ 

 [១២៩] បុគគល  មិនលះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុ- 

ស័យ និងមននុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ (មិនលះបង់) 

ទិ ្ឋ នុស័យ ។ េប ។ មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ 

មិនមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  មិនលះបង់វចិិកិចឆ - 

នុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ មិនលះបង់កម គនុស័យ បដិ- 

ឃនុស័យ និងមននុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ បុថុជជនេនះ 

មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ និងមននុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអ- 

រូបធតុេនះ ែតកម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ មិនគួរេពល 

ថលះបង់ផង ថមិនលះបង់ផងេទ បុគគលេនះឯង មិនលះបង់វចិិ- 

កិចឆ នុស័យ កម គនុស័យ និងមននុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ 

កនុងកមធតុ ែតបដិឃនុស័យ មិនគួរេពល ថលះបង់ផង ថ 

មិនលះបង់ផងេទ បុគគលេនះឯង មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ និងបដិ- 

ឃនុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ ែតកម គនុស័យ និងមននុស័យ 

មិនគួរេពល     ថលះបង់ផង     ថមិនលះបង់ផងេទ     ។    បុគគល  
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១៩០ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

យតថ កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច មន- 
នុសេយ ច អបបហីន តស  តតថ ភវ គនុសេយ 
អបបហីេនតិ ។ នតថិ ។ យស   បន យតថ ភវ គនុ- 
សេយ អបបហីេន តស  តតថ កម គនុសេយ ច 
បដិឃនុសេយ ច មននុសេយ ច អបបហីនតិ ។ 
មននុសេយ អបបហីេន កម គនុសេយ ច 
បដិឃនុសេយ ច ន វត្តព្វ  បហីនតិ  អបបហីន- 
តិ  ។ យស  យតថ កម គនុសេយ ច បដិឃ- 
នុសេយ ច មននុសេយ ច អបបហីន តស  តតថ 
អវជិជ នុសេយ អបបហីេនតិ ។ នតថិ ។ យស   បន 
យតថ អវជិជ នុសេយ អបបហីេន តស  តតថ កម - 
គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច មននុសេយ 
ច អបបហីនតិ ។ អនគមិស  របូធតុយ អរបូ- 
ធតុយ តស  តតថ អវជិជ នុសេយ ច មននុសេយ 
ច អបបហីន កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ 
ច ន វត្តព្វ  បហីនតិ  អបបហីនតិ  តេស វ 
បុគគលស  កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ តស  តតថ 
អវជិជ នុសេយ         ច       មននុសេយ          ច         អបបហីន 
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១៩០ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

មិនលះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ និងមននុស័យ កនុងទី  

បុគគលេនះ មិនលះបង់ភវ គនុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ មិនមនេទ ។ 

មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  មិនលះបង់ភវ គនុស័យ កនុងទី  

បុគគលេនះ មិនលះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ និងមននុ- 

ស័យ កនុងទីេនះឬ ។ បុគគល មិនលះបង់មននុស័យ ែតកម គ- 

នុស័យ និងបដិឃនុស័យ មិនគួរេពល ថលះបង់ផង ថមិនលះ 

បង់ផងេទ ។ បុគគល  មិនលះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ 

និងមននុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ 

កនុងទីេនះឬ ។ មិនមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  មិនលះបង់ 

អវជិជ នុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ មិនលះបង់កម គនុស័យ 

បដិឃនុស័យ និងមននុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ អនគមិបុគគលេនះ 

មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ និងមននុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ 

េនះ ែតកម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ មិនគួរេពល ថលះ 

បង់ផង ថមិនលះបង់ផងេទ បុគគលេនះឯង មិនលះបង់អវជិជ នុ- 

ស័យ          និងមននុស័យ           កនុងេវទនពីរេនះ         កនុងកមធតុ 
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១៩១ 

អនុសយយមេក   បហីន េ  

េន ច តស  តតថ កម គនុសេយ អបបហី- 
េន បដិឃនុសេយ ន វត្តេព្វ  បហីេនតិ  
អបបហីេនតិ  តេស វ បុគគលស  ទុកខ យ 
េវទនយ តស  តតថ អវជិជ នុសេយ អបបហីេន 
េន ច តស  តតថ បដិឃនុសេយ អបបហីេន 
កម គនុសេយ ច មននុសេយ ច ន វត្តព្វ  
បហីនតិ  អបបហីនតិ  ។ តិណ្ណំ  បុគគ ន ំ 
របូធតុយ អរបូធតុយ េតសំ តតថ អវជិជ នុសេយ 
ច មននុសេយ ច អបបហីន កម គនុសេយ 
ច បដិឃនុសេយ ច ន វត្តព្វ  បហីនតិ  អបប- 
ហីនតិ  េតសំេយវ បុគគ នំ កមធតុយ ទ្វីសុ 
េវទនសុ េតសំ តតថ អវជិជ នុសេយ ច កម គនុ- 
សេយ ច មននុសេយ ច អបបហីន បដិឃនុ- 
សេយ ន វត្តេព្វ  បហីេនតិ  អបបហីេនតិ  
េតសំេយវ បុគគ នំ ទុកខ យ េវទនយ េតសំ តតថ 
អវជិជ នុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច អបបហីន 
កម គនុសេយ ច មននុសេយ ច ន វត្តព្វ  
បហីនតិ            អបបហីនតិ         ។ 
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១៩១ 

អនុសយយមកៈ   បហីន រៈ 

ែតបុគគលេនះ មិនែមនជមិនលះបង់កម គនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ 

េទ ែតបដិឃនុស័យ មិនគួរេពល ថលះបង់ផង ថមិនលះ 

បង់ផងេទ បុគគលេនះឯង មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងទុកខេវទន 

េនះ ែតបុគគលេនះ មិនែមនជមិនលះបង់បដិឃនុស័យ កនុងទុកខ- 

េវទនេនះេទ ែតកម គនុស័យ និងមននុស័យ មិនគួរេពល 

ថលះបង់ផង ថមិនលះបង់ផងេទ ។ បុគគល ៣ ពួកេនះ មិនលះបង់ 

អវជិជ នុស័យ និងមននុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះ 

ែតកម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ មិនគួរេពល ថលះបង់ផង 

ថមិនលះបង់ផងេទ បុគគលទងំេនះឯង មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ 

កម គនុស័យ និងមននុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ 

ែតបដិឃនុស័យ មិនគួរេពល ថលះបង់ផង ថមិនលះបង់ផងេទ 

បុគគលទងំេនះឯង មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ និងបដិឃនុស័យ កនុង 

ទុកខេវទនេនះ ែតកម គនុស័យ និងមននុស័យ មិនគួរេពល 

ថលះបង់ផង    ថមិនលះបង់ផងេទ    ។ 
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១៩២ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [១៣០] យស  យតថ កម គនុសេយ ច 
បដិឃនុសេយ ច មននុសេយ ច ទិ ្ឋ នុស- 
េយ ច អបបហីន តស  តតថ វចិកិិចឆ នុសេយ 
អបបហីេនតិ ។ នតថិ ។ យស   បន យតថ 
វចិិកិចឆ នុសេយ អបបហីេន តស  តតថ កម គ- 
នុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច មននុសេយ ច 
ទិ ្ឋ នុសេយ ច អបបហីនតិ ។ បុថុជជនស  របូ- 
ធតុយ អរបូធតុយ តស  តតថ វចិិកិចឆ នុសេយ 
ច មននុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច អបបហីន ក- 
ម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច ន វត្តព្វ  
បហីនតិ  អបបហីនតិ  តេស វ បុគគលស  
កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ តស  តតថ វចិិកិចឆ នុ- 
សេយ ច កម គនុសេយ ច មននុសេយ 
ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច អបបហីន បដិឃនុសេយ ន 
វត្តេព្វ  បហីេនតិ  អបបហីេនតិ  តេស វ 
បុគគលស  ទុកខ យ េវទនយ តស  តតថ វចិិកិចឆ - 
នុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច 
អបបហីន       កម គនុសេយ       ច        មននុសេយ      ច 
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១៩២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [១៣០] បុគគល  មិនលះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុ- 

ស័យ មននុស័យ និងទិ ្ឋ នុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ មិន 

លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ មិនមនេទ ។ មួយយ៉ង 

េទៀត បុគគល  មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី  បុគគល 

េនះ មិនលះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ មននុស័យ 

និងទិ ្ឋ នុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ បុថុជជនេនះ មិនលះបង់វចិកិិចឆ - 

នុស័យ មននុស័យ និងទិ ្ឋ នុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ 

េនះ ែតកម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ មិនគួរេពល ថលះ 

បង់ផង ថមិនលះបង់ផងេទ បុគគលេនះឯង មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ 

កម គនុស័យ មននុស័យ និងទិ ្ឋ នុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ 

កនុងកមធតុ ែតបដិឃនុស័យ មិនគួរេពល ថលះបង់ផង ថមិន 

លះបង់ផងេទ បុគគលេនះឯង មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ បដិឃនុស័យ 

និងទិ ្ឋ នុស័យ    កនុងទុកខេវទនេនះ  ែតកម គនុស័យ  និងមននុស័យ 
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១៩៣ 

អនុសយយមេក   បហីន េ  

ន    វត្តព្វ      បហីនតិ          អបបហីនតិ         ។   េប   ។ 

 [១៣១] យស  យតថ កម គនុសេយ ច 

បដិឃនុសេយ ច មននុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ 

ច វចិិកិចឆ នុសេយ ច អបបហីន តស  តតថ ភវ - 

គនុសេយ អបបហីេនតិ ។ នតថិ ។ យស   បន 

យតថ ភវ គនុសេយ អបបហីេន តស  តតថ កម- 

គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច មននុសេយ 

ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច វចិិកិចឆ នុសេយ ច អបបហីន- 

តិ ។ តិណ្ណំ  បុគគ នំ របូធតុយ អរបូធតុយ េតសំ 

តតថ ភវ គនុសេយ ច មននុសេយ ច អបបហីន 

េន ច េតសំ តតថ ទិ ្ឋ នុសេយ ច វចិិកិចឆ នុសេយ 

ច អបបហីន កម គនុសេយ ច បដិឃនុស- 

េយ ច ន វត្តព្វ  បហីនតិ  អបបហីនតិ  បុថុជជ- 

នស  របូធតុយ អរបូធតុយ តស  តតថ ភវ គនុ- 

សេយ ច មននុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច វចិិកិចឆ - 

នុសេយ ច អបបហីន កម គនុសេយ ច បដិឃ- 

នុសេយ   ច    ន     វត្តព្វ      បហីនតិ          អបបហីនតិ      ។ 
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១៩៣ 

អនុសយយមកៈ   បហីន រៈ 

មិនគួរេពល     ថលះបង់ផង    ថមិនលះបង់ផងេទ    ។    េប    ។ 

 [១៣១] បុគគល  មិនលះបង់កម គនុស័យ បដិឃ- 

នុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី  

បុគគលេនះ មិនលះបង់ភវ គនុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ មិនមនេទ ។ 

មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  មិនលះបង់ភវ គនុស័យ កនុងទី  

បុគគលេនះ មិនលះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ មននុស័យ 

ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ បុគគល ៣ ពួកេនះ 

មិនលះបង់ភវ គនុស័យ និងមននុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ 

េនះ ែតបុគគលទងំេនះ មិនែមនជមិនលះបង់ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិ- 

កិចឆ នុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះ ែតកម គនុស័យ និង 

បដិឃនុស័យ មិនគួរេពល ថលះបង់ផង ថមិនលះបង់ផងេទ 

បុថុជជនេនះ មិនលះបង់ភវ គនុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ និងវ-ិ 

ចិកិចឆ នុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះ ែតកម គនុស័យ 

និងបដិឃនុស័យ  មិនគួរេពល  ថលះបង់ផង  ថមិនលះបង់ផងេទ  ។ 
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១៩៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

យស  យតថ កម គនុសេយ ច បដិឃនុ- 

សេយ ច មននុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច 

វចិិកិចឆ នុសេយ ច អបបហីន តស  តតថ អវជិជ នុ- 

សេយ អបបហីេនតិ ។ នតថិ ។ យស   បន 

យតថ អវជិជ នុសេយ អបបហីេន តស  តតថ កម - 

គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច មននុសេយ ច 

ទិ ្ឋ នុសេយ ច វចិិកិចឆ នុសេយ ច អបបហីនតិ ។ 

អនគមិស  របូធតុយ អរបូធតុយ តស  តតថ 

អវជិជ នុសេយ ច មននុសេយ ច អបបហីន េន 

ច តស  តតថ ទិ ្ឋ នុសេយ ច វចិិកិចឆ នុសេយ ច 

អបបហីន កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច 

ន វត្តព្វ  បហីនតិ  អបបហីនតិ  តេស វ បុគគ- 

លស  កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ តស  តតថ 

អវជិជ នុសេយ ច មននុសេយ ច អបបហីន េន ច 

តស  តតថ កម គនុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច វចិិ- 

កិចឆ នុសេយ ច អបបហីន បដិឃនុសេយ ន វត្តេព្វ  

បហីេនតិ             អបបហីេនតិ                តេស វ      បុគគលស  
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១៩៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

បុគគល  មិនលះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ មននុស័យ 

ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ មិនលះបង់ 

អវជិជ នុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ មិនមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត 

បុគគល  មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ មិន 

លះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ 

និងវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ អនគមិបុគគលេនះ មិនលះបង់ 

អវជិជ នុស័យ និងមននុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះេទ 

ែតអនគមិបុគគលេនះ មិនែមនជមិនលះបង់ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិកិចឆ - 

នុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះេទ ែតកម គនុស័យ និង 

បដិឃនុស័យ មិនគួរេពល ថលះបង់ផង ថមិនលះបង់ផងេទ បុគគល 

េនះឯង មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ និងមននុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ 

កនុងកមធតុ ែតបុគគលេនះ មិនែមនជមិនលះបង់កម គនុស័យ 

ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងេវទនពីរេនះេទ ែតបដិឃនុស័យ 

មិនគួរេពល     ថលះបង់ផង     ថមិនលះបង់ផងេទ     បុគគលេនះឯង 
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១៩៥ 

អនុសយយមេក   បហីន េ  

ទុកខ យ េវទនយ តស  តតថ អវជិជ នុសេយ 

អបបហីេន េន ច តស  តតថ បដិឃនុសេយ 

ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច វចិិកិចឆ នុសេយ ច អបប- 

ហីន កម គនុសេយ ច មននុសេយ 

ច ន វត្តព្វ  បហីនតិ  អបបហីនតិ  ទ្វិននំ 

បុគគ នំ របូធតុយ អរបូធតុយ េតសំ តតថ 

អវជិជ នុសេយ ច មននុសេយ ច អបបហីន 

េន ច េតសំ តតថ ទិ ្ឋ នុសេយ ច វចិិកិចឆ នុស- 

េយ ច អបបហីន កម គនុសេយ ច បដិឃនុ- 

សេយ ច ន វត្តព្វ  បហីនតិ  អបបហីនតិ  

េតសំេយវ បុគគ នំ កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ 

េតសំ តតថ អវជិជ នុសេយ ច កម គនុស- 

េយ ច មននុសេយ ច អបបហីន េន ច 

េតសំ តតថ ទិ ្ឋ នុសេយ ច វចិិកិចឆ នុសេយ 

ច អបបហីន បដិឃនុសេយ ន វត្តេព្វ  បហី- 

េនតិ                អបបហីេនតិ               េតសំេយវ        បុគគ នំ 
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១៩៥ 

អនុសយយមកៈ   បហីន រៈ 

មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ ែតបុគគលេនះ មិនែមនជ 

មិនលះបង់បដិឃនុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទុកខេវទ- 

នេនះេទ ែតកម គនុស័យ និងមននុស័យ មិនគួរេពល ថ 

លះបង់ផង ថមិនលះបង់ផងេទ បុគគលពីរពួកេនះ មិនលះបង់អ- 

វជិជ នុស័យ និងមននុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះ ែត 

បុគគលពីរពួកេនះ មិនែមនជមិនលះបង់ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិកិចឆ នុស័យ 

កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះេទ ែតកម គនុស័យ និងបដិឃ- 

នុស័យ មិនគួរេពល ថលះបង់ផង ថមិនលះបង់ផងេទ បុគគលទងំ 

េនះឯង មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ កម គនុស័យ និងមននុស័យ 

កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ ែតបុគគលទងំេនះ មិនែមនជមិនលះបង់ 

ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងេវទនពីរេនះេទ ែតបដិឃនុស័យ 

មិនគួរេពល   ថលះបង់ផង   ថមិនលះបង់ផងេទ   បុគគលទងំេនះឯង 
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១៩៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

ទុកខ យ េវទនយ េតសំ តតថ អវជិជ នុសេយ ច 
បដិឃនុសេយ ច អបបហីន េន ច េតសំ តតថ 
ទិ ្ឋ នុសេយ ច វចិិកិចឆ នុសេយ ច អបប- 
ហីន កម គនុសេយ ច មននុសេយ ច 
ន វត្តព្វ  បហីនតិ  អបបហីនតិ  បុថុជជនស  
របូធតុយ អរបូធតុយ តស  តតថ អវជិជ នុសេយ 
ច មននុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច វចិិកិចឆ នុស- 
េយ ច អបបហីន កម គនុសេយ ច បដិឃនុ- 
សេយ ច ន វត្តព្វ  បហីនតិ  អបបហីនតិ  
តេស វ បុគគលស  កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ 
តស  តតថ អវជិជ នុសេយ ច កម គនុសេយ ច 
មននុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច វចិិកិចឆ នុសេយ 
ច អបបហីន បដិឃនុសេយ ន វត្តេព្វ  បហី- 
េនតិ  អបបហីេនតិ  តេស វ បុគគលស  ទុកខ យ 
េវទនយ តស  តតថ អវជិជ នុសេយ ច បដិឃនុស- 
េយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច វចិិកិចឆ នុសេយ ច 
អបបហីន កម គនុសេយ ច មននុសេយ ច 
ន     វត្តព្វ        បហីនតិ            អបបហីនតិ          ។ 
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១៩៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ និងបដិឃនុស័យ កនុងទុកខេវទន 

េនះ ែតបុគគលទងំេនះ មិនែមនជមិនលះបង់ទិ ្ឋ នុស័យ និង 

វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះេទ ែតកម គនុស័យ និង 

មននុស័យ មិនគួរេពល ថលះបង់ផង ថមិនលះបង់ផងេទ 

បុថុជជនេនះ មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ 

និងវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះ ែតកម គ- 

នុស័យ និងបដិឃនុស័យ មិនគួរេពល ថលះបង់ផង ថមិន 

លះបង់ផងេទ បុគគលេនះឯង មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ កម គនុស័យ 

មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុង 

កមធតុ ែតបដិឃនុស័យ មិនគួរេពល ថលះបង់ផង ថមិន 

លះបង់ផងេទ បុគគលេនះឯង មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ បដិឃ- 

នុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ ែត 

កម គនុស័យ និងមននុស័យ មិនគួរេពល ថលះបង់ផង 

ថមិនលះបង់ផងេទ      ។ 
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១៩៧ 

អនុសយយមេក   បហីន េ  

 [១៣២] យស  យតថ កម គនុសេយ ច 
បដិឃនុសេយ ច មននុសេយ ច ទិ ្ឋ នុស- 
េយ ច វចិិកិចឆ នុសេយ ច ភវ គនុសេយ ច 
អបបហីន តស  តតថ អវជិជ នុសេយ អបបហីេន- 
តិ ។ នតថិ ។ យស   បន យតថ អវជិជ នុស- 
េយ អបបហីេន តស  តតថ កម គនុសេយ 
ច បដិឃនុសេយ ច មននុសេយ ច ទិ ្ឋ - 
នុសេយ ច វចិិកិចឆ នុសេយ ច ភវ គនុស- 
េយ ច អបបហីនតិ ។ អនគមិស  របូធតុយ 
អរបូធតុយ តស  តតថ អវជិជ នុសេយ ច ម- 
ននុសេយ ច ភវ គនុសេយ ច អបបហីន 
េន ច តស  តតថ ទិ ្ឋ នុសេយ ច វចិិកិចឆ នុ- 
សេយ ច អបបហីន កម គនុសេយ ច បដិឃ- 
នុសេយ ច ន វត្តព្វ  បហីនតិ  អបបហីនតិ 

 តេស វ បុគគលស  កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ 
តស  តតថ អវជិជ នុសេយ ច មននុសេយ ច 
អបបហីន េន ច តស  តតថ កម គនុសេយ 
ច      ទិ ្ឋ នុសេយ      ច     វចិិកិចឆ នុសេយ      ច      អបបហីន 
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១៩៧ 

អនុសយយមកៈ   បហីន រៈ 

 [១៣២] បុគគល  មិនលះបង់កម គនុស័យ បដិឃ- 

នុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ វចិិកិចឆ នុស័យ និងភវ គ- 

នុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងទីេនះ 

ឬ ។ មិនមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  មិនលះបង់ 

អវជិជ នុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ មិនលះបង់កម គនុស័យ 

បដិឃនុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ វចិិកិចឆ នុស័យ និងភវ គ- 

នុស័យ កនុងទីេនះឬ ។ អនគមិបុគគលេនះ មិនលះបង់អវជិជ - 

នុស័យ មននុស័យ និងភវ គនុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ 

េនះ ែតអនគមិបុគគលេនះ មិនែមនជមិនលះបង់ទិ ្ឋ នុស័យ និង 

វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះេទ ែតកម គ- 

នុស័យ និងបដិឃនុស័យ មិនគួរេពល ថលះបង់ផង ថមិនលះបង់ 

ផងេទ បុគគលេនះឯង មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ និងមននុស័យ 

កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ ែតបុគគលេនះ មិនែមនជមិនលះបង់ 

កម គនុស័យ   ទិ ្ឋ នុស័យ   និងវចិិកិចឆ នុស័យ   កនុងេវទនពីរេនះេទ 
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១៩៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

បដិឃនុសេយ ច ភវ គនុសេយ ច ន វត្តព្វ  
បហីនតិ  អបបហីនតិ  តេស វ បុគគលស  
ទុកខ យ េវទនយ តស  តតថ អវជិជ នុសេយ អបប- 
ហីេន េន ច តស  តតថ បដិឃនុសេយ ច ទិ ្ឋ នុ- 
សេយ ច វចិិកិចឆ នុសេយ ច អបបហីន កម គ- 
នុសេយ ច មននុសេយ ច ភវ គនុសេយ ច 
ន វត្តព្វ  បហីនតិ  អបបហីនតិ  ទិ្វននំ បុគគ នំ 
របូធតុយ អរបូធតុយ េតសំ តតថ អវជិជ នុសេយ 
ច មននុសេយ ច ភវ គនុសេយ ច អបបហីន 
េន ច េតសំ តតថ ទិ ្ឋ នុសេយ ច វចិិកិចឆ នុសេយ 
ច អបបហីន កម គនុសេយ ច បដិឃនុស- 
េយ ច ន វត្តព្វ  បហីនតិ  អបបហីនតិ  
េតសំេយវ បុគគ នំ កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ 
េតសំ តតថ អវជិជ នុសេយ ច កម គនុសេយ ច 
មននុសេយ ច អបបហីន េន ច េតសំ តតថ 
ទិ ្ឋ នុសេយ ច វចិិកិចឆ នុសេយ ច អបបហីន 
បដិឃនុសេយ ច ភវ គនុសេយ ច ន វត្តព្វ  
បហីនតិ             អបបហីនតិ              េតសំេយវ       បុគគ នំ 
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១៩៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ែតបដិឃនុស័យ និងភវ គនុស័យ មិនគួរេពល ថលះបង់ផង 

ថមិនលះបង់ផងេទ បុគគលេនះឯង មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ កនុង 

ទុកខេវទនេនះេទ ែតបុគគលេនះ មិនែមនជមិនលះបង់បដិឃនុ- 

ស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះេទ ែត 

កម គនុស័យ មននុស័យ និងភវ គនុស័យ មិនគួរេពល 

ថលះបង់ផង ថមិនលះបង់ផងេទ បុគគលពីរពួកេនះ មិនលះបង់ 

អវជិជ នុស័យ មននុស័យ និងភវ គនុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុង 

អរូបធតុេនះ ែតបុគគលទងំេនះ មិនែមនជមិនលះបង់ទិ ្ឋ នុស័យ 

និងវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះេទ ែតកម គ- 

នុស័យ និងបដិឃនុស័យ មិនគួរេពល ថលះបង់ផង ថមិន 

លះបង់ផងេទ បុគគលទងំេនះឯង មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ កម- 

គនុស័យ និងមននុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ ែត 

បុគគលទងំេនះ មិនែមនជមិនលះបង់ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិកិចឆ នុស័យ 

កនុងេវទនពីរេនះេទ ែតបដិឃនុស័យ និងភវ គនុស័យ មិនគួរ 

េពល      ថលះបង់ផង       ថមិនលះបង់ផងេទ     បុគគលទងំេនះឯង 
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១៩៩ 

អនុសយយមេក   បហីន េ  

ទុកខ យ េវទនយ េតសំ តតថ អវជិជ នុសេយ ច 
បដិឃនុសេយ ច អបបហីន េន ច េតសំ 
តតថ ទិ ្ឋ នុសេយ ច វចិិកិចឆ នុសេយ ច អបប- 
ហីន កម គនុសេយ ច មននុសេយ ច 
ភវ គនុសេយ ច ន វត្តព្វ  បហីនតិ  អបប- 
ហីនតិ  បុថុជជនស  របូធតុយ អរបូធតុយ 
តស  តតថ អវជិជ នុសេយ ច មននុសេយ ច 
ទិ ្ឋ នុសេយ ច វចិិកិចឆ នុសេយ ច ភវ គនុ- 
សេយ ច អបបហីន កម គនុសេយ ច បដិ- 
ឃនុសេយ ច ន វត្តព្វ  បហីនតិ  អបបហី- 
នតិ  តេស វ បុគគលស  កមធតុយ ទ្វីសុ 
េវទនសុ តស  តតថ អវជិជ នុសេយ ច កម គ- 
នុសេយ ច មននុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច 
វចិិកិចឆ នុសេយ ច អបបហីន បដិឃនុសេយ ច 
ភវ គនុសេយ ច ន វត្តព្វ  បហីនតិ  អបប- 
ហីនតិ  តេស វ បុគគលស  ទុកខ យ េវទនយ 
តស  តតថ អវជិជ នុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច 
ទិ ្ឋ នុសេយ        ច       វចិិកិចឆ នុសេយ         ច        អបបហីន 
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១៩៩ 

អនុសយយមកៈ   បហីន រៈ 

មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ និងបដិឃនុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ ែត 

បុគគលទងំេនះ មិនែមនជមិនលះបង់ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិកិចឆ នុស័យ 

កនុងទុកខេវទនេនះេទ ែតកម គនុស័យ មននុស័យ និងភវ- 

គនុស័យ មិនគួរេពល ថលះបង់ផង ថមិនលះបង់ផងេទ 

បុថុជជនេនះ មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ 

វចិិកិចឆ នុស័យ និងភវ គនុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ 

េនះេទ ែតកម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ មិនគួរេពល ថ 

លះបង់ផង ថមិនលះបង់ផងេទ បុគគលេនះឯង មិនលះបង់អវជិជ - 

នុស័យ កម គនុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិកិចឆ - 

នុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុេទ ែតបដិឃនុស័យ 

និងភវ គនុស័យ មិនគួរេពល ថលះបង់ផង ថមិនលះបង់ 

ផងេទ បុគគលេនះឯង មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ បដិឃ- 

នុស័យ         ទិ ្ឋ នុស័យ        និងវចិិកិចឆ នុស័យ        កនុងទុកខេវទនេនះ 
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២០០ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

កម គនុសេយ ច មននុសេយ ច ភវ គនុ- 

សេយ     ច    ន    វត្តព្វ      បហីនតិ          អបបហីនតិ        ។ 

បហីន រ ំ  និដ្ឋិតំ(១)   ។ 

ឧបបជជន េ  

 [១៣៣] យស  កម គនុសេយ ឧបបជជតិ តស  

បដិឃនុសេយ ឧបបជជតីតិ ។ មន្ត  ។ យស   

បន បដិឃនុសេយ ឧបបជជតិ តស  កម គ- 

នុសេយ ឧបបជជតីតិ ។ មន្ត  ។ យស  កម - 

គនុសេយ ឧបបជជតិ តស  មននុសេយ ឧបបជជ- 

តីតិ ។ មន្ត  ។ យស   បន មននុសេយ 

ឧបបជជតិ តស  កម គនុសេយ ឧបបជជតីតិ ។ 

អនគមិស  មននុសេយ ឧបបជជតិ េន ច តស  

កម គនុសេយ ឧបបជជតិ តិណ្ណំ  បុគគ នំ មន- 

នុសេយ ច ឧបបជជតិ កម គនុសេយ ច ឧបប- 

ជជតិ       ។       (វ ិ ថ េរតព្វំ(២))       ។ 
     ១   ម.   បហីន េ    និដ្ឋិេ    ។   ២   ម.   វ ិ ថ េរតេព្វ    ។ 
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២០០ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ែតកម គនុស័យ មននុស័យ និងភវ គនុស័យ មិនគួរេពល 

ថលះបង់ផង      ថមិនលះបង់ផងេទ     ។ 

ចប់   បហីន រៈ  ។ 

ឧបបជជន រៈ 

 [១៣៣] កម គនុស័យ របស់បុគគល  េកើតេឡើង បដិ- 

ឃនុស័យ របស់បុគគលេនះ េកើតេឡើងឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ង 

េទៀត បដិឃនុស័យ របស់បុគគល  េកើតេឡើង កម គនុស័យ 

របស់បុគគលេនះ េកើតេឡើងឬ ។ េអើ ។ កម គនុស័យ របស់ 

បុគគល  េកើតេឡើង មននុស័យ របស់បុគគលេនះ េកើតេឡើងឬ ។ 

េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត មននុស័យ របស់បុគគល  េកើតេឡើង 

កម គនុស័យ របស់បុគគលេនះ េកើតេឡើងឬ ។ មននុស័យ 

របស់អនគមិបុគគល េកើតេឡើង ែតកម គនុស័យ របស់អនគមិ- 

បុគគលេនះ មិនេកើតេឡើងេទ មននុស័យ របស់បុគគល ៣ ពួក 

េកើតេឡើងផង កម គនុស័យ េកើតេឡើងផង ។ (បណ្ឌិ ត គបប ី

សែម្តង    ឲយពិ ្ត រផងចុះ)      ។ 
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២០១ 

អនុសយយមេក   ឧបបជជន េ  

 [១៣៤] យស  កម គនុសេយ នុបបជជតិ 

តស  បដិឃនុសេយ នុបបជជតីតិ ។ មន្ត  ។ 

យស   បន បដិឃនុសេយ នុបបជជតិ តស  

កម គនុសេយ នុបបជជតីតិ ។ មន្ត  ។ 

យស  កម គនុសេយ នុបបជជតិ តស  មន- 

នុសេយ នុបបជជតីតិ ។ អនគមិស  កម គ- 

នុសេយ នុបបជជតិ េន ច តស  មននុសេយ 

នុបបជជតិ អរហេ  កម គនុសេយ ច នុបបជជតិ 

មននុសេយ ច នុបបជជតិ ។ យស   បន 

មននុសេយ នុបបជជតិ តស  កម គនុសេយ 

នុបបជជតីតិ    ។    មន្ត     ។    (វ ិ ថ េរតព្វំ)     ។ 

ឧបបជជន រ ំ  និដ្ឋិតំ   ។ 
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២០១ 

អនុសយយមកៈ   ឧបបជជន រៈ 

 [១៣៤] កម គនុស័យ របស់បុគគល  មិនេកើតេឡើង 

បដិឃនុស័យ របស់បុគគលេនះ មិនេកើតេឡើងឬ ។ េអើ ។ មួយ 

យ៉ងេទៀត បដិឃនុស័យ របស់បុគគល  មិនេកើតេឡើង កម - 

គនុស័យ របស់បុគគលេនះ មិនេកើតេឡើងឬ ។ េអើ ។ កម - 

គនុស័យ របស់បុគគល  មិនេកើតេឡើង មននុស័យ របស់ 

បុគគលេនះ មិនេកើតេឡើងឬ ។ កម គនុស័យ របស់អនគមិបុគគល 

មិនេកើតេឡើង ែតមននុស័យ របស់អនគមិបុគគលេនះ មិនែមនជ 

មិនេកើតេឡើងេទ កម គនុស័យ របស់្រពះអរហន្ត មិនេកើតេឡើងផង 

មននុស័យ មិនេកើតេឡើងផង ។ មួយយ៉ងេទៀត មននុស័យ របស់ 

បុគគល  មិនេកើតេឡើង កម គនុស័យ របស់បុគគលេនះ មិន 

េកើតេឡើងឬ    ។    េអើ   ។     (បណ្ឌិ តគបបសីែម្តង     ឲយពិ ្ត រផងចុះ)   ។ 

ចប់   ឧបបជជន រៈ   ។ 
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ធតុ េ  

 [១៣៥] កមធតុយ ចុតស  កមធតុំ 

ឧបបជជន្តស (១) កតិ អនុសយ អនុេសន្តិ កតិ 

អនុសយ ននុេសន្តិ កតិ អនុសយ ភងគ  ។ 

កមធតុយ ចុតស  របូធតុំ ឧបបជជន្តស  កតិ 

អនុសយ អនុេសន្តិ កតិ អនុសយ ននុេសន្តិ 

កតិ អនុសយ ភងគ  ។ កមធតុយ ចុតស  

អរបូធតុំ ឧបបជជន្តស  កតិ អនុសយ អនុេសន្តិ 

កតិ អនុសយ ននុេសន្តិ កតិ អនុសយ ភងគ  ។ 

កមធតុយ ចុតស  ន កមធតុំ ឧបបជជន្តស  

កតិ អនុសយ អនុេសន្តិ កតិ អនុសយ ននុ- 

េសន្តិ កតិ អនុសយ ភងគ  ។ កមធតុយ 

ចុតស  ន របូធតុំ ឧបបជជន្តស  កតិ អនុសយ 

អនុេសន្តិ កតិ អនុសយ ននុេសន្តិ កតិ អនុ- 

សយ ភងគ  ។ កមធតុយ ចុតស  ន អរបូធតុំ 

ឧបបជជន្តស  កតិ អនុសយ អនុេសន្តិ កតិ 

អនុសយ        ននុេសន្តិ        កតិ        អនុសយ        ភងគ        ។ 
     ១   ឱ.   ឧបបជជន្តស   ។ 
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ធតុ រៈ 

 [១៣៥] បុគគល ែដលចយុត ចកកមធតុ កលេទេកើត 

កនុងកមធតុ មនអនុស័យប៉ុនម ន េដកសមងេំន អនុស័យប៉ុនម ន មិន 

េដកសមងេំន អនុស័យប៉ុនម ន ែបកធ្ល យេទ ។ បុគគល ែដលចយុត 

ចកកមធតុ កលេទេកើត កនុងរូបធតុ មនអនុស័យប៉ុនម ន េដក 

សមងេំន អនុស័យប៉ុនម ន មិនេដកសមងេំន អនុស័យប៉ុនម ន ែបក 

ធ្ល យេទ ។ បុគគល ែដលចយុត ចកកមធតុ កលេទេកើត 

កនុងអរូបធតុ មនអនុស័យប៉ុនម ន េដកសមងេំន អនុស័យប៉ុនម ន មិន 

េដកសមងេំន អនុស័យប៉ុនម ន ែបកធ្ល យេទ ។ បុគគល ែដលចយុត 

ចកកមធតុ កលេទេកើត កនុងភពមិនែមនជកមធតុ មនអនុស័យ 

ប៉ុនម ន េដកសមងេំន អនុស័យប៉ុនម ន មិនេដកសមងេំន អនុស័យ 

ប៉ុនម ន ែបកធ្ល យេទ ។ បុគគល ែដលចយុត ចកកមធតុ កល 

េទេកើត កនុងភពមិនែមនជរូបធតុ មនអនុស័យប៉ុនម ន េដកសមង ំ

េន អនុស័យប៉ុនម ន មិនេដកសមងេំន អនុស័យប៉ុនម ន ែបកធ្ល យ 

េទ ។ បុគគល ែដលចយុត ចកកមធតុ កលេទេកើត កនុង 

ភពមិនែមនជអរូបធតុ មនអនុស័យប៉ុនម ន េដកសមងេំន អនុស័យ 

ប៉ុនម ន       មិនេដកសមងេំន       អនុស័យប៉ុនម ន        ែបកធ្ល យេទ       ។ 
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២០៣ 

អនុសយយមេក   ធតុ េ  

កមធតុយ ចុតស  ន កមធតុំ ន អរបូធតុំ 

ឧបបជជន្តស  កតិ អនុសយ អនុេសន្តិ កតិ 

អនុសយ ននុេសន្តិ កតិ អនុសយ ភងគ  ។ 

កមធតុយ ចុតស  ន របូធតុំ ន អរបូធតុំ 

ឧបបជជន្តស  កតិ អនុសយ អនុេសន្តិ កតិ 

អនុសយ ននុេសន្តិ កតិ អនុសយ ភងគ  ។ 

កមធតុយ ចុតស  ន កមធតុំ ន របូធតុំ 

ឧបបជជន្តស  កតិ អនុសយ អនុេសន្តិ កតិ 

អនុសយ        ននុេសន្តិ       កតិ       អនុសយ       ភងគ       ។ 

 [១៣៦] របូធតុយ ចុតស  របូធតុំ ឧបបជជ- 

ន្តស  កតិ អនុសយ អនុេសន្តិ កតិ អនុសយ 

ននុេសន្តិ កតិ អនុសយ ភងគ  ។ របូធតុយ 

ចុតស  កមធតុំ ឧបបជជន្តស  កតិ អនុសយ 

អនុេសន្តិ កតិ អនុសយ ននុេសន្តិ កតិ អនុ- 

សយ ភងគ  ។ របូធតុយ ចុតស  អរបូធតុំ 

ឧបបជជន្តស  កតិ អនុសយ អនុេសន្តិ កតិ 

អនុសយ        ននុេសន្តិ         កតិ       អនុសយ        ភងគ        ។ 
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២០៣ 

