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អក្សរកាត់ក្នងុស ៀវសៅស េះ 

ភ.  = េវង្គ 

ជ.  = ជវន 

តទា.  = ត្ទ្វលមពណ 

អក្.ុ  = អ្កុ្សលចតិ្ត ១២ 

មហាក្.ុ = មហាកុ្សលចតិ្ត ៨ 

មហគ្គតក្ុ.កិ្. = មហគ្គត្កុ្សល មហគ្គត្ក្រយិ 

អ .ុ  = អ្នបុាទិពសសនពិាា ន 

អងគ.ុ  = អ្ង្គុត្តរនកិាយ 

ររម្តថ. = ប្រមត្ថពជាត្កិ្ 

រ.ុ = បុ្ច្ឆា  

វ.ិ = វសិសជជនា 

ខុ.ឧ.រិ. = ខុទទក្នកិាយ ឧទ្វនវគ្គ បិ្ដក្ 
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បុព្វក្ថា 

ខុ្ាំ្ពោះក្រណុាអាតាេ ភាព េកិ្ខុអ្គ្គចពិតាត  យ នុ យ ី បានពរៀប្ចាំ
ពសៀវពៅពនោះព ើង្ ពោយចង់្ផាភាជ ប់្ជាមួយវពីដអូ្អ្ប់្រាំខល ី ចដលមាន
ចាំណង្ពជើង្ថា ្ពោះអ្េធិមេក្នុង្ជវីតិ្្ប្ច្ឆាំថ្ថៃ។ មយ៉ា ង្ពទៀត្ មានប្ាំណង្
ចង់្ផសពាផាយ្ពោះពុទធសាសនាឱ្យបានទូលាំទូលាយ ពោយការចចក្នវូ
ធមេទ្វនជាពសៀវពៅនងិ្ការប្ព្ង្ៀន។ ពាក្យថា សាសនា វចនត្ថៈថា     
ក្ិត្េត្េ សាេតិ ហេឹតីតិ = សាេនាំ (សាស ធាត្ុ + យុ ប្ចចយ័)
ជាធម៌ចដលពប្ៀត្ពប្ៀន្ប្ទូសចាំពពាោះក្ពិលសទ្វាំង្ពួង្ ឬនយ័មយ៉ា ង្
ពទៀត្ េត្េវក្ាំ ត្ោក្ាំ សាេតិ ឯតថ តិ = សាេនាំ ធម៌ចដលជា
ទីតាាំង្ថ្នការអ្ប់្រាំព្ប្ៀន្ប្ពៅមនសុស្ពមទ្វាំង្ពទវតា នងិ្្ពហេ ពឈាេ ោះ
ថា សាសន។ អាតាេ យល់ថា ពដើមបីយល់ចាស់ពី្ពោះពុទធសាសនាបាន
្ជាលព្ៅមានចត្ការសិក្ា្ពោះអ្េធិមេ ព្ពាោះជាពមពរៀនចដលឆលុោះ
ប្ញ្ញច ាំង្ពជីវីតិ្ពតិ្ពោយប្រមត្ថសចចៈ អាចយក្ប្ញ្ញា ពៅសពង្កត្ពនិតិ្យជា
ធមេៈចដលពក្ើត្្គ្ប់្ពពលពវលា ្រន់ចត្ពយើង្មិនបានសិក្ាដពូចនោះពហើយ
មិនដងឹ្សភាវៈពនាោះតាមពសចក្តពីតិ្។ 

           វតោម្ណីរតនារាម្ ថ្ថៃអ្ង្គគ រ៨ពោច ចខបុ្សសឆ្ន ាំឆលូវ ្ត្សី័ក្ ព.ស. ២៥៦៥  

                                               ្ត្វូនងឹ្ថ្ថៃទី២៥ មក្ោ ២០២២                       

                         េកិ្ខុអ្គ្គចពិតាត  យ នុ យ ី
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ត្េចក្ោីថ្ងែងអាំណរគ្ណុ 

ខុ្ាំ្ពោះក្រណុាអាតាេ ភាព សូមចថលង្អ្ាំណរ្ពោះគុ្ណនងិ្អ្រគុ្ណចាំពពាោះ៖ 

១.្ពោះឧប្ជាយ៍ ពពាធវិង្ាវមិល អ្ ុក្ ជុាំ។ 

២.ពលាក្មាច ស់្គូ្្ពោះេកិ្ខុវជរិប្បពញ្ញា  សាន សុជា។ 

៣.្ពមទ្វាំង្ពលាក្្គូ្ដថ្ទៗពទៀត្ ចដលបានធាល ប់្ជួយប្ង្គា ត់្ប្ព្ង្ៀន
ក្នលង្មក្។ 

៤.សូមអ្រគុ្ណចាំពពាោះពោម ្បុ្ស ពចង្ យ៉ា ុន នងិ្ពោមស្សពីម៉ាង្ ង្គ៉ា  នងិ្
ពលាក្យយ ពចង្ ចនិ ជាយយរប្ស់ខុ្ាំយ៉ា ង្ថ្្ក្ចលង្ចដលបានដកឹ្នាាំខុ្ាំ
ឱ្យបានបួ្សក្នុង្្ពោះពុទធសាសនាដ៏្ ប្ពសើរពនោះ។ 

៥.្ពមទ្វាំង្អ្នពុមាទនាចាំពពាោះទឹក្ចតិ្តសទ្វធ  ្ជោះថាល រប្ស់ោត្ពិោម
ទ្វាំង្ឡាយ ចដលមានសទ្វធ ្ជោះថាល ចចក្ធមេទ្វនពសៀវពៅពនោះ។  

ជាចុង្ព្កាយ្ប្សិនពប្ើមានក្ាំហុសឆគង្ ចាំពពាោះអ្ក្ខោវរិទុធក្នុង្ពសៀវពៅ
ពនោះច្ក្ង្ពនិតិ្យមិនបានអ្ស់ពសចក្ត ី ឬយល់ពសចក្តថី្នពុទធវចនៈមិនអ្ស់ 
សូមអ្េយ័អ្ត់្ពទ្វសអ្ាំពសីាំណាក់្វញិ្ាូជនទ្វាំង្ឡាយផង្។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

ព្រះអភិធម្មក្នងុជីវិតព្រចាំថ្ងៃ 
Abhidhamma in Daily Life. 
ររតិ្ចេេេី៤ វិងីេងគហវិភាគ្ 
និយម្ន័យវិងីេងគហៈ 

The Cognitive Process 

វិងីេងគហៈ ថ្ចក្ជា២ រេគ្ឺ 
ក្.វិងី ការពក្ើត្ពោយលាំោប់្ប្នតរន រប្ស់ចតិ្ត ពចត្សិក្ នងិ្របូ្។ 
ខ.េងគហៈ ការសពគង្គគ ោះ ឬការ្ប្មូល ការរបួ្រមួ។ 
សរបុ្មក្ វថិសីង្គហៈ ការរបួ្រមួនវូការពក្ើត្ពោយលាំោប់្ប្នតរន រប្ស់ចតិ្ត 
ពចត្សិក្ របូ្។ 
រវតោិេងគហៈ ការ្ប្្ពតឹ្តពិៅថ្នចតិ្ត ពចត្សិក្ក្នុង្ប្ដសិនធកិាល នងិ្
ប្វត្តកិាល ្ពមទ្វាំង្េូមិនងិ្បុ្គ្គលតាមសមគួ្រ។ ប្ដសិនធកិាល គ្ ឺ    
ឧប្ាទក្ខណៈរប្ស់ប្ដសិនធចិតិ្ត។ ប្វត្តកិាល ោប់្តាាំង្ពឋីតិ្ខិណៈថ្ន
ប្ដសិនធចិតិ្តជាពដើម ដោប្ដល់ចតិ្តចដលពក្ើត្មុនចុត្ ិ (តាមនយ័គ្មព ីរមហា
ប្ោា ន) ឬតាាំង្អ្ាំពឋីតិ្ខិណៈជាពដើមរហូត្ដល់ឋតិ្ខិណៈរប្ស់ចុត្ចិតិ្ត។ 

 



ព្រះអភិធម្មក្នងុជីវិតព្រចាំថ្ងៃ   2 

ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

ឆក្កៈ ៦ រួក្ (The Six Sixes) 
១.វតថុឆក្កៈ   ពួក ៦ នៃវត្ថុ (The six bases) 
២.ទ្វា រឆក្កៈ   ពួក្ ៦ ថ្នទ្វា រ (The six doors) 
៣.អាេម្ពណឆក្កៈ  ពួក្ ៦ ថ្នអារមេណ៍ (The six objects) 
៤.វិញ្ញា ណឆក្កៈ  ពួក្ ៦ ថ្នវញិ្ញា ណ (The six types of 

consciousness) 

៥.វិងីឆក្កៈ   ពួក្ ៦ ថ្នវថិចីតិ្ត (The six processes) 
៦.វិេយរបវតោ ិ ពួក្ ៦ ថ្នការ្ប្្ពតឹ្តរិប្ស់អារមេណ៍។ (The 

sixfold presentation of objects.) 

អធិរាយ 
១.វតថុ ធម៌ជាទីអាស្ស័យថ្នចតិ្ត នងិ្ពចត្សិក្ មាន ៦ គ្ ឺ ចក្ខុវត្ថុ      
ពសាត្វត្ថុ ឃានវត្ថុ ជវិាា វត្ថុ កាយវត្ថុ ហទយវត្ថុ ។ Bases (eye-base……, 

heart-base,) 

២.ទ្វា រ ធម៌ចដលជាផលូវថ្នការ្ប្្ពតឹ្តថិ្នវថិចីតិ្តមាន ៦ គ្ ឺចក្ខុទ្វា រ ពសាត្
ទ្វា រ ឃានទ្វា រ ជវិាាទ្វា រ កាយទ្វា រ មពនាទ្វា រ។ Doors (eye-door, ear-

door….) 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

៣.អារម្មណ៍ ធម៌ចដលចតិ្ត ពចត្សិក្កាន់យក្គ្ដឺងឹ្មាន ៦ គ្ ឺរបូារមេណ៍ 
សទ្វទ រមេណ៍ គ្នាធ រមេណ៍ រសារមេណ៍ ពោដាពាា រមេណ៍ ធមាេ រមេណ៍។ Objects 

(visible object, audible objects…., mental object)  

៤.វិញ្ញា ណ ធម៌ចដលដងឹ្វពិសសនវូអារមេណ៍មាន ៦ គ្ ឺ ចក្ខុវញិ្ញា ណ 
ពសាត្វញិ្ញា ណ ឃានវញិ្ញា ណ ជវិាា វញិ្ញា ណ កាយវញិ្ញា  មពនាវញិ្ញា ណ។ 
Consciousness (eye-consciousness,ear- consciousness……) 
៥.វិងី ផលូវចដលចតិ្ត្ប្្ពឹត្តពៅមាន ៦ គ្ ឺ ចក្ខុទ្វា រវថិ ី ពសាត្ទ្វា រវថិ ី    
ឃានទ្វា រវថិ ីជវិាាទ្វា រវថិ ីកាយទ្វា រវថិ ីមពនាទ្វា រវថិ។ី Thought processes 
in fivefold (eye-door thought process, ear-door thought process 
…… mind-consciousness thought process) 
៦.វិេយរបវតោិ ការ្ប្្ពតឹ្តថិ្នអារមេណ៍តាមទ្វា រពផសង្ៗ ចចក្ជា ២ 
នយ័ (Presentation in twofold): 

ន័យេី ១ រញ្ចទ្វា រមាន ៤ គ្ឺ 
Presentation in twofold 

ក្.អ្ត្មិហនាត រមេណ៍  (Very great objects) 
ខ.មហនាត រមេណ៍  (Great objects) 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

គ្.ប្រតិាត រមេណ៍   (Slight objects) 
ឃ.អ្ត្បិ្រតិាត រមេណ៍  (Very slight objects) 

ន័យេី ២ ម្ត្នាទ្វា រមាន ៤ 
                            (2) Mind -door in fourfold:   

ក្.វេូិតារមេណ៍    (Clear objects) 
ខ.អ្វេូិតារមេណ៍  (Obscure objects) 

គ្.អ្ត្វិេូិតារមេណ៍  (Very clear objects) 
ឃ.អ្ត្អិ្វេូិតារមេណ៍  (Very obscure objects) 

ពាក្យថា វិេយរបវតោិ មានវពិ្រោះថា  
១.វិេយានាំ រវតោិ = វិេយរបវតោិ ពសចក្ត ី្ ប្្ពតឹ្តពិៅថ្ន
អារមេណ៍ ពឈាេ ោះថា វសិយប្បវត្ត។ិ 
២.វិេត្យេ ុ រវតោ ិ = វិេយរបវតោិ ពសចក្ត ី្ ប្្ពតឹ្តកិ្នុង្
អារមេណ៍ ពឈាេ ោះថា វសិយប្បវត្ត។ិ 

ចាំថ្ណក្ចិតោថ្ែេផុតចក្វិងី 
Process-freed in threefold 

មានវិេយរបវតោិ ៣ យា ងគ្ឺ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

The presentation in threefold: 

១.ចតិ្តចដលមានក្មេជាអារមេណ៍ពេីពមុន -Kamma 
២.ចតិ្តចដលមានក្មេនមិិត្តជាអារមេណ៍ពេីពមុន -Sign of kamma 
៣.ចតិ្តចដលមានគ្ត្និមិិត្តជាអារមេណ៍ពេីពមុន។ -Sign of destiny  
ចតិ្តចដលផុត្ច្ឆក្វថិជីាចតិ្ត ចដលទទួលអារមេណ៍ក្នុង្ពវលាជតិ្សាល ប់្ពេីព
មុន ក្នុង្អារមេណ៍ណានមួីយតាមសមគួ្រដល់ការ្ប្្ពឹត្តពិៅបានដល់ចតិ្ត 
១៩ គ្ ឺ 
ក្.ឧពប្កាខ សនតរីណចតិ្ត  ២ 
ខ.មហាវបិាក្ចតិ្ត  ៨ 
គ្.មហគ្គត្វបិាក្ចតិ្ត  ៩ ។ 

ពាក្យថា ខណៈចិតោម្ួយ (A mind-moment) 
ឧរាេ ឋិតិ ភងគវត្េន ខណតោយាំ ឯក្ចិតោក្ខណាំ  

នាម្ ពួក្ ៣ ថ្នចតិ្ត្ប្ពតតឹ្តពៅពោយអ្ាំណាចឧប្ាទៈ ឋតិ្ ិ នងិ្េង្គៈ 
ពឈាេ ោះថា  ខណៈថ្នចតិ្តមួយ។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

ពាក្យថា ខណៈ 
ខិយតិ ឯតថ តិ = ខត្ោ ចតិ្តរចមង្អ្ស់ពៅក្នុង្កាលពនោះ ព្ពាោះ
ពហត្ុពនោះ កាលពនាោះ ពឈាេ ោះថា ខណៈ។  

អនុខណៈ ៣ (ខណៈត្ូច) (Three (sub) moment) 
១.ឧរាេៈ (Arising) ការពក្ើត្ព ើង្ បានដល់ ការ្បាក្ដ  សភាវៈ្រ
ដាំបូ្ង្ ចដលមុនពនោះមិនទ្វន់មាន មិនទ្វន់ពក្ើត្ព ើង្។ 
២.ឋិតិ (Present) ការតាាំង្ពៅ ចដលមានចត្ការពឆ្ព ោះពៅរក្ពសចក្ត ី
ចប្ក្ធាល យ។ 
៣.ភងគៈ (Dissolution) ការចប្ក្ធាល យ គ្កឺារអ្ស់ពៅថ្នសភាវៈចដល
ក្ាំពុង្មាន។ 
ចតិ្តមានអាយុ្ត្មឹចត្៣ ខណៈត្ូចចត្ប្៉ាុពណាណ ោះ ត្ពពីនាោះ ក្ជ៏ាចតិ្តមួយ
ពទៀត្ ្គ្ប់្ទ្វាំង្អ្ស់ មានអាយុប្៉ាុនរន  ព្ពាោះពហត្ុពនាោះ ពទើប្្ពោះមាន
្ពោះភាគ្្តាស់ថា៖ យាវញ្ចេិាំ ភិក្ខត្វ ឧរមារិ ន េកុ្រា យាវ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

េហុររវិតោាំ ចិតោាំ មាន លេកិ្ខុទ្វាំង្ឡាយ ចតិ្តពនោះពក្ើត្ព ើង្នងិ្រលត់្

ពៅរហ័សថ្្ក្ពពក្ មិនង្គយនងឹ្ពធា ើឧប្មាបានព ើយ។(1) 

តនិ រន េតោរេ ចិតោក្ខោនិ ររូធមាម នមាយ ុក្ខ៏ណៈចតិ្ត
ទ្វាំង្ ១៧ (ខណៈធាំ) ជាអាយុរប្ស់របូ្ធម៌១។ 

អាយុរប្ស់របូ្ធម៌ទ្វាំង្ឡាយ ចដលព្ប្ៀប្នងឹ្អាយុរប្ស់ចតិ្តពនោះ 
សាំពៅយក្របូ្ធម៌ ២២ (ពវៀរវញិ្ាត្តរិបូ្ ២ នងិ្លក្ខណរបូ្ ៤) ព្ពាោះវញិ្ាត្ត ិ
របូ្ ២ ពក្ើត្្ពមជាមួយចតិ្ត រលត់្្ពមជាមួយចតិ្ត ចដល្ប្្ពតឹ្តពៅក្នុង្     
ខណចតិ្តទ្វាំង្៣។ ឯលក្ខណរបូ្៤ ពនាោះ ពក្ើត្នងិ្រលត់្មានអាយុប្៉ាុនរន នងឹ្
ឧប្ាទក្ខណៈ នងិ្េង្គខណៈ ថ្នអ្នខុណចតិ្ត ចាំចណក្ជរតារបូ្ មានអាយុ
ប្៉ាុននងឹ្ ៤៩ អ្នខុណៈថ្នចតិ្ត។ 
(យក្អ្នខុណៈគុ្ណនងឹ្ចតិ្ត ១៧ខណៈ = ៥១) អាច្ឆរយទ្វាំង្ឡាយពពាល
ថា៖ តាំ េតោរេចិតោ យ ុវិនា វិញ្ាតោិេក្ខណាំ  ពវៀរវញិ្ាត្តរិបូ្ នងិ្
លក្ខណរបូ្ពចញ របូ្ដព៏សសពនាោះ មានអាយុពសេើនងឹ្១៧ ខណចតិ្ត។ 

 
(១)
 អង្គុ.ឯក. បណិហតិ្អច្ឆវគ្គ ៤០ 



ព្រះអភិធម្មក្នងុជីវិតព្រចាំថ្ងៃ   8 

ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

នាមច្ប្្បួ្លពលឿន ព្ពាោះមានសភាព្បាសច្ឆក្របូ្ ចាំចណក្របូ្ធម៌ច្ប្
្បួ្លយឺត្។ 
ត្សា រន ខត្ោ អចេរាេងាែក្ខណេស អក្ខិនិម្មិេនក្ខ
ណេស ច អត្នក្ត្កាែិេតេហេសភាត្ោ េែឋត្ពាា ។ អ្នក្
សិក្ាគ្ប្បី្ជាប្ថា ខណៈពនាោះ មានចាំចណក្ោប់្ចសនពកាដមិិនអ្ស់រប្ស់
ការោទ ត់្្ក្ចក្ ឬពធេចចេនក្មតង្។ 

ដចូសាធក្ក្នុង្អ្ដាក្ថាថា៖ 
អចេរាេងាែក្ខត្ណ អត្នក្ត្កាែិេតេហេសេង្ខខ  
ត្វេនា ឧរបជជនោិ។ ត្វេនា មានចាំននួចសនពកាដខិណៈដព៏្ចើន 
រចមង្ពក្ើត្ព ើង្ក្នុង្មួយោទ ត់្្ក្ចក្។ 

សមដចូពុទធដកីាក្នុង្បិ្ដក្ពលខ ៣២ ថា៖ 
សម័យមួយ ្ពោះមាន្ពោះភាគ្គ្ង់្ពៅក្នុង្វត្តពជត្វនរប្ស់

អ្នាថបិ្ណឌ ិ ក្ពសដា ី ពទៀប្្កុ្ង្សាវត្ថ ី ្ទង់្សចមតង្នវូទ ាធមេធនគុ្គហ
សូ្ត្ថា៖ មាន លេកិ្ខុទ្វាំង្ឡាយ ដចូជាខ្មេ ន់ធនូ ៤ នាក់្ មានក្មាល ាំង្មាាំមួន 
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បានសិក្ាពោយ្ប្ថ្ព មានសិលបៈសាទ ត់្ក្នុង្ថ្ដ បានសចមតង្សិប្បៈរចួ
ពហើយឈរក្នុង្ទិសទ្វាំង្ ៤។  

្រពនាោះមានបុ្រសមាន ក់្ពដើរមក្ដល់គ្តិ្ថា កាលពប្ើ ខ្មេ ន់ធនូរទ្វាំង្ ៤ 
នាក់្ពនោះ ចដលមានក្មាល ាំង្មាាំមួន បានសិក្ាពោយ្ប្ថ្ព មានសិប្បៈសាទ ត់្
ក្នុង្ថ្ដ បានសិក្ាសិប្បៈរចួពហើយ បានបាញ់សរពៅក្នុង្ទិសទ្វាំង្ ៤ មិន
ទ្វន់ធាល ក់្ដល់ចផនដពីៅព ើយ អាតាេ អ្ញនងឹ្ច្ឆប់្ពហើយនាាំយក្សរទ្វាំង្
ពនាោះមក្ឱ្យបាន មាន លេកិ្ខទុ្វាំង្ឡាយ អ្នក្ទ្វាំង្ឡាយសមាគ ល់នវូពហត្ុ
ពនាោះដចូពមតច បុ្រសចដលមានសនទោុះ (ពនាោះ) ពគ្គួ្រនងឹ្នយិយថា ជាអ្នក្
្ប្ក្ប្ពោយសនទោុះ ពលឿនថ្្ក្ចលង្បានចដរឬពទ។ ប្ពិ្ ត្្ពោះអ្ង្គដ៏

ចព្មើន សូមបីចត្ខ្មេ ន់ធនូមាន ក់្ ចដលមានក្មាល ាំង្មាាំមួន បានសិក្ាពោយ
្ប្ថ្ព មានសិប្បៈសាទ ត់្ក្នុង្ថ្ដ បានសចមតង្សិប្បៈរចួពហើយ បាញ់សរពៅ
មិនទ្វន់ធាល ក់្ដល់ចផនដពីៅព ើយ បុ្រសចដលមានសនទោុះពនាោះ ក្ច៏្ឆប់្យក្ 
(សរពនាោះ) មក្បាន ពគ្ក្គួ៏្រនងឹ្នយិយថា ជាអ្នក្្ប្ក្ប្ពោយសនទោុះ
ពលឿន ដថ៏្្ក្ចលង្ណាស់ពៅពហើយ នងឹ្ច្ឆាំបាច់ពពាលពៅថាដីល់ខ្មេ ន់ធនូ ៤ 
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នាក់្ ចដលមានក្មាល ាំង្ដម៏ាាំមួន បានសិក្ាពោយ្ប្ថ្ព មានសិប្បៈសាទ ត់្
ក្នុង្ថ្ដ បានសចមតង្សិប្បៈរចួពហើយ។ 

មាន លេកិ្ខុទ្វាំង្ឡាយ សនទោុះថ្នបុ្រសពនាោះយ៉ា ង្ណាក្ត ី សនទោុះ្ពោះចនទ 
នងិ្្ពោះអាទិត្យចដលពលឿនជាង្សនទោុះ បុ្រសពនាោះយ៉ា ង្ណាក្ត។ី  

មាន លេកិ្ខុទ្វាំង្ឡាយ សនទោុះថ្នបុ្រសពនាោះយ៉ា ង្ណាក្ត ី សនទោុះថ្ន្ពោះ
ចនទ នងិ្្ពោះអាទិត្យយ៉ា ង្ណាក្ត ីសនទោុះថ្នពទវតាទ្វាំង្ឡាយ ចដលសទុោះពៅ
ពមុីខ្ពោះចនទ នងិ្្ពោះអាទិត្យពនាោះ ពលឿនជាង្សនទោុះថ្ន្ពោះចនទ នងិ្្ពោះ 
អាទិត្យពនាោះពៅពទៀត្ យ៉ា ង្ណាក្ត។ី 

មាន លេកិ្ខុទ្វាំង្ឡាយ សនទោុះថ្នបុ្រសពនាោះយ៉ា ង្ណាក្ត ី សនទោុះថ្ន្ពោះ
ចនទ នងិ្្ពោះអាទិត្យទ្វាំង្ឡាយយ៉ា ង្ណាក្ត ីអាយុសង្គខ រទ្វាំង្ឡាយ រចមង្
អ្ស់ពៅឆ្ប់្រហ័សជាង្សនទុោះទ្វាំង្ពនាោះពៅពទៀត្។ 
អ្ដាក្ថា សារត្ថប្កាសិន ី ពលាក្ពនយល់ថា អាយុសង្គខ រ ្ទង់្សាំពៅយក្ 
របូ្ជវីតិ្គនទយិ។ ពតិ្ចមន របូ្ជវីតិ្គិនទយិ ពនាោះ រចមង្រលត់្ពៅពលឿនជាង្
សនទោុះរប្ស់ពទវតាពនាោះពៅពទៀត្ ចត្នរណាៗ មិនអាចដងឹ្នវូការចប្ក្
ធាល យថ្នអ្របូ្ធម៌ទ្វាំង្ឡាយបានព ើយ។ 
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វិងីមាន ២ យា ង 

  

១.កាម្វិង ី

 

២.អរបនាវិងី  

រញ្ចទ្វា រវិងី ត្ពាេត្ោយវិងីមាន ៧ គ្ឺ 

១.អាវជជនវិងី   ១ វថិ ី

២.រញ្ចវិញ្ញា ណវិងី  ១ វថិ ី

៣.េម្បែិចេននវិងី   ១ វថិ ី

៤.េនោីរណវិងី   ១ វថិ ី

៥.ត្ោែឋរានវិងី   ១ វថិ ី

ប្ញ្ចទ្វា រវថិ ី្ប្្ពតឹ្តតាមទ្វា រ៥ 

មពនាទ្វា រវថិ ី្ប្្ពតឹ្តតាមមពនាទ្វា រ 

ពលាក្យិអ្ប្បនាវថិ ី

ពលាកុ្ត្តរអ្ប្បនាវថិ ី 
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៦.ជវនវិង ី   ១ វថិ ី

៧.តទ្វេម្ពណវិងី   ១ វថិ។ី 

ត្ពាេត្ោយចិតោុរាេមាន ១៤ គ្ឺ 

១.រញ្ចទ្វា រាវជជនចិតោ  ១ ដងួ្ ( Five-door adverting ) 

២.េាិរញ្ចវិញ្ញា ណចិតោ  ១ ដងួ្ (Two sets of fivefold sense 

consciousness) 

៣.េម្បែចិេននចិតោ   ១ ដងួ្ (Receiving) 

៤.េនោីរណចិតោ   ១ ដងួ្ (Investigating) 

៥.ត្ោែឋរានចិតោ   ១ ដងួ្ (Determining) 

៦.ជវនចិតោ    ៧ ដងួ្ (Javana) 

៧.តទ្វេម្ពណចិតោ   ២ ដងួ្ (Registration)  
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ត្ពាេត្ោយចិតោុរាេរិសាោ រមាន ៥៤ ែួង 

១.រញ្ចទ្វា រាវជជនចិតោ  ១ ដងួ្ 

២.េាិរញ្ចវិញ្ញា ណចិតោ  ១០ ដងួ្ 

៣.េម្បែចិេននចិតោ   ២ ដងួ្ 

៤.េនោីរណចិតោ   ៣ ដងួ្ 

៥.ត្ោែឋរានចិតោ   ១ ដងួ្ 

៦.កាម្ជវនចិតោ   ២៩ ដងួ្ 

៧.តទ្វេម្ពណចិតោ   ១១ ដងួ្។ 

ត្ពាេត្ោយវិងីចិតោ ១៧ ខណៈ 

១.អតីតភវងគ (The past life-continuum) បានដល់ េវង្គចតិ្តក្នលង្
ពៅមួយខណៈឬព្ចើនខណៈ ជាមួយនងឹ្អារមេណ៍ មុននងឹ្ដល់គ្នលង្ទ្វា រ
(កាមប្ដសិនធ១ិ០)។ 
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២.ភវងគចេនៈ (Vibrational life-continuum) ជាេវង្គចដលពក្ើត្
ព ើង្ពោយអាការញ័រចថមទ្វាំង្ជាប្ចចយ័ដល់វថិចីតិ្ត ពោយអ្ាំណាច  ថ្ន
ការប្៉ាោះខទប់្ថ្នអារមេណ៍ជាមួយនងឹ្ប្សាទរបូ្ពនាោះ ។ 

៣.ភវងគុរបត្ចេេៈ (Arrest life-continuum) ោត ច់ចខសេវង្គ ចដលមាន
អាការៈញ័រ ពនាោះឯង្ពក្ើត្ព ើង្រលត់្ពៅ ពហើយជាពហត្ុឱ្យពក្ើត្ប្នតពនាោះ
ជាវថិចីតិ្តផុត្ភាពជាេវង្គ េវង្គញ័រខណៈទីពរី ហាក់្ដចូជាពៅោត ច់ការ
ប្នតរប្ស់េវង្គ។ 

៤.រញ្ចទ្វា រាវជជនៈ ោវរក្ ជាចតិ្តរ ាំពងឹ្រក្អារមេណ៍តាមទ្វា រ ៥      
ក្រិយិមពនាធាត្ុ១។ 

៥.រញ្ចវិញ្ញា ណ វញិ្ញា ណ ១០ (ទាិប្ញ្ចវញិ្ញា ណ១០) មានចក្ខុវញិ្ញា ណ 
២ ពសាត្វញិ្ញា ណ២ ឃានវញិ្ញា ណ២ ជវិាា វញិ្ញា ណ២ កាយវញិ្ញា ណ ២) ។ 

៦.េម្បែិចេនន ទទួលអារមេណ៍ (វបិាក្មពនាធាត្ុ២) 

៧.េនោីរណៈ ពចិ្ឆរណាអារមេណ៍ (សនតរីណចតិ្ត៣) 

៨.ត្ោែឋរានៈ ក្ាំណត់្អារមេណ៍ (ក្រិយិមពនាវញិ្ញា ណធាត្ុ ១) 
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៩.ជវន ពសាយអារមេណ៍ ឬការសទុោះពៅ 

១០.ជវន ពសាយអារមេណ៍ 

១១.ជវន ពសាយអារមេណ៍ 

១២.ជវន ពសាយអារមេណ៍  

១៣.ជវន ពសាយអារមេណ៍ 

១៤.ជវន ពសាយអារមេណ៍ 

១៥.ជវន ពសាយអារមេណ៍ 

១៦.តទ្វេម្ពណ ទទួលត្ពជីវន 

១៧.តទ្វេម្ពណ ទទួលត្ពជីវន 

ភវង្គបាត្ ធាល ក់្េវង្គធមេតា។ 

 

 

ជវនទ ី៧ ពនោះ កាមជវន២៩ គ្ ឺ

-អ្កុ្សល ១២     

-ហសិត្បុ្ាទ ១  

-មហាកុ្សល ៨  

-មហាក្រិយិ ៨។ 
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ភវងគបាតមាន ២ ព្រការ 

១.ភវត្ងគន បាត្ត = ភវងគបាត្ត ការធ្លា កចុ់្ុះដោយភាពជា    
ភវង្គចិ្ត្ត។ 

២.ភវត្ងគ បាត្ត = ភវងគបាត្ត ការធ្លា កចុ់្ុះកនុង្ភវង្គកិច្ច           
ភវង្គឋាៃ ៃិង្អារម្មណ៍របស់ភវង្គ។ 

ត្េចក្ោីត្ព្រៀរត្ធៀរថា 

កាលមានរយុមក្ទុាំពលើ្រប់្្កួ្សពលើថ្ផទសគរមាខ ង្ មានបុ្រសមាន ក់្
យក្អ្នលងូ្ពៅទូង្ថ្ផទសគរមាខ ង្ពទៀត្ ដុាំ្គួ្សពនាោះក្វ៏លិតាមការញ័រថ្នត្ួរ
សគរពនាោះ រយុពនាោះក្ព៏ហើរពចញពៅ យ៉ា ង្ណាមិញ កាលពប្ើប្សាទរបូ្ 
មានរបូារមេណ៍ជាពដើមមក្ប្៉ាោះខទប់្ពហើយ ពប្ើមហាេូត្របូ្ចដលជាទី
អាស្ស័យរប្ស់ប្សាទរបូ្ពនាោះញ័រពហើយ ្រពនាោះហទយវត្ថុក្ញ័៏រពៅ
តាមការញ័រថ្នឧបាទ្វយរបូ្ ចដលជាឧបាទ្វយរបូ្មានការជាប់្ត្រន
ជាមួយមហាេូត្របូ្ ចដលជាទីអាស្ស័យរប្ស់ប្សាទរបូ្តាមលាំោប់្ 
ពហើយេវង្គចដលអាស្ស័យហទយវត្ថុពនាោះ ក្៏្ ប្្ពតឹ្តពៅពោយអាការៈញ័រ 
ក្យ៏៉ា ង្ពនាោះចដរ។ 
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ដចូអាច្ឆរយធមេបាល ពពាលក្នុង្សចចសពង្ខប្ថា៖ 

កាលពប្ើវត្ថុណាមួយ (មានចក្ខុវត្ថុជាពដើម) ្ត្ូវអារមេណ៍មាន        
របូារមេណ៍ជាពដើមប្៉ាោះខទប់្ពហើយ ការញ័រថ្នេវង្គចដលអាស្ស័យវត្ថុមួយ
ពទៀត្ (គ្ហឺទយវត្ថុ) រចមង្មានការជាប់្ពាក់្ពន័ធរន  ពោយការព្ប្ៀប្
ពធៀប្នងឹ្្រប់្្កួ្ស។ 

ការឧរមាវិងីចិតោ 

មានបុ្រសមាន ក់្ពដក្ទទូលក្ាល ពៅព្កាមពដើមសាា យមួយ ចដល
មានចផលទុាំពហើយលក់្ពៅ ក្នុង្ខណៈពនាោះ ចដលមានចផលទុាំមួយ បាន្ជុោះ
ច្ឆក្ទង្ធាល ក់្ដល់ដមីានសាំព ង្ក្ឌុក្ លាន់ដល់្ត្ពចៀក្បុ្រសពនាោះ រត់្ក្៏
ភ្ាក់្ព ើង្ពោយសាំព ង្ចផលសាា យ្ជុោះពនាោះ ពហើយក្ព៏ប្ើក្ចេនក្ពមើល 
ប្នាទ ប់្ពពីនាោះ ក្ល៏ាថ្ដពៅច្ឆប់្យក្មក្ប្ង្ាិលពមើល ហិត្ក្លនិពហើយ
ប្រពិភាគ្ ក្នុង្ពាក្យឧប្មាពនោះគ្ប្បី្ជាប្ដចូត្ពៅ។ 

ពពលចដលធាល ក់្ចុោះកាន់េវង្គ ដចូពពលបុ្រសពនាោះពដក្លក់្។ 

ពពលចដលមានអារមេណ៍មក្ប្៉ាោះនងឹ្ប្សាទរបូ្ ដចូពពលចដលចផលសាា យ
្ជុោះច្ឆក្ទង្ លាន់ឮក្ឌុក្សពង្កៀរ្ត្ពចៀក្។ 
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ពពលចដលក្រិយិមពនាធាត្ ុ (ប្ញ្ចទ្វា ោវជជនចតិ្ត) ោុាំង្េវង្គឱ្យោល ស់ ដចូ
ពពលបុ្រសពនាោះ ភ្ាក់្ព្ពាោះសាំព ង្សាា យ្ជុោះ។ 

ពពលចដលសព្មចក្ចិច ថ្នការពឃើញរប្ស់ចក្ខុវញិ្ញា ណ ដចូពពលបុ្រស
ពនាោះ ពប្ើក្ចេនក្ពមើល។ 

ពពលចដលវបិាក្មពនាធាត្ុ (សមបដចិាននចតិ្ត) ទទួលអារមេណ៍ ដចូពពល
ចដលលាថ្ដពចញពៅច្ឆប់្ (យក្ចផលសាា យពនាោះ)។ 

ពពលចដលវបិាក្មពនាវញិ្ញា ណធាត្ុ (សនតរីណចតិ្ត) ពចិ្ឆរណាអារមេណ៍ ដចូ
ពពលចដលច្ឆប់្(ចផលសាា យ) ពហើយប្ង្ាិលពមើល។ 

ពពលចដលក្រិយិមពនាវញិ្ញា ណធាត្ុ (ពវាដាពានចតិ្ត) ក្ាំណត់្អារមេណ៍ ដចូ
ពពលហិត្ក្លនិ (សាា យ)។ 

ពពលចដលជវនចតិ្តពសាយរសរប្ស់អារមេណ៍ ដូចពពលបុ្រសពនាោះ
ប្រពិភាគ្ (ចផលសាា យ)។ 

ដសច្កតីឧបមាដៃុះដដើម្បឱី្យដឹង្អវី?សម្ម្តង្ឱ្យដឹង្ថា៖ 

១.ក្ចិចរប្ស់អារមេណ៍ គ្ ឺការប្៉ាោះខទប់្នងឹ្ប្សាទរបូ្ប្៉ាុពណាណ ោះ 
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២.កាលពប្ើអារមេណ៍ពនាោះ ប្៉ាោះខទប់្នងឹ្ប្សាទរបូ្ពហើយ ក្ចិចរប្ស់ក្រិយិ
មពនាធាត្ុ គ្ពឺធា ើេវង្គចតិ្តឱ្យោល ស់ប្តូរពៅប្៉ាុពណាណ ោះ 

៣.ក្ចិចរប្ស់ចក្ខុវញិ្ញា ណបាន្ត្មឹចត្ពឃើញប្៉ាុពណាណ ោះ 

៤.ក្ចិចរប្ស់វបិាក្មពនាធាត្ុ ្ត្មឹចត្ទទួលអារមេណ៍ប្៉ាុពណាណ ោះ  

៥.ក្ចិចរប្ស់វបិាក្មពនាវញិ្ញា ណធាត្ុ ្ត្មឹចត្ពចិ្ឆរណាអារមេណ៍ប្៉ាុពណាណ ោះ 

៦.ក្ចិចរប្ស់មពនាវញិ្ញា ណធាត្ុ ្ត្មឹចត្ក្ាំណត់្អារមេណ៍ប្៉ាុពណាណ ោះ 

ចាំចណក្ជវនប្៉ាុពណាណ ោះ រចមង្ពសាយរសអារមេណ៍ចត្មយ៉ា ង្។  

 ចាំចណក្មពនាវញិ្ញា ណ គ្អឺាវជជនចតិ្តជាពដើមព្ៅពពីនោះ រចមង្
ពក្ើត្ព ើង្ទទួលអារមេណ៍ពនាោះ ពោយអាស្ស័យហទយវត្ថុចដលពក្ើត្រមួ
ជាមួយនងឹ្វត្ថុចដលពក្ើត្រមួជាមួយនងឹ្ចតិ្តជាប់្ត្រន ចដលក្នលង្ពៅមុន
ពហើយរប្ស់ខលួន។ 

 ចក្ខុទ្វា រ នងិ្មពនាទ្វា ររចមង្ឱ្យសព្មចក្ចិចរប្ស់ទ្វា រថ្នវថិចីតិ្ត
ទ្វាំង្អ្ស់។ វថិចីតិ្តពនោះពៅថា ចក្ខុទ្វា រវថិ ីព្ពាោះពក្ើត្ក្នងុ្ចក្ខុទ្វា រ នងិ្ពៅ
ថា ចក្ខុវញិ្ញា ណវថិ ី ព្ពាោះ្ត្ូវក្ាំណត់្ពោយចក្ខុវញិ្ញា ណ ទ្វាំង្ពៅថា        
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អ្ត្មិហនាត រមេណវថិ ី ព្ពាោះពក្ើត្ក្នុង្អារមេណ៍ចដលមានក្មាល ាំង្ថ្្ក្ចលង្ 
ចដលអាចក្នលង្ខណៈចតិ្ត១ខណៈ ពហើយប្៉ាោះខទប់្នងឹ្ប្សាទរបូ្បាន។ 