អនុសយយមកៈ   ធតុ រៈ 

បុគគល ែដលចយុត ចកកមធតុ កលេទេកើត កនុងភពមិនែមនជកម- 

ធតុ និងមិនែមនជអរូបធតុ មនអនុស័យប៉ុនម ន េដកសមងេំន 

អនុស័យប៉ុនម ន មិនេដកសមងេំន អនុស័យប៉ុនម ន ែបកធ្ល យេទ ។ 

បុគគល ែដលចយុត ចកកមធតុ កលេទេកើត កនុងភពមិនែមនជរូបធតុ 

និងមិនែមនជអរូបធតុ មនអនុស័យប៉ុនម ន េដកសមងេំន អនុស័យ 

ប៉ុនម ន មិនេដកសមងេំន អនុស័យប៉ុនម ន ែបកធ្ល យេទ ។ បុគគល 

ែដលចយុត ចកកមធតុ កលេទេកើត កនុងភពមិនែមនជកមធតុ 

និងមិនែមនជរូបធតុ មនអនុស័យប៉ុនម ន េដកសមងេំន អនុស័យ 

ប៉ុនម ន     មិនេដកសមងេំន    អនុស័យប៉ុនម ន     ែបកធ្ល យេទ     ។ 

 [១៣៦] បុគគល ែដលចយុត ចករូបធតុ កលេទេកើត 

កនុងរូបធតុ មនអនុស័យប៉ុនម ន េដកសមងេំន អនុស័យប៉ុនម ន មិន 

េដកសមងេំន អនុស័យប៉ុនម ន ែបកធ្ល យេទ ។ បុគគល ែដល 

ចយុត ចករូបធតុ កលេទេកើត កនុងកមធតុ មនអនុស័យប៉ុនម ន 

េដកសមងេំន អនុស័យប៉ុនម ន មិនេដកសមងេំន អនុស័យប៉ុនម ន 

ែបកធ្ល យេទ ។ បុគគល ែដលចយុត ចករូបធតុ កលេទ 

េកើត កនុងអរូបធតុ មនអនុស័យប៉ុនម ន េដកសមងេំន អនុស័យ 

ប៉ុនម ន       មិនេដកសមងេំន       អនុស័យប៉ុនម ន       ែបកធ្ល យេទ        ។ 
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២០៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

របូធតុយ ចុតស  ន កមធតុំ ឧបបជជន្តស  កតិ 

អនុសយ អនុេសន្តិ កតិ អនុសយ ននុេសន្តិ កតិ 

អនុសយ ភងគ  ។ របូធតុយ ចុតស  ន របូធតុំ ឧប- 

បជជន្តស  កតិ អនុសយ អនុេសន្តិ កតិ អនុសយ 

ននុេសន្តិ កតិ អនុសយ ភងគ  ។ របូធតុយ 

ចុតស  ន អរបូធតុំ ឧបបជជន្តស  កតិ អនុសយ 

អនុេសន្តិ កតិ អនុសយ ននុេសន្តិ កតិ អនុ- 

សយ ភងគ  ។ របូធតុយ ចុតស  ន កមធតុំ 

ន អរបូធតុំ ឧបបជជន្តស  កតិ អនុសយ អនុេសន្តិ 

កតិ អនុសយ ននុេសន្តិ កតិ អនុសយ ភងគ  ។ 

របូធតុយ ចុតស  ន របូធតុំ ន អរបូធតុំ ឧប- 

បជជន្តស  កតិ អនុសយ អនុេសន្តិ កតិ អនុសយ 

ននុេសន្តិ កតិ អនុសយ ភងគ  ។ របូធតុយ 

ចុតស  ន កមធតុំ ន របូធតុំ ឧបបជជន្តស  

កតិ អនុសយ អនុេសន្តិ កតិ អនុសយ ននុ- 

េសន្តិ       កតិ        អនុសយ       ភងគ        ។ 
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២០៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

បុគគល ែដលចយុត ចករូបធតុ កលេទេកើត កនុងភពមិនែមនជកម- 

ធតុ មនអនុស័យប៉ុនម ន េដកសមងេំន អនុស័យប៉ុនម ន មិនេដក 

សមងេំន អនុស័យប៉ុនម ន ែបកធ្ល យេទ ។ បុគគល ែដលចយុត ចក 

រូបធតុ កលេទេកើត កនុងភពមិនែមនជរូបធតុ មនអនុស័យប៉ុនម ន 

េដកសមងេំន អនុស័យប៉ុនម ន មិនេដកសមងេំន អនុស័យប៉ុនម ន ែបក 

ធ្ល យេទ ។ បុគគល ែដលចយុត ចករូបធតុ កលេទេកើត កនុងភពមិន 

ែមនជអរូបធតុ មនអនុស័យបុ៉នម ន េដកសមងេំន អនុស័យប៉ុនម ន 

មិនេដកសមងេំន អនុស័យប៉ុនម ន ែបកធ្ល យេទ ។ បុគគល ែដល 

ចយុត ចករូបធតុ កលេទេកើត កនុងភពមិនែមនជកមធតុ និង 

មិនែមនជអរូបធតុ មនអនុស័យប៉ុនម ន េដកសមងេំន អនុស័យ 

ប៉ុនម ន មិនេដកសមងេំន អនុស័យប៉ុនម ន ែបកធ្ល យេទ ។ បុគគល 

ែដលចយុត ចករូបធតុ កលេទេកើត កនុងភពមិនែមនជរូបធតុ 

និងមិនែមនជអរូបធតុ មនអនុស័យប៉ុនម ន េដកសមងេំន អនុស័យ 

ប៉ុនម ន មិនេដកសមងេំន អនុស័យប៉ុនម ន ែបកធ្ល យេទ ។ បុគគល 

ែដលចយុត ចករូបធតុ កលេទេកើត កនុងភពមិនែមនកមធតុ និងមិន 

ែមនជរូបធតុ មនអនុស័យប៉ុនម ន េដកសមងេំន អនុស័យប៉ុនម ន 

មិនេដកសមងេំន      អនុស័យប៉ុនម ន     ែបកធ្ល យេទ     ។ 
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២០៥ 

អនុសយយមេក   ធតុ េ  

 [១៣៧] អរបូធតុយ ចុតស  អរបូធតុំ ឧប- 

បជជន្តស  កតិ អនុសយ អនុេសន្តិ កតិ អនុ- 

សយ ននុេសន្តិ កតិ អនុសយ ភងគ  ។ អរបូ- 

ធតុយ ចុតស  កមធតុំ ឧបបជជន្តស  កតិ អនុ- 

សយ អនុេសន្តិ កតិ អនុសយ ននុេសន្តិ កតិ 

អនុសយ ភងគ  ។ អរបូធតុយ ចុតស  របូធតុំ 

ឧបបជជន្តស  កតិ អនុសយ អនុេសន្តិ កតិ 

អនុសយ ននុេសន្តិ កតិ អនុសយ ភងគ  ។ 

អរបូធតុយ ចុតស  ន កមធតុំ ឧបបជជន្តស  

កតិ អនុសយ អនុេសន្តិ កតិ អនុសយ ននុ- 

េសន្តិ កតិ អនុសយ ភងគ  ។ អរបូធតុយ 

ចុតស  ន របូធតុំ ឧបបជជន្តស  កតិ អនុសយ 

អនុេសន្តិ កតិ អនុសយ ននុេសន្តិ កតិ អនុ- 

សយ ភងគ  ។ អរបូធតុយ ចុតស  ន អរបូ- 

ធតុំ ឧបបជជន្តស  កតិ អនុសយ អនុេសន្តិ 

កតិ     អនុសយ     ននុេសន្តិ     កតិ      អនុសយ      ភងគ     ។ 
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២០៥ 

អនុសយយមកៈ   ធតុ រៈ 

 [១៣៧] បុគគល ែដលចយុត ចកអរូបធតុ កលេទេកើត 

កនុងអរូបធតុ មនអនុស័យប៉ុនម ន េដកសមងេំន អនុស័យប៉ុនម ន 

មិនេដកសមងេំន អនុស័យប៉ុនម ន ែបកធ្ល យេទ ។ បុគគល ែដល 

ចយុត ចកអរូបធតុ កលេទេកើត កនុងកមធតុ មនអនុស័យ 

ប៉ុនម ន េដកសមងេំន អនុស័យប៉ុនម ន មិនេដកសមងេំន អនុស័យ 

ប៉ុនម ន ែបកធ្ល យេទ ។ បុគគល ែដលចយុត ចកអរូបធតុ 

កលេទេកើត កនុងរូបធតុ មនអនុស័យប៉ុនម ន េដកសមងេំន អនុ- 

ស័យប៉ុនម ន មិនេដកសមងេំន អនុស័យប៉ុនម ន ែបកធ្ល យេទ ។ 

បុគគល ែដលចយុត ចកអរូបធតុ កលេទេកើត កនុងភពមិនែមនជ 

កមធតុ មនអនុស័យប៉ុនម ន េដកសមងេំន អនុស័យប៉ុនម ន មិន 

េដកសមងេំន អនុស័យប៉ុនម ន ែបកធ្ល យេទ ។ បុគគល ែដលចយុត 

ចកអរូបធតុ កលេទេកើត កនុងភពមិនែមនជរូបធតុ មនអនុស័យ 

ប៉ុនម ន េដកសមងេំន អនុស័យប៉ុនម ន មិនេដកសមងេំន អនុស័យ 

ប៉ុនម ន ែបកធ្ល យេទ ។ បុគគល ែដលចយុត ចកអរូបធតុ កល 

េទេកើត កនុងភពមិនែមនជអរូបធតុ មនអនុស័យប៉ុនម ន េដកសមងេំន 

អនុស័យប៉ុនម ន    មិនេដកសមងេំន    អនុស័យប៉ុនម ន    ែបកធ្ល យេទ    ។ 
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២០៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

អរបូធតុយ ចុតស  ន កមធតុំ ន អរបូធតុំ 

ឧបបជជន្តស  កតិ អនុសយ អនុេសន្តិ កតិ 

អនុសយ ននុេសន្តិ កតិ អនុសយ ភងគ  ។ 

អរបូធតុយ ចុតស  ន របូធតុំ ន អរបូធតុំ 

ឧបបជជន្តស  កតិ អនុសយ អនុេសន្តិ កតិ 

អនុសយ ននុេសន្តិ កតិ អនុសយ ភងគ  ។ 

អរបូធតុយ ចុតស  ន កមធតុំ ន របូធតុំ 

ឧបបជជន្តស  កតិ អនុសយ អនុេសន្តិ កតិ 

អនុសយ ននុេសន្តិ កតិ អនុសយ ភងគ  ។ 

 [១៣៨] ន កមធតុយ ចុតស  កមធតុំ 

ឧបបជជន្តស  កតិ អនុសយ អនុេសន្តិ កតិ អនុ- 

សយ ននុេសន្តិ កតិ អនុសយ ភងគ  ។ ន 

កមធតុយ ចុតស  របូធតុំ ឧបបជជន្តស  កតិ 

អនុសយ អនុេសន្តិ កតិ អនុសយ ននុេសន្តិ 

កតិ អនុសយ ភងគ  ។ ន កមធតុយ ចុតស  

អរបូធតុំ ឧបបជជន្តស  កតិ អនុសយ អនុេសន្តិ 

កតិ     អនុសយ     ននុេសន្តិ      កតិ     អនុសយ     ភងគ      ។ 
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២០៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

បុគគល ែដលចយុត ចកអរូបធតុ កលេទេកើត កនុងភពមិនែមនជ 

កមធតុ និងមិនែមនជអរូបធតុ មនអនុស័យប៉ុនម ន េដកសមងេំន 

អនុស័យប៉ុនម ន មិនេដកសមងេំន អនុស័យប៉ុនម ន ែបកធ្ល យេទ ។ 

បុគគល ែដលចយុត ចកអរូបធតុ កលេទេកើត កនុងភពមិនែមនជ 

រូបធតុ និងមិនែមនជអរូបធតុ មនអនុស័យប៉ុនម ន េដកសមងេំន 

អនុស័យប៉ុនម ន មិនេដកសមងេំន អនុស័យប៉ុនម ន ែបកធ្ល យេទ ។ 

បុគគល ែដលចយុត ចកអរូបធតុ កលេទេកើត កនុងភពមិនែមនជ 

កមធតុ និងមិនែមនជរូបធតុ មនអនុស័យប៉ុនម ន េដកសមងេំន 

អនុស័យប៉ុនម ន   មិនេដកសមងេំន   អនុស័យប៉ុនម ន   ែបកធ្ល យេទ   ។ 

 [១៣៨] បុគគល ែដលចយុត ចកភពមិនែមនជកមធតុ កល 

េទេកើត កនុងកមធតុ មនអនុស័យប៉ុនម ន េដកសមងេំន អនុស័យ 

ប៉ុនម ន មិនេដកសមងេំន អនុស័យប៉ុនម ន ែបកធ្ល យេទ ។ បុគគល 

ែដលចយុត ចកភពមិនែមនជកមធតុ កលេទេកើត កនុងរូបធតុ 

មនអនុស័យប៉ុនម ន េដកសមងេំន អនុស័យប៉ុនម ន មិនេដកសមងេំន 

អនុស័យប៉ុនម ន ែបកធ្ល យេទ ។ បុគគល ែដលចយុត ចកភពមិនែមន 

ជកមធតុ កលេទេកើត កនុងអរូបធតុ មនអនុស័យប៉ុនម ន េដកសមង ំ

េន   អនុស័យប៉ុនម ន   មិនេដកសមងេំន   អនុស័យប៉ុនម ន  ែបកធ្ល យេទ  ។ 
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២០៧ 

អនុសយយមេក   ធតុ េ  

ន កមធតុយ ចុតស  ន កមធតុំ ឧបបជជន្តស  

កតិ អនុសយ អនុេសន្តិ កតិ អនុសយ ននុេសន្តិ 

កតិ អនុសយ ភងគ  ។ ន កមធតុយ ចុតស  

ន របូធតុំ ឧបបជជន្តស  កតិ អនុសយ អនុេសន្តិ 

កតិ អនុសយ ននុេសន្តិ កតិ អនុសយ ភងគ  ។ 

ន កមធតុយ ចុតស  ន អរបូធតុំ ឧបបជជន្តស  

កតិ អនុសយ អនុេសន្តិ កតិ អនុសយ ននុេសន្តិ 

កតិ អនុសយ ភងគ  ។ ន កមធតុយ ចុតស  

ន កមធតុំ ន អរបូធតុំ ឧបបជជន្តស  កតិ 

អនុសយ អនុេសន្តិ កតិ អនុសយ ននុេសន្តិ 

កតិ អនុសយ ភងគ  ។ ន កមធតុយ ចុតស  

ន របូធតុំ ន អរបូធតុំ ឧបបជជន្តស  កតិ 

អនុសយ អនុេសន្តិ កតិ អនុសយ ននុេសន្តិ កតិ 

អនុសយ ភងគ  ។ ន កមធតុយ ចុតស  ន ក- 

មធតុំ ន របូធតុំ ឧបបជជន្តស  កតិ អនុសយ 

អនុេសន្តិ កតិ អនុសយ ននុេសន្តិ កតិ អនុ- 

សយ     ភងគ      ។ 
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២០៧ 

អនុសយយមកៈ   ធតុ រៈ 

បុគគល ែដលចយុត ចកភពមិនែមនជកមធតុ កលេទេកើត កនុង 
ភពមិនែមនជកមធតុ មនអនុស័យប៉ុនម ន េដកសមងេំន អនុស័យ 
ប៉ុនម ន មិនេដកសមងេំន អនុស័យប៉ុនម ន ែបកធ្ល យេទ ។ បុគគល 
ែដលចយុត ចកភពមិនែមនជកមធតុ កលេទេកើត កនុងភពមិន 
ែមនជរូបធតុ មនអនុស័យប៉ុនម ន េដកសមងេំន អនុស័យប៉ុនម ន 
មិនេដកសមងេំន អនុស័យប៉ុនម ន ែបកធ្ល យេទ ។ បុគគល ែដលចយុត 
ចកភពមិនែមនជកមធតុ កលេទេកើត កនុងភពមិនែមនជអរូបធតុ 
មនអនុស័យប៉ុនម ន េដកសមងេំន អនុស័យប៉ុនម ន មិនេដកសមងេំន 
អនុស័យប៉ុនម ន ែបកធ្ល យេទ ។ បុគគល ែដលចយុត ចកភពមិន 
ែមនជកមធតុ កលេទេកើត កនុងភពមិនែមនជកមធតុ មិនែមនជ 
អរូបធតុ មនអនុស័យប៉ុនម ន េដកសមងេំន អនុស័យបុ៉នម ន មិនេដក 
សមងេំន អនុស័យប៉ុនម ន ែបកធ្ល យេទ ។ បុគគល ែដលចយុត ចកភព 
មិនែមនជកមធតុ កលេទេកើត កនុងភពមិនែមនជរូបធតុ និងមិន 
ែមនជអរូបធតុ មនអនុស័យប៉ុនម ន េដកសមងេំន អនុស័យប៉ុនម ន 
មិនេដកសមងេំន អនុស័យប៉ុនម ន ែបកធ្ល យេទ ។ បុគគល ែដល 
ចយុត ចកភពមិនែមនជកមធតុ កលេទេកើត កនុងភពមិនែមនជ 
កមធតុ មិនែមនជរូបធតុ មនអនុស័យប៉ុនម ន េដកសមងេំន អនុ- 
ស័យប៉ុនម ន    មិនេដកសមងេំន    អនុស័យប៉ុនម ន    ែបកធ្ល យេទ    ។ 
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២០៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [១៣៩] ន របូធតុយ ចុតស  កមធតុ ំ

ឧបបជជន្តស  កតិ អនុសយ អនុេសន្តិ កតិ អនុ- 

សយ ននុេសន្តិ កតិ អនុសយ ភងគ  ។ ន របូ- 

ធតុយ ចុតស  របូធតុំ ឧបបជជន្តស  កតិ អនុ- 

សយ អនុេសន្តិ កតិ អនុសយ ននុេសន្តិ កតិ 

អនុសយ ភងគ  ។ ន របូធតុយ ចុតស  អរបូធតុំ 

ឧបបជជន្តស  កតិ អនុសយ អនុេសន្តិ កតិ អនុ- 

សយ ននុេសន្តិ កតិ អនុសយ ភងគ  ។ ន របូ- 

ធតុយ ចុតស  ន កមធតុំ ឧបបជជន្តស  កតិ 

អនុសយ អនុេសន្តិ កតិ អនុសយ ននុេសន្តិ 

កតិ អនុសយ ភងគ  ។ ន របូធតុយ ចុតស  ន 

របូធតុំ ឧបបជជន្តស  កតិ អនុសយ អនុេសន្តិ 

កតិ អនុសយ ននុេសន្តិ កតិ អនុសយ 

ភងគ  ។ ន របូធតុយ ចុតស  ន អរបូធតុំ 

ឧបបជជន្តស  កតិ អនុសយ អនុេសន្តិ កតិ 

អនុសយ        ននុេសន្តិ        កតិ       អនុសយ        ភងគ         ។ 
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២០៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [១៣៩] បុគគល ែដលចយុត ចកភពមិនែមនជរូបធតុ 