 ក្នុង្ពរឿង្ពនោះ របូារមេណ៍មាន្ប្មាណប្៉ាុណាណ  ចដលពក្ើត្ព ើង្្ត្ង់្
គ្នលង្ថ្នចក្ខុប្សាទពហើយដល់ឋតិ្ខិណៈ របូារមេណ៍មាន្ប្មាណប្៉ាុពណាណ ោះ 
មិនគួ្រពពាលថា មិនប្៉ាោះខទប់្នងឹ្ចក្ខុប្សាទចដលមានចាំនួន ៤៩ អ្នខុណៈ
ចតិ្ត ចដលដល់ឋតិ្ខិណៈពហើយជាចផនក្ខ្មង្មុខ នងិ្ខ្មង្ព្កាយ           
ចក្ខុប្សាទណាមួយ។ 

ចក្ខុវត្ថុមួយចដលសព្មចភាពជាវត្ថុ នងិ្ភាពជាទ្វា រតាមសមគួ្រ
ដល់វថិចីតិ្តពនោះ (គ្ឱឺ្យសព្មចភាពជាទីតាាំង្ នងិ្ជាទ្វា រដល់ចក្ខុវញិ្ញា ណ
ទ្វាំង្ឱ្យសព្មចដល់វញិ្ញា ណចតិ្តដថ្ទ) ចថមទ្វាំង្្ប្្ពតឹ្តពៅថ្នវថិចីតិ្តពនោះ 
ចដលទទួលរបូារមេណ៍មក្ប្៉ាោះខទប់្ ពឈាេ ោះថា ឱ្យសព្មចក្ចិច ចក្ខុវត្ថុពនាោះ
ពឈាេ ោះថា មជឈមិាយុក្ៈ (មានអាយុក្ណាត ល)។ ចាំចណក្ចក្ខុវត្ថុដថ្ទ (ចដល
មានខណៈចតិ្ត ៤៨ អ្នខុណៈក្នុង្ចក្ខុប្សាទ៤៩ អ្នខុណៈ) ពឈាេ ោះថា 
ពមាឃវត្ថុ (ព្ពាោះមិនមានក្ចិចរប្ស់វត្ថុ នងិ្ទ្វា រពដើមបីឱ្យវថិចីតិ្តពក្ើត្ព ើង្) 
ចក្ខុវត្ថុពនាោះ ពឈាេ ោះថា មនាទ យុក្ (មានអាយុត្ចិ) ខលោះ អ្មនាទ យុក្ (អាយុ
ព្ចើន) ខលោះ។ 
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ចក្ខុបសាទ ៣ យ ៉ាង 

១.មន្ទ៉ាយុក្ចក្ខុបសាទ = ចក្ខុប្សាទមានអាយុត្ចិជា    
របូារមេណ៍ចដលពក្ើត្្ពមនងឹ្អ្ត្តី្េវង្គ មានចាំននួ ៣៧ បានពសចក្តថីា 
ចក្ខុប្សាទរបូ្ទ្វាំង្ពនោះពក្ើត្មុនរបូារមេណ៍ របូារមេណ៍ពក្ើត្្ត្ង់្ឧប្ាទ      
ខណៈរប្ស់អ្ត្តី្េវង្គនងឹ្រលត់្មុនរបូារមេណ៍។ 

២.អមន្ទ៉ាយុក្ចក្ខុបសាទ = ចក្ខុប្សាទចដលមានអាយុ
ព្ចើនជាង្របូារមេណ៍ មានចាំននួ ១១ បានពសចក្តថីា ចក្ខុប្សាទទ្វាំង្ពនាោះ 
ពក្ើត្ព្កាយរបូារមេណ៍ៗ ពនាោះពក្ើត្្ត្ង់្ឧប្ាទខណៈរប្ស់អ្ត្តី្េវង្គ នងឹ្
រលត់្ពៅព្កាយរបូារមេណ៍។ 

៣.មជ្ឈិមាយុក្ចក្ខុបសាទ = ចក្ខុប្សាទចដលមានអាយុ
ពសេើរន នងឹ្របូារមេណ៍មានចាំនួន១ ប្៉ាុពណាណ ោះ បានពសចក្តថីា ចក្ខុប្សាទពនាោះ
ពក្ើត្្ពមរន នងឹ្របូារមេណ៍ៗ ពនាោះពក្ើត្្ត្ង់្ឧប្ាទខណៈរប្ស់អ្ត្តី្េវង្គ 
នងិ្រលត់្ពៅ្ពមជាមួយរូបារមេណ៍។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

ការប្ដបិ្ត្តកិ្នុង្វថិចីតិ្ត 

ការ្ប្្ពតឹ្តពិៅថ្នចតិ្តពនោះ អ្នក្ណាមួយជាអ្នក្ពធា ើឬប្ង្គគ ប់្ឱ្យពធា ើថា 
ចូរពធា ើ េវង្គ ចូរពធា ើអាវជជន ចូរពធា ើ ទសសនៈជាពដើម រចមង្មិនមាន ព្ពាោះ
ជាការពក្ើត្ព ើង្ព្ពាោះប្ចចយ័្គ្ប់្្រន់ក្ព៏ក្ើត្ព ើង្ ពប្ើរេ នប្ចចយ័ពទ 
សភាវធម៌ទ្វាំង្ពនាោះក្មិ៏នបានពក្ើត្ព ើង្ចដរ ដចូជាចក្ខុវញិ្ញា ណ ពឃើញរបូ្
មិនលអជាពដើម ពត្ើអ្នក្ណាចង់្ជួប្របូ្មិនលអ ព្ពាោះធម៌មិនចមនក្នុង្អ្ាំណាច
ពយើង្ព ើយ អាស្ស័យប្ចចយ័ពទើប្ពក្ើត្ (ពនោះជាចតិ្តនយិម)។  

និយាម្មាន ៥ យា ង 

១.រីជនិយាម្ ការក្ាំណត់្ពទៀង្ទ្វត់្ថ្នពូជ គ្កឺារចដលពូជពនាោះៗឱ្យ
ផលដចូរន  ដចូជាពដើម្ប្ពាយ ចត្ង្ពបាោះ្ត្ួយពៅទិសខ្មង្ពជើង្ 
ោក ឈូក្រត្នច័ត្ង្ចប្រមុខពៅរក្្ពោះអាទិត្យ វលលិគ្នទសិ ចត្ង្ពឆ្ព ោះមុខទីរក្
ពដើមពឈើ ចត្មយ៉ា ង្ ចផលដងូ្ចត្ង្មានរនធពៅចផនក្ខ្មង្ពលើជាពដើម។ 

២.ឧតុនិយាម្ ក្ាំណត់្ពទៀង្ទ្វត់្ថ្នរដវូ ការចដលពដើមពឈើទ្វាំង្
ពនាោះៗ ពចញោក  ចផល នងិ្លាស់សលឹក្្ពមរន  ចត្មតង្ក្នុង្សម័យពនាោះៗ។ 
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៣.ក្ម្មនិយាម្ ការក្ាំណត់្ពទៀង្ទ្វត់្ថ្នក្មេ ការចដលក្មេពនាោះៗ ឱ្យ
វបិាក្ដចូរន នងឹ្ក្មេពនាោះៗ យ៉ា ង្ពនោះ គ្កឺ្មេចដលជាត្ពិហត្ុក្ៈ ឱ្យវបិាក្
ជាត្ពិហត្ុក្ៈ ជាទុពហត្កុ្ៈឱ្យវបិាក្ជាទុពហត្ុក្ៈនងិ្អ្ពហត្ុក្ៈ។ សូមប ី 
ភាវៈក្មេសព្មចពហើយ លុោះបានការ្ពមព្ពៀង្ពោយប្ចចយ័ដថ្ទ ក្ឱ៏្យ
វបិាក្ចដលមិនអាចពជៀសវាង្បាន។ 

៤.ធម្មនិយាម្ ការក្ាំណត់្ពទៀង្ទ្វត់្ថ្នវត្ថុចដលមានសភាពយ៉ា ង្ពនាោះ
ជាធមេតា ការក្ព្មើក្ថ្នមឺុនពលាក្ធាត្ុ ក្នុង្្រថ្ន្ពោះពពាធសិត្ាចុោះច្ឆប់្
ប្ដសិនធ ិ ក្នុង្្រចដល្ទង់្្ប្សូត្ច្ឆក្្ពោះគ្េ ៌ រប្ស់្ពោះមាតា ក្នុង្្រ
ចដល្តាស់ដងឹ្ ក្នុង្្រចដល្ទង់្សចមតង្នវូធមេចក្ក ក្នុង្្រចដល្ទង់្
ោក់្ជនាេ យុសង្គខ រ នងិ្ក្នុង្្រចដល្ទង់្រលត់្ខនធប្រនិពិាា ន។ 

៥.ចិតោនិយាម្ ការក្ាំណត់្ពទៀង្ទ្វត់្ថ្នចតិ្ត កាលប្សាទរបូ្្ត្ូវ
អារមេណ៍ប្៉ាោះខទប់្ពហើយ អ្នក្ពធា ើក្ត ីអ្នក្ព្ប្ើឱ្យពធា ើក្តថីា អ្នក្ចូរមានពឈាេ ោះថា         
អាវជជនៈ ។ល។ អ្នក្ចូរមានពឈាេ ោះថា ជវនៈ ដពូចនោះមិនមានព ើយ ប្៉ាុចនត
កាលប្សាទរបូ្ប្៉ាោះខទប់្អារមេណ៍ពហើយ ចតិ្ត គ្កឺ្រិយិមពនាធាត្ុរចមង្កាត់្
ចខសេវង្គ ចក្ខុវញិ្ញា ណពធា ើទសសនក្ចិច សមបដចិានន សនតរីណៈ ពវាដាពានៈ ជវន     
វថិចីតិ្តតាមលាំោប់្ចប្ប្ពនោះជាចតិ្តនយិម។ 
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ចតិ្តព្ប្ៀប្ដចូជានាយទ្វា របាល (ឆ្េ ាំទ្វា រ) 

អ្នក្យមទ្វា រ មាន្ពោះោជាមួយ្ពោះអ្ង្គផទុាំលក់្ពៅពលើ្ក្ឡាប្នទាំ  
ប្រចិ្ឆរកិ្ៈរប្ស់្ពោះអ្ង្គអ្ង្គុយ្ចបាច់ ្ពោះបាទថាា យ មាននាយឆ្េ ាំទ្វា រថលង់្
ឈរពៅ្ត្ង់្ទ្វា រ មានទ្វហានយម្ពោះអ្ង្គបី្នាក់្ ឈរពរៀង្តាម         
លាំោប់្។ ្រពនាោះ មានអ្នក្ជនប្ទមាន ក់្នាាំយក្ត្ង្គា យមក្ពរោះទ្វា រពៅ 
ឆ្េ ាំទ្វា រថលង់្មិនបានឮសាំព ង្ពនាោះ ប្រចិ្ឆរកិ្ៈអ្នក្្ចបាច់្ពោះបាទ្វពទើប្
ឱ្យសញ្ញា  រត់្ពទើប្ពប្ើក្ទ្វា រពោយសញ្ញា ពនាោះ រចួសមលឹង្ពមើល ពទើប្
ទ្វហានយមទីមួយទទួលយក្នវូត្ង្គា យ ពហើយប្ញ្ជូនពៅឱ្យទ្វហានទី
ពរីៗ ប្ញ្ជូនពៅទ្វហានទីបី្ៗ ប្ពង្គអ នចូលពៅពដើមបីថាា យ្ពោះោជា       
្ពោះោជា្ទង់្ពសាយ។ 

ការឧប្មាគ្ប្បី្ ជាប្ថា៖ 

ជវនចតិ្ត គ្ប្បី្ជាប្ថាដចូជា្ពោះោជាមួយអ្ង្គ 

អាវជជនចតិ្ត ដចូប្រចិ្ឆរកិ្ៈ 

ចក្ខុវញិ្ញា ណ ដចូឆ្េ ាំទ្វា រថលង់្ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

វថិចីតិ្តបី្ដងួ្ មានសមបដចិានន សនតរីណៈ ពវាដាពានៈ ដចូជាទ្វហានបី្នាក់្។ 

អារមេណ៍មក្ប្៉ាោះខទប់្នងឹ្ប្សាទ ដចូអ្នក្ជនប្ទនាាំយក្ត្ង្គា យមក្ពរោះ
ទ្វា រពៅ។ 

ក្រិយិមពនាធាត្ុ ោុាំង្េវង្គឱ្យោល ស់ប្តូរពៅ ដចូពពលអ្នក្្ចបាច់្ពោះបាទ្វ
ឱ្យសញ្ញា ។ 

ចក្ខុវញិ្ញា ណអ្នក្សព្មចក្ចិចពឃើញ ដចូពពលនាយឆ្េ ាំទ្វា រ្ត្ពចៀក្ថលង់្ពប្ើក្
ទ្វា រពោយសញ្ញា ចដលប្រចិ្ឆរកិ្ៈឱ្យពនាោះ។ 

វបិាក្មពនាធាត្ុ ចដលពធា ើនាទីទទួលអារមេណ៍ ដូចពពលចដលទ្វហាន
យមទីមួយទទួលត្ង្គា យពហើយ ប្ញ្ជូនពៅឱ្យទ្វហានទី២។ 

វបិាក្មពនាវញិ្ញា ណធាត្ុ ចដលពធា ើនាទីពចិ្ឆរណាអារមេណ៍ ដចូពពល
ទ្វហានយមទីពរីទទួលត្ង្គា យពទី្វហានទីមួយ ពហើយប្ញ្ជូនឱ្យពៅ
ទ្វហានទីបី្។ 

ក្រិយិមពនាវញិ្ញា ណធាត្ុ ពធា ើនាទីក្ាំណត់្អារមេណ៍ ដចូពពលទ្វហានទីបី្
ទទួលត្ង្គា យពទី្វហានទីពរី ពហើយប្ញ្ជូនប្ណាណ ការពៅថាា យ្ពោះ  ោជា។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

ជវនចតិ្តពសាយអារមេណ៍ ដចូជា្ពោះោជា្ទង់្ពសាយ្ពោះត្ង្គា យ។ 

ចតិ្តព្ប្ៀប្ដចូជាពក្េង្អ្នក្ស្សុក្ 

ពួក្ពក្េង្អ្នក្ស្សុក្ជាព្ចើនពលង្ដី្ ត្ង់្ចពនាល ោះផលូវ ប្ណាត ពក្េង្ទ្វាំង្
ពនាោះ មានក្ហាប្ណៈប្៉ាោះថ្ដពក្េង្មាន ក់្ ពក្េង្ពនាោះនយិយថា ពនោះជាអ្ាីប្ោះ
ថ្ដរប្ស់ខុ្ាំដពូចនោះ? 

្រពនាោះពក្េង្មាន ក់្នយិយថា ពនាោះពណ៌ស។ មាន ក់្ពទៀត្ ក្ក៏ាន់យក្
យ៉ា ង្មាា្ំ ពមទ្វាំង្អាចម៍ដ ីពក្េង្ដថ្ទនយិយថា ពនាោះបួ្ន្ជុង្្កាស់ អ្នក្
ដថ្ទពទៀត្ នយិយថា ពនាោះគ្កឺ្ហាប្ណៈ។ ្រពនាោះ ពទើប្ពួក្ពគ្នាាំយក្
ក្ហាប្ណៈ ពនាោះឱ្យមាត យ ពគ្ក្ន៏ាាំពៅព្ប្ើក្នុង្ការង្គរ។ 

ការឧប្មាគ្ប្បី្ ជាប្ថា៖ 

ការ្ប្្ពតឹ្តពិៅរប្ស់េវង្គចតិ្ត ដចូពក្េង្អ្ង្គុយពលង្ដកី្នុង្ចពនាល ោះផទោះ។  

អារមេណ៍មក្ប្៉ាោះខទប់្នងឹ្ប្សាទ ដចូពពលក្ហាប្ណៈប្៉ាោះថ្ដពក្េង្។ 

ក្រិយិមពនាធាត្ុោុាំង្េវង្គឱ្យោល ស់ប្តូរពៅ ពហើយកាន់យក្អារមេណ៍ពនាោះ 
ដចូពពលពក្េង្មាន ក់្នយិយថា ពនាោះជាអ្ាី? 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

ចក្ខុវញិ្ញា ណពធា ើទសសនក្ចិច ដចូពពលពក្េង្មាន ក់្នយិយថាពនាោះពណ៌ស។  

វបិាក្មពនាធាត្ ុ ចដលពធា ើនាទីទទួលអារមេណ៍ ដចូពពលពក្េង្មាន ក់្ កាន់
យក្ក្ហាប្ណៈ្ពមទ្វាំង្អាចម៍ដយី៉ា ង្មាាំ។ 

វបិាក្មពនាវញិ្ញា ណធាត្ុ ពធា ើនាទីពចិ្ឆរណាអារមេណ៍ ដចូពពលពក្េង្មាន ក់្
នយិយថា ពនាោះបួ្ន្ជុង្្កាស់។ 

ក្រិយិមពនាវញិ្ញា ណធាត្ុ ពធា ើនាទីក្ាំណត់្អារមេណ៍ ដចូពពលពក្េង្មាន ក់្
នយិយថា ពនាោះជាក្ហាប្ណៈ។ 

ជវនចតិ្ត ដចូពពលចដលមាតាពគ្នាាំយក្ក្ហាប្ណៈ ពៅព្ប្ើក្នុង្ការង្គរ។ 

ចចក្វិថីចិត្តតាមប្បភេទបុគ្គល ១២ ពួក្ 

ក្.បុ្ថុជជន ៤ ពួក្គ្ ឺ

១.ទុគ្គត្អិ្ពហត្ុក្បុ្គ្គល បានដល់ បុ្គ្គលប្ដសិនធពិោយឧពប្កាខ សនតរីណ
អ្កុ្សលវបិាក្១ ដងួ្ ចដលពក្ើត្ក្នុង្អ្បាយេូមិ៤។ 

២.សុគ្ត្អិ្ពហត្ុក្បុ្គ្គល បានដល់ បុ្គ្គលចដលប្ដសិនធពិោយឧពប្កាខ     
សនតរីណកុ្សលវបិាក្១ ដងួ្ ជាអ្នក្មានបុ្ណយត្ចិពក្ើត្ក្នងុ្មនសុសេូមិ នងិ្
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

ក្នុង្សួគ្ជ៌ាន់ច្ឆត្ុមេហាោជកិា ជាអ្នក្ពកិារោង្កាយ នងិ្ចតិ្ត មានការឆកួត្ 
គ្ ខាក់្ ថលង់្ តាាំង្អ្ាំពកី្ាំពណើត្ជាពដើម។ 

៣.ទិាពហត្ុក្បុ្គ្គល បានដល់ បុ្គ្គលអ្នក្ប្ដសិនធពិោយមហាវបិាក្ោណ
វបិ្បយុត្តចតិ្ត៤ ដងួ្ ក្នុង្កាមសុគ្ត្៧ិ ជាអ្នក្មិនមានប្ញ្ញា  មិនអាចពធា ើ
ឈាន អ្េញិ្ញា  មគ្គ ផល នពិាា នឱ្យពក្ើត្បាន។  

៤.ត្ពិហត្ុក្បុ្គ្គល បានដល់ បុ្គ្គលអ្នក្ប្ដសិនធពិោយមហាវបិាក្ោណ
សមបយុត្ត៤ នងិ្ មហគ្គត្វបិាក្ចតិ្ត៩ ដងួ្ ចដលពក្ើត្ក្នុង្របូ្េូមិ ១០ េូមិ 
នងិ្អ្របូ្េូមិ៤ រមួ១៣ ដងួ្ជាអ្នក្មានបុ្ណយព្ចើន។ 

ខ.អ្រយិបុ្គ្គល ៨ ពួក្គ្ ឺ

បុ្គ្គលតាាំង្ពៅក្នុង្មគ្គ៤ ពួក្ បុ្គ្គលតាាំង្ពៅក្នុង្ផល ៤ ពួក្។ 

១.ពសាតាប្ត្តមិគ្គបុ្គ្គល បុ្គ្គលអ្នក្តាាំង្ពៅក្នុង្មគ្គ្ត្មឹចត្មួយខណៈចតិ្ត
ប្៉ាុពណាណ ោះ ប្នលោុះជា្ពោះអ្រយិបុ្គ្គលបានក្នុង្កាមសុគ្ត្េូិមិ៧ នងិ្របូ្េូមិ១០ 
(ពវៀរអ្សញ្ាសត្តេូមិ នងិ្សុទ្វធ វាស៥)។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