កលេទេកើត កនុងកមធតុ មនអនុស័យប៉ុនម ន េដកសមងេំន 

អនុស័យប៉ុនម ន មិនេដកសមងេំន អនុស័យប៉ុនម ន ែបកធ្ល យេទ ។ 

បុគគល ែដលចយុត ចកភពមិនែមនជរូបធតុ កលេទេកើត កនុង 

រូបធតុ មនអនុស័យប៉ុនម ន េដកសមងេំន អនុស័យប៉ុនម ន មិនេដក 

សមងេំន អនុស័យប៉ុនម ន ែបកធ្ល យេទ ។ បុគគល ែដលចយុត 

ចកភពមិនែមនជរូបធតុ កលេទេកើត កនុងអរូបធតុ មនអនុស័យ 

ប៉ុនម ន េដកសមងេំន អនុស័យប៉ុនម ន មិនេដកសមងេំន អនុស័យ 

ប៉ុនម ន ែបកធ្ល យេទ ។ បុគគល ែដលចយុត ចកភពមិនែមនជ 

រូបធតុ កលេទេកើត កនុងភពមិនែមនជកមធតុ មនអនុស័យប៉ុនម ន 

េដកសមងេំន អនុស័យប៉ុនម ន មិនេដកសមងេំន អនុស័យប៉ុនម ន ែបក 

ធ្ល យេទ ។ បុគគល ែដលចយុត ចកភពមិនែមនជរូបធតុ កល 

េទេកើត កនុងភពមិនែមនជរូបធតុ មនអនុស័យប៉ុនម ន េដកសមងេំន 

អនុស័យប៉ុនម ន មិនេដកសមងេំន អនុស័យប៉ុនម ន ែបកធ្ល យេទ ។ 

បុគគល ែដលចយុត ចកភពមិនែមនជរូបធតុ កលេទេកើត កនុងភព 

មិនែមនជរូបធតុ មនអនុស័យប៉ុនម ន េដកសមងេំន អនុស័យ 

ប៉ុនម ន      មិនេដកសមងេំន        អនុស័យប៉ុនម ន        ែបកធ្ល យេទ       ។ 
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២០៩ 

អនុសយយមេក   ធតុ េ  

ន របូធតុយ ចុតស  ន កមធតុំ ន អរបូធតុំ 

ឧបបជជន្តស  កតិ អនុសយ អនុេសន្តិ កតិ អនុ- 

សយ ននុេសន្តិ កតិ អនុសយ ភងគ  ។ ន 

របូធតុយ ចុតស  ន របូធតុំ ន អរបូធតុំ ឧប- 

បជជន្តស  កតិ អនុសយ អនុេសន្តិ កតិ អនុសយ 

ននុេសន្តិ កតិ អនុសយ ភងគ  ។ ន របូធតុយ 

ចុតស  ន កមធតុំ ន របូធតុំ ឧបបជជន្តស  

កតិ អនុសយ អនុេសន្តិ កតិ អនុសយ ននុេសន្តិ 

កតិ     អនុសយ     ភងគ      ។ 

 [១៤០] ន អរបូធតុយ ចុតស  កមធតុំ 

ឧបបជជន្តស  កតិ អនុសយ អនុេសន្តិ កតិ 

អនុសយ ននុេសន្តិ កតិ អនុសយ ភងគ  ។ 

ន អរបូធតុយ ចុតស  របូធតុំ ឧបបជជន្តស  

កតិ អនុសយ អនុេសន្តិ កតិ អនុសយ ន- 

នុេសន្តិ កតិ អនុសយ ភងគ  ។ ន អរបូធតុ- 

យ ចុតស  អរបូធតុំ ឧបបជជន្តស  កតិ អនុ- 

សយ         អនុេសន្តិ           កតិ         អនុសយ           ននុេសន្តិ 
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២០៩ 

អនុសយយមកៈ   ធតុ រៈ 

បុគគល ែដលចយុត ចកភពមិនែមនជរូបធតុ កលេទេកើត កនុងភព 
មិនែមនជកមធតុ មិនែមនជអរូបធតុ មនអនុស័យប៉ុនម ន េដក 
សមងេំន អនុស័យប៉ុនម ន មិនេដកសមងេំន អនុស័យប៉ុនម ន ែបកធ្ល យ 
េទ ។ បុគគល ែដលចយុត ចកភពមិនែមនជរូបធតុ កលេទេកើត 
កនុងភពមិនែមនជរូបធតុ និងមិនែមនជអរូបធតុ មនអនុស័យប៉ុនម ន 
េដកសមងេំន អនុស័យប៉ុនម ន មិនេដកសមងេំន អនុស័យប៉ុនម ន 
ែបកធ្ល យេទ ។ បុគគល ែដលចយុត ចកភពមិនែមនជរូបធតុ 
កលេទេកើត កនុងភពមិនែមនជកមធតុ និងមិនែមនជរូបធតុ 
មនអនុស័យប៉ុនម ន េដកសមងេំន អនុស័យប៉ុនម ន មិនេដកសមងេំន 
អនុស័យប៉ុនម ន   ែបកធ្ល យេទ   ។ 
 [១៤០] បុគគល ែដលចយុត ចកភពមិនែមនជអរូបធតុ 
កលេទេកើត កនុងកមធតុ មនអនុស័យប៉ុនម ន េដកសមងេំន 
អនុស័យប៉ុនម ន មិនេដកសមងេំន អនុស័យប៉ុនម ន ែបកធ្ល យេទ ។ 
បុគគល ែដលចយុត ចកភពមិនែមនជអរូបធតុ កលេទេកើត កនុង 
រូបធតុ មនអនុស័យប៉ុនម ន េដកសមងេំន អនុស័យប៉ុនម ន មិន 
េដកសមងេំន អនុស័យប៉ុនម ន ែបកធ្ល យេទ ។ បុគគល ែដល 
ចយុត ចកភពមិនែមនជអរូបធតុ កលេទេកើត កនុងអរូបធតុ មន 
អនុស័យប៉ុនម ន      េដកសមងេំន      អនុស័យប៉ុនម ន       មិនេដកសមងេំន 
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២១០ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

កតិ អនុសយ ភងគ  ។ ន អរបូធតុយ ចុតស  ន 
កមធតុំ ឧបបជជន្តស  កតិ អនុសយ អនុេសន្តិ 
កតិ អនុសយ ននុេសន្តិ កតិ អនុសយ ភងគ  ។ 
ន អរបូធតុយ ចុតស  ន របូធតុំ ឧបបជជន្តស  
កតិ អនុសយ អនុេសន្តិ កតិ អនុសយ ននុ- 
េសន្តិ កតិ អនុសយ ភងគ  ។ ន អរបូធ- 
តុយ ចុតស  ន អរបូធតុំ ឧបបជជន្តស  កតិ 
អនុសយ អនុេសន្តិ កតិ អនុសយ ននុេសន្តិ 
កតិ អនុសយ ភងគ  ។ ន អរបូធតុយ ចុតស  
ន កមធតុំ ន អរបូធតុំ ឧបបជជន្តស  កតិ 
អនុសយ អនុេសន្តិ កតិ អនុសយ ននុេសន្តិ កតិ 
អនុសយ ភងគ  ។ ន អរបូធតុយ ចុតស  ន 
របូធតុំ ន អរបូធតុំ ឧបបជជន្តស  កតិ អនុ- 
សយ អនុេសន្តិ កតិ អនុសយ ននុេសន្តិ កតិ 
អនុសយ ភងគ  ។ ន អរបូធតុយ ចុតស  ន 
កមធតុំ ន របូធតុំ ឧបបជជន្តស  កតិ អនុ- 
សយ អនុេសន្តិ កតិ អនុសយ ននុេសន្តិ កតិ 
អនុសយ       ភងគ       ។ 
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២១០ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

អនុស័យប៉ុនម ន ែបកធ្ល យេទ ។ បុគគល ែដលចយុត ចកភពមិនែមន 
ជអរូបធតុ កលេទេកើត កនុងភពមិនែមនជកមធតុ មនអនុស័យ 
ប៉ុនម ន េដកសមងេំន អនុស័យប៉ុនម ន មិនេដកសមងេំន អនុស័យ 
ប៉ុនម ន ែបកធ្ល យេទ ។ បុគគល ែដលចយុត ចកភពមិនែមនជ 
អរូបធតុ កលេទេកើត កនុងភពមិនែមនជរូបធតុ មនអនុស័យ 
ប៉ុនម ន េដកសមងេំន អនុស័យប៉ុនម ន មិនេដកសមងេំន អនុស័យប៉ុនម ន 
ែបកធ្ល យេទ ។ បុគគល ែដលចយុត ចកភពមិនែមនជអរូបធតុ 
កលេទេកើត កនុងភពមិនែមនជអរូបធតុ មនអនុស័យប៉ុនម ន េដក 
សមងេំន អនុស័យប៉ុនម ន មិនេដកសមងេំន អនុស័យប៉ុនម ន ែបក 
ធ្ល យេទ ។ បុគគល ែដលចយុត ចកភពមិនែមនជអរូបធតុ កល 
េទេកើត កនុងភពមិនែមនជកមធតុ និងមិនែមនជអរូបធតុ មន 
អនុស័យប៉ុនម ន េដកសមងេំន អនុស័យប៉ុនម ន មិនេដកសមងេំន អនុ- 
ស័យប៉ុនម ន ែបកធ្ល យេទ ។ បុគគល ែដលចយុត ចកភពមិនែមន 
ជអរូបធតុ កលេទេកើត កនុងភពមិនែមនជរូបធតុ និងមិនែមនជ 
អរូបធតុ មនអនុស័យប៉ុនម ន េដកសមងេំន អនុស័យប៉ុនម ន មិន 
េដកសមងេំន អនុស័យប៉ុនម ន ែបកធ្ល យេទ ។ បុគគល ែដលចយុត 
ចកភពមិនែមនជអរូបធតុ កលេទេកើត កនុងភពមិនែមនជកមធតុ 
មិនែមនជរូបធតុ មនអនុស័យប៉ុនម ន េដកសមងេំន អនុស័យប៉ុនម ន 
មិនេដកសមងេំន      អនុស័យប៉ុនម ន      ែបកធ្ល យេទ     ។ 
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២១១ 

អនុសយយមេក   ធតុ េ  

 [១៤១] ន កមធតុយ ន អរបូធតុយ ចុតស  

កមធតុំ ឧបបជជន្តស  កតិ អនុសយ អនុេសន្តិ 

កតិ អនុសយ ននុេសន្តិ កតិ អនុសយ ភងគ  ។ 

ន កមធតុយ ន អរបូធតុយ ចុតស  របូធតុំ 

ឧបបជជន្តស  កតិ អនុសយ អនុេសន្តិ កតិ 

អនុសយ ននុេសន្តិ កតិ អនុសយ ភងគ  ។ 

ន កមធតុយ ន អរបូធតុយ ចុតស  អរបូ- 

ធតុំ ឧបបជជន្តស  កតិ អនុសយ អនុេសន្តិ កតិ 

អនុសយ ននុេសន្តិ កតិ អនុសយ ភងគ  ។ 

ន កមធតុយ ន អរបូធតុយ ចុតស  ន កម- 

ធតុំ ឧបបជជន្តស  កតិ អនុសយ អនុេសន្តិ កតិ 

អនុសយ ននុេសន្តិ កតិ អនុសយ ភងគ  ។ 

ន កមធតុយ ន អរបូធតុយ ចុតស  ន របូធតុំ 

ឧបបជជន្តស  កតិ អនុសយ អនុេសន្តិ កតិ 

អនុសយ        ននុេសន្តិ         កតិ        អនុសយ       ភងគ        ។ 
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២១១ 

អនុសយយមកៈ   ធតុ រៈ 

 [១៤១] បុគគល ែដលចយុត ចកភពមិនែមនជកមធតុ 

និងមិនែមនជអរូបធតុ កលេទេកើត កនុងកមធតុ មនអនុស័យ 

ប៉ុនម ន េដកសមងេំន អនុស័យប៉ុនម ន មិនេដកសមងេំន អនុស័យ 

ប៉ុនម ន ែបកធ្ល យេទ ។ បុគគល ែដលចយុត ចកភពមិនែមនជ 

កមធតុ មិនែមនជអរូបធតុ កលេទេកើត កនុងរូបធតុ មន 

អនុស័យប៉ុនម ន េដកសមងេំន អនុស័យប៉ុនម ន មិនេដកសមងេំន 

អនុស័យប៉ុនម ន ែបកធ្ល យេទ ។ បុគគល ែដលចយុត ចកភពមិន 

ែមនជកមធតុ និងមនិែមនជអរូបធតុ កលេទេកើត កនុងអរូប- 

ធតុ មនអនុស័យប៉ុនម ន េដកសមងេំន អនុស័យប៉ុនម ន មិនេដក 

សមងេំន អនុស័យប៉ុនម ន ែបកធ្ល យេទ ។ បុគគល ែដលចយុត ចក 

ភពមិនែមនជកមធតុ និងមិនែមនជអរូបធតុ កលេទេកើត កនុងភព 

មិនែមនជកមធតុ  មនអនុស័យប៉ុនម ន េដកសមងេំន អនុស័យប៉ុនម ន 

មិនេដកសមងេំន អនុស័យប៉ុនម ន ែបកធ្ល យេទ ។ បុគគល ែដល 

ចយុត ចកភពមិនែមនជកមធតុ និងមិនែមនជអរូបធតុ កល 

េទេកើត កនុងភពមិនែមនជរូបធតុ មនអនុស័យប៉ុនម ន េដកសមងេំន 

អនុស័យប៉ុនម ន   មិនេដកសមងេំន    អនុស័យប៉ុនម ន    ែបកធ្ល យេទ     ។ 
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២១២ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

ន កមធតុយ ន អរបូធតុយ ចុតស  ន អរ-ូ 

បធតុំ ឧបបជជន្តស  កតិ អនុសយ អនុេសន្តិ 

កតិ អនុសយ ននុេសន្តិ កតិ អនុសយ ភងគ  ។ 

ន កមធតុយ ន អរបូធតុយ ចុតស  ន 

កមធតុំ ន អរបូធតុំ ឧបបជជន្តស  កតិ អនុ- 

សយ អនុេសន្តិ កតិ អនុសយ ននុេសន្តិ កតិ 

អនុសយ ភងគ  ។ ន កមធតុយ ន អរបូធតុយ 

ចុតស  ន របូធតុំ ន អរបូធតុំ ឧបបជជន្តស  កតិ 

អនុសយ អនុេសន្តិ កតិ អនុសយ ននុេសន្តិ 

កតិ អនុសយ ភងគ  ។ ន កមធតុយ ន 

អរបូធតុយ ចុតស  ន កមធតុំ ន របូធតុំ 

ឧបបជជន្តស  កតិ អនុសយ អនុេសន្តិ កតិ 

អនុសយ ននុេសន្តិ កតិ អនុសយ ភងគ  ។ 

 [១៤២] ន របូធតុយ ន អរបូធតុយ ចុតស  

កមធតុំ ឧបបជជន្តស  កតិ អនុសយ អនុេសន្តិ 

កតិ     អនុសយ      ននុេសន្តិ     កតិ     អនុសយ     ភងគ      ។ 
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២១២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

បុគគល ែដលចយុត ចកភពមិនែមនជកមធតុ និងមិនែមនជ 
អរូបធតុ កលេទេកើត កនុងភពមិនែមនជអរូបធតុ មនអនុស័យ 
ប៉ុនម ន េដកសមងេំន អនុស័យប៉ុនម ន មិនេដកសមងេំន អនុ- 
ស័យប៉ុនម ន ែបកធ្ល យេទ ។ បុគគល ែដលចយុត ចកភពមិន 
ែមនជកមធតុ និងមិនែមនជអរូបធតុ កលេទេកើត កនុងភព 
មិនែមនជកមធតុ និងមិនែមនជអរូបធតុ មនអនុស័យប៉ុនម ន 
េដកសមងេំន អនុស័យប៉ុនម ន មិនេដកសមងេំន អនុស័យប៉ុនម ន 
ែបកធ្ល យេទ ។ បុគគល ែដលចយុត ចកភពមិនែមនជកមធតុ 
និងមិនែមនជអរូបធតុ កលេទេកើត កនុងភពមិនែមនជរូបធតុ និង 
មិនែមនជអរូបធតុ មនអនុស័យប៉ុនម ន េដកសមងេំន អនុស័យ 
ប៉ុនម ន មិនេដកសមងេំន អនុស័យប៉ុនម ន ែបកធ្ល យេទ ។ បុគគល 
ែដលចយុត ចកភពមិនែមនជកមធតុ និងមិនែមនជអរូបធតុ កល 
េទេកើត កនុងភពមិនែមនជកមធតុ និងមិនែមនជរូបធតុ មន 
អនុស័យប៉ុនម ន េដកសមងេំន អនុស័យប៉ុនម ន មិនេដកសមងេំន 
អនុស័យប៉ុនម ន      ែបកធ្ល យេទ     ។ 
 [១៤២] បុគគល ែដលចយុត ចកភពមិនែមនជរូបធតុ និងមិនែមន 
ជអរូបធតុ កលេទេកើត កនុងកមធតុ មនអនុស័យប៉ុនម ន េដកសមង ំ
េន  អនុស័យប៉ុនម ន  មិនេដកសមងេំន  អនុស័យប៉ុនម ន   ែបកធ្ល យេទ   ។ 
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២១៣ 

អនុសយយមេក   ធតុ េ  

ន របូធតុយ ន អរបូធតុយ ចុតស  របូធតុំ 

ឧបបជជន្តស  កតិ អនុសយ អនុេសន្តិ កតិ 

អនុសយ ននុេសន្តិ កតិ អនុសយ ភងគ  ។ 

ន របូធតុយ ន អរបូធតុយ ចុតស  អរបូធតុំ 

ឧបបជជន្តស  កតិ អនុសយ អនុេសន្តិ កតិ 

អនុសយ ននុេសន្តិ កតិ អនុសយ ភងគ  ។ ន 

របូធតុយ ន អរបូធតុយ ចុតស  ន កមធតុំ 

ឧបបជជន្តស  កតិ អនុសយ អនុេសន្តិ កតិ អនុ- 

សយ ននុេសន្តិ កតិ អនុសយ ភងគ  ។ ន 

របូធតុយ ន អរបូធតុយ ចុតស  ន របូធតុំ 

ឧបបជជន្តស  កតិ អនុសយ អនុេសន្តិ កតិ អនុ- 

សយ ននុេសន្តិ កតិ អនុសយ ភងគ  ។ ន 

របូធតុយ ន អរបូធតុយ ចុតស  ន អរបូធតុំ 

ឧបបជជន្តស  កតិ អនុសយ អនុេសន្តិ កតិ អនុ- 

សយ         ននុេសន្តិ          កតិ         អនុសយ         ភងគ         ។ 
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២១៣ 

អនុសយយមកៈ   ធតុ រៈ 

បុគគល ែដលចយុត ចកភពមិនែមនជរូបធតុ និងមិនែមនជ 

អរូបធតុ កលេទេកើត កនុងរូបធតុ មនអនុស័យប៉ុនម ន េដក 

សមងេំន អនុស័យប៉ុនម ន មិនេដកសមងេំន អនុស័យប៉ុនម ន ែបក 

ធ្ល យេទ ។ បុគគល ែដលចយុត ចកភពមិនែមនជរូបធតុ និង 

មិនែមនជអរូបធតុ កលេទេកើត កនុងអរូបធតុ មនអនុស័យប៉ុនម ន 

េដកសមងេំន អនុស័យប៉ុនម ន មិនេដកសមងេំន អនុស័យប៉ុនម ន ែបក 

ធ្ល យេទ ។ បុគគល ែដលចយុត ចកភពមិនែមនជរូបធតុ និងមិន 

ែមនជអរូបធតុ កលេទេកើត កនុងភពមិនែមនជកមធតុ មន 

អនុស័យប៉ុនម ន េដកសមងេំន អនុស័យប៉ុនម ន មិនេដកសមងេំន អនុ- 

ស័យប៉ុនម ន ែបកធ្ល យេទ ។ បុគគល ែដលចយុត ចកភពមិនែមន 

ជរូបធតុ និងមិនែមនជអរូបធតុ កលេទេកើត កនុងភពមិនែមនជ 

រូបធតុ មនអនុស័យប៉ុនម ន េដកសមងេំន អនុស័យប៉ុនម ន មិន 

េដកសមងេំន អនុស័យប៉ុនម ន ែបកធ្ល យេទ ។ បុគគល ែដលចយុត 

ចកភពមិនែមនជរូបធតុ និងមិនែមនជអរូបធតុ កលេទេកើត កនុង 

ភពមិនែមនជអរូបធតុ មនអនុស័យប៉ុនម ន េដកសមងេំន អនុ- 

ស័យប៉ុនម ន     មិនេដកសមងេំន     អនុស័យប៉ុនម ន      ែបកធ្ល យេទ     ។ 
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២១៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