២.ពសាតាប្ត្តផិលបុ្គ្គល បុ្គ្គលចដលបានប្នលោុះពសាតាប្ននបានក្នុង្េូមិ 
២១ គ្ ឺកាមសុគ្ត្េូិមិ ៧ របូ្េូមិ១០ (ពវៀរអ្សញ្ាសត្តនងិ្សុទធវាសេូមិ) 
អ្របូ្េូមិ៤។ 

៣.សក្ទ្វរមិមគ្គបុ្គ្គល  

៤.សក្ទ្វរមិផលបុ្គ្គល 

៥.អ្នារមិមគ្គបុ្គ្គល  

៦.អ្នារមិផលបុ្គ្គល ចដលប្នលោុះជា្ពោះអ្រយិបុ្គ្គលបានក្នុង្េូមិ២៦ គ្ ឺ
កាមសុគ្ត្ ិ៧ របូ្្ពហេេូមិ ១៥ (ពវៀរអ្សញ្ាសត្ាេូមិ) នងិ្អ្របូ្េូមិ៤។ 

៧.អ្រហត្តមគ្គបុ្គ្គល  

៨.អ្រហត្តផលបុ្គ្គល  

វថិចីតិ្តពក្ើត្ក្នុង្បុ្គ្គលនមួីយៗ 

១.្ពោះអ្ពសក្ខបុ្គ្គល ជាកាមបុ្គ្គល អ្នក្ពក្ើត្ក្នុង្កាមសុគ្ត្ ិ ទ្វាំង្សមថ
យនកិ្ ទ្វាំង្វបិ្សសនាយនកិ្មានវថិចីតិ្តពក្ើត្បាន ៤៤ គ្ ឺ 

រចមង្ប្នលោុះជា្ពោះអ្រយិបុ្គ្គលបានក្នុង្
េូមិ២១ ដចូពសាតាប្ត្តផិលចដរ។ 

រចមង្ប្នលោុះបាន ២៦ េូមិ ដចូរន នងឹ្
្ពោះអ្នារមិបុ្គ្គលពនាោះឯង្។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

-អ្ពហត្ុក្ចតិ្ត ១៨  -មហាក្រិយិចតិ្ត ៨  -មហាវបិាក្ចតិ្ត៨ 

-មហគ្គត្ក្រិយិ ៩  -អ្រហត្តផលចតិ្ត១ ។ 

២.្ពោះពសក្ខៈ ្ពោះពសាតាប្នន ្ពោះសក្ទ្វរមី ្ពោះអ្នារមី មានវថិចីតិ្ត
ពក្ើត្តាមសមគួ្រ ៥៦ ដងួ្គ្ ឺ

-អ្កុ្សលចតិ្ត ៧ (ពវៀរទិដាគិ្ត្ៈ៤ វចិកិ្ចិ្ឆា ១) -អ្ពហត្ុក្ចតិ្ត១៧ (ពវៀរ    
ហសិត្ុប្ាទ១) -មហាកុ្សលចតិ្ត៨   -មហាវបិាក្ចតិ្ត ៨  

-មហគ្គត្កុ្សលចតិ្ត ៩   -ពលាកុ្ត្តរចតិ្ត ៧ (ពវៀរអ្រហត្តផល) 

ចចក្តាមប្បភេទបុគ្គល 

ពសាតាប្នន នងិ្សក្ទ្វរមី មានវថិចីតិ្ត ៥០គ្ ឺ

-អ្កុ្សលចតិ្ត ៧ (ពវៀរទិដាគិ្ត្ៈ៤ វចិកិ្ចិ្ឆា ១) -អ្ពហត្ុក្ចតិ្ត១៧ (ពវៀរ    
ហសិត្ុប្ាទ១)   -មហាកុ្សលចតិ្ត៨  -មហាវបិាក្ចតិ្ត ៨  

-មហគ្គត្កុ្សលចតិ្ត ៩  -ពសាតាប្ត្តផិល ឬសក្ទ្វរមិផល។ 

 



ព្រះអភិធម្មក្នងុជីវិតព្រចាំថ្ងៃ   31 

ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

្ពោះអ្នារមី មានវថិចីតិ្តពក្ើត្បាន ៤៨ គ្ ឺ

-ពលាេទិដាគិ្ត្សមបយុត្តចតិ្ត ៤  -ឧទធចចសមបយុត្តចតិ្ត១ 

-អ្ពហត្ុក្ចតិ្ត ១៧   -មហាកុ្សលចតិ្ត ៨  

-មហាវបិាក្ចតិ្ត ៨   -មហគ្គត្កុ្សលចតិ្ត៩   

-អ្នារមិផលចតិ្ត១ ។ 

៣.ចចក្បុ្គ្គល ៣ ្ប្ពេទ គ្ ឺ

ក្.ត្ពិហត្ុក្បុ្គ្គល មានចតិ្តពក្ើត្បាន ៥៤ គ្ ឺ

-អ្កុ្សលចតិ្ត ១២  -អ្ពហត្ុក្ចតិ្ត១៧  -មហាកុ្សលចតិ្ត៨ 

-មហាវបិាក្ចតិ្ត៨  -មហគ្គត្កុ្សលចតិ្ត៩ ។ 

ខ.ទា ិពហត្ុក្នងិ្សុគ្ត្អិ្ពហត្ុក្មានចតិ្តពក្ើត្បាន ៤១ គ្ ឺ

-អ្កុ្សលចតិ្ត១២  -អ្ពហត្ុក្ចតិ្ត១៧   

-មហាកុ្សលចតិ្ត ៨ -មហាវបិាក្ោណវបិ្បយុត្តចតិ្ត ៤ ។ 



ព្រះអភិធម្មក្នងុជីវិតព្រចាំថ្ងៃ   32 

ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

គ្.ទុគ្គត្អិ្ពហត្ុក្បុ្គ្គល មានចតិ្តពក្ើត្បាន ៣៧ គ្ ឺ

-អ្កុ្សលចតិ្ត ១២  -អ្ពហត្ុក្ចតិ្ត ១៧  -មហាកុ្សលចតិ្ត ៨។ 

រញ្ចទ្វា រវិងីមាន ៤ យា ង 

១.អ្ត្មិហនាត រមេណ៍ ២.មហនាត រមេណ៍ ៣.ប្រតិាត រមេណ៍ ៤.អ្ត្បិ្រតិាត រមេណ៍ 

អធិរាយរញ្ចទ្វា រវិងី ៤ យា ង 

១.អតិម្ហនាោ រម្មណ៍ ៥ ព្រត្ភេ 

(អារមេណ៍ធាំថ្្ក្ចលង្) 
វិងីេី ១ 

ចិ្ត្តផុត្វថីិ 
១ 
២ 
៣ 

អ្ត្តី្េវង្គ 
េវង្គចលនៈ 
េវង្គុប្បពចាទៈ 

 
 
 

៤ 
៥ 
៦ 

ប្ញ្ចទ្វា ោវជជនៈ 
ប្ញ្ចវញិ្ញា ណ 
សមបដចិានន 

កាមេវង្គ១០ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

 
វថិចីតិ្ត 

៧ 
៨ 
៩ 
១០ 
១១ 
១២ 
១៣ 
១៤ 
១៥ 

សនតរីណ 
ពវាដាពានៈ 
ជវន  
ជវន 
ជវន 
ជវន 
ជវន  
ជវន 
ជវន 
ត្ទ្វលមពណ 
ត្ទ្វលមពណ 

១៦ 
១៧ 

ផុត្វថិ ី ០ េវង្គបាត្ 
ថ្ចក្ត្ោយរុគ្គេជាត្ែើម្(វិងីព្រត្ភេេី១) 

ត្ោយរុគ្គេ ពក្ើត្ដល់បុ្គ្គល៨ ពួក្គ្ ឺ បុ្ថុជជន៤ អ្រយិបុ្គ្គល៤ 
ចាំចណក្ការពក្ើត្ព ើង្រប្ស់ជវន័តាមសមគួ្រដល់បុ្គ្គលនងិ្េូមិ។ 

ត្ោយភូម្ិ ពក្ើត្បានក្នុង្កាមេូមិ ១១ 

កាម្ជវន ២៧ (ដវៀរ
ដោសជវៃ ២ ដួង្) 

ចតិ្ត១១ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

ត្ោយអងគធម្៌ររម្តថ េវង្គមុននងិ្េវង្គព្កាយ បានដល់           
កាមេវង្គ១០ អាស្ស័យតាមបុ្គ្គល។ 

ត្ោយអារម្មណ៍ េវង្គមុននងិ្េវង្គព្កាយ មានអារមេណ៍៦ ពៅថា   
ក្មាេ រមេណ៍ ក្មេនមិិតាត រមេណ៍ គ្ត្និមិិតាត រមេណ៍ទទួលពឆីទ្វា រកិ្មរណាសនន
ជវន័ក្នុង្េពមុន ក្នុង្កាលជតិ្សាល ប់្មក្ជាអារមេណ៍។ ក្នុង្វថិពីនោះមាន                  
អ្ត្ឥិោា រមេណ៍ (លអថ្្ក្ចលង្) ឥដាមជឈតាត រមេណ៍ (លអធមេតា) អ្នោិា រមេណ៍ 
(មិនលអ)។ 

ត្ោយវតថុ ចក្ខុវញិ្ញា ណ២ អាស្ស័យចក្ខុវត្ថុ ចតិ្តចដលពៅសល់អាស្ស័យ
ហទយវត្ថុ។ 

វិងីេី ២ 

ផុត្វថិ ី
១ 
២ 
៣ 

អ្ត្តី្េវង្គ 
េវង្គចលនៈ 
េវង្គុប្បពចាទៈ 

 
 

៤ 
៥ 

ប្ញ្ចទ្វា ោវជជនៈ 
ប្ញ្ចវញិ្ញា ណ 

កាមេវង្គ១០ 



ព្រះអភិធម្មក្នងុជីវិតព្រចាំថ្ងៃ   35 

ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

 
 

វថិចីតិ្ត 

៦ 
៧ 
៨ 
៩ 
១០ 
១១ 
១២ 
១៣ 
១៤ 
១៥ 

សមបដចិានន 
សនតរីណៈ 
ពវាដាពានៈ 
ជវន  
ជវន 
ជវន 
ជវន 
ជវន  
ជវន 
ជវន 
ត្ទ្វលមពណៈ 
ត្ទ្វលមពណៈ 

១៦ 
១៧ 

ផុត្វថិ ី ០ េវង្គបាត្ 
ថ្ចក្ត្ោយរុគ្គេជាត្ែើម្(វិងីព្រត្ភេេ២ី) 

ត្ោយរុគ្គេ ពក្ើត្ដល់បុ្គ្គល៦ ពួក្គ្ ឺ បុ្ថុជជន៤ អ្រយិបុ្គ្គលខ្មង្
ព្កាម ២ ចាំចណក្ការពក្ើត្ព ើង្រប្ស់ជវន័តាមសមគួ្រដល់បុ្គ្គលនងិ្    
េូមិ។ 

 

ដោសជវៃ ២ ដួង្ 

ចិ្ត្ត ៦ដួង្ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

ត្ោយភូម្ិ ពក្ើត្បានក្នុង្កាមេូមិ ១១ 

ត្ោយអងគធម្៌ររម្តថ េវង្គមុននងិ្ព្កាយ បានដល់ កាមេវង្គ១០ 
អាស្ស័យតាមបុ្គ្គល។ 

ត្ោយអារម្មណ៍ េវង្គមុននងិ្ព្កាយ មានអារមេណ៍៦ ពៅថា           
ក្មាេ រមេណ៍ ក្មេនមិិតាត រមេណ៍ គ្ត្និមិិតាត រមេណ៍ទទួលពឆីទ្វា រកិ្មរណាសនន
ជវន័ក្នុង្េពមុន ក្នុង្កាលជតិ្សាល ប់្មក្ជាអារមេណ៍។ ក្នុង្វថិពីនោះមាន    
ឥដាមជឈតាត រមេណ៍ នងិ្អ្នោិា រមេណ៍។ 

ត្ោយវតថុ ដចូ្ប្ពេទទី១ ចដរ។ 

វិងីេី ៣ 

ផុត្វថិ ី
១ 
២ 
៣ 

អ្ត្តី្េវង្គ 
េវង្គចលនៈ 
េវង្គុប្បពចាទៈ 

 
 
 

៤ 
៥ 
៦ 

ប្ញ្ចទ្វា ោវជជនៈ 
ប្ញ្ចវញិ្ញា ណ 
សមបដចិានន 

របូ្េវង្គ៥ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

 
វថិចីតិ្ត 

៧ 
៨ 
៩ 
១០ 
១១ 
១២ 
១៣ 
១៤ 
១៥ 
១៦ 
១៧ 

សនតរីណៈ 
ពវាដាពានៈ 
ជវន  
ជវន 
ជវន 
ជវន 
ជវន  
ជវន 
ជវន 
េវង្គ 
េវង្គ 

ផុត្វថិ ី ០ េវង្គបាត្ 
ថ្ចក្ត្ោយរុគ្គេជាត្ែើម្(វិងីព្រត្ភេេី៣) 

ត្ោយរុគ្គេ ពក្ើត្ដល់បុ្គ្គល៥ ពួក្គ្ ឺត្ពិហត្ុក្បុ្ថុជជន១ អ្រយិបុ្គ្គល
៤ ពក្ើត្ព ើង្រប្ស់ជវន័តាមសមគួ្រដល់បុ្គ្គល។ 

ត្ោយភូម្ិ ពក្ើត្បានក្នុង្េូមិ ១៥ (ពវៀរអ្សញ្ាី) 

 

កាម្ជវន ២៧ (ដវៀរដោស២) 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

ត្ោយអងគធម្៌ររម្តថ េវង្គមុននងិ្ព្កាយ បានដល់របូាវចរេវង្គ៥ 
អាស្ស័យតាមបុ្គ្គល។ 

ត្ោយអារម្មណ៍ េវង្គមុននងិ្េវង្គព្កាយ មានប្ញ្ាត្តកិ្មេនមិិត្ត         
ធមាេ រមេណ៍ចដលទ្វក់្ទង្នងឹ្ក្មេោា ន២៦ គ្ ឺ ក្សិណ១០ អ្សុេ១០ 
ពកាោា សប្ញ្ាត្ត១ិ អានាបានប្ញ្ាត្ត១ិ សត្តប្ញ្ាត្ត៤ិ ទទួលពឆីទ្វា រកិ្
មរណាសននវថិកី្នុង្េពមុន ក្នុង្កាលជតិ្សាល ប់្មក្ជាអារមេណ៍។ វថិពីនោះមាន                  
អ្ត្ឥិោា រមេណ៍ ឥដាមជឈតាត រមេណ៍ នងិ្អ្នោិា រមេណ៍។ 

ត្ោយវតថ ុដចូ្ប្ពេទទី១ ចដរ។ 

វិងីេី ៤ 

ផុត្វថីិ 
១ 
២ 
៣ 

អតី្ត្ភវង្គ 
ភវង្គច្លៃៈ 
ភវង្គុបបដច្ឆទៈ 

 
 
 

៤ 
៥ 
៦ 

ប្ញ្ចទ្វា ោវជជនៈ 
ប្ញ្ចវញិ្ញា ណ 
សមបដចិានន 

កាមឧពប្កាខ េវង្គ ៦ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

 
វថិចីតិ្ត 

៧ 
៨ 
៩ 
១០ 
១១ 
១២ 
១៣ 
១៤ 
១៥ 

សនតរីណៈ 
ពវាដាពានៈ 
ជវន  
ជវន 
ជវន 
ជវន 
ជវន  
ជវន 
ជវន 
េវង្គ 
េវង្គ 

១៦ 
១៧ 

ផុត្វថិ ី ០ េវង្គបាត្ 
ថ្ចក្ត្ោយរុគ្គេជាត្ែើម្(វិងីព្រត្ភេេី៤) 

ត្ោយរុគ្គេ ពក្ើត្ដល់បុ្គ្គល ៦ ពួក្គ្ ឺ បុ្ថុជជន៤ អ្រយិបុ្គ្គលខ្មង្
ព្កាម២(ពសាតា សក្ទ្វ) ពក្ើត្ព ើង្រប្ស់ជវន័តាមសមគួ្រដល់បុ្គ្គល។ 

ត្ោយភូម្ិ ពក្ើត្បានក្នុង្កាមេូមិ ១១ 

 

 

ដោសជវៃ ២ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

ត្ោយអងគធម្៌ររម្តថ េវង្គមុននងិ្េវង្គព្កាយ បានដល់ ឧពប្កាខ    
េវង្គចតិ្ត៦ ។ 

ត្ោយអារម្មណ៍ េវង្គមុននងិ្េវង្គព្កាយដចូវថិេីវង្គទី១។ វថិពីនោះ
មានអ្ត្ឥិោា រមេណ៍្បាក្ដចាំពពាោះមុខ។ 

ត្ោយវតថុ ដចូ្ប្ពេទទី១ ចដរ។ 

វិងីេី ៥ 

ផុត្វថិ ី
១ 
២ 
៣ 

អ្ត្តី្េវង្គ 
េវង្គចលនៈ 
េវង្គុប្បពចាទៈ 

 
 
 
 

វថិចីតិ្ត 

៤ 
៥ 
៦ 
៧ 
៨ 
៩ 

ប្ញ្ចទ្វា ោវជជនៈ 
ប្ញ្ចវញិ្ញា ណ 
សមបដចិានន 
សនតរីណៈ 
ពវាដាពានៈ 
ជវន  

កាមពសាមនសស 

េវង្គ ៤ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

ថ្ចក្ត្ោយរុគ្គេជាត្ែើម្(វិងីព្រត្ភេេី៥) 

ត្ោយរុគ្គេ ពក្ើត្ដល់បុ្គ្គល ៤ ពួក្គ្ ឺ ទា ិពហត្កុ្បុ្ថុជជន១ ត្ពិហត្ុ
បុ្ថុជជន១ ពសាតាប្ននបុ្គ្គល១ សក្ទ្វរមិបុ្គ្គល១ ពក្ើត្ព ើង្រប្ស់ជវន័
តាមសមគួ្រដល់បុ្គ្គល។ 

ត្ោយភូម្ិ ពក្ើត្បានក្នុង្កាមសុគ្ត្៧ិ។ 

១០ 
១១ 
១២ 
១៣ 
១៤ 
១៥ 

ជវន 
ជវន 
ជវន 
ជវន  
ជវន 
ជវន 
អាគ្នតកុ្េវង្គ 
េវង្គ  

១៦ 
១៧ 

ផុត្វថិ ី ០ េវង្គបាត្ 

 

ត្ទ្វេជវ័ន ២ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

ត្ោយអងគធម្៌ររម្តថ េវង្គមុននងិ្េវង្គព្កាយ បានដល់            
កាមពសាមនសសេវង្គ៤។ ចតិ្តចដលពធា ើនាទីអាគ្នតកុ្េវង្គ បានដល់ ឧពប្កាខ
េវង្គចតិ្ត៥ (ពវៀរឧពប្កាខ សនតរីណអ្កុ្សលវបិាក្១)។ 

ត្ោយអារម្មណ៍ េវង្គមុននងិ្េវង្គព្កាយដចូេវង្គវថិទីី១ចដរ។ ចតិ្ត
ចដលពធា ើនាទីអាគ្នតកុ្េវង្គពនោះ មានអារមេណ៍៦ យ៉ា ង្ឯណានមួីយជាកាម
ធម៌ធាល ប់្មានជាំនាញពហើយក្នងុ្េពពនោះជាអារមេណ៍។ ក្នុង្វថិពីនោះ មាន    
អ្ត្ឥិោា រមេណ៍។ 

ត្ោយវតថុ ដចូ្ប្ពេទទី១ ចដរ។ 

ក្ចិចប្ដបិ្ត្តកិ្នុង្វថិចីតិ្ត 

សត្រិឮក្ដងឹ្បានថា ចតិ្តពក្ើត្ព ើង្ព្ពាោះប្ចចយ័រេ នសត្ាបុ្គ្គលអ្នក្
ដងឹ្ មានប្ចចយ័ក្ព៏ក្ើត្ អ្ស់ប្ចចយ័ក្ន៏ងឹ្រលត់្ពៅ។ ក្ាំណត់្ដងឹ្សភាវៈបាន
ចតិ្តរចមង្ពនឿយណាយ ពទ្វោះបី្ជួប្អារមេណ៍ចប្ប្ណាក្៏្ ពមទទួលពោយ
មិនព្ត្ក្អ្រ ឬថាន ាំង្ថាន ក់្ចតិ្តចាំពពាោះអារមេណ៍មាន្ប្្ក្ត្ពីៅមាន ក់្បាន។  
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

បុ្.បុ្គ្គលដចូពមតចមាន្ប្្ក្ត្ពីៅមាន ក់្ឯង្ ? 