ន របូធតុយ ន អរបូធតុយ ចុតស  ន កមធតុំ 

ន អរបូធតុំ ឧបបជជន្តស  កតិ អនុសយ អនុេសន្តិ 

កតិ អនុសយ ននុេសន្តិ កតិ អនុសយ ភងគ  ។ 

ន របូធតុយ ន អរបូធតុយ ចុតស  ន របូ- 

ធតុំ ន អរបូធតុំ ឧបបជជន្តស  កតិ អនុសយ 

អនុេសន្តិ កតិ អនុសយ ននុេសន្តិ កតិ អនុសយ 

ភងគ  ។ ន របូធតុយ ន អរបូធតុយ ចុតស  

ន កមធតុំ ន របូធតុំ ឧបបជជន្តស  កតិ អនុស- 

យ អនុេសន្តិ កតិ អនុសយ ននុេសន្តិ កតិ 

អនុសយ        ភងគ        ។ 

 [១៤៣] ន កមធតុយ ន របូធតុយ ចុតស  

កមធតុំ ឧបបជជន្តស  កតិ អនុសយ អនុ- 

េសន្តិ កតិ អនុសយ ននុេសន្តិ កតិ អនុសយ 

ភងគ  ។ ន កមធតុយ ន របូធតុយ ចុតស  

របូធតុំ ឧបបជជន្តស  កតិ អនុសយ អនុេសន្តិ 

កតិ     អនុសយ     ននុេសន្តិ     កតិ     អនុសយ      ភងគ      ។ 
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២១៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

បុគគល ែដលចយុត ចកភពមិនែមនជរូបធតុ និងមិនែមនជអរូបធតុ 
កលេទេកើត កនុងភព មិនែមនជកមធតុ និងមិនែមនជអរូបធតុ 
មនអនុស័យប៉ុនម ន េដកសមងេំន អនុស័យប៉ុនម ន មិនេដកសមងេំន 
អនុស័យប៉ុនម ន ែបកធ្ល យេទ ។ បុគគល ែដលចយុត ចកភពមិន 
ែមនជរូបធតុ និងមិនែមនជអរូបធតុ កលេទេកើត កនុងភពមិន 
ែមនជរូបធតុ និងមិនែមនជអរូបធតុ មនអនុស័យប៉ុនម ន េដក 
សមងេំន អនុស័យប៉ុនម ន មិនេដកសមងេំន អនុស័យប៉ុនម ន ែបក 
ធ្ល យេទ ។ បុគគល ែដលចយុត ចកភពមិនែមនជរូបធតុ និង 
មិនែមនជអរូបធតុ កលេទេកើត កនុងភពមិនែមនជកមធតុ និង 
មិនែមនជរូបធតុ មនអនុស័យប៉ុនម ន េដកសមងេំន អនុស័យប៉ុនម ន 
មិនេដកសមងេំន     អនុស័យប៉ុនម ន     ែបកធ្ល យេទ     ។ 
 [១៤៣] បុគគល ែដលចយុត ចកភពមិនែមនជកមធតុ 
និងមិនែមនជរូបធតុ កលេទេកើត កនុងកមធតុ មនអនុស័យ 
ប៉ុនម ន េដកសមងេំន អនុស័យប៉ុនម ន មិនេដកសមងេំន អនុ- 
ស័យប៉ុនម ន ែបកធ្ល យេទ ។ បុគគល ែដលចយុត ចកភព 
មិនែមនជកមធតុ និងមិនែមនជរូបធតុ កលេទេកើត កនុងរូប- 
ធតុ  មនអនុស័យប៉ុនម ន  េដកសមងំេន  អនុស័យប៉ុនម ន  
មិនេដកសមងំេន        អនុស័យប៉ុនម ន        ែបកធ្ល យេទ        ។  
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២១៥ 

អនុសយយមេក   ធតុ េ  

ន កមធតុយ ន របូធតុយ ចុតស  អរបូធតុំ 

ឧបបជជន្តស  កតិ អនុសយ អនុេសន្តិ កតិ អនុស- 

យ ននុេសន្តិ កតិ អនុសយ ភងគ  ។ ន កម- 

ធតុយ ន របូធតុយ ចុតស  ន កមធតុំ 

ឧបបជជន្តស  កតិ អនុសយ អនុេសន្តិ កតិ 

អនុសយ ននុេសន្តិ កតិ អនុសយ ភងគ  ។ 

ន កមធតុយ ន របូធតុយ ចុតស  ន របូ- 

ធតុំ ឧបបជជន្តស  កតិ អនុសយ អនុេសន្តិ កតិ 

អនុសយ ននុេសន្តិ កតិ អនុសយ ភងគ  ។ 

ន កមធតុយ ន របូធតុយ ចុតស  ន 

អរបូធតុំ ឧបបជជន្តស  កតិ អនុសយ អនុេសន្តិ 

កតិ អនុសយ ននុេសន្តិ កតិ អនុសយ 

ភងគ  ។ ន កមធតុយ ន របូធតុយ ចុតស  ន 

កមធតុំ ន អរបូធតុំ ឧបបជជន្តស  កតិ អនុ- 

សយ អនុេសន្តិ កតិ អនុសយ ននុេសន្តិ កតិ 

អនុសយ ភងគ  ។ ន កមធតុយ ន របូធតុយ 

ចុតស        ន      របូធតុំ       ន       អរបូធតុំ          ឧបបជជន្តស  
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២១៥ 

អនុសយយមកៈ   ធតុ រៈ 

បុគគល ែដលចយុត ចកភពមិនែមនជកមធតុ និងមិនែមនជរូបធតុ 
កលេទេកើត កនុងអរូបធតុ មនអនុស័យប៉ុនម ន េដកសមងេំន 
អនុស័យប៉ុនម ន មិនេដកសមងេំន អនុស័យប៉ុនម ន ែបកធ្ល យេទ ។ 
បុគគល ែដលចយុត ចកភពមិនែមនជកមធតុ និងមិនែមនជរូបធតុ 
កលេទេកើត កនុងភពមិនែមនជកមធតុ មនអនុស័យប៉ុនម ន េដក 
សមងេំន អនុស័យប៉ុនម ន មិនេដកសមងេំន អនុស័យប៉ុនម ន ែបកធ្ល យ 
េទ ។ បុគគល ែដលចយុត ចកភពមិនែមនជកមធតុ និងមិនែមន 
ជរូបធតុ កលេទេកើត កនុងភពមិនែមនជរូបធតុ មនអនុស័យ 
ប៉ុនម ន េដកសមងេំន អនុស័យប៉ុនម ន មិនេដកសមងេំន អនុស័យប៉ុនម ន 
ែបកធ្ល យេទ ។ បុគគល ែដលចយុត ចកភពមិនែមនជកមធតុ 
និងមិនែមនជរូបធតុ កលេទេកើត កនុងភព មិនែមនជអរូបធតុ 
មនអនុស័យប៉ុនម ន េដកសមងេំន អនុស័យប៉ុនម ន មិនេដកសមងេំន 
អនុស័យប៉ុនម ន ែបកធ្ល យេទ ។ បុគគល ែដលចយុត ចកភពមិន 
ែមនជកមធតុ និងមិនែមនជរូបធតុ កលេទេកើត កនុងភពមិនែមន 
ជកមធតុ និងមិនែមនជអរូបធតុ មនអនុស័យប៉ុនម ន េដកសមង ំ
េន អនុស័យប៉ុនម ន មិនេដកសមងេំន អនុស័យប៉ុនម ន ែបកធ្ល យេទ ។ 
បុគគល ែដលចយុត ចកភពមិនែមនជកមធតុ និងមិនែមនជរូបធតុ 
កលេទេកើត       កនុងភពមិនែមនជរូបធតុ       និងមិនែមនជអរូបធតុ 
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២១៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

កតិ អនុសយ អនុេសន្តិ កតិ អនុសយ ននុ- 

េសន្តិ កតិ អនុសយ ភងគ  ។ ន កមធ- 

តុយ ន របូធតុយ ចុតស  ន កមធតុំ ន របូ- 

ធតុំ ឧបបជជន្តស  កតិ អនុសយ អនុេសន្តិ កតិ 

អនុសយ      ននុេសន្តិ      កតិ     អនុសយ      ភងគ       ។ 

 [១៤៤] កមធតុយ ចុតស  កមធតុំ 

ឧបបជជន្តស  កស ចិ សត្ត អនុសយ អនុេសន្តិ 

កស ចិ បញច  អនុសយ អនុេសន្តិ(១) អនុសយ 

ភងគ  នតថិ ។ កមធតុយ ចុតស  របូធតុំ ឧបបជជ- 

ន្តស  កស ចិ សត្ត អនុសយ អនុេសន្តិ កស ចិ 

បញច  អនុសយ អនុេសន្តិ កស ចិ តេយ អនុសយ 

អនុេសន្តិ អនុសយ ភងគ  នតថិ ។ កមធតុយ 

ចុតស  អរបូធតុំ ឧបបជជន្តស  កស ចិ សត្ត អនុ- 

សយ អនុេសន្តិ កស ចិ បញច  អនុសយ អនុេសន្តិ 

កស ចិ      តេយ     អនុសយ     អនុេសន្តិ     អនុសយ     ភងគ  
     ១   ឱ.   ឯតថន្តេរ   កស ចិ   តេយ   អនុសយ   អនុេសន្តិ   ។ 
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២១៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

មនអនុស័យប៉ុនម ន េដកសមងេំន អនុស័យប៉ុនម ន មិនេដកសមងេំន 
អនុស័យប៉ុនម ន ែបកធ្ល យេទ ។ បុគគល ែដលចយុត ចកភព 
មិនែមនជកមធតុ និងមិនែមនជរូបធតុ កលេទេកើត កនុងភពមិន 
ែមនជកមធតុ និងមិនែមនជរូបធតុ មនអនុស័យប៉ុនម ន េដក 
សមងេំន អនុស័យប៉ុនម ន មិនេដកសមងេំន អនុស័យប៉ុនម ន 
ែបកធ្ល យេទ        ។ 
 [១៤៤] បុគគល ែដលចយុត ចកកមធតុ កលេទេកើត 
កនុងកមធតុ ខ្លះមនអនុស័យ ៧(១) េដកសមងេំន ខ្លះមនអនុស័យ 
៥(២) េដកសមងេំន អនុស័យ ែដលែបកធ្ល យេទ មិនមនេឡើយ ។ 
បុគគល ែដលចយុត ចកកមធតុ កលេទេកើត កនុងរូបធតុ ខ្លះ 
មនអនុស័យ ៧ េដកសមងេំន ខ្លះមនអនុស័យ ៥ េដកសមងេំន 
ខ្លះមនអនុស័យ ៣(៣) េដកសមងេំន អនុស័យ ែដលែបកធ្ល យេទ 
មិនមនេឡើយ ។ បុគគល ែដលចយុត ចកកមធតុ កលេទេកើត កនុង 
អរូបធតុ ខ្លះមនអនុស័យ ៧ េដកសមងេំន ខ្លះមនអនុស័យ ៥ េដក 
សមងេំន   ខ្លះមនអនុស័យ  ៣  េដកសមងេំន  អនុស័យ  ែដលែបកធ្ល យេទ 
     ១ បនដល់បុថុជជន ។ ២ បនដល់េ បននបុគគល និងសកទគមិបុគគល េ្រពះ 
ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិកិចឆ នុស័យ បុគគលពីរពួកេនះបនលះបង់េហើយ េនមនែតអនុស័យ ៥ 
េ្រកពីេនះ   បុ៉េ ្ណ ះ   (អដ្ឋកថ)   ។ 
     ៣  បនដល់អនគមិបុគគល េ្រពះអនុស័យ ៤ យ៉ង គឺ កម គនុស័យ ១ បដិឃ- 
នុស័យ ១ ទិ ្ឋ នុស័យ ១ វចិិកិចឆ នុស័យ ១ េ កបនលះបង់្រសឡះេហើយ េនមនែត 
អនុស័យ   ៣   យ៉ង   េ្រកពីេនះបុ៉េ ្ណ ះ   (អដ្ឋកថ)   ។ 
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២១៧ 

អនុសយយមេក   ធតុ េ  

នតថិ ។ កមធតុយ ចុតស  ន កមធតុំ ឧបប- 
ជជន្តស  កស ចិ សត្ត អនុសយ អនុេសន្តិ កស ចិ 
បញច  អនុសយ អនុេសន្តិ កស ចិ តេយ អនុ- 
សយ អនុេសន្តិ អនុសយ ភងគ  នតថិ ។ ក- 
មធតុយ ចុតស  ន របូធតុំ ឧបបជជន្តស  កស ចិ 
សត្ត អនុសយ អនុេសន្តិ កស ចិ បញច  អនុស- 
យ អនុេសន្តិ កស ចិ តេយ អនុសយ អនុេសន្តិ 
អនុសយ ភងគ  នតថិ ។ កមធតុយ ចុតស  ន 
អរបូធតុំ ឧបបជជន្តស  កស ចិ សត្ត អនុសយ 
អនុេសន្តិ កស ចិ បញច  អនុសយ អនុេសន្តិ 
កស ចិ តេយ អនុសយ អនុេសន្តិ អនុស- 
យ ភងគ  នតថិ ។ កមធតុយ ចុតស  ន 
កមធតុំ ន អរបូធតុំ ឧបបជជន្តស  កស ចិ 
សត្ត អនុសយ អនុេសន្តិ កស ចិ បញច  អនុ- 
សយ អនុេសន្តិ កស ចិ តេយ អនុសយ 
អនុេសន្តិ អនុសយ ភងគ  នតថិ ។ កមធតុយ 
ចុតស  ន របូធតុំ ន អរបូធតុំ ឧបបជជន្តស  
កស ចិ សត្ត អនុសយ អនុេសន្តិ កស ចិ បញច  
អនុសយ         អនុេសន្តិ          អនុសយ        ភងគ         នតថិ       ។ 
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២១៧ 

អនុសយយមកៈ   ធតុ រៈ 

មិនមនេឡើយ ។ បុគគល ែដលចយុត ចកកមធតុ 
កលេទេកើត កនុងភព មិនែមនជកមធតុ ខ្លះមនអនុស័យ ៧ 
េដកសមងេំន ខ្លះមនអនុស័យ ៥ េដកសមងេំន ខ្លះមនអនុស័យ ៣ 
េដកសមងេំន អនុស័យ ែដលែបកធ្ល យេទ មិនមនេឡើយ ។ 
បុគគល ែដលចយុត ចកកមធតុ កលេទេកើត កនុងភពមិនែមន 
ជរូបធតុ ខ្លះមនអនុស័យ ៧ េដកសមងេំន ខ្លះមនអនុស័យ ៥ 
េដកសមងេំន ខ្លះមនអនុស័យ ៣ េដកសមងេំន អនុស័យ 
ែដលែបកធ្ល យេទ មិនមនេឡើយ ។ បុគគល ែដលចយុត ចកកម- 
ធតុ កលេទេកើត កនុងភពមិនែមនជអរូបធតុ ខ្លះមនអនុស័យ ៧ 
េដកសមងេំន ខ្លះមនអនុស័យ ៥ េដកសមងេំន ខ្លះមនអនុស័យ ៣ 
េដកសមងេំន អនុស័យ ែដលែបកធ្ល យេទ មិនមនេឡើយ ។ 
បុគគល ែដលចយុត ចកកមធតុ កលេទេកើត កនុងភពមិនែមនជ 
កមធតុ និងមិនែមនជអរូបធតុ ខ្លះមនអនុស័យ ៧ េដកសមងេំន 
ខ្លះមនអនុស័យ ៥ េដកសមងេំន ខ្លះមនអនុស័យ ៣ េដកសមងេំន 
អនុស័យ ែដលែបកធ្ល យេទ មិនមនេឡើយ ។ បុគគល ែដល 
ចយុត ចកកមធតុ កលេទេកើត កនុងភពមិនែមនជរូបធតុ និង 
មិនែមនជអរូបធតុ ខ្លះមនអនុស័យ ៧ េដកសមងេំន ខ្លះមនអនុ- 
ស័យ  ៥  េដកសមងេំន  អនុស័យ  ែដលែបកធ្ល យេទ   មិនមនេឡើយ  ។ 
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២១៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

កមធតុយ ចុតស  ន កមធតុំ ន របូធតុំ 

ឧបបជជន្តស  កស ចិ សត្ត អនុសយ អនុេសន្តិ 

កស ចិ បញច  អនុសយ អនុេសន្តិ កស ចិ តេយ 

អនុសយ        អនុេសន្តិ       អនុសយ        ភងគ        នតថិ     ។ 

 [១៤៥] របូធតុយ ចុតស  របូធតុំ ឧបប- 

ជជន្តស  កស ចិ សត្ត អនុសយ អនុេសន្តិ កស ចិ 

បញច  អនុសយ អនុេសន្តិ កស ចិ តេយ អនុ- 

សយ អនុេសន្តិ អនុសយ ភងគ  នតថិ ។ របូធតុ- 

យ ចុតស  កមធតុំ ឧបបជជន្តស  សេត្តវ អនុ- 

សយ អនុេសន្តិ អនុសយ ភងគ  នតថិ ។ របូ- 

ធតុយ ចុតស  អរបូធតុំ ឧបបជជន្តស  កស ចិ 

សត្ត អនុសយ អនុេសន្តិ កស ចិ បញច  អនុសយ 

អនុេសន្តិ កស ចិ តេយ អនុសយ អនុេសន្តិ 

អនុសយ ភងគ  នតថិ ។ របូធតុយ ចុតស  

ន កមធតុំ ឧបបជជន្តស  កស ចិ សត្ត 

អនុសយ អនុេសន្តិ កស ចិ បញច  អនុសយ 

អនុេសន្តិ        កស ចិ           តេយ          អនុសយ       អនុេសន្តិ 
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២១៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

បុគគល ែដលចយុត ចកកមធតុ កលេទេកើត កនុងភពមិនែមន 
ជកមធតុ និងមិនែមនជរូបធតុ ខ្លះមនអនុស័យ ៧ េដកសមងេំន 
ខ្លះមនអនុស័យ ៥ េដកសមងេំន ខ្លះមនអនុស័យ ៣ េដកសមងេំន 
អនុស័យ      ែដលែបកធ្ល យេទ      មិនមនេឡើយ     ។ 
 [១៤៥] បុគគល ែដលចយុត ចករូបធតុ កលេទេកើត 
កនុងរូបធតុ ខ្លះមនអនុស័យ ៧ េដកសមងេំន ខ្លះមនអនុស័យ ៥ 
េដកសមងេំន ខ្លះមនអនុស័យ ៣ េដកសមងេំន អនុស័យ ែដលែបក 
ធ្ល យេទ មិនមនេឡើយ ។ បុគគល ែដលចយុត ចករូបធតុ កល 
េទេកើត កនុងកមធតុ មនអនុស័យែត ៧(១) ប៉ុេ ្ណ ះ េដកសមង ំ
េន អនុស័យ ែដលែបកធ្ល យេទ មិនមនេឡើយ ។ បុគគល 
ែដលចយុត ចករូបធតុ កលេទេកើត កនុងអរូបធតុ ខ្លះមនអនុស័យ 
៧ េដកសមងេំន ខ្លះមនអនុស័យ ៥ េដកសមងេំន ខ្លះមនអនុស័យ 
៣ េដកសមងេំន អនុស័យ ែដលែបកធ្ល យេទ មិនមនេឡើយ ។ 
បុគគល ែដលចយុត ចករូបធតុ កលេទេកើត កនុងភពមិនែមន 
ជកមធតុ ខ្លះមនអនុស័យ ៧ េដកសមងេំន ខ្លះមនអនុ- 
ស័យ     ៥      េដកសមងេំន       ខ្លះមនអនុស័យ       ៣      េដកសមងេំន 
     ១   បនដល់អនុស័យរបស់បុថុជជន  េ្រពះអរយិ វក័ែដលចយុតចករបូធតុេហើយ េទេកើត 
កនុងកមធតុេទៀត មិនមនេឡើយ ឯបុគគលែដលចយុតចកអរបូធតុ េទេកើតកនុងកមធតុ 
ក៏ដូចគន ែដរ   (អដ្ឋកថ)   ។ 
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២១៩ 