វ.ិ្ពោះអ្ង្គសចមតង្ថា ចក្ខុវញិ្ញា ណពក្ើត្ព ើង្ព្ពាោះអាស្ស័យចក្ខុប្៉ាោះ
ខទប់្នងឹ្របូ្។ កាលចដលរបូ្ពនាោះជាទី្បាថាន  ជាទីព្ត្ក្អ្រ ជាទីពពញចតិ្ត 
ជាទីស្សឡាញ់្ប្ក្ប្ពោយកាមជាទីតាាំង្ថ្នត្ព្មក្ ចត្បុ្គ្គលពនាោះមិន
បាន្ប្្ពតឹ្តពៅពោយពសចក្តរីកី្ោយពេល ើត្ពេល ើន ជាប់្ជាំពាក់្ក្នុង្របូ្ពនាោះ
ព ើយ ពនោះពឈាេ ោះថាបុ្គ្គលមាន្ប្្ក្ត្ពីៅមាន ក់្ឯង្។ ពហើយសាំព ង្ ក្លនិ 
រស ពោដាពាៈ ធមាេ រមេណ៍ក្ដ៏ចូរន  (សាំយុត្តនកិាយ សឡាយនវគ្គ)។  

អារម្មណ៍ររេច់ិតោមាន ៣ 

ក្.អនិោឋ រម្មណ៍ អារមេណ៍មិនលអ -Bad undesirable object 

ខ.ឥែឋម្ជឈតោ រម្មណ៍ អារមេណ៍លអក្ណាត ល-Moderate object 

គ្.អតិឥោឋ រម្មណ៍ អារមេណ៍លអថ្្ក្ចលង្ - Good desirable object 

ចាំណាាំៈ អ្ត្មិហនាត រមេណ៍ ៥ វថិខី្មង្ពលើ វថិទីី១ អារមេណ៍ទ្វាំង្អ្ស់តាម
សមគួ្រវថិទីី២ ឥដាមជឈតាត រមេណ៍ ឬអ្នោិា រមេណ៍ វថិទីី៣ មានអារមេណ៍
ទ្វាំង្៣ វថិទីី៤នងិ្ទី៥ ជាអ្ត្ឥិោា រមេណ៍ចត្មយ៉ា ង្។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

អារមេណ៍ចដលជាប្រកិ្ប្បៈ (្ត្ោិះរោិះ) មាន ២ យ៉ា ង្ 

១.ររកិ្របឥោឋ រម្មណ៍ ្ត្ោិះរោិះអារមេណ៍លអ 

២.ររកិ្របអនិោឋ រម្មណ៍ ្ត្ោិះរោិះអារមេណ៍មិនលអ  

អារមេណ៍ពផសង្ៗ មានរូបារមេណ៍ជាពដើមចដលមិនលអ មិនគួ្រ
្បាថាន ដចូសាក្សព ចដលមានក្លនិសអុយជាពដើម ជាអារមេណ៍ចដលមិនគួ្រ
្បាថាន ពោយសភាវៈ (សភាវអ្នោិា រមេណ៍) ចត្អារមេណ៍ពនោះ ជាអារមេណ៍ 
ចដលជាទីពពញចតិ្តថ្នសត្ាតាេ ត្ ចក្អក្ជាពដើម អារមេណ៍ពនោះ ពៅថា         
ប្រកិ្ប្បឥោា រមេណ៍។ 

អារមេណ៍ពផសង្ៗ មានរបូារមេណ៍ជាពដើម ចដលលអ ចដលគួ្រ្បាថាន  
ពោយសភាវៈ (សភាវឥោា រមេណ៍) ដចូមនសុសខលោះ បានអាហារចដលជន
ទូពៅពពញចតិ្តគួ្រ្បាថាន  ចត្ខលួនឯង្្ត្ ប់្មិនពពញចតិ្ត មិន្ត្ូវជាមួយ
អ្ធយស្ស័យរប្ស់ខលួន អារមេណ៍ពនោះ ពៅថា ប្រកិ្ប្បអ្នោិា រមេណ៍។  

គ្ប្បី្ ជាប្ប្រកិ្ប្បៈទ្វាំង្ពរីពនោះដចូត្ពៅ៖ 

១.ពចិ្ឆរណាពោយវបិាក្ចតិ្ត 
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២.ពចិ្ឆរណាពោយមជឈត្តបុ្គ្គល 

៣.ពចិ្ឆរណាពោយទ្វា រ  

៤.ពចិ្ឆរណាពោយអារមេណ៍ 

៥.ពចិ្ឆរណាពោយកាល។ 

ពចិ្ឆរណាពោយវបិាក្ដចូពមតច? 

កុ្លសវបិាក្ចតិ្ត ពក្ើត្ព ើង្ទទួលអារមេណ៍ ក្នុង្វថិចីតិ្តណា 
អារមេណ៍ក្នុង្វថិចីតិ្តពនាោះ ពៅថា ឥោា រមេណ៍ ពប្ើអ្កុ្សលវបិាក្ពក្ើត្ព ើង្
ទទួលអារមេណ៍ ក្នុង្វថិចីតិ្តណា អារមេណ៍ក្នុង្វថិចីតិ្តពនាោះ ពៅថា អ្នោិា      
រមេណ៍។ ចាំចណក្ជវនចតិ្តក្នុង្វថិពីនាោះ នងឹ្ជាកុ្សលឬអ្កុ្សលរចមង្
្ប្្ពតឹ្តពៅពោយអ្ាំណាចពយនពិសាមនសិការៈ ឬអ្ពយនពិសាមនសិ 
ការៈ ព្ពាោះ្រខលោះទទួលឥោា រមេណ៍ ជវនក្នុង្វថិពីនាោះជាអ្កុ្សលក្ប៏ាន ឬ
ជាកុ្សលក្ប៏ាន ឬទទួលអ្នោិា រមេណ៍ ចត្ក្នុង្ជវនជាកុ្សលក្ប៏ាន ជា
អ្កុ្សលក្ប៏ាន។  
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ពចិ្ឆរណាពោយមជឈត្តបុ្គ្គលដចូពមតច? 

ពចិ្ឆរណាបុ្គ្គលចដលពៅក្នងុ្ជាន់ក្ណាត ល មិនចមនពិច្ឆរណាដល់
បុ្គ្គលជាន់ខពស់ ដចូ្ពោះបាទមនាធ ត្ុោជជាពដើម ឬបុ្គ្គលជាន់ទ្វប្ ឬសត្ា
ត្រិច្ឆា ន ព្ពាោះបុ្គ្គលជាន់ខពស់ នងិ្បុ្គ្គលជាន់ទ្វប្ មិនជាមា្ត្ោា នក្នុង្ទី
ពនោះ។ 

ពចិ្ឆរណាពោយទ្វា រដចូពមតច? 

ពចិ្ឆរណាចាំពពាោះចត្ទ្វា រនមួីយៗ ដចូចក្ខុទ្វា រ (ផលូវចេនក្) ពឃើញវត្ថុ
ចដលលអ ក្ជ៏ាឥោា រមេណ៍រប្ស់ចេនក្ ចត្ពប្ើវត្ថុពនាោះមានក្លនិសអុយ ជាវត្ថុមិន
គួ្រ្បាថាន  ប្៉ាោះខទប់្្ចមុោះ ពក្ើត្ការមិនពពញចតិ្ត ក្ជ៏ាអ្នោិា រមេណ៍ រប្ស់ទ្វា រ
្ចមុោះ។ មយ៉ា ង្ពទៀត្ ពមទសមានពណ៌សាអ ត្ ជាឥោា រមេណ៍រប្ស់ទ្វា រចេនក្ ពប្ើ
យក្ពមទសពនាោះមក្ទទួលទ្វន ពពញចតិ្ត ចូលចតិ្តហឹរ ជាឥោា រមេណ៍ មិន
ចូលចតិ្តហឹរក្ជ៏ាអ្នោិា រមេណ៍ រប្ស់ទ្វា រអ្ណាត ត្ ពមទសចដលមានពណ៌
សាអ ត្ពនាោះឯង្ កាលយក្មក្បុ្ក្លាយទឹក្ប្នតក់្ចូលចេនក្ កាលឈឺផារ
ចេនក្ក្ជ៏ាអ្នោិា រមេណ៍រប្ស់ទ្វា រកាយ ចាំចណក្មពនាទ្វា រ ពប្ើតាមប្ញ្ចទ្វា រ
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ជាឥោា រមេណ៍ តាមមពនាទ្វា រក្ឥ៏ោា រមេណ៍ ពប្ើជាអ្នោិា រមេណ៍ ក្ជ៏ា
អ្នោិា រមេណ៍ដចូរន ។ 

ពចិ្ឆរណាពោយអារមេណ៍ដចូពមតច? 

ការពចិ្ឆរណាពោយអារមេណ៍ ពផសង្រន ពោយទ្វា រ ព្ពាោះទ្វា រជា 
សភាវធម៌ ចដលពក្ើត្រលត់្ក្នងុ្ខនធសនាត នរប្ស់ខលួន ចាំចណក្អារមេណ៍ចដល
ជាប្ចចយ័ឱ្យចតិ្តពក្ើត្ពនាោះ មក្ពសីភាវៈចដលជាខនធខ្មង្ក្នុង្ខលួនឯង្ក្ប៏ាន 
មក្ពសីភាវៈចដលជាខ្មង្ព្ៅក្ប៏ាន ការពចិ្ឆរណាពោយអារមេណ៍ ពទើប្
តាាំង្ចតិ្តពពាលដល់ រប្ស់ចដលមក្កាន់គ្នលង្ទ្វា រថ្នបុ្គ្គល ព្ពាោះថាក្នុង្
បុ្គ្គលឬក្នុង្វត្ថុ១ រចមង្ជាអារមេណ៍បានព្ចើនអារមេណ៍ ដចូបុ្គ្គលមាន ក់្
មានរបូ្សាអ ត្ សាំព ង្ពពីោោះ គ្ជឺាឥោា រមេណ៍ ចត្កាលពពាលដល់ធមាេ        
រមេណ៍ (អារមេណ៍ផលូវចតិ្ត) ពហើយ បុ្គ្គលអ្នក្មានរបូ្សាអ ត្ សាំព ង្ពពីោោះ
ពនាោះ មានចតិ្តពថាក្ទ្វប្ រងឹ្រសូ ្ប្ក្ប្អ្កុ្សលក្មេ។ អារមេណ៍ចដលមក្
ប្៉ាោះខទប់្ពនាោះ ក្ជ៏ាអ្នោិា រមេណ៍ ឬថាវត្ថុរប្ស់រប្រចដលសាអ ត្ ចត្ក្លនិមិនលអ 
ឬវត្ថុសាអ ត្ ចត្រសមិនលអ មិនគួ្រ្បាថាន ជាពដើម ក្ន៏យ័ពនោះ។ 
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ពចិ្ឆរណាកាលដចូពមតច? 

ការពចិ្ឆរណាកាល (ពវលា) ពនាោះគ្វឺត្ថុចត្មួយ ជួនកាលជា
ឥោា រមេណ៍ ជួនកាលជាអ្នោិា រមេណ៍ ដចូ្ពោះពុទធជាមាច ស់រប្ស់ពយើង្
ទ្វាំង្ឡាយ ពៅពពលជា្ពោះពពាធសិត្ា ប្ាំពពញទុក្ករក្រិយិ មិនពសាយ្ពោះ
្ក្យហាររហូត្ដល់្ពោះវរកាយសគមសាគ ាំង្ ក្នុង្កាលពនាោះអ្នក្ចដលបាន
ពឃើញ ក្ព៏ក្ើត្អ្នោិា រមេណ៍ កាល្ពោះពពាធសិត្ា បាន្តាស់នវូអ្នតុ្តរសមាេ
សពមាព ធញិ្ញា ណពហើយ ក្នុង្កាលពនាោះ ្ពោះអ្ង្គបាន្ប្កាសសចចធម៌ ពធា ើឱ្យ
សត្ាពលាក្ពពញចតិ្ត ក្នុង្កាលពនាោះជាឥោា រមេណ៍ ជាទសសនានតុ្តរយិៈ ្ពោះ
អ្ង្គុលិមាល៍កាលសព្មចជា្ពោះអ្រហនតពហើយ បានពធា ើ្ ប្ពយជនដ៍ល់
មហាជនដព៏្ចើន មានការតាាំង្សចចៈ ពធា ើឱ្យការ្ប្សូត្បុ្្ត្ង្គយ ជាពហត្ុ
ឱ្យពក្ើត្សាធុការព្ចើន កាលពនាោះក្ជ៏ាឥោា រមេណ៍។ 

អធិរាយរថ្នថម្ 

តាមធមេតា ការទទួលអារមេណ៍រប្ស់វថិចីតិ្ត ចត្ង្្ប្្ពតឹ្តពៅដចូ
តាោង្ខ្មង្ពលើ ប្៉ាុចនតមានក្រណីខលោះ ពធា ើឱ្យមានត្ទ្វលមពណចតិ្តមិនអាច
ពក្ើត្ត្ពជីវនចតិ្តបាន (ក្នុង្មហនាត រមេណវថិ)ី ព្ពាោះពវទនាចដល្ប្ក្ប្
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ជាមួយនងឹ្ជវនចតិ្ត នងិ្ពវទនាចដល្ប្ក្ប្ជាមួយត្ទ្វលមពណចតិ្ត ឬ     
េវង្គចតិ្ត មានសភាពជាប្ដបិ្ក្ខដល់រន  នងឹ្រន ដចូជាពវទនាក្នុង្ជវន័ចតិ្ត
ជាពសាមនសស ដពូចនោះពហើយពសាមនសសត្ទ្វលមពណចតិ្ត ឬពសាមនសស       
េវង្គចតិ្ត ក្ព៏ក្ើត្ត្ពពីទ្វសជវន័ ចដល្ប្ក្ប្ជាមួយ នងឹ្ពទ្វមនសសពវទនា
មិនបាន ព្ពាោះសភាវពសាយអារមេណ៍ពនោះ ្ប្្ពតឹ្តពៅក្នុង្លក្ខណៈផទុយ
រន  ដចូជាក្ាំពុង្យាំ ពហើយពសើចភាល មពនាោះមិនអាច្ប្្ពតឹ្តពៅបាន ទ្វល់ចត្
បាត់្យាំ មួយស្សប្ក់្ពទើប្អាចពសើចបាន។ 

ដពូចនោះក្នុង្រវាង្ថ្នពទ្វមនសសពវទនា នងិ្ពសាមនសសពវទនាពនោះ 
្ត្ូវមានចតិ្តពពិសសមួយ្ប្ពេទ (ចដលពក្ើត្្ពមនងឹ្ឧពប្កាខ ពវទនា) 
ចូលមក្ពធា ើនាទីសមពនធរវាង្ពវទនាទ្វាំង្ពរីពនោះបាន ចតិ្តពពិសស្ប្ពេទ
ពនោះ មានពឈាេ ោះថា អាគ្នតុក្េវង្គ (ជាេវង្គចតិ្តថេ)ី មួយ្ប្ពេទ ពធា ើនាទី
ស្មួលឱ្យវថិពីនោះ្ប្្ពតឹ្តពៅបាន អាគ្នតកុ្េវង្គពនោះពុាំទទួលេវង្គថេកី្នុង្វថិី
ពនោះព ើយ ចថមទ្វាំង្មិនបានទទួលអារមេណ៍ច្ឆស់ (ក្មាេ រមេណ៍            
ក្មេនមិិតាត រមេណ៍ ឬ គ្ត្និមិិតាត រមេណ៍) ដចូអារមេណ៍រប្ស់មូលេវង្គពទ។ 

ប្៉ាុចនតអាគ្នតកុ្េវង្គពនោះ ចត្ង្ចត្ទទួលអារមេណ៍ ៦ យ៉ា ង្ ៗ ណា
នមួីយ ចដលធាល ប់្មានភាពជាំនាញមក្ពហើយក្នុង្េពពនោះ អាគ្នតកុ្េវង្គចតិ្ត
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ពនោះជាចតិ្ត្ប្ពេទឧពប្កាខ សនតរីណកុ្សលវបិាក្ចតិ្ត ឬឧពប្កាខ មហាវបិាក្
ចតិ្តដងួ្ណាមួយ ចដលពធា ើនាទីក្នុង្រវាង្ពទ្វសជវន័ នងិ្ពសាមនសសត្ទ្វល
មពណ ឬពសាមនសសមូលេវង្គ។ 

អាគ្នតកុ្េវង្គ ចដល្បាក្ដបាន្ត្ូវ្ប្ក្ប្ពោយអ្ង្គ ៣ ្ប្ការគ្ ឺ

ក្.បុ្គ្គលពនាោះប្ដសិនធពិោយពសាមនសសមហាវបិាក្ 

ខ.អារមេណ៍ចដលក្ាំពុង្្ប្សពាពនាោះជាអ្ត្ឥិោា រមេណ៍  

គ្.ជវនចដលពសាយអារមេណ៍ពនាោះ ជាពទ្វសជវន័។ 

បុ្គ្គលអ្នក្ប្ដសិនធពិោយពសាមនសសមហាវបិាក្ ៤ ដួង្ៗ ណាមួយ 
កាលពប្ើបាន្ប្សពាអារមេណ៍លអថ្្ក្ចលង្ជាអ្ត្ឥិោា រមេណ៍ ប្៉ាុចនតពសចក្ត ី
ព្កាធពក្ើត្ព ើង្មិនពពញចតិ្ត ពធា ើឱ្យពទ្វសជវន័ពក្ើត្។ តាមធមេតាកាល
ពប្ើ្ប្សពាអារមេណ៍ជាអ្ត្ឥិោា រមេណ៍      ត្ទ្វលមពណចដលជាពសាមនសស
រចមង្ពក្ើត្ត្ពជីវន័ ចត្ពប្ើជវនជាពទ្វមនសសពហើយ ពសាមនសសត្ទ្វ-   
លមពណចតិ្តក្ព៏ក្ើត្ព ើង្ ត្ពជីវន័ពនាោះមិនបាន ពប្ើធាល ក់្ចុោះកាន់មូលេវង្គ 
(ពសាមនសសមហាវបិាក្) ក្មិ៏នបានដចូរន  ដពូចនោះពហើយ ច្ឆាំបាច់្ត្ូវមាន
ឧពប្កាខ សនតរីណកុ្សលវបិាក្ចតិ្ត ឬ ឧពប្កាខ មហាវបិាក្ចតិ្តដងួ្ណាមួយ
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្បាក្ដព ើង្ ពធា ើនាទីជាអាគ្នតកុ្េវង្គ ត្ពជីវនចតិ្តពនាោះ បានមួយខណៈជា
មុនសិនពទើប្រលត់្ពៅ ពទើប្មូលេវង្គចដលជាពសាមនសស ពក្ើត្ត្ពី
អាគ្នតកុ្េវង្គបាន។ 

២.ម្ហនាោ រម្មណ៍ 

(អារមេណ៍ធាំ) 

មហនាត រមេណ៍ ពលាក្ចចក្ជា ៦ ្ប្ពេទ 

១.ចក្ខទុ្វា រកិ្ម្ហនាោ រម្មណវិងី មានអ្ត្តី្េវង្គ២ ខណៈ មិនមាន
អាគ្នតកុ្េវង្គ មានកាមជវន២៧ (ពវៀរពទ្វសជវន២) ចដលពក្ើត្ក្នុង្   
ប្ញ្ចពវាការេូមិ២៦។ 

២.ចក្ខទុ្វា រកិ្ម្ហនាោ រម្មណវិងី មានអ្ត្តី្េវង្គ ២ ខណៈ មិនមាន
អាគ្នតកុ្េវង្គមានពទ្វសជវន ២ ចដលពក្ើត្ក្នុង្កាមេូមិ ១១។  