អនុសយយមេក   ធតុ េ  

អនុសយ ភងគ  នតថិ ។ របូធតុយ ចុតស  ន 
របូធតុំ ឧបបជជន្តស  កស ចិ សត្ត អនុសយ 
អនុេសន្តិ កស ចិ បញច  អនុសយ អនុេសន្តិ 
កស ចិ តេយ អនុសយ អនុេសន្តិ អនុសយ 
ភងគ  នតថិ ។ របូធតុយ ចុតស  ន អរបូធតុំ 
ឧបបជជន្តស  កស ចិ សត្ត អនុសយ អនុេសន្តិ 
កស ចិ បញច  អនុសយ អនុេសន្តិ កស ចិ តេយ 
អនុសយ អនុេសន្តិ អនុសយ ភងគ  នតថិ ។ របូធតុ- 
យ ចុតស  ន កមធតុំ ន របូធតុំ ឧបបជជន្តស  
កស ចិ សត្ត អនុសយ អនុេសន្តិ កស ចិ បញច  
អនុសយ អនុេសន្តិ កស ចិ តេយ អនុសយ 
អនុេសន្តិ អនុសយ ភងគ  នតថិ ។ របូធតុយ 
ចុតស  ន របូធតុំ ន អរបូធតុំ ឧបបជជន្តស  សេត្តវ 
អនុសយ អនុេសន្តិ អនុសយ ភងគ  នតថិ ។ របូធតុ- 
យ ចុតស  ន កមធតុំ ន របូធតុំ ឧបបជជន្តស  
កស ចិ សត្ត អនុសយ អនុេសន្តិ កស ចិ បញច  
អនុសយ អនុេសន្តិ កស ចិ តេយ អនុសយ 
អនុេសន្តិ        អនុសយ         ភងគ         នតថិ      ។ 
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២១៩ 

អនុសយយមកៈ   ធតុ រៈ 

អនុស័យ ែដលែបកធ្ល យេទ មិនមនេឡើយ ។ បុគគល ែដលចយុត 
ចករូបធតុ កលេទេកើត កនុងភពមិនែមនជរូបធតុ ខ្លះមនអនុស័យ ៧ 
េដកសមងេំន ខ្លះមនអនុស័យ ៥ េដកសមងេំន ខ្លះមនអនុស័យ ៣ 
េដកសមងេំន អនុស័យ ែដលែបកធ្ល យេទ មិនមនេឡើយ ។ បុគគល 
ែដលចយុត ចករូបធតុ កលេទេកើត កនុងភពមិនែមនជអរូបធតុ 
ខ្លះមនអនុស័យ ៧ េដកសមងេំន ខ្លះមនអនុស័យ ៥ េដកសមងេំន 
ខ្លះមនអនុស័យ ៣ េដកសមងេំន អនុស័យ ែដលែបកធ្ល យេទ 
មិនមនេឡើយ ។ បុគគល ែដលចយុត ចករូបធតុ កលេទេកើត 
កនុងភពមិនែមនជកមធតុ និងមិនែមនជរូបធតុ ខ្លះមនអនុស័យ 
៧ េដកសមងេំន ខ្លះមនអនុស័យ ៥ េដកសមងេំន ខ្លះមនអនុស័យ 
៣ េដកសមងេំន អនុស័យ ែដលែបកធ្ល យេទ មិនមនេឡើយ ។ 
បុគគល ែដលចយុត ចករូបធតុ កលេទេកើត កនុងភពមិនែមន 
ជរូបធតុ និងមិនែមនជអរូបធតុ មនអនុស័យែត ៧ ប៉ុេ ្ណ ះ 
េដកសមងេំន អនុស័យ ែដលែបកធ្ល យេទ មិនមនេឡើយ ។ បុគគល 
ែដលចយុត ចករូបធតុ កលេទេកើត កនុងភពមិនែមនជកមធតុ 
និងមិនែមនជរូបធតុ ខ្លះមនអនុស័យ ៧ េដកសមងេំន ខ្លះមនអនុ- 
ស័យ ៥ េដកសមងេំន ខ្លះមនអនុស័យ ៣ េដកសមងេំន អនុ- 
ស័យ     ែដលែបកធ្ល យេទ       មិនមនេឡើយ      ។ 
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២២០ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [១៤៦] អរបូធតុយ ចុតស  អរបូធតុំ ឧ- 

បបជជន្តស  កស ចិ សត្ត អនុសយ អនុេសន្តិ 

កស ចិ បញច  អនុសយ អនុេសន្តិ កស ចិ តេយ 

អនុសយ អនុេសន្តិ អនុសយ ភងគ  នតថិ ។ 

អរបូធតុយ ចុតស  កមធតុំ ឧបបជជន្តស  

សេត្តវ អនុសយ អនុេសន្តិ អនុសយ ភងគ  នតថិ ។ 

អរបូធតុយ ចុតស  របូធតុយ ឧបបត្តិ នម នតថិ ។ 

េហ ្ឋ  ឧបបជជមេន កមធតុំេយវ ឧបបជជតិ 

សេត្តវ អនុសយ អនុេសន្តិ អនុសយ ភងគ  នតថិ ។ 

អរបូធតុយ ចុតស  ន កមធតុំ ឧបបជជន្តស  

កស ចិ សត្ត អនុសយ អនុេសន្តិ កស ចិ បញច  

អនុសយ អនុេសន្តិ កស ចិ តេយ អនុសយ 

អនុេសន្តិ អនុសយ ភងគ  នតថិ ។ អរបូធតុយ 

ចុតស  ន របូធតុំ ឧបបជជន្តស  កស ចិ សត្ត 

អនុសយ អនុេសន្តិ កស ចិ បញច  អនុសយ 

អនុេសន្តិ         កស ចិ        តេយ          អនុសយ         អនុេសន្តិ 
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២២០ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [១៤៦] បុគគល ែដលចយុត ចកអរូបធតុ កលេទេកើត 

កនុងអរូបធតុ ខ្លះមនអនុស័យ ៧ េដកសមងេំន ខ្លះមនអនុស័យ ៥ 

េដកសមងេំន ខ្លះមនអនុស័យ ៣ េដកសមងេំន អនុស័យ ែដល 

ែបកធ្ល យេទ មិនមនេឡើយ ។ បុគគល ែដលចយុត ចកអរូប- 

ធតុ កលេទេកើត កនុងកមធតុ មនអនុស័យែត ៧ ប៉ុេ ្ណ ះ 

េដកសមងេំន អនុស័យ ែដលែបកធ្ល យេទ មិនមនេឡើយ ។ បុគគល 

ែដលចយុត ចកអរូបធតុ េឈម ះថ េទេកើត កនុងរូបធតុ 

មិនមនេឡើយ(១) ។ បុគគលេនះ កលេទេកើត កនុងខងេ្រកម 

រែមងេកើត ែតកនុងកមធតុ មនអនុស័យែត ៧ ប៉ុេ ្ណ ះ េដកសមង ំ

េន អនុស័យ ែដលែបកធ្ល យេទ មិនមនេឡើយ ។ បុគគល 

ែដលចយុត ចករូបធតុ កលេទេកើត កនុងភពមិនែមនជកមធតុ 

ខ្លះមនអនុស័យ ៧ េដកសមងេំន ខ្លះមនអនុស័យ ៥ េដកសមងេំន 

ខ្លះមនអនុស័យ ៣ េដកសមងេំន អនុស័យ ែដលែបកធ្ល យេទ មិន 

មនេឡើយ ។ បុគគល ែដលចយុត ចកអរូបធតុ កលេទេកើត 

កនុងភពមិនែមនជរូបធតុ ខ្លះមនអនុស័យ ៧ េដកសមងេំន ខ្លះមន 

អនុស័យ    ៥      េដកសមងេំន      ខ្លះមនអនុស័យ    ៣      េដកសមងេំន 
     ១ េ្រពះបុគគលេនះ មិនមនរបូវចរជឈន ែដលជេហតុឲយសេ្រមចនូវឧបបត្តិ គឺ 
បដិសនធិ  (អដ្ឋកថ)   ។ 
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២២១ 

អនុសយយមេក   ធតុ េ  

អនុសយ ភងគ  នតថិ ។ អរបូធតុយ ចុតស  ន 

អរបូធតុំ ឧបបជជន្តស  សេត្តវ អនុសយ អនុេសន្តិ 

អនុសយ ភងគ  នតថិ ។ អរបូធតុយ ចុតស  

ន កមធតុយ ន អរបូធតុយ ឧបបត្តិ នម 

នតថិ ។ េហ ្ឋ  ឧបបជជមេន កមធតុំេយវ ឧបបជជតិ 

សេត្តវ អនុសយ អនុេសន្តិ អនុសយ ភងគ  នតថិ ។ 

អរបូធតុយ ចុតស  ន របូធតុំ ន អរបូធតុំ 

ឧបបជជន្តស  សេត្តវ អនុសយ អនុេសន្តិ អនុសយ 

ភងគ  នតថិ ។ អរបូធតុយ ចុតស  ន កមធតុំ 

ន របូធតុំ ឧបបជជន្តស  កស ចិ សត្ត អនុសយ 

អនុេសន្តិ កស ចិ បញច  អនុសយ អនុេសន្តិ កស ចិ 

តេយ     អនុសយ     អនុេសន្តិ    អនុសយ      ភងគ      នតថិ     ។ 

 [១៤៧] ន កមធតុយ ចុតស  កមធតុំ ឧប- 

បជជន្តស  សេត្តវ អនុសយ អនុេសន្តិ អនុសយ ភងគ  

នតថិ    ។    ន     កមធតុយ     ចុតស      របូធតុំ    ឧបបជជន្តស  
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២២១ 

អនុសយយមកៈ   ធតុ រៈ 

អនុស័យ ែដលែបកធ្ល យេទ មិនមនេឡើយ ។ បុគគល ែដលចយុត 
ចកអរូបធតុ កលេទេកើត កនុងភពមិនែមនជអរូបធតុ មនអនុ- 
ស័យែត ៧ ប៉ុេ ្ណ ះ េដកសមងេំន អនុស័យ ែដលែបកធ្ល យេទ 
មិនមនេឡើយ ។ បុគគល ែដលចយុត ចកអរូបធតុ េឈម ះថ 
េទេកើត កនុងភពមិនែមនជកមធតុ និងមិនែមនជអរូបធតុ មិន 
មនេឡើយ ។ បុគគលេនះ កលេទេកើត កនុងខងេ្រកម រែមង 
េកើត ែតកនុងកមធតុ មនអនុស័យែត ៧ ប៉ុេ ្ណ ះ េដកសមងេំន 
អនុស័យ ែដលែបកធ្ល យេទ មិនមនេឡើយ ។ បុគគល ែដល 
ចយុត ចកអរូបធតុ កលេទេកើត កនុងភពមិនែមនជរូបធតុ និងមិន 
ែមនជអរូបធតុ មនអនុស័យែត ៧ ប៉ុេ ្ណ ះ េដកសមងេំន អនុស័យ 
ែដលែបកធ្ល យេទ មិនមនេឡើយ ។ បុគគល ែដលចយុត ចក 
អរូបធតុ កលេទេកើត កនុងភពមិនែមនជកមធតុ និងមិនែមនជ 
រូបធតុ ខ្លះមនអនុស័យ ៧ េដកសមងេំន ខ្លះមនអនុស័យ ៥ 
េដកសមងេំន ខ្លះមនអនុស័យ ៣ េដកសមងេំន អនុស័យ ែដល 
ែបកធ្ល យេទ      មិនមនេឡើយ     ។ 
 [១៤៧] បុគគល ែដលចយុត ចកភព មិនែមនជកមធតុ 
កលេទេកើត កនុងកមធតុ មនអនុស័យែត ៧ ប៉ុេ ្ណ ះ េដក 
សមងេំន អនុស័យ ែដលែបកធ្ល យេទ មិនមនេឡើយ ។ បុគគល 
ែដលចយុត   ចកភព   មិនែមនជកមធតុ    កលេទេកើត    កនុងរូបធតុ 
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២២២ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

កស ចិ សត្ត អនុសយ អនុេសន្តិ កស ចិ 
បញច  អនុសយ អនុេសន្តិ កស ចិ តេយ 
អនុសយ អនុេសន្តិ អនុសយ ភងគ  នតថិ ។ ន 
កមធតុយ ចុតស  អរបូធតុំ ឧបបជជន្តស  
កស ចិ សត្ត អនុសយ អនុេសន្តិ កស ចិ បញច  
អនុសយ អនុេសន្តិ កស ចិ តេយ អនុសយ 
អនុេសន្តិ អនុសយ ភងគ  នតថិ ។ ន កមធ- 
តុយ ចុតស  ន កមធតុំ ឧបបជជន្តស  កស ចិ 
សត្ត អនុសយ អនុេសន្តិ កស ចិ បញច  អនុសយ 
អនុេសន្តិ កស ចិ តេយ អនុសយ អនុេសន្តិ 
អនុសយ ភងគ  នតថិ ។ ន កមធតុយ ចុតស  ន 
របូធតុំ ឧបបជជន្តស  កស ចិ សត្ត អនុសយ 
អនុេសន្តិ កស ចិ បញច  អនុសយ អនុេសន្តិ 
កស ចិ តេយ អនុសយ អនុេសន្តិ អនុសយ 
ភងគ  នតថិ ។ ន កមធតុយ ចុតស  ន អរបូធតុំ 
ឧបបជជន្តស  កស ចិ សត្ត អនុសយ អនុ- 
េសន្តិ កស ចិ បញច  អនុសយ អនុេសន្តិ កស ចិ 
តេយ     អនុសយ     អនុេសន្តិ     អនុសយ     ភងគ       នតថិ     ។ 



451 

២២២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ខ្លះមនអនុស័យ ៧ េដកសមងេំន ខ្លះមនអនុស័យ ៥ េដកសមងេំន 

ខ្លះមនអនុស័យ ៣ េដកសមងេំន អនុស័យ ែដលែបកធ្ល យេទ 

មិនមនេឡើយ ។ បុគគល ែដលចយុត ចកភពមិនែមនជកមធតុ 

កលេទេកើត កនុងអរូបធតុ ខ្លះមនអនុស័យ ៧ េដកសមងេំន ខ្លះ 

មនអនុស័យ ៥ េដកសមងេំន ខ្លះមនអនុស័យ ៣ េដកសមងេំន 

អនុស័យ ែដលែបកធ្ល យេទ មិនមនេឡើយ ។ បុគគល ែដល 

ចយុត ចកភពមិនែមនជកមធតុ កលេទេកើត កនុងភពមិនែមនជ 

កមធតុ ខ្លះមនអនុស័យ ៧ េដកសមងេំន ខ្លះមនអនុស័យ ៥ 

េដកសមងេំន ខ្លះមនអនុស័យ ៣ េដកសមងេំន អនុស័យ ែដល 

ែបកធ្ល យេទ មិនមនេឡើយ ។ បុគគល ែដលចយុត ចកភពមិនែមន 

ជកមធតុ កលេទេកើត កនុងភពមិនែមនជរូបធតុ ខ្លះមនអនុស័យ 

៧ េដកសមងេំន ខ្លះមនអនុស័យ ៥ េដកសមងេំន ខ្លះមនអនុ- 

ស័យ ៣ េដកសមងេំន អនុស័យ ែដលែបកធ្ល យេទ មិនមន 

េឡើយ ។ បុគគល ែដលចយុត ចកភពមិនែមនជកមធតុ 

កលេទេកើត កនុងភពមិនែមនជអរូបធតុ ខ្លះមនអនុស័យ ៧ េដក 

សមងេំន ខ្លះមនអនុស័យ ៥ េដកសមងេំន ខ្លះមនអនុស័យ ៣ 

េដកសមងេំន      អនុស័យ       ែដលែបកធ្ល យេទ      មិនមនេឡើយ     ។ 
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២២៣ 

អនុសយយមេក   ធតុ េ  

ន កមធតុយ ចុតស  ន កមធតុំ ន អរបូធតុំ 
ឧបបជជន្តស  កស ចិ សត្ត អនុសយ អនុេសន្តិ 
កស ចិ បញច  អនុសយ អនុេសន្តិ កស ចិ តេយ 
អនុសយ អនុេសន្តិ អនុសយ ភងគ  នតថិ ។ ន 
កមធតុយ ចុតស  ន របូធតំុ ន អរបូធតុំ 
ឧបបជជន្តស  សេត្តវ អនុសយ អនុេសន្តិ អនុសយ 
ភងគ  នតថិ ។ ន កមធតុយ ចុតស  ន កម- 
ធតុំ ន របូធតុំ ឧបបជជន្តស  កស ចិ សត្ត អនុ- 
សយ អនុេសន្តិ កស ចិ បញច  អនុសយ អនុ- 
េសន្តិ កស ចិ តេយ អនុសយ អនុេសន្តិ អនុ- 
សយ      ភងគ        នតថិ      ។ 
 [១៤៨] ន របូធតុយ ចុតស  កមធតុំ 
ឧបបជជន្តស  កស ចិ សត្ត អនុសយ អនុេសន្តិ 
កស ចិ បញច  អនុសយ អនុេសន្តិ អនុសយ 
ភងគ  នតថិ ។ ន របូធតុយ ចុតស  របូធតុំ ឧប- 
បជជន្តស  កស ចិ សត្ត អនុសយ អនុេសន្តិ កស - 
ចិ បញច  អនុសយ អនុេសន្តិ កស ចិ តេយ 
អនុសយ        អនុេសន្តិ         អនុសយ        ភងគ          នតថិ        ។ 
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២២៣ 

អនុសយយមកៈ   ធតុ រៈ 

បុគគល ែដលចយុត ចកភពមិនែមនជកមធតុ កលេទេកើត កនុង 
ភពមិនែមនជកមធតុ និងមិនែមនជអរូបធតុ ខ្លះមនអនុស័យ ៧ 
េដកសមងេំន ខ្លះមនអនុស័យ ៥ េដកសមងេំន ខ្លះមនអនុស័យ ៣ 
េដកសមងេំន អនុស័យ ែដលែបកធ្ល យេទ មិនមនេឡើយ ។ 
បុគគល ែដលចយុត ចកភពមិនែមនជកមធតុ កលេទេកើត កនុងភព 
មិនែមនជរូបធតុ និងមិនែមនជអរូបធតុ មនអនុស័យែត ៧ ប៉ុេ ្ណ ះ 
េដកសមងេំន អនុស័យ ែដលែបកធ្ល យេទ មិនមនេឡើយ ។ បុគគល 
ែដលចយុត ចកភពមិនែមនជកមធតុ កលេទេកើត កនុងភពមិនែមន 
ជកមធតុ និងមិនែមនជរូបធតុ ខ្លះមនអនុស័យ ៧ េដកសមងេំន 
ខ្លះមនអនុស័យ ៥ េដកសមងេំន ខ្លះមនអនុស័យ ៣ េដកសមងេំន 
អនុស័យ    ែដលែបកធ្ល យេទ    មិនមនេឡើយ    ។ 
 [១៤៨] បុគគល ែដលចយុត ចកភពមិនែមនជរូបធតុ 
កលេទេកើត កនុងកមធតុ ខ្លះមនអនុស័យ ៧ េដកសមងេំន 
ខ្លះមនអនុស័យ ៥ េដកសមងេំន អនុស័យ ែដលែបកធ្ល យេទ 
មិនមនេឡើយ ។ បុគគល ែដលចយុត ចកភពមិនែមនជរូបធតុ 
កលេទេកើត កនុងរូបធតុ ខ្លះមនអនុស័យ ៧ េដកសមងេំន ខ្លះ 
មនអនុស័យ ៥ េដកសមងេំន ខ្លះមនអនុស័យ ៣ េដកសមង ំ
េន         អនុស័យ          ែដលែបកធ្ល យេទ         មិនមនេឡើយ         ។ 
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២២៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