៣.ចក្ខទុ្វា រកិ្ម្ហនាោ រម្មណវិងី មានអ្ត្តី្េវង្គ ២ ខណៈ មាន
អាគ្នតកុ្េវង្គមានពទ្វសជវន ២ ចដលពក្ើត្ក្នុង្កាមសុគ្ត្ ិ៧។ 
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៤.ចក្ខទុ្វា រកិ្ម្ហនាោ រម្មណវិងី មានអ្ត្តី្េវង្គ ៣  ខណៈ មិនមាន
អាគ្នតកុ្េវង្គមានកាមជវន័ ២៧ (ពវៀរពទ្វសជវន័២) ចដលពក្ើត្ក្នុង្    
ប្ញ្ចពវាការេូមិ២៦។  

៥.ចក្ខទុ្វា រកិ្ម្ហនាោ រម្មណវិងី មានអ្ត្តី្េវង្គ ៣  ខណៈ មិនមាន
អាគ្នតកុ្េវង្គ មានពទ្វសជវន័ ២ ចដលពក្ើត្ក្នុង្កាមេូមិ ១១។ 

៦.ចក្ខទុ្វា រកិ្ម្ហនាោ រម្មណវិងី មានអ្ត្តី្េវង្គ ៣ ខណៈ មាន
អាគ្នតកុ្េវង្គ មានពទ្វសជវន័២ ចដលពក្ើត្ក្នុង្កាមសុគ្ត្ ិ៧។ 

វិងីេី ១ 

ចតិ្តផុត្វថិ ី

១ 
២ 
៣ 
៤ 

អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
េវង្គចលនៈ 
េវង្គុប្បពចាទៈ 

 
 
 

៥ 
៦ 
៧ 

ប្ញ្ចទ្វា ោវជជនៈ 
ប្ញ្ចវញិ្ញា ណ 
សមបដចិានន 

ប្ញ្ចពវាការ  

េវង្គ ១៥ 
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វថិចីតិ្ត 

៨ 
៩ 
១០ 
១១ 
១២ 
១៣ 
១៤ 
១៥ 
១៦ 

សនតរីណៈ 
ពវាដាពានៈ 
ជវន  
ជវន 
ជវន 
ជវន 
ជវន  
ជវន 
ជវន 
េវង្គ ១៧ 

ផុត្វថិ ី ០ េវង្គបាត្ 
ថ្ចក្ត្ោយរុគ្គេជាត្ែើម្(វិងីព្រត្ភេេី១) 

ត្ោយរុគ្គេ ដកើត្ដល់បុគ្គល ៨ ពួកគឺ្ បុថុជជៃ៤ អរយិបុគ្គល៤ 
ដកើត្ដ ើង្របស់ជវៃ័តាម្សម្គួ្រដល់បុគ្គលៃិង្ភូម្។ិ 

ត្ោយភូម្ិ ដកើត្បាៃកនុង្បញ្ច ដោការភូម្២ិ៦ គឺ្កាម្ភូម្១ិ១ រូបភូម្ិ
១៥ (ដវៀរអសញ្ញ ីសត្តភូម្)ិ។ 

 

កាម្ជវន ២៧    (ដវៀរ
ដោសជវៃ២) 
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ត្ោយអងគធម្៌ររម្តថ ភវង្គមុ្ៃៃិង្ដរកាយ បាៃដល់បញ្ច ដោការ   
ភវង្គ១៥។ 

ត្ោយអារម្មណ៍ ភវង្គមុ្ៃៃិង្ភវង្គដរកាយដបើជាកាម្ភវង្គ១០ មាៃ         
កមាម ៃិម្តិ្ត គ្តិ្ៃិម្តិ្ត ជាអារម្មណ៍ទទួលពីឆោវ រកិម្រណាសៃនជវៃកនុង្
ភពមុ្ៃកនុង្ដពលជិត្ស្លា ប។់ 

ត្ោយវតថុ ចក្ខុវញិ្ញា ណ២ អាស្ស័យចក្ខុវត្ថុ ពៅសល់អាស្ស័យហទយវត្ថុ 
(វថិី្ ប្ពេទទី២ ៣ ៤ ៥ ៦ ក្ដ៏ចូវថិពីនោះ)។ 

វិងីេី ២ 

ចតិ្តផុត្វថិ ី

១ 
២ 
៣ 
៤ 

អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
េវង្គចលនៈ 
េវង្គុប្បពចាទៈ 

 
 
 

៥ 
៦ 
៧ 

ប្ញ្ចទ្វា ោវជជនៈ 
ប្ញ្ចវញិ្ញា ណ 
សមបដចិានន 

 

កាមឧពប្កាខ េវង្គ៦ 
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វថិចីតិ្ត 

៨ 
៩ 
១០ 
១១ 
១២ 
១៣ 
១៤ 
១៥ 
១៦ 

សនតរីណៈ 
ពវាដាពាន 
ជវន  
ជវន 
ជវន 
ជវន 
ជវន  
ជវន 
ជវន 
េវង្គ ១៧ 

ផុត្វថិ ី ០ េវង្គបាត្ 
ថ្ចក្ត្ោយរុគ្គេជាត្ែើម្(វិងីព្រត្ភេេ២ី) 

ត្ោយរុគ្គេ ដកើត្ដល់បុគ្គល ៦ ពួកគឺ្ បុថុជជៃ៤ អរយិបុគ្គលខាង្
ដរកាម្២ ដកើត្ដ ើង្របស់ជវៃ័តាម្សម្គួ្រដល់បុគ្គលៃិង្ភូម្។ិ 

ត្ោយភូម្ិ ដកើត្បាៃកនុង្កាម្ភូម្ ិ១១។ 

 

 

ដោសជវៃ ២ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

ត្ោយអងគធម្៌ររម្តថ ភវង្គមុ្ៃៃិង្េវង្គដរកាយ បាៃដល់ កាម្
ឧដបកាា  ភវង្គ៦។ 

ត្ោយអារម្មណ៍ ភវង្គមុ្ៃៃិង្េវង្គដរកាយដូច្វថីិរបដភទទី១។ វថីិ
ដៃុះ មាៃអតិ្ឥដឋៈ ឥដឋម្ជឈត្តៈ អៃិដឋៈ។ 

ត្ោយវតថ ុភវង្គមុ្ៃៃិង្េវង្គដរកាយដូច្វថីិទី១។ 

វិងីេី ៣ 

ចតិ្តផុត្វថិ ី

១ 
២ 
៣ 
៤ 

អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
េវង្គចលនៈ 
េវង្គុប្បពចាទៈ 

 
 
 
 

វថិចីតិ្ត 

៥ 
៦ 
៧ 
៨ 
៩ 

ប្ញ្ចទ្វា ោវជជនៈ 
ប្ញ្ចវញិ្ញា ណ 
សមបដចិានន 
សនតរីណៈ 
ពវាដាពានៈ 

កាមពសាមនសសេវង្គ ៤ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

១០ 
១១ 
១២ 
១៣ 
១៤ 
១៥ 
១៦ 

ជវន  
ជវន 
ជវន 
ជវន 
ជវន  
ជវន 
ជវន 
អាគ្នតកុ្េវង្គ (កាមឧពប្កាខ េវង្គ ៦) ១៧ 

ផុត្វថិ ី ០ េវង្គបាត្ 
ថ្ចក្ត្ោយរុគ្គេជាត្ែើម្(វិងីព្រត្ភេេី៣) 

ត្ោយរុគ្គេ ដកើត្ដល់បុគ្គល ៤ ពួកគឺ្ ទវិដហតុ្ក១ តិ្ដហតុ្ក១ 
ដស្លតាបៃនបុគ្គល១ សកោគាម្បុិគ្គល១។ 

ត្ោយភូម្ិ ដកើត្បាៃកនុង្កាម្សុគ្តិ្ ៧។ 

ត្ោយអងគធម្៌ររម្តថ េវង្គមុននងិ្េវង្គព្កាយ បានដល់ កាម
ពសាមនសសេវង្គ៤ ពហើយចតិ្តចដលពធា ើេវង្គក្ចិចពនាោះ ចដលបានដល់ កាម
ឧពប្កាខ េវង្គ៦។ 

 

ដោសជវៃ័ ២ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

ត្ោយអារម្មណ៍ េវង្គមុននងិ្េវង្គព្កាយដចូវថិី្ ប្ពេទទី១ ចតិ្តពធា ើ
អាគ្នតកុ្េវង្គ មានអារមេណ៍៦ ជាកាមធម៌ចត្មយ៉ា ង្ ធាល ប់្ជាំនាញពហើយក្នុង្
េពពនោះ។ វថិពីនោះមាន អ្ត្ឥិដាៈ ឥដាមជឈត្តៈ ឬអ្នដិាៈ។ 

ត្ោយវតថ ុភវង្គមុ្ៃៃិង្ភវង្គដរកាយដូច្វថីិទី១ម្ដរ។ 

វិងីេី ៤ 

 
 
ចតិ្តផុត្វថិ ី

១ 
២ 
៣ 
៤ 
៥ 

អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
េវង្គចលនៈ 
េវង្គុប្បពចាទៈ 

 
 
 
 
វថិចីតិ្ត 

៦ 
៧ 
៨ 
៩ 
១០ 
១១ 

ប្ញ្ចទ្វា ោវជជនៈ 
ប្ញ្ចវញិ្ញា ណ 
សមបដចិានន 
សនតរីណៈ 
ពវាដាពានៈ 
ជវន  

 

បញ្ច ដោការភវង្គ ១៥ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

១២ 
១៣ 
១៤ 
១៥ 
១៦ 
១៧ 

ជវន 
ជវន 
ជវន 
ជវន  
ជវន 
ជវន 

ផុត្វថិ ី ០ េវង្គបាត្ 
វិងីេី ៥ 

ចតិ្តផុត្វថិ ី

១ 
២ 
៣ 
៤ 
៥ 

អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
េវង្គចលនៈ 
េវង្គុប្បពចាទៈ 

 
 
 
 

៦ 
៧ 
៨ 
៩ 

ប្ញ្ចទ្វា ោវជជនៈ 
ប្ញ្ចវញិ្ញា ណ 
សមបដចិានន 
សនតរីណៈ 

 

កាម្ជវន ២៧  (ដវៀរ
ដោសជវៃ ២) 

 

កាម្ឧដបកាា ភវង្គ ៦ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

វថិចីតិ្ត ១០ 
១១ 
១២ 
១៣ 
១៤ 
១៥ 
១៦ 
១៧ 

ពវាដាពានៈ 
ជវន  
ជវន 
ជវន 
ជវន 
ជវន  
ជវន 
ជវន 

ផុត្វថិ ី ០ េវង្គបាត្ 
វិងីេី ៦ 

ចតិ្តផុត្វថិ ី

១ 
២ 
៣ 
៤ 
៥ 

អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
េវង្គចលនៈ 
េវង្គុប្បពចាទៈ 

 

 

ដោសជវៃ័ ២ 

 

កាម្ដស្លម្ៃសសភវង្គ ៤ 
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វថិចីតិ្ត 

៦ 
៧ 
៨ 
៩ 
១០ 
១១ 
១២ 
១៣ 
១៤ 
១៥ 
១៦ 
១៧ 

 

ប្ញ្ចទ្វា ោវជជនៈ 
ប្ញ្ចវញិ្ញា ណ 
សមបដចិានន 
សនតរីណៈ 
ពវាដាពានៈ 
ជវន  
ជវន 
ជវន 
ជវន 
ជវន  
ជវន 
ជវន 
អាគ្នតកុ្េវង្គ 

ផុត្វថិ ី ០ េវង្គបាត្ 
វថីី្ ប្ពេទទី៤-៥-៦ ពោយបុ្គ្គលជាពដើមដចូ្ប្ពេទទី១-២-៣ចដ។ 

 

 

 

ដោសជវៃ័ ២ 
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៣.ររតិោ រម្មណ៍ 

(អារមេណ៍ត្ូច) 

ចក្ខុទ្វា រកិ្ ប្រតិាត រមេណ៍មាន ៦ ្ប្ពេទ 

១.ចក្ខុទ្វា រកិ្ ប្រតិាត រមេណ៍ ចដលមានអ្ត្តី្េវង្គ ៤  ខណៈ ជាពវាដាពានវារៈ។ 

២.ចក្ខុទ្វា រកិ្ ប្រតិាត រមេណ៍ ចដលមានអ្ត្តី្េវង្គ ៥  ខណៈ ជាពវាដាពានវារៈ។ 
៣.ចក្ខុទ្វា រកិ្ ប្រតិាត រមេណ៍ ចដលមានអ្ត្តី្េវង្គ ៦ ខណៈ ជាពវាដាពានវារៈ។ 

៤.ចក្ខុទ្វា រកិ្ ប្រតិាត រមេណ៍ ចដលមានអ្ត្តី្េវង្គ ៧  ខណៈ ជាពវាដាពានវារៈ។ 

៥.ចក្ខុទ្វា រកិ្ ប្រតិាត រមេណ៍ ចដលមានអ្ត្តី្េវង្គ ៨ ខណៈ ជាពវាដាពានវារៈ។ 

៦.ចក្ខុទ្វា រកិ្ ប្រតិាត រមេណ៍ ចដលមានអ្ត្តី្េវង្គ ៩  ខណៈ ជាពវាដាពានវារៈ។ 

វិងីេី ១ 

ចតិ្តផុត្វថិ ី

១ 
២ 
៣ 
៤ 

អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 

បញ្ច ដោការភវង្គ១៥ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

៥ 
៦ 

េវង្គចលនៈ 
េវង្គុប្បពចាទៈ 

 
 
 
 

វថិចីតិ្ត 

៧ 
៨ 
៩ 
១០ 
១១ 
១២ 
១៣ 
១៤ 
១៥ 
១៦ 
១៧ 

ប្ញ្ចទ្វា ោវជជនៈ 
ប្ញ្ចវញិ្ញា ណ 
សមបដចិានន 
សនតរីណៈ 
ពវាដាពានៈ 
ពវាដាពានៈ 
ពវាដាពានៈ 
េវង្គ 
េវង្គ 
េវង្គ 
េវង្គ 

ផុត្វថិ ី ០ េវង្គបាត្ 
ថ្ចក្ត្ោយរុគ្គេជាត្ែើម្(វិងីព្រត្ភេេី១) 

ត្ោយរុគ្គេ ដកើត្ដល់បុគ្គល ៨ ពួក។ 

ត្ោយភូម្ិ ដកើត្បាៃកនុង្បញ្ច ដោការភូម្២ិ៦។ 
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ត្ោយអងគធម្៌ររម្តថ ភវង្គមុ្ៃៃិង្ភវង្គដរកាយ បាៃដល់         
បញ្ច ដោការភវង្គចិ្ត្ត ១៥ អារស័យតាម្បុគ្គល។ 

ត្ោយអារម្មណ៍ ភវង្គមុ្ៃៃិង្ភវង្គដរកាយដូច្ច្កាុោវ រកិម្ហន្តត -         
រម្មណ៍វថីិរបដភទទី១ វថីិដៃុះមាៃ អតិ្ឥដឋៈ ឥដឋម្ជឈត្តៈ ឬអៃិដឋៈ។ 

ត្ោយវតថុ ច្កាុវញិ្ញញ ណចិ្ត្ត ២ អារស័យច្កាុវត្ថុ ចិ្ត្តម្ដលដៅសល់
អារស័យហទយវត្ថុ។ 

ចំ្ណាំ៖ កនុង្វថីិរបដភទទី២-៣-៤-៥-៦ ដោលដោយវត្ថុដូច្វថីិទី១។ 

វថីិរបដភទទី២-៣-៤-៥-៦ ដោលដោយបុគ្គលជាដដើម្រហូត្ដល់វត្ថុ
ដូច្វថីិរបដភទទី១ រគ្បរ់បការ ដផសង្គាន រត្ង្ម់ាៃអតី្ត្ភវង្គដកើត្ដ ើង្ 
៥-៦-៧-៨-៩ ខណៈប ុដណាណ ុះ (សរមាបវ់ថីិរបដភទទី២-៣-៤-៥ ដោដឋ-
ពវៃចិ្ត្តដកើត្៣ខណៈ។ វថីិរបដភទទី៦ វញិដន្តុះដោដឋពវៃចិ្ត្ត២ខណៈ។  

កនុង្ដស្លត្ោវ រកិវថីិោងំ្ ៦ ជាដដើម្រហូត្ដល់កាយោវ រកិវថីិោងំ្
៦ របដភទ ករ៏បរពឹត្តដៅកនុង្ទំៃង្ដូច្ជាម្យួច្កាុោវ រកិវថីិោងំ្៦ 
របដភទដៃុះ ដផសង្គាន រត្ង្ឃ់ាៃោវ រកិវថីិជាដដើម្រហូត្ដល់កាយោវ រកិវថីិ
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ោងំ្ដន្តុះ ម្ៃិដកើត្បាៃកនុង្រូបភូម្។ិ ដូដច្នុះ កាលដោលដោយភូម្ ិអង្គ
ធម្ៃិ៌ង្ដោលដោយអារម្មណ៍កនុង្វថីិោងំ្៣ ដន្តុះ ម្ៃិរតូ្វដោលដោយ
រូបភូម្ ិ រូបភវង្គ ៃិង្បញ្ញត្តិកម្មៃិម្តិ្តធមាម រម្មណ៍ោកទ់ង្ៃឹង្កម្មោឋ ៃ
ណាម្យួដ ើយ។ ដរៅអំពីដៃុះកនុង្បរតិាត រម្មណ៍ោងំ្អស់ម្ៃិមាៃ
អាគ្ៃតុកភវង្គ ដរោុះម្ៃិម្ម្ៃជាវថីិម្ដលជាជវៃោរៈ ប ុម្ៃតជាវថីិម្ដលជា
ដោដឋពវៃោរៈ ដពូចនោះ ពទើប្មិនមានអាគ្នតកុ្េវង្គ។ 

វិងីេី ២ 

ចតិ្តផុត្វថិ ី

១ 
២ 
៣ 
៤ 
៥ 
៦ 
៧ 

អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
េវង្គចលនៈ 
េវង្គុប្បពចាទៈ 

 
 

៨ 
៩ 

ប្ញ្ចទ្វា ោវជជនៈ 
ប្ញ្ចវញិ្ញា ណ 

 

បញ្ច ដោការភវង្គ ១៥ 
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វថិចីតិ្ត 

១០ 
១១ 
១២ 
១៣ 
១៤ 
១៥ 
១៦ 
១៧ 

សមបដចិានន 
សនតរីណៈ 
ពវាដាពានៈ 
ពវាដាពានៈ 
ពវាដាពានៈ 
េវង្គ 
 េវង្គ 
េវង្គ 

ផុត្វថិ ី ០ េវង្គបាត្ 
វិងីេី ៣ 

ចតិ្តផុត្វថិ ី

១ 
២ 
៣ 
៤ 
៥ 
៦ 
៧ 

អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
េវង្គចលនៈ 

 

 

បញ្ច ដោការភវង្គ ១៥ 
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៨ េវង្គុប្បពចាទៈ 

 
 
 
 

វថិចីតិ្ត 

៩ 
១០ 
១១ 
១២ 
១៣ 
១៤ 
១៥ 
១៦ 
១៧ 

ប្ញ្ចទ្វា ោវជជនៈ 
ប្ញ្ចវញិ្ញា ណ 
សមបដចិានន 
សនតរីណៈ 
ពវាដាពានៈ 
ពវាដាពានៈ 
ពវាដាពានៈ 
េវង្គ 
េវង្គ 

ផុត្វថិ ី ០ េវង្គបាត្ 
វិងីេី ៤ 

ចតិ្តផុត្វថិ ី ១ 
២ 
៣ 
៤ 
៥ 

អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 

 

បញ្ច ដោការភវង្គ ១៥ 
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៦ 
៧ 
៨ 
៩ 

អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
េវង្គចលនៈ 
េវង្គុប្បពចាទៈ 

 
 
 
 
វថីិចិ្ត្ត 

១០ 
១១ 
១២ 
១៣ 
១៤ 
១៥ 
១៦ 
១៧ 

ប្ញ្ចទ្វា ោវជជនៈ 
ប្ញ្ចវញិ្ញា ណ 
សមបដចិានន 
សនតរីណៈ 
ពវាដាពានៈ 
ពវាដាពានៈ 
ពវាដាពានៈ 
េវង្គ 