ន របូធតុយ ចុតស  អរបូធតុំ ឧបបជជន្តស  
កស ចិ សត្ត អនុសយ អនុេសន្តិ កស ចិ បញច  
អនុសយ អនុេសន្តិ កស ចិ តេយ អនុសយ 
អនុេសន្តិ អនុសយ ភងគ  នតថិ ។ ន របូធតុយ 
ចុតស  ន កមធតុំ ឧបបជជន្តស  កស ចិ សត្ត 
អនុសយ អនុេសន្តិ កស ចិ បញច  អនុសយ 
អនុេសន្តិ កស ចិ តេយ អនុសយ អនុេសន្តិ 
អនុសយ ភងគ  នតថិ ។ ន របូធតុយ ចុតស  
ន របូធតុំ ឧបបជជន្តស  កស ចិ សត្ត អនុ- 
សយ អនុេសន្តិ កស ចិ បញច  អនុសយ អនុ- 
េសន្តិ កស ចិ តេយ អនុសយ អនុេសន្តិ អនុ- 
សយ ភងគ  នតថិ ។ ន របូធតុយ ចុតស  ន 
អរបូធតុំ ឧបបជជន្តស  កស ចិ សត្ត អនុសយ 
អនុេសន្តិ កស ចិ បញច  អនុសយ អនុេសន្តិ 
កស ចិ តេយ អនុសយ អនុេសន្តិ អនុសយ 
ភងគ  នតថិ ។ ន របូធតុយ ចុតស  ន កមធតុំ 
ន អរបូធតុំ ឧបបជជន្តស  កស ចិ សត្ត អនុសយ 
អនុេសន្តិ កស ចិ បញច  អនុសយ អនុេសន្តិ 
កស ចិ    តេយ    អនុសយ     អនុេសន្តិ     អនុសយ    ភងគ  
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២២៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

បុគគល ែដលចយុត ចកភពមិនែមនជរូបធតុ កលេទេកើត កនុងអរូប- 
ធតុ ខ្លះមនអនុស័យ ៧ េដកសមងេំន ខ្លះមនអនុស័យ ៥ េដកសមងេំន 
ខ្លះមនអនុស័យ ៣ េដកសមងេំន អនុស័យ ែដលែបកធ្ល យេទ 
មិនមនេឡើយ ។ បុគគល ែដលចយុត ចកភពមិនែមនជរូបធតុ 
កលេទេកើត កនុងភពមិនែមនជកមធតុ ខ្លះមនអនុស័យ ៧ េដក 
សមងេំន ខ្លះមនអនុស័យ ៥ េដកសមងេំន ខ្លះមនអនុស័យ ៣ 
េដកសមងេំន អនុស័យ ែដលែបកធ្ល យេទ មិនមនេឡើយ ។ 
បុគគល ែដលចយុត ចកភពមិនែមនជរូបធតុ កលេទេកើត កនុងភព 
មិនែមនជរូបធតុ ខ្លះមនអនុស័យ ៧ េដកសមងេំន ខ្លះមនអនុ- 
ស័យ ៥ េដកសមងេំន ខ្លះមនអនុស័យ ៣ េដកសមងេំន អនុស័យ 
ែដលែបកធ្ល យេទ មិនមនេឡើយ ។ បុគគល ែដលចយុត ចកភព 
មិនែមនជរូបធតុ កលេទេកើត កនុងភពមិនែមនជអរូបធតុ ខ្លះ 
មនអនុស័យ ៧ េដកសមងេំន ខ្លះមនអនុស័យ ៥ េដកសមងេំន 
ខ្លះមនអនុស័យ ៣ េដកសមងេំន អនុស័យ ែដលែបកធ្ល យេទ 
មិនមនេឡើយ ។ បុគគល ែដលចយុត ចកភពមិនែមនជរូបធតុ 
កលេទេកើត កនុងភពមិនែមនជកមធតុ និងមិនែមនជអរូបធតុ ខ្លះ 
មនអនុស័យ ៧ េដកសមងេំន ខ្លះមនអនុស័យ ៥ េដកសមងេំន 
ខ្លះមនអនុស័យ    ៣    េដកសមងេំន      អនុស័យ     ែដលែបកធ្ល យេទ 
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២២៥ 

អនុសយយមេក   ធតុ េ  

នតថិ ។ ន របូធតុយ ចុតស  ន របូធតុំ ន 
អរបូធតុំ ឧបបជជន្តស  កស ចិ សត្ត អនុស- 
យ អនុេសន្តិ កស ចិ បញច  អនុសយ អនុេសន្តិ 
អនុសយ ភងគ  នតថិ ។ ន របូធតុយ ចុតស  
ន កមធតុំ ន របូធតុំ ឧបបជជន្តស  កស ចិ 
សត្ត អនុសយ អនុេសន្តិ កស ចិ បញច  អនុស- 
យ អនុេសន្តិ កស ចិ តេយ អនុសយ អនុ- 
េសន្តិ     អនុសយ     ភងគ       នតថិ     ។ 
 [១៤៩] ន អរបូធតុយ ចុតស  កមធតុំ 
ឧបបជជន្តស  កស ចិ សត្ត អនុសយ អនុេសន្តិ 
កស ចិ បញច  អនុសយ អនុេសន្តិ អនុសយ 
ភងគ  នតថិ ។ ន អរបូធតុយ ចុតស  របូធតុំ 
ឧបបជជន្តស  កស ចិ សត្ត អនុសយ អនុេសន្តិ 
កស ចិ បញច  អនុសយ អនុេសន្តិ កស ចិ តេយ 
អនុសយ អនុេសន្តិ អនុសយ ភងគ  នតថិ ។ 
ន អរបូធតុយ ចុតស  អរបូធតុំ ឧប- 
បជជន្តស  កស ចិ សត្ត អនុសយ អនុេសន្តិ 
កស ចិ បញច  អនុសយ អនុេសន្តិ កស ចិ 
តេយ      អនុសយ     អនុេសន្តិ     អនុសយ     ភងគ      នតថិ     ។ 
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២២៥ 

អនុសយយមកៈ   ធតុ រៈ 

មិនមនេឡើយ ។ បុគគល ែដលចយុត ចកភពមិនែមនជរូប- 
ធតុ កលេទេកើត កនុងភពមិនែមនជរូបធតុ និងមិនែមនជអ- 
រូបធតុ ខ្លះមនអនុស័យ ៧ េដកសមងេំន ខ្លះមនអនុស័យ ៥ 
េដកសមងេំន អនុស័យ ែដលែបកធ្ល យេទ មិនមនេឡើយ ។ 
បុគគល ែដលចយុត ចកភពមិនែមនជរូបធតុ កលេទេកើត កនុង 
ភពមិនែមនជកមធតុ និងមិនែមនជរូបធតុ ខ្លះមនអនុស័យ ៧ 
េដកសមងេំន ខ្លះមនអនុស័យ ៥ េដកសមងេំន ខ្លះមនអនុ- 
ស័យ ៣ េដកសមងេំន អនុស័យ ែដលែបកធ្ល យេទ មិន 
មនេឡើយ      ។ 
 [១៤៩] បុគគល ែដលចយុត ចកភពមិនែមនជអរូបធតុ 
កលេទេកើត កនុងកមធតុ ខ្លះមនអនុស័យ ៧ េដកសមងេំន ខ្លះ 
មនអនុស័យ ៥ េដកសមងេំន អនុស័យ ែដលែបកធ្ល យេទ មិន 
មនេឡើយ ។ បុគគល ែដលចយុត ចកភពមិនែមនជអរូបធតុ កល 
េទេកើត កនុងរូបធតុ ខ្លះមនអនុស័យ ៧ េដកសមងេំន ខ្លះមនអនុ- 
ស័យ ៥ េដកសមងេំន ខ្លះមនអនុស័យ ៣ េដកសមងេំន អនុស័យ 
ែដលែបកធ្ល យេទ មិនមនេឡើយ ។ បុគគល ែដលចយុត ចកភព 
មិនែមនជអរូបធតុ កលេទេកើត កនុងអរូបធតុ ខ្លះមនអនុស័យ ៧ 
េដកសមងេំន ខ្លះមនអនុស័យ ៥ េដកសមងេំន ខ្លះមនអនុស័យ ៣ 
េដកសមងេំន      អនុស័យ      ែដលែបកធ្ល យេទ      មិនមនេឡើយ      ។ 
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២២៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

ន អរបូធតុយ ចុតស  ន កមធតុំ ឧបបជជ- 

ន្តស  កស ចិ សត្ត អនុសយ អនុេសន្តិ កស ចិ 

បញច  អនុសយ អនុេសន្តិ កស ចិ តេយ អនុ- 

សយ អនុេសន្តិ អនុសយ ភងគ  នតថិ ។ ន អរបូ- 

ធតុយ ចុតស  ន របូធតុំ ឧបបជជន្តស  

កស ចិ សត្ត អនុសយ អនុេសន្តិ កស ចិ 

បញច  អនុសយ អនុេសន្តិ កស ចិ តេយ អនុ- 

សយ អនុេសន្តិ អនុសយ ភងគ  នតថិ ។ ន 

អរបូធតុយ ចុតស  ន អរបូធតុំ ឧបបជជន្តស  

កស ចិ សត្ត អនុសយ អនុេសន្តិ កស ចិ បញច  

អនុសយ អនុេសន្តិ កស ចិ តេយ អនុសយ 

អនុេសន្តិ អនុសយ ភងគ  នតថិ ។ ន អរបូធតុយ 

ចុតស  ន កមធតុំ ន អរបូធតុំ ឧបបជជន្តស  

កស ចិ សត្ត អនុសយ អនុេសន្តិ កស ចិ បញច  

អនុសយ អនុេសន្តិ កស ចិ តេយ អនុសយ អនុ- 

េសន្តិ អនុសយ ភងគ  នតថិ ។ ន អរបូធតុយ 

ចុតស        ន       របូធតុំ        ន         អរបូធតុំ         ឧបបជជន្តស  
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២២៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

បុគគល ែដលចយុត ចកភព មិនែមនជអរូបធតុ កលេទេកើត 

កនុងភព មិនែមនជកមធតុ ខ្លះមនអនុស័យ ៧ េដកសមងេំន 

ខ្លះមនអនុស័យ ៥ េដកសមងេំន ខ្លះមនអនុស័យ ៣ េដក 

សមងេំន អនុស័យ ែដលែបកធ្ល យេទ មិនមនេឡើយ ។ បុគគល 

ែដលចយុត ចកភពមិនែមនជអរូបធតុ កលេទេកើត កនុងភពមិន 

ែមនជរូបធតុ ខ្លះមនអនុស័យ ៧ េដកសមងេំន ខ្លះមនអនុស័យ 

៥ េដកសមងេំន ខ្លះមនអនុស័យ ៣ េដកសមងេំន អនុស័យ 

ែដលែបកធ្ល យេទ មិនមនេឡើយ ។ បុគគល ែដលចយុត ចក 

ភពមិនែមនជអរូបធតុ កលេទេកើត កនុងភពមិនែមនជអរូបធតុ 

ខ្លះមនអនុស័យ ៧ េដកសមងេំន ខ្លះមនអនុស័យ ៥ េដកសមងេំន  

ខ្លះមនអនុស័យ ៣ េដកសមងេំន អនុស័យ ែដលែបកធ្ល យេទ មិន 

មនេឡើយ ។ បុគគល ែដលចយុត ចកភពមិនែមនជអរូបធតុ 

កលេទេកើត កនុងភពមិនែមនជកមធតុ និងមិនែមនជអរូបធតុ ខ្លះ 

មនអនុស័យ ៧ េដកសមងេំន ខ្លះមនអនុស័យ ៥ េដកសមងេំន ខ្លះ 

មនអនុស័យ ៣ េដកសមងេំន អនុស័យ ែដលែបកធ្ល យេទ មិន 

មនេឡើយ ។ បុគគល ែដលចយុត ចកភពមិនែមនជអរូបធតុ 

កលេទេកើត       កនុងភពមិនែមនជរូបធតុ       និងមិនែមនជអរូបធតុ 
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២២៧ 

អនុសយយមេក   ធតុ េ  

កស ចិ សត្ត អនុសយ អនុេសន្តិ កស ចិ បញច  

អនុសយ អនុេសន្តិ អនុសយ ភងគ  នតថិ ។ ន អរ-ូ 

បធតុយ ចុតស  ន កមធតុំ ន របូធតុំ ឧប- 

បជជន្តស  កស ចិ សត្ត អនុសយ អនុេសន្តិ កស ចិ 

បញច  អនុសយ អនុេសន្តិ កស ចិ តេយ អនុសយ 

អនុេសន្តិ     អនុសយ     ភងគ      នតថិ    ។ 

 [១៥០] ន កមធតុយ ន អរបូធតុយ 

ចុតស  កមធតុំ ឧបបជជន្តស  សេត្តវ អនុសយ 

អនុេសន្តិ អនុសយ ភងគ  នតថិ ។ ន កមធតុ- 

យ ន អរបូធតុយ ចុតស  របូធតុំ ឧបបជជ- 

ន្តស  កស ចិ សត្ត អនុសយ អនុេសន្តិ កស ចិ 

បញច  អនុសយ អនុេសន្តិ កស ចិ តេយ អនុ- 

សយ អនុេសន្តិ អនុសយ ភងគ  នតថិ ។ ន 

កមធតុយ ន អរបូធតុយ ចុតស  អរបូធតុំ 

ឧបបជជន្តស  កស ចិ សត្ត អនុសយ អនុេសន្តិ 

កស ចិ បញច  អនុសយ អនុេសន្តិ កស ចិ តេយ 

អនុសយ        អនុេសន្តិ         អនុសយ          ភងគ         នតថិ       ។ 
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២២៧ 

អនុសយយមកៈ   ធតុ រៈ 

ខ្លះមនអនុស័យ ៧ េដកសមងេំន ខ្លះមនអនុស័យ ៥ េដកសមងេំន 

អនុស័យ ែដលែបកធ្ល យេទ មិនមនេឡើយ ។ បុគគល ែដលចយុត 

ចកភពមិនែមនជអរូបធតុ កលេទេកើត កនុងភពមិនែមនជកម- 

ធតុ និងមិនែមនជរូបធតុ ខ្លះមនអនុស័យ ៧ េដកសមងេំន ខ្លះ 

មនអនុស័យ ៥ េដកសមងេំន ខ្លះមនអនុស័យ ៣ េដកសមងេំន 

អនុស័យ     ែដលែបកធ្ល យេទ    មិនមនេឡើយ     ។ 

 [១៥០] បុគគល ែដលចយុត ចកភពមិនែមនជកមធតុ 

និងមិនែមនជអរូបធតុ កលេទេកើត កនុងកមធតុ មនអនុស័យែត 

៧ ប៉ុេ ្ណ ះ េដកសមងេំន អនុស័យ ែដលែបកធ្ល យេទ មិន 

មនេឡើយ ។ បុគគល ែដលចយុត ចកភពមិនែមនជកមធតុ 

និងមិនែមនជអរូបធតុ កលេទេកើត កនុងរូបធតុ ខ្លះមនអនុ- 

ស័យ ៧ េដកសមងេំន ខ្លះមនអនុស័យ ៥ េដកសមងេំន ខ្លះមន 

អនុស័យ ៣ េដកសមងេំន អនុស័យ ែដលែបកធ្ល យេទ មិនមន 

េឡើយ ។ បុគគល ែដលចយុត ចកភពមិនែមនជកមធតុ និង 

មិនែមនជអរូបធតុ កលេទេកើត កនុងអរូបធតុ ខ្លះមនអនុស័យ ៧ 

េដកសមងេំន ខ្លះមនអនុស័យ ៥ េដកសមងេំន ខ្លះមនអនុស័យ ៣ 

េដកសមងេំន      អនុស័យ      ែដលែបកធ្ល យេទ      មិនមនេឡើយ      ។ 
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២២៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

ន កមធតុយ ន អរបូធតុយ ចុតស  ន កម- 

ធតុំ ឧបបជជន្តស  កស ចិ សត្ត អនុសយ អនុ- 

េសន្តិ កស ចិ បញច  អនុសយ អនុេសន្តិ កស ចិ 

តេយ អនុសយ អនុេសន្តិ អនុសយ ភងគ  នតថិ ។ 

ន កមធតុយ ន អរបូធតុយ ចុតស  ន 

របូធតុំ ឧបបជជន្តស  កស ចិ សត្ត អនុសយ 

អនុេសន្តិ កស ចិ បញច  អនុសយ អនុេសន្តិ 

កស ចិ តេយ អនុសយ អនុេសន្តិ អនុសយ 

ភងគ  នតថិ ។ ន កមធតុយ ន អរបូធតុយ 

ចុតស  ន អរបូធតុំ ឧបបជជន្តស  កស ចិ សត្ត 

អនុសយ អនុេសន្តិ កស ចិ បញច  អនុសយ 

អនុេសន្តិ កស ចិ តេយ អនុសយ អនុេសន្តិ 

អនុសយ ភងគ  នតថិ ។ ន កមធតុយ ន 

អរបូធតុយ ចុតស  ន កមធតុំ ន អរបូធតុំ 

ឧបបជជន្តស  កស ចិ សត្ត អនុសយ អនុេសន្តិ 

កស ចិ បញច  អនុសយ អនុេសន្តិ កស ចិ តេយ 

អនុសយ        អនុេសន្តិ         អនុសយ        ភងគ          នតថិ        ។ 
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២២៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

បុគគល ែដលចយុត ចកភពមិនែមនជកមធតុ និងមិនែមនជរូបធតុ 

កលេទេកើត កនុងភពមិនែមនជកមធតុ ខ្លះមនអនុស័យ ៧ 

េដកសមងេំន ខ្លះមនអនុស័យ ៥ េដកសមងេំន ខ្លះមន 

អនុស័យ ៣ េដកសមងេំន អនុស័យ ែដលែបកធ្ល យេទ 

មិនមនេឡើយ ។ បុគគល ែដលចយុត ចកភពមិនែមនជកម- 

ធតុ និងមិនែមនជអរូបធតុ កលេទេកើត កនុងភពមិនែមនជរូបធតុ 

ខ្លះមនអនុស័យ ៧ េដកសមងេំន ខ្លះមនអនុស័យ ៥ េដកសមងេំន 

ខ្លះមនអនុស័យ ៣ េដកសមងេំន អនុស័យ ែដលែបកធ្ល យេទ មិន 

មនេឡើយ ។ បុគគល ែដលចយុត ចកភពមិនែមនជកមធតុ និង 

មិនែមនជអរូបធតុ កលេទេកើត កនុងភពមិនែមនជអរូបធតុ ខ្លះ 

មនអនុស័យ ៧ េដកសមងេំន ខ្លះមនអនុស័យ ៥ េដកសមងេំន 

ខ្លះមនអនុស័យ ៣ េដកសមងេំន អនុស័យ ែដលែបកធ្ល យេទ 

មិនមនេឡើយ ។ បុគគល ែដលចយុត ចកភពមិនែមនជកមធតុ 

និងមិនែមនជអរូបធតុ កលេទេកើត កនុងភពមិនែមនជកមធតុ 

និងមិនែមនជអរូបធតុ ខ្លះមនអនុស័យ ៧ េដកសមងេំន ខ្លះមន 

អនុស័យ ៥ េដកសមងេំន ខ្លះមនអនុស័យ ៣ េដកសមងេំន 

អនុស័យ    ែដលែបកធ្ល យេទ    មិនមនេឡើយ    ។ 
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២២៩ 