ផុត្វថីិ ០ េវង្គបាត្ 
វិងីេី ៥ 

 
 
ចតិ្តផុត្វថិ ី

១ 
២ 
៣ 

អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
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៤ 
៥ 
៦ 
៧ 
៨ 
៩ 
១០ 

អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
េវង្គចលនៈ 
េវង្គុប្បពចាទៈ 

 
 
 
 

វថិចីតិ្ត 

១១ 
១២ 
១៣ 
១៤ 
១៥ 
១៦ 
១៧ 

ប្ញ្ចទ្វា ោវជជនៈ 
ប្ញ្ចវញិ្ញា ណ 
សមបដចិានន 
សនតរីណៈ 
ពវាដាពានៈ 
ពវាដាពានៈ 
ពវាដាពានៈ 

ផុត្វថិ ី ០ េវង្គបាត្ 
 

 

 

បញ្ច ដោការ 

ភវង្គ ១៥ 
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វិងីេី ៦ 

 
 

ចតិ្តផុត្វថិ ី

១ 
២ 
៣ 
៤ 
៥ 
៦ 
៧ 
៨ 
៩ 
១០ 
១១ 

អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
េវង្គចលនៈ 
េវង្គុប្បពចាទៈ 

 
 

វថិចីតិ្ត 

១២ 
១៣ 
១៤ 
១៥ 
១៦ 

ប្ញ្ចទ្វា ោវជជនៈ 
ប្ញ្ចវញិ្ញា ណ 
សមបដចិានន 
សនតរីណៈ 
ពវាដាពានៈ 

 

 

 

បញ្ច ដោការ 

ភវង្គ ១៥ 
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១៧ ពវាដាពានៈ 
ផុត្វថិ ី ០ េវង្គបាត្ 

៤.អតិររតិោ រម្មណ៍ 

(អារមេណ៍ត្ូចប្ាំផុត្) 

ចក្ខុទ្វា រកិ្ អ្ត្មិហនាត រមេណ៍មាន ៦ ឬ៧ ្ប្ពេទ 

១.ចក្ខុទ្វា រកិ្ អ្ត្បិ្រតិាត រមេណ៍ មានអ្ត្តី្េវង្គ ១០ ខណៈ ជាពមាឃវារៈ 

២.ចក្ខុទ្វា រកិ្ អ្ត្បិ្រតិាត រមេណ៍ មានអ្ត្តី្េវង្គ ១១ ខណៈជាពមាឃវារៈ 

៣.ចក្ខុទ្វា រកិ្ អ្ត្បិ្រតិាត រមេណ៍ មានអ្ត្តី្េវង្គ ១២ ខណៈជាដមាឃោរៈ 

៤.ចក្ខុទ្វា រកិ្ អ្ត្បិ្រតិាត រមេណ៍ មានអ្ត្តី្េវង្គ ១៣ ខណៈជាពមាឃវារៈ 

៥.ចក្ខុទ្វា រកិ្ អ្ត្បិ្រតិាត រមេណ៍ មានអ្ត្តី្េវង្គ ១៤ ខណៈជាពមាឃវារៈ 

៦.ចក្ខុទ្វា រកិ្ អ្ត្បិ្រតិាត រមេណ៍ មានអ្ត្តី្េវង្គ ១៥ ខណៈជាពមាឃវារៈ 

៧.ចក្ខុទ្វា រកិ្ អ្ត្បិ្រតិាត រមេណ៍ មានអ្ត្តី្េវង្គ ១៦ ខណៈជាពមាឃវារៈ 
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វិងីេី ១ 
 
 
 
 
ចតិ្តផុត្វថិ ី

១ 
២ 
៣ 
៤ 
៥ 
៦ 
៧ 
៨ 
៩ 
១០ 
១១ 
១២ 
១៣ 
១៤ 
១៥ 
១៦ 

អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
េវង្គចលនៈ 
េវង្គចលនៈ 
េវង្គ 

 
 

 

េវង្គ 
េវង្គ 
េវង្គ 

បញ្ច ដោការ 

ភវង្គ ១៥ 
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១៧ េវង្គ 

ផុត្វថិ ី ០ េវង្គបាត្ 
ថ្ចក្ត្ោយរុគ្គេជាត្ែើម្(វិងីព្រត្ភេេី១) 

ត្ោយរុគ្គេ ពក្ើត្ដល់បុ្គ្គល ៨ ពួក្។ 

ត្ោយភូម្ិ ពក្ើត្បានក្នុង្ប្ញ្ចពវាការេូមិ ២៦។ 

ត្ោយអងគធម្៌ររម្តថ េវង្គមុននងិ្ភវង្គព្កាយ បានដល់ ប្ញ្ច
ពវាការ    េវង្គចតិ្ត ១៥ អាស្ស័យតាមបុ្គ្គល។ 

ត្ោយអារម្មណ៍ េវង្គមុននងិ្ភវង្គព្កាយដចូចក្ខុទ្វា រកិ្មហនាត រមេណ 
វថិី្ ប្ពេទទី១។ 

ត្ោយវតថុ អាស្ស័យហទយវត្ថុទ្វាំង្អ្ស់។ 

ចាំណាាំ៖ ក្នុង្វថិី្ ប្ពេទទី២-៣-៤-៥-៦-៧  ពពាលពោយបុ្គ្គលជាពដើម 
ដចូ្ប្ពេទទី១ ពផសង្្ត្ង់្វថិទីី១ មានអ្ត្តី្េវង្គ១០។ ចាំចណក្វថិទីី២ 
ជាពដើមមានអ្ត្តី្េវង្គតាមលាំោប់្គ្ ឺ ១១-១២-១៣-១៤-១៥-១៦ 
ពហើយវថិទីី៧ មាន អ្ត្តី្េវង្គ១៦ ខណៈ មាន្ត្មឹេវង្គចលនៈ។  
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វិងីេី ២ 

 
 
 
 
 
ចតិ្តផុត្វថិ ី

 
 
 

១ 
២ 
៣ 
៤ 
៥ 
៦ 
៧ 
៨ 
៩ 
១០ 
១១ 
១២ 
១៣ 
១៤ 
១៥ 
១៦ 

អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
េវង្គចលនៈ 
េវង្គចលនៈ 
េវង្គ 
េវង្គ 
េវង្គ 

 

 

 

 

 

បញ្ច ដោការ 

ភវង្គ ១៥ 
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១៧ េវង្គ 

ផុត្វថិ ី ០ េវង្គបាត្ 
វិងីេី ៣ 

 
 
 
 
 
ចតិ្តផុត្វថិ ី
 
 
 

១ 
២ 
៣ 
៤ 
៥ 
៦ 
៧ 
៨ 
៩ 
១០ 
១១ 
១២ 
១៣ 

អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
េវង្គចលនៈ 

 

បញ្ច ដោការ 

ភវង្គ ១៥ 
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១៤ 
១៥ 
១៦ 
១៧ 

េវង្គចលនៈ 
េវង្គ 
េវង្គ 
េវង្គ 

ផុត្វថិ ី ០ េវង្គបាត្ 
វិងីេី ៤ 

 
 
 
 

 
ចតិ្តផុត្វថិ ី

 
 
 

១ 
២ 
៣ 
៤ 
៥ 
៦ 
៧ 
៨ 
៩ 
១០ 
១១ 

អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 

 

 

បញ្ច ដោការ 

ភវង្គ ១៥ 
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១២ 
១៣ 
១៤ 
១៥ 
១៦ 
១៧ 

អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
េវង្គចលនៈ 
េវង្គចលនៈ 
េវង្គ 
េវង្គ 

ផុត្វថិ ី ០ េវង្គបាត្ 
វិងីេី ៥ 

 
 
 
 
 
ចតិ្តផុត្វថិ ី
 
 
 

១ 
២ 
៣ 
៤ 
៥ 
៦ 
៧ 
៨ 
៩ 

អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 

 

បញ្ច ដោការ 

ភវង្គ ១៥ 
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១០ 
១១ 
១២ 
១៣ 
១៤ 
១៥ 
១៦ 
១៧ 

អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
េវង្គចលនៈ 
េវង្គចលនៈ 
េវង្គ 

ផុត្វថិ ី ០ េវង្គបាត្ 
វិងីេី ៦ 

 
 
 
 
 
ចតិ្តផុត្វថិ ី
 

១ 
២ 
៣ 
៤ 
៥ 
៦ 
៧ 

អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 

 

បញ្ច ដោការ 

ភវង្គ ១៥ 
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៨ 
៩ 
១០ 
១១ 
១២ 
១៣ 
១៤ 
១៥ 
១៦ 
១៧ 

អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
េវង្គចលនៈ 
េវង្គចលនៈ 

ផុត្វថិ ី ០ េវង្គបាត្ 
វិងីេី ៧ 

 
 
 
 
 

១ 
២ 
៣ 
៤ 
៥ 

អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 

បញ្ច ដោការភវង្គ ១៥ 
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ចតិ្តផុត្វថិ ី
 
 
 

៦ 
៧ 
៨ 
៩ 
១០ 
១១ 
១២ 
១៣ 
១៤ 
១៥ 
១៦ 
១៧ 

អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
េវង្គចលនៈ 

ផុត្វថិ ី ០ េវង្គបាត្ 
រមួវថិចីតិ្តចដលពក្ើត្ក្នុង្ទ្វា រមួយពោយសពង្ខប្មាន ១៥វថិ ី ពោយពសិាត រ 
មាន ២០ វថិ។ី 

ពប្ើរមួវថិកី្នុង្ទ្វា រ ៥ ពនាោះ ពោយសពង្ខប្មាន ៧៥ វថិ ី(១៥X៥) ពោយ
ពសិាត រមាន ១០០ វថិ ី(២០X៥)។ 
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សួរថា៖ អ្ត្បិ្រតិាត រមេណ៍ភាវៈជាវថិមិីនបានសព្មចព ើយ ពពាលគ្បឺាន
្ត្មឹេវង្គញ័រប្៉ាុពណាណ ោះ ពហត្ុដចូពមតចពទើប្ពៅថាតាមលាំោប់្ចតិ្តចដល
ចតិ្តចដលមានចត្េវង្គថា ជាអ្ត្បិ្រតិាត រមេណ៍វថិ?ី 

ពឆល ើយថា៖ លាំោប់្ចតិ្តមាន្ត្មឹចត្េវង្គប្៉ាុពណាណ ោះ ពលាក្ពៅថា               
អ្ត្បិ្រតិាត រមេណ៍ ពនាោះ្ត្មឹចត្ជាពវាហារប្៉ាុពណាណ ោះ មិនមានភាពជាវថិី
ព ើយ ពោយពហត្ុមក្្បាក្ដ្ត្មឹគ្នលង្ទ្វា រ ជាពហត្ុឱ្យេវង្គ្ប្្ពតឹ្តពៅ
ពោយមិន្ប្្ក្ត្ ីការញ័រពក្ើត្ពោយអ្ាំណាចថ្នការប្៉ាោះខទប់្រវាង្អារមេណ៍
នងិ្ប្សាទរបូ្ប្៉ាុពណាណ ោះ ពដើមបីសចមតង្ឱ្យពឃើញថា ពប្ើអារមេណ៍បានមក្
ដល់គ្នលង្ថ្នប្សាទរបូ្ពហើយ សូមបីអារមេណ៍មានអាយុពៅសល់ត្ចិប្ាំផុត្ 
ចត្ជាការញ័រថ្នេវង្គប្៉ាុពណាណ ោះក្ព៏ោយ។ 

ោរៈររេច់ិតោមាន ៤ គ្ឺ 

The thought process ending in fourfold 

១.អតិម្ហនាោ រម្មណ៍ ត្ទ្វលមពណវារៈ The very great object- the 

course (ending with) registration. 

២.ម្ហនាោ រម្មណ៍  ជវនវារៈ The Great Object - the course 

(ending with) javana. 
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៣.ររតិោ រម្មណ៍  ពវាដាពានវារៈ -The Slight Object - the course 

(ending with) determining. 

៤.អតិររតិោ រម្មណ៍  ពមាឃវារៈ។ The Very Slight Object - The 

futile course. 

ចរ់រញ្ចទ្វា រវិងី 

ម្ត្នាទ្វា រវិងី ៥២ វិងី 

មពនាទ្វា រវថិ ីគ្កឺារពក្ើត្ព ើង្ជាលាំោប់្ជាប់្ត្រន ថ្នចតិ្ត ពចត្សិក្តាមផលូវ
ចតិ្ត។ 

ម្ត្នាទ្វា រថ្ចក្ជា ២ វិងី 

 ១.កាមជវនមពនាទ្វា រវថិមីាន ៤៥ វថិ ី

 ២.អ្ប្បនាជវនមពនាទ្វា រវថិមីាន ៧ វថិ ី

វេូិតារមេណ៍ នងិ្ អ្វេូិតារមេណ៍ 

Clear object and Obscure Object 
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ររតិោជវនោរៈ 

(វារៈចដលមានជវនជាកាមាវចរ) 

 ្ប្សិនពប្ើ វេូិតារមេណ៍មក្ដល់គ្នលង្មពនាទ្វា រ ប្នាទ ប់្អ្ាំពពីនាោះពៅ 
កាលមានការរលត់្ពៅថ្នេវង្គចលនៈ មពនាទ្វា ោវជជនៈ នងិ្ជវន័ពហើយ 
វបិាក្ត្ទ្វលមពណៈ រចមង្្ប្្ពតឹ្តពៅប្នាទ ប់្អ្ាំពពីនាោះពៅក្ម៏ានការធាល ក់្
ចុោះកាន់េវង្គ ចត្ក្នុង្អ្វេូិតារមេណ៍ កាលមានការរលត់្ពៅថ្នជវន័ពហើយ 
នងឹ្មានចត្ការធាល ក់្ចុោះកាន់េវង្គចត្មយ៉ា ង្ មិនមានការពក្ើត្ព ើង្ថ្ន        
ត្ទ្វលមពណៈ។ 

 ប្ណាត កាមវថិទី្វាំង្ ២ គ្បឺ្ញ្ចទ្វា រវថិ១ី មពនាទ្វា រវថិ១ី ប្ញ្ចទ្វា រវថិី
មានអារមេណ៍្ត្មឹចត្ ៥ គ្ ឺ របូ្ សាំព ង្ ក្លនិ រស ពោដាពាៈ របូ្ទ្វាំង្ពនោះ
ក្ាំពុង្ពៅមានគ្បឺ្ចចុប្បននកាល។ 

 ចាំចណក្មពនាទ្វា រ ចដលជាកាមជវន ដងឹ្អារមេណ៍បាន ៦ យ៉ា ង្គ្ឺ
របូារមេណ៍ សទ្វទ រមេណ៍ គ្នាធ រមេណ៍ រសារមេណ៍ ពោដាពាា រមេណ៍ នងិ្ធមាេ       
រមេណ៍ បានដល់ ប្សាទរបូ្ ៥ សុខុមរបូ្ ១៦ ចតិ្ត៨៩ ពចត្សិក្ ៥២ នពិាា ន 
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ប្ញ្ាត្ត។ិ មពនាទ្វា រអាចដងឹ្អារមេណ៍បានទ្វាំង្អ្ស់ ទ្វាំង្ប្ចចុប្បនន   អ្ត្តី្ៈ 
អ្នាគ្ត្ នងិ្កាលវមុិតាត រមេណ៍។ 

េងគហោថាម្ត្នាទ្វា រ 

វិងីចិតោ និ តីត្ណវ ចិតោុរាទ្វ េត្េរតិ  

វិតថ ត្រន រត្នត្តថក្ ចតោ ឡេីវិភាវត្យ។  

 ក្នុង្មពនាទ្វា រពនោះ ប្ណឌ ិ ត្ពពាលវថិចីតិ្តទុក្ ៣ វថិបី្៉ា ុពណាណ ោះ ពពាល
ចតិ្តុប្ាទ គ្ពឺសចក្តពីក្ើត្ព ើង្ថ្នចតិ្តក្នុង្វថិ ី ១០ ខណៈ ពោយពសិាត រ 
ពលាក្្ប្កាសចតិ្តទុក្ ៤១ ដងួ្។ 

មពនាទ្វា រចដលជាកាមជវន័ពពាលពោយសពង្ខប្មាន ២ គ្ ឺ វេូិតារមេណ៍ 
នងិ្អ្វេូិតារមេណ៍។ ពពាលពោយវថិមីាន ៣ គ្ ឺ 

១.មពនាទ្វា ោវជជនៈ  ១ វថិ ី

២.ជវន័ទ្វាំង្ ៧   ១ វថិ ី

៣.ត្ទ្វលមពណៈ ២  ១ វថិ ី
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ពប្ើពពាលពោយចតិ្តុប្ាទមាន ១០ ខណៈគ្ ឺ

េវង្គចលនៈ     ចតិ្តផុត្វថិ ី

េវង្គុប្បពចាទៈ     ចតិ្តផុត្វថិ ី

១.មពនាទ្វា ោវជជនៈ   ១ ខណៈ 

២.ជវនដងួ្ទី១    ១ ខណៈ 

៣.ជវនដងួ្ទី២    ១ ខណៈ 

៤.ជវនដងួ្ទី៣    ១ ខណៈ 

៥.ជវនដងួ្ទី៤    ១ ខណៈ 

៦.ជវនដងួ្ទី៥    ១ ខណៈ 

៧.ជវនដងួ្ទី៦    ១ ខណៈ 

៨.ជវនដងួ្ទី៧    ១ ខណៈ 

៩.ត្ទ្វលមពណដងួ្ទី ១   ១ ខណៈ 
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១០.ត្ទ្វលមពណដងួ្ទី ២  ១ ខណៈ 

ចតិ្តចដលពក្ើត្ក្នុង្មពនាទ្វា រពនោះ មាន ៤១ ដងួ្ ពោយពវៀរទាិប្ញ្ចវញិ្ញា ណ 
១០ ដងួ្ នងិ្មពនាធាត្ុ ៣ ចដលសល់ ៤១ គ្ ឺ

១.អ្ពហត្ុក្ចតិ្ត (ចដលពៅសល់)  ៥ ដងួ្ 

២.អ្កុ្សលចតិ្ត     ១២ ដងួ្ 

៣.កាមពសាេណចតិ្ត    ២៤ ដងួ្ 

ប្រមត្ថទីប្នដីកីា ពពាលថា មពនាទ្វា រ្បាក្ដ២ ផលូវគ្ ឺសុទធមពនាទ្វា រវថិ ី១ 
អ្នពុនធក្មពនាទ្វា រវថិ១ី។ 

ត្ពាេត្ោយេេុធម្ត្នាទ្វា រវិងី 

A bare mind-door process 

សុទធមពនាទ្វា រវថិ ី ជាវថិចីដលមានអារមេណ៍មក្្បាក្ដតាមផលូវចតិ្តសុទធៗ 
ពោយអាស្ស័យពហត្ុយ៉ា ង្ណានមួីយៗ តាម្ពោះដកីាច្ឆរយពពាលមាន 
១៤ យ៉ា ង្  
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១.េិែឋត្ត ពោយអារមេណ៍ចដលធាល ប់្្បាក្ដពហើយ តាមប្ញ្ចទ្វា រ នងិ្
មពនាទ្វា រ។ 

២.េិែឋេម្ពនធត្ត ពោយទ្វក់្ទង្នងឹ្ការពឃើញ គ្ ឺ ពហត្ុពក្ើត្ព ើង្
ទ្វក់្ទង្នងឹ្អារមេណ៍ចដលធាល ប់្្បាក្ដ។ 

៣.េតុត្ត ពោយអារមេណ៍ចដលធាល ប់្សាត ប់្ ធាល ប់្ពរៀនមក្ពហើយ។ 

៤.េតុេម្ពនធត្ត ពោយទ្វក់្ទង្នងឹ្អារមេណ៍ចដលធាល ប់្សាត ប់្ ធាល ប់្
ពរៀនមក្ពហើយ។ 

៥.េទ្វធ យ ពោយពសចក្តពីជឿពអី្នក្ដថ្ទ។ 

៦.រចុិយា ពោយពសចក្តពីពញចតិ្តរប្ស់ខលួន។ 

៧.អាការររវិិតត្ក្កន ពោយគ្តិ្ដល់ពរឿង្ពផសង្ៗ។ 

៨.េិែឋិនិជានខនោិយា ពោយការ្ប្កាន់មាាំពោយទិដា។ិ 

៩.នានាក្ម្មរត្េន ពោយក្មាល ាំង្ថ្នក្មេពផសង្ៗ។ 

១០.នានាឥេធិរត្េន ពោយក្មាល ាំង្ថ្នប្្ទធិពផសង្ៗ។ 
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១១.ធាតុត្កាខ ភវត្េន ពោយធាត្ុក្ព្មើក្ មានទឹក្្ប្មាត់្ នងិ្
ពសលសេជាពដើម។ 