អនុសយយមេក   ធតុ េ  

ន កមធតុយ ន អរបូធតុយ ចុតស  ន របូធតុំ 

ន អរបូធតុំ ឧបបជជន្តស  សេត្តវ អនុសយ អនុ- 

េសន្តិ អនុសយ ភងគ  នតថិ ។ ន កមធតុយ 

ន អរបូធតុយ ចុតស  ន កមធតុំ ន របូធតុំ 

ឧបបជជន្តស  កស ចិ សត្ត អនុសយ អនុេសន្តិ 

កស ចិ បញច  អនុសយ អនុេសន្តិ កស ចិ តេយ 

អនុសយ     អនុេសន្តិ      អនុសយ      ភងគ       នតថិ      ។ 

 [១៥១] ន របូធតុយ ន អរបូធតុយ ចុតស  

កមធតុំ ឧបបជជន្តស  កស ចិ សត្ត អនុសយ 

អនុេសន្តិ កស ចិ បញច  អនុសយ អនុេសន្តិ 

អនុសយ ភងគ  នតថិ ។ ន របូធតុយ ន អរបូ- 

ធតុយ ចុតស  របូធតុំ ឧបបជជន្តស  កស ចិ 

សត្ត អនុសយ អនុេសន្តិ កស ចិ បញច  អនុស- 

យ អនុេសនិ្ត កស ចិ តេយ អនុសយ អនុ- 

េសន្តិ អនុសយ ភងគ  នតថិ ។ ន របូធតុយ ន 

អរបូធតុយ            ចុតស              អរបូធតុំ            ឧបបជជន្តស  
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២២៩ 

អនុសយយមកៈ   ធតុ រៈ 

បុគគល ែដលចយុត ចកភពមិនែមនជកមធតុ និងមិនែមនជអរូបធតុ 

កលេទេកើត កនុងភពមិនែមនជរូបធតុ និងមិនែមនជអរូបធតុ មន 

អនុស័យែត ៧ ប៉ុេ ្ណ ះ េដកសមងេំន អនុស័យ ែដលែបកធ្ល យេទ 

មិនមនេឡើយ ។ បុគគល ែដលចយុត ចកភពមិនែមនជកមធតុ និង 

មិនែមនជអរូបធតុ កលេទេកើត កនុងភពមិនែមនជកមធតុ និង 

មិនែមនជរូបធតុ ខ្លះមនអនុស័យ ៧ េដកសមងេំន ខ្លះមនអនុ- 

ស័យ ៥ េដកសមងេំន ខ្លះមនអនុស័យ ៣ េដកសមងេំន អនុ- 

ស័យ    ែដលែបកធ្ល យេទ     មិនមនេឡើយ      ។ 

 [១៥១] បុគគល ែដលចយុត ចកភពមិនែមនជរូបធតុ និង 

មិនែមនជអរូបធតុ កលេទេកើត កនុងកមធតុ ខ្លះមនអនុស័យ ៧ 

េដកសមងេំន ខ្លះមនអនុស័យ ៥ េដកសមងេំន អនុស័យ ែដល 

ែបកធ្ល យេទ មិនមនេឡើយ ។ បុគគល ែដលចយុត ចកភព 

មិនែមនជរូបធតុ និងមិនែមនជអរូបធតុ កលេទេកើត កនុងរូប- 

ធតុ ខ្លះមនអនុស័យ ៧ េដកសមងេំន ខ្លះមនអនុស័យ ៥ េដក 

សមងេំន ខ្លះមនអនុស័យ ៣ េដកសមងេំន អនុស័យ ែដលែបក 

ធ្ល យេទ មិនមនេឡើយ ។ បុគគល ែដលចយុត ចកភពមិនែមន 

ជរូបធតុ     និងមិនែមនជអរូបធតុ       កលេទេកើត      កនុងអរូបធតុ 



466 

២៣០ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

កស ចិ សត្ត អនុសយ អនុេសន្តិ កស ចិ បញច  

អនុសយ អនុេសន្តិ កស ចិ តេយ អនុសយ 

អនុេសន្តិ អនុសយ ភងគ  នតថិ ។ ន របូធតុ- 

យ ន អរបូធតុយ ចុតស  ន កមធតុំ ឧបបជជ- 

ន្តស  កស ចិ សត្ត អនុសយ អនុេសន្តិ កស ចិ 

បញច  អនុសយ អនុេសន្តិ កស ចិ តេយ អនុ- 

សយ អនុេសន្តិ អនុសយ ភងគ  នតថិ ។ ន របូធតុ- 

យ ន អរបូធតុយ ចុតស  ន របូធតុំ ឧបបជជ- 

ន្តស  កស ចិ សត្ត អនុសយ អនុេសន្តិ 

កស ចិ បញច  អនុសយ អនុេសន្តិ កស ចិ 

តេយ អនុសយ អនុេសន្តិ អនុសយ ភងគ  នតថិ ។ 

ន របូធតុយ ន អរបូធតុយ ចុតស  ន អរបូធតុំ 

ឧបបជជន្តស  កស ចិ សត្ត អនុសយ អនុេសន្តិ 

កស ចិ បញច  អនុសយ អនុេសន្តិ កស ចិ 

តេយ     អនុសយ      អនុេសន្តិ     អនុសយ     ភងគ      នតថិ     ។ 
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២៣០ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ខ្លះមនអនុស័យ ៧ េដកសមងេំន ខ្លះមនអនុស័យ ៥ េដកសមងេំន 

ខ្លះមនអនុស័យ ៣ េដកសមងេំន អនុស័យ ែដលែបកធ្ល យេទ 

មិនមនេឡើយ ។ បុគគល ែដលចយុត ចកភពមិនែមនជរូបធតុ 

និងមិនែមនជអរូបធតុ កលេទេកើត កនុងភពមិនែមនជកមធតុ 

ខ្លះមនអនុស័យ ៧ េដកសមងេំន ខ្លះមនអនុស័យ ៥ េដកសមងេំន 

ខ្លះមនអនុស័យ ៣ េដកសមងេំន អនុស័យ ែដលែបកធ្ល យេទ 

មិនមនេឡើយ ។ បុគគល ែដលចយុត ចកភពមិនែមនជរូបធតុ 

និងមិនែមនជអរូបធតុ កលេទេកើត កនុងភពមិនែមនជរូបធតុ 

ខ្លះមនអនុស័យ ៧ េដកសមងេំន ខ្លះមនអនុស័យ ៥ េដកសមងេំន 

ខ្លះមនអនុស័យ ៣ េដកសមងេំន អនុស័យ ែដលែបកធ្ល យេទ មិន 

មនេឡើយ ។ បុគគល ែដលចយុត ចកភពមិនែមនជរូបធតុ និង 

មិនែមនជអរូបធតុ កលេទេកើត កនុងភពមិនែមនជអរូបធតុ ខ្លះមន 

អនុស័យ ៧ េដកសមងេំន ខ្លះមនអនុស័យ ៥ េដកសមងេំន ខ្លះមន 

អនុស័យ  ៣  េដកសមងេំន  អនុស័យ  ែដលែបកធ្ល យេទ  មិនមនេឡើយ។ 
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២៣១ 

អនុសយយមេក   ធតុ េ  

ន របូធតុយ ន អរបូធតុយ ចុតស  ន 

កមធតុំ ន អរបូធតុំ ឧបបជជន្តស  កស ចិ 

សត្ត អនុសយ អនុេសន្តិ កស ចិ បញច  អនុសយ 

អនុេសន្តិ កស ចិ តេយ អនុសយ អនុេសន្តិ 

អនុសយ ភងគ  នតថិ ។ ន របូធតុយ ន អរបូ- 

ធតុយ ចុតស  ន របូធតុំ ន អរបូធតុំ ឧប- 

បជជន្តស  កស ចិ សត្ត អនុសយ អនុេសន្តិ 

កស ចិ បញច  អនុសយ អនុេសន្តិ អនុសយ 

ភងគ  នតថិ ។ ន របូធតុយ ន អរបូធតុយ 

ចុតស  ន កមធតុំ ន របូធតុំ ឧបបជជន្តស  

កស ចិ សត្ត អនុសយ អនុេសន្តិ កស ចិ 

បញច  អនុសយ អនុេសន្តិ កស ចិ តេយ អនុ- 

សយ       អនុេសន្តិ      អនុសយ       ភងគ        នតថិ      ។ 

 [១៥២] ន កមធតុយ ន របូធតុយ 

ចុតស  កមធតុំ ឧបបជជន្តស  សេត្តវ អនុ- 

សយ         អនុេសន្តិ           អនុសយ          ភងគ          នតថិ        ។ 
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២៣១ 

អនុសយយមកៈ   ធតុ រៈ 

បុគគល ែដលចយុត ចកភពមិនែមនជរូបធតុ និងមិនែមនជអរូបធតុ 

កលេទេកើត កនុងភពមិនែមនជកមធតុ និងមិនែមនជអរូបធតុ 

ខ្លះមនអនុស័យ ៧ េដកសមងេំន ខ្លះមនអនុស័យ ៥ េដក 

សមងេំន ខ្លះមនអនុស័យ ៣ េដកសមងេំន អនុស័យ ែដលែបក 

ធ្ល យេទ មិនមនេឡើយ ។ បុគគល ែដលចយុត ចកភពមិនែមន 

ជរូបធតុ និងមិនែមនជអរូបធតុ កលេទេកើត កនុងភពមិនែមន 

ជរូបធតុ និងមិនែមនជអរូបធតុ ខ្លះមនអនុស័យ ៧ េដកសមង ំ

េន ខ្លះមនអនុស័យ ៥ េដកសមងេំន អនុស័យ ែដលែបក 

ធ្ល យេទ មិនមនេឡើយ ។ បុគគល ែដលចយុត ចកភពមិន 

ែមនជរូបធតុ និងមិនែមនជអរូបធតុ កលេទេកើត កនុងភពមិន 

ែមនជកមធតុ និងមិនែមនជរូបធតុ ខ្លះមនអនុស័យ ៧ េដក 

សមងេំន ខ្លះមនអនុស័យ ៥ េដកសមងេំន ខ្លះមនអនុស័យ ៣ 

េដកសមងេំន អនុស័យ ែដលែបកធ្ល យេទ មិនមនេឡើយ ។ 

 [១៥២] បុគគល ែដលចយុត ចកភពមិនែមនជកមធតុ និងមិន 

ែមនជរូបធតុ កលេទេកើត កនុងកមធតុ មនអនុស័យែត ៧ 

ប៉ុេ ្ណ ះ  េដកសមងេំន   អនុស័យ  ែដលែបកធ្ល យេទ  មិនមនេឡើយ  ។ 
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២៣២ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

ន កមធតុយ ន របូធតុយ ចុតស  របូធ- 

តុយ ឧបបត្តិ នម នតថិ ។ េហ ្ឋ  ឧបបជជមេន 

កមធតុំេយវ ឧបបជជតិ សេត្តវ អនុសយ អនុ- 

េសន្តិ អនុសយ ភងគ  នតថិ ។ ន កមធតុយ 

ន របូធតុយ ចុតស  អរបូធតុំ ឧបបជជន្តស  

កស ចិ សត្ត អនុសយ អនុេសន្តិ កស ចិ បញច  

អនុសយ អនុេសន្តិ កស ចិ តេយ អនុសយ 

អនុេសន្តិ អនុសយ ភងគ  នតថិ ។ ន កមធតុយ 

ន របូធតុយ ចុតស  ន កមធតុំ ឧបបជជន្តស  

កស ចិ សត្ត អនុសយ អនុេសន្តិ កស ចិ 

បញច  អនុសយ អនុេសន្តិ កស ចិ តេយ អនុ- 

សយ អនុេសន្តិ អនុសយ ភងគ  នតថិ ។ ន 

កមធតុយ ន របូធតុយ ចុតស  ន របូធតុំ 

ឧបបជជន្តស  កស ចិ សត្ត អនុសយ អនុេសន្តិ 

កស ចិ បញច  អនុសយ អនុេសន្តិ កស ចិ 

តេយ     អនុសយ     អនុេសន្តិ      អនុសយ     ភងគ      នតថិ     ។ 
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២៣២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

បុគគល ែដលចយុត ចកភពមិនែមនជកមធតុ និងមិនែមនជ 

រូបធតុ េឈម ះថ េទេកើត កនុងរូបធតុ មិនមនេឡើយ ។ 

បុគគលេនះ កលេទេកើត កនុងខងេ្រកម រែមងេកើត ែត 

កនុងកមធតុ អនុស័យ មនែត ៧ ប៉ុេ ្ណ ះ េដកសមងេំន អនុ- 

ស័យ ែដលែបកធ្ល យេទ មិនមនេឡើយ ។ បុគគល ែដលចយុត 

ចកភពមិនែមនជកមធតុ និងមិនែមនជរូបធតុ កលេទេកើត 

កនុងអរូបធតុ ខ្លះមនអនុស័យ ៧ េដកសមងេំន ខ្លះមនអនុស័យ ៥ 

េដកសមងេំន ខ្លះមនអនុស័យ ៣ េដកសមងេំន អនុស័យ ែដល 

ែបកធ្ល យេទ មិនមនេឡើយ ។ បុគគល ែដលចយុត ចក 

ភពមិនែមនជកមធតុ និងមិនែមនជរូបធតុ កលេទេកើត កនុង 

ភពមិនែមនជកមធតុ ខ្លះមនអនុស័យ ៧ េដកសមងេំន ខ្លះមន 

អនុស័យ ៥ េដកសមងេំន ខ្លះមនអនុស័យ ៣ េដកសមងេំន 

អនុស័យ ែដលែបកធ្ល យេទ មិនមនេឡើយ ។ បុគគល 

ែដលចយុត ចកភពមិនែមនជកមធតុ និងមិនែមនជរូបធតុ កល 

េទេកើត កនុងភពមិនែមនជរូបធតុ ខ្លះមនអនុស័យ ៧ េដកសមង ំ

េន ខ្លះមនអនុស័យ ៥ េដកសមងេំន ខ្លះមនអនុស័យ ៣ េដក 

សមងេំន    អនុស័យ    ែដលែបកធ្ល យេទ    មិនមនេឡើយ    ។ 
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២៣៣ 

អនុសយយមេក   ធតុ េ  

ន កមធតុយ ន របូធតុយ ចុតស  ន អរបូ- 
ធតុំ ឧបបជជន្តស  សេត្តវ អនុសយ អនុេសន្តិ 
អនុសយ ភងគ  នតថិ ។ ន កមធតុយ ន 
របូធតុយ ចុតស  ន កមធតុយ ន អរបូ- 
ធតុយ ឧបបត្តិ នម នតថិ ។ េហ ្ឋ  ឧបបជជម- 
េន កមធតុំេយវ ឧបបជជតិ សេត្តវ អនុសយ 
អនុេសន្តិ អនុសយ ភងគ  នតថិ ។ ន កមធ- 
តុយ ន របូធតុយ ចុតស  ន របូធតុំ ន 
អរបូធតុំ ឧបបជជន្តស  សេត្តវ អនុសយ អនុ- 
េសន្តិ អនុសយ ភងគ  នតថិ ។ ន កមធតុយ 
ន របូធតុយ ចុតស  ន កមធតុំ ន របូធតុំ 
ឧបបជជន្តស  កស ចិ សត្ត អនុសយ អនុេសន្តិ 
កស ចិ បញច  អនុសយ អនុេសន្តិ កស ចិ 
តេយ     អនុសយ     អនុេសន្តិ     អនុសយ     ភងគ      នតថិ      ។ 

ធតុ រ ំ  និដ្ឋិតំ   ។ 

អនុសយយមកំ   សត្តមំ 

និដិ្ឋតំ   ។ 

យមកបបករណំ   បុរមំិ   ។ 
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២៣៣ 

អនុសយយមកៈ   ធតុ រៈ 

បុគគល ែដលចយុត ចកភពមិនែមនជកមធតុ និងមិនែមនជរូបធតុ 
កលេទេកើត កនុងភពមិនែមនជអរូបធតុ មនអនុស័យែត ៧ ប៉ុេ ្ណ ះ 
េដកសមងេំន អនុស័យ ែដលែបកធ្ល យេទ មិនមនេឡើយ ។ បុគគល 
ែដលចយុត ចកភពមិនែមនជកមធតុ និងមិនែមនជរូបធតុ េឈម ះថ 
េទេកើត កនុងភពមិនែមនជកមធតុ និងមិនែមនជអរូបធតុ មិន 
មនេឡើយ ។ បុគគលេនះ កលេទេកើត កនុងខងេ្រកម 
រែមងេទេកើត ែតកនុងកមធតុ មនអនុស័យែត ៧ ប៉ុេ ្ណ ះ េដក 
សមងេំន អនុស័យ ែដលែបកធ្ល យេទ មិនមនេឡើយ ។ 
បុគគល ែដលចយុត ចកភពមិនែមនជកមធតុ និងមិនែមនជរូប- 
ធតុ កលេទេកើត កនុងភពមិនែមនជរូបធតុ និងមិនែមនជ 
អរូបធតុ មនអនុស័យែត ៧ ប៉ុេ ្ណ ះ េដកសមងេំន អនុស័យ 
ែដលែបកធ្ល យេទ មិនមនេឡើយ ។ បុគគល ែដលចយុត 
ចកភពមិនែមនជកមធតុ និងមិនែមនជរូបធតុ កលេទេកើត 
កនុងភពមិនែមនជកមធតុ និងមិនែមនជរូបធតុ ខ្លះមនអនុស័យ ៧ 
េដកសមងេំន ខ្លះមនអនុស័យ ៥ េដកសមងេំន ខ្លះមនអនុស័យ ៣ 
េដកសមងេំន      អនុស័យ      ែដលែបកធ្ល យេទ      មិនមនេឡើយ      ។ 

ចប់   ធតុ រៈ   ។ 

ចប់  អនុសយយមកៈ   ទី   ៧   ។ 

ចប់   យមកបបករណៈ   េលើកដំបូង   ។ 
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អភិធមមបិដេក 

យមកស    ចតុេ ថ    ភេគ 

មតិកប ្ត និ 

អនុសយយមកំ 

មតិក អេងក 

បរញិញ េ  ....................................................................................  ១ 

បហីន េ  ....................................................................................  ១០៥ 

ឧបបជជន េ  ..................................................................................  ២០០ 

ធតុ េ  .......................................................................................  ២០២ 
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អភិធមមបិដក 

យមក   ចតុតថភគ 

សន្លឹក្របប់មតិក 

អនុសយយមកៈ 

មតិក ទំព័រ 

បរញិញ រៈ .....................................................................................  ១ 

បហីន រៈ ......................................................................................  ១០៥ 

ឧបបជជន រៈ ...................................................................................  ២០០ 

ធតុ រៈ ........................................................................................  ២០២ 

 

 

 

 

 