១២.ត្េវត្តរេាំហារវត្េន ពោយអ្ាំណាចពទវតាប្ណាត ល
ចតិ្ត។ 

១៣.អនុត្ពាធវត្េន ពោយការ្តាស់ដងឹ្។ 

១៤.រែិត្វធវត្េន ពោយការច្ឆក់្ធលុោះ។ 

េេុធម្ត្នាទ្វា រវិងី រចមង្្ប្្ពតឹ្តពៅក្នុង្អារមេណ៍ ៤ គឺ្ 

១.កាមាម រម្មណ៍ បានដល់ កាមចតិ្ត ៥៤ ពចត្សិក្៥២ រូប្ ២៨ ។ 

២.ម្ហគ្គតរម្មណ៍ បានដល់ មហគ្គត្ចតិ្ត ២៧ ពចត្សិក្ ៣៥។ 

៣.ត្ោក្តុោរារម្មណ៍ បានដល់ ពលាកុ្ត្តរចតិ្ត ៨ ពចត្សិក្ ៣៦ នងិ្
នពិាា ន១។ 

៤.រញ្ាតារម្មណ៍ បានដល់ ប្ញ្ាត្តពិផសង្ៗ។ 
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សុទធម្ដន្តោវ រវថីិ ៤ ៃិង្ោរៈ៤(2) 

១.អតិ្វភូិតារម្មណ៍  ត្ទ្វលមពណវារៈ 

២.វភូិតារម្មណ៍   ជវនវារៈ 

៣.អវភូិតារម្មណ៍  ពវាដាពានវារៈ 

៤.អតិ្អវភូិតារម្មណ៍  ពមាឃវារៈ។ 

 គ្ប្បី្ជាប្ថា ភាពថ្នអារមេណ៍ពឈាេ ោះថា អ្ត្វិេូិតារមេណ៍ ព្ពាោះ
អារមេណ៍ ឬចតិ្តមានក្មាល ាំង្ខ្មល ាំង្កាល ។ ពតិ្ចមន កាលពប្ើចតិ្តមានក្មាល ាំង្
ពខាយក្ព៏ោយ ឯអារមេណ៍មានក្មាល ាំង្ខ្មល ាំង្ ពោយ្ប្ពេទថ្នចផនដនីងិ្
េនាំជាពដើម ក្ព៏ឈាេ ោះថា អ្ត្វិេូិតារមេណ៍ចដរ។ មយ៉ា ង្ពទៀត្ កាលពប្ើចតិ្តមាន
ក្មាល ាំង្ខ្មល ាំង្កាល  ឯ្ពោះនពិាា នសូមបីលអ ិត្សុខុម ក្ព៏ឈាេ ោះថា អ្េវិេូិតារមេណ៍
ចដរ។ សូមបីក្នុង្អារមេណ៍ដថ្ទៗ ពទៀត្ក្ដ៏ចូរន ចដរ។ 

 

 
(២)បរដិច្ឆទទី៤ អ ុ៊ុំសុជា ៃងិ្ដបា  សុមា លី ទំ.៨៥ 
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កាម្ជវនម្ត្នាទ្វា រវិងីមាន ៤៥ គ្ឺ 

ក្.មិសសក្មពនាទ្វា រវថិ ី ត្ទនវុត្តកិ្មពនាទ្វា រវថិ ី ឬអ្នុពនធក្មពនាទ្វា រវថិី
មាន ៤ វថិ ី

ខ.សុទធមពនាទ្វា រវថិឬីកាមជវនសុទធមពនាទ្វា រវថិមីាន ៤១ វថិ ី

ម្ិេសក្ម្ត្នាទ្វា រវិងី ៤ វិងី ឬអនុរនធក្ម្ត្នាទ្វា រវិងី 

ជាកាមជវន័ពក្ើត្ប្នតពបី្ញ្ចទ្វា រវថិ ី

១.អតីតគ្គហណវិងី ជាវថិពីធា ើនាទីទទួលអ្ត្វិេូិត្ប្ញ្ញច រមេណ៍ ចដល
ជាអ្ត្តី្ៈ គ្បឺ្ញ្ញច រមេណ៍ចដល្បាក្ដចាស់ថ្្ក្ចលង្ ឬវេូិតារមេណ៍ចដល
ជាអ្ត្តី្ គ្បឺ្ញ្ញច រមេណ៍ចដល្បាក្ដចាស់លេមតាមផលូវចតិ្តពក្ើត្ពបី្ញ្ចទ្វា រ។ 

២.េម្ូហគ្គហណវិង ី ជាវថិពីធា ើនាទីរមួ្គ្ប់្ៗ ចាំចណក្រប្ស់អ្ត្ ិ  
វេូិត្ប្ញ្ញច រមេណ៍ចដលជាអ្ត្តី្ ឬវេូិត្ប្ញ្ញច រមេណ៍ចដលជាអ្ត្តី្ ចដល
ពក្ើត្ពអី្ត្តី្គ្គហណវថិ។ី 

៣.អតថគ្គហណវិងី ជាវថិពីធា ើនាទីទទួលរបូ្ោង្សណាា ន ចដលជាទី
តាាំង្រប្ស់ប្ញ្ញច រមេណ៍ ជាអ្ត្ថប្បញ្ាត្ត ិពក្ើត្ពសីមូហគ្គហណវថិ។ី 
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៤.នាម្គ្គហណវិងី ជាវថិទីទួលរបូ្ោង្សណាា នពនាោះៗ ចដលជានាម
ប្ញ្ាត្ត ិ្ ប្្ពតឹ្តពៅតាមពលាក្ពវាហារ ចដលពគ្សនេត្ព ើង្ស្មាប់្
នយិយរន  ពក្ើត្ពអី្ត្ថគ្គហណវថិ ីឬអ្ត្តី្គ្គហណវថិ។ី 

១.អតីតគ្គហណវិងី 

អតីតគ្គហណវិងីមាន ៥ ព្រត្ភេ 

១.អតីតគ្គហណវិងី ជាត្ទ្វលមពណវារៈ មានកាមជវនចតិ្ត ២៧ 
(ពវៀរពទ្វសជវន២) ជាវថិពីក្ើត្ត្ពអី្ត្មិហនាត រមេណវថិ។ី 

២.អតីតគ្គហណវិងី ជាត្ទ្វលមពណវារៈ មានពទ្វសជវនចតិ្ត ២ ជា
វថិពីក្ើត្ត្ពអី្ត្មិហនាត រមេណវថិ។ី 

៣.អតីតគ្គហណវិងី ជាជវនវារៈ មិនមានអាគ្នតុក្េវង្គ មានកាម
ជវន ២៧ (ពវៀរពទ្វសជវន២) ចដលពក្ើត្ក្នុង្របូ្េូមិ១៥ (ពវៀរអ្សញ្ាសត្ត
េូមិ) ជាវថិពីក្ើត្ប្នតពអី្ត្មិហនាត រមេណ៍ ឬមហនាត រមេណ៍វថិទី្វាំង្២ ប្៉ាុចនត
ពប្ើជាវថិចីដលពក្ើត្ក្នុង្កាមេូមិ១១ ្ត្ូវជាវថិពីក្ើត្ព ើង្ប្នតអ្ាំព ី           
មហនាត រមេណ៍ ចត្មយ៉ា ង្ប្៉ាុពណាណ ោះ ពទើប្នងឹ្ជាជវនវារៈមិនមានអាគ្នតកុ្      
េវង្គ នងិ្មិនមានត្ទ្វលមពណវារៈ។ 
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៤.អតីតគ្គហណវិងី ជាជវនវារៈ មិនមានអាគ្នតកុ្េវង្គ មានចត្
ពទ្វសជវនចតិ្ត ២ ពក្ើត្ក្នុង្កាមេូមិ១១។ 

៥.អតីតគ្គហណវិងី ជាជវនវារៈ មានអាគ្នតកុ្េវង្គ មានពទ្វស
ជវនចតិ្ត ២ ពក្ើត្ក្នុង្កាមសុគ្ត្៧ិ។ 

វិងីព្រត្ភេេី ១ 

ផុត្វថិ ី
១ 
២ 

េវង្គចលនៈ 
េវង្គុប្បពចាទៈ 

វថិចីតិ្ត 

៣ 
៤-១០ 
១១ 
១២ 

មពនាទ្វា ោវជជនៈ 
ជ.ជ.ជ.ជ.ជ.ជ.ជ. (កាមជន២៧) 
ត្ទ្វលមពណៈ 
ត្ទ្វលមពណៈ 

ផុត្វថិ ី ០ េវង្គបាត្ 
ថ្ចក្ត្ោយរុគ្គេជាត្ែើម្ វិងីេី១ 

១.ត្ោយរុគ្គេ ពក្ើត្ដល់បុ្គ្គល៨ ពួក្។ 

២.ត្ោយភូម្ិ ពក្ើត្បានក្នងុ្កាមេូមិ ១១។ 

កាម្ភវង្គ១០ 
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៣.ត្ោយអងគធម្៌ររម្តថ េវង្គមុននងិ្ព្កាយ បានដល់ កាមេវង្គ
១០។ 

៤.ត្ោយអារម្មណ៍ េវង្គមុននងិ្េវង្គព្កាយ មានអារមេណ៍៦ ពៅថា 
ក្មាេ រមេណ៍ ក្មេនមិិតាត រមេណ៍ គ្ត្និមិិតាត រមេណ៍ ចដលទទួលមក្ពឆីទ្វា រកិ្
មពនាទ្វា រមរណាសននជវន័មុនពពលជតិ្សាល ប់្។ វថិពីនោះមាន អ្ត្ឥិដាៈ       
ឥដាមជឈត្តៈ នងិ្  អ្នដិាៈ។ 

៥.ត្ោយវតថ ុវថិចីតិ្តពនោះអាស្ស័យហទយវត្ថុ (ចាំចណក្អ្ត្តី្គ្គហណវថិី

្ប្ពេទទី២-៣-៤-៥ ពពាលពោយវត្ថុដចូវថិពីនោះម្ដរ)។ 

វិងីព្រត្ភេេ២ី 

ផុត្វថិ ី
១ 
២ 

េវង្គចលនៈ 
េវង្គុប្បពចាទៈ 

 
វថិចីតិ្ត 

៣ 
៤-១០ 
១១ 
១២ 

មពនាទ្វា ោវជជនៈ 
ជ.ជ.ជ.ជ.ជ.ជ.ជ. (ពទ្វសជវន ២) 
ត្ទ្វលមពណ   
ត្ទ្វលមពណ 

កាម្ភវង្គ១០ 

កាម្ឧដបកាា ៦ 



ព្រះអភិធម្មក្នងុជីវិតព្រចាំថ្ងៃ   94 

ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

ផុត្វថិ ី ០ េវង្គបាត្ 
ថ្ចក្ត្ោយរុគ្គេជាត្ែើម្ វិងីេី២ 

១.ត្ោយរុគ្គេ ពក្ើត្ដល់បុ្គ្គល៦  ពួក្គ្ ឺបុ្ថុជជន៤ អ្រយិបុ្គ្គលខ្មង្
ព្កាម ២។ 

២.ត្ោយភូម្ិ ពក្ើត្បានក្នងុ្កាមេូមិ ១១។ 

៣.ត្ោយអងគធម្៌ររម្តថ េវង្គមុននងិ្េវង្គព្កាយ បានដល់ កាម   
េវង្គ១០។ 

៤.ត្ោយអារម្មណ៍ េវង្គមុននងិ្េវង្គព្កាយដូចអ្ត្តី្គ្គហណវថិី
្ប្ពេទទី១។ វថិពីនោះមានអ្ត្វិេូិតារមេណ៍ជាឥដាមជឈត្តៈ នងិ្អ្នដិាៈ។ 

៥.ត្ោយវតថ ុអាស្ស័យហទវត្ថុ។ 

វិងីព្រត្ភេេី៣ 

ផុត្វថិ ី
១ 
២ 

េវង្គចលនៈ 
េវង្គុប្បពចាទៈ 

បញ្ច ដោការភវង្គ១៥ 
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វថិចីតិ្ត 
៣ 

៤-១០ 
មពនាទ្វា ោវជជនៈ 
ជ.ជ.ជ.ជ.ជ.ជ.ជ. (កាមជវន ២៧ ពវៀរពទ្វស២) 

ផុត្វថិ ី ០ េវង្គបាត្ 
ថ្ចក្ត្ោយរុគ្គេជាត្ែើម្ វិងីេី៣ 

១.ត្ោយរុគ្គេ ពក្ើត្ដល់បុ្គ្គល ៨  ពួក្។ 

២.ត្ោយភូម្ិ ពក្ើត្បានក្នងុ្ប្ញ្ចពវាការេូមិ ២៦ (ពវៀរអ្សញ្ាី)។ 

៣.ត្ោយអងគធម្៌ររម្តថ េវង្គមុននងិ្ព្កាយ បានដល់ ប្ញ្ចពវាការ
េវង្គ១៥ ។ 

៤.ត្ោយអារម្មណ៍ េវង្គមុននងិ្េវង្គព្កាយបានដល់ កាមេវង្គ១០ 
មានអារមេណ៍ពៅថា ក្មេ ក្មេនមិិត្ត គ្ត្និមិិត្តជាអារមេណ៍ចដលបានទទួល
ពមីរណាសននជវន័ពពលជតិ្សាល ប់្។ ចាំចណក្របូ្េវង្គមានប្ញ្ាត្តធិមាេ រមេណ៍
ទ្វក់្ទង្នងឹ្ក្មេោា ន២៦ គ្កឺ្សិណ១០ អ្សុេ១០ ពកាោា សប្ញ្ាត្ត១ិ 
អានាបានប្ញ្ាត្ត១ិ សត្តប្បញ្ាត្ត៤ិ ចដលទទួលពមីពនាទ្វា រកិ្មរណាសនន    
ជវន័ក្នុង្េពមុននាពពលជតិ្សាល ប់្។ 
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៥.ត្ោយវតថ ុវថិពីនោះអាស្ស័យហទយវត្ថុ។ 

វិងីព្រត្ភេេី៤ 

ផុត្វថិ ី
១ 
២ 

េវង្គចលនៈ 
េវង្គុប្បពចាទៈ 

វថិចីតិ្ត 
៣ 

៤-១០ 
មពនាទ្វា ោវជជនៈ 
ជ.ជ.ជ.ជ.ជ.ជ.ជ. (ពទ្វសជវន ២)  

ផុត្វថិ ី ០ េវង្គបាត្ 
ថ្ចក្ត្ោយរុគ្គេជាត្ែើម្ វិងីេី៤ 

១.ត្ោយរុគ្គេ ពក្ើត្ដល់បុ្គ្គល៦  ពួក្គ្ ឺបុ្ថុជជន៤ អ្រយិបុ្គ្គលខ្មង្
ព្កាម ២។ 

២.ត្ោយភូម្ិ ពក្ើត្បានក្នងុ្កាមេូមិ១១។ 

៣.ត្ោយអងគធម្៌ររម្តថ េវង្គមុននងិ្ព្កាយ បានដល់ កាមឧពប្កាខ
េវង្គ៦។ 

កាម្ឧដបកាា ភវង្គ៦ 
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៤.ត្ោយអារម្មណ៍ េវង្គមុននងិ្េវង្គព្កាយដូចអ្ត្តី្គ្គហណវថិី
្ប្ពេទទី១។ វថិពីនោះមានពប្ើពក្ើត្ប្នតពចីក្ខុទ្វា រកិ្អ្ត្មិហនាត រមេណ៍ជា   
អ្ត្វិេូិតារមេណ៍ជាអ្ត្ឥិោា រមេណ៍ ពប្ើពក្ើត្ប្នតពចីក្ខុទ្វា រកិ្មហនាត រមេណ៍ជា       
វេូិតារមេណ៍ចដលជាអ្ត្ឥិដាៈ ឥដាមជឈត្តៈ នងិ្អ្នដិាៈ។ 

 ពប្ើពក្ើត្ត្ពចីក្ខទុ្វា រកិ្មហនាត រមេណ៍វថិ ី មានវេូិត្របូារមេណ៍ចដល
ជាអ្ត្ឥិដាៈ ឥដាមជឈត្តៈ ឬអ្នដិារបូារមេណ៍ចដលជាអ្ត្តី្ៈ។ 

៥.ត្ោយវតថ ុវថិពីនោះអាស្ស័យហទយវត្ថុ។ 

វិងីព្រត្ភេេី៥ 

ផុត្វថិ ី
១ 
២ 

េវង្គចលនៈ 
េវង្គុប្បពចាទៈ 

វថិចីតិ្ត 
៣ 

៤-១០ 
១១ 

មពនាទ្វា ោវជជនៈ 
ជ.ជ.ជ.ជ.ជ.ជ.ជ. (ពទ្វសជវន ២) 
អាគ្នតកុ្េវង្គ (៥/៦) 

ផុត្វថិ ី ០ េវង្គបាត្ 
 

កាម្ដស្លម្ៃសសភវង្គ៤ 
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ថ្ចក្ត្ោយរុគ្គេជាត្ែើម្ វិងីេី៥ 

១.ត្ោយរុគ្គេ ពក្ើត្ដល់បុ្គ្គល៤  ពួក្គ្ ឺ ទា ិពហត្កុ្១ ត្ពិហត្ុក្១  
អ្រយិផលបុ្គ្គលខ្មង្ព្កាម ២។ 

២.ត្ោយភូម្ិ ពក្ើត្បានក្នងុ្កាមសុគ្ត្េូិមិ ៧។ 

៣.ត្ោយអងគធម្៌ររម្តថ េវង្គមុននងិ្ព្កាយ បានដល់ កាម
ពសាមនសសេវង្គ៤។ វថិពីនោះពប្ើប្នតពចីក្ខុទ្វា រកិ្អ្ត្មិហនាត រមេណ៍ចតិ្តពធា ើ
នាទីអាគ្នតកុ្េវង្គពនាោះបានដល់កាមឧពប្កាខ េវង្គ៥ (ពវៀរឧពប្កាខ សនតរីណ
អ្កុ្សលវបិាក្១)។ ពប្ើពក្ើត្ប្នតពចីក្ខុទ្វា រកិ្មហនាត រមេណ៍អាគ្នតកុ្េវង្គ 
បានដល់ កាមឧពប្កាខ េវង្គ៦។ 

៤.ត្ោយអារម្មណ៍ េវង្គមុននងិ្េវង្គព្កាយដូចអ្ត្តី្គ្គហណវថិី
្ប្ពេទទី១។  ចាំចណក្ចតិ្តចដលពធា ើនាទីអាគ្នតកុ្េវង្គពនាោះ មានអារមេណ៍
៦ យ៉ា ង្ចដលជាកាមធម៌យ៉ា ង្ណាមួយ ចដលធាល ប់្មានភាពជាំនាញមក្
ពហើយក្នុង្េពពនោះមក្ជាអារមេណ៍។ 

៥.ត្ោយវតថ ុអាស្ស័យហទយវត្ថុពក្ើត្។ 
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២.េម្ូហគ្គហណវិង ី 

 សមូហគ្គហណវថិ ី ពក្ើត្ព ើង្ពធា ើនាទីរបួ្រមួអារមេណ៍ តាមប្ញ្ចទ្វា រ 
នងិ្អ្ត្តី្គ្គហណវថិ ី ពដើមបីឱ្យដងឹ្ពរឿង្ោ៉ាវនយ័ពសចក្ត ី ដចូការពមើលត្ួ
អ្ក្សរ នងិ្ត្ួស្សៈពផសង្ៗ ទ្វាំង្ពនោះអានយ៉ា ង្ណា មាននយ័ពសចក្តយី៉ា ង្
ណាជាពដើម សមូហគ្គហណវថិ ី ពៅមានប្រមត្ថជាអារមេណ៍ ចត្ជា            
អ្ត្តីារមេណ៍ ដចូរន នងឹ្អ្ត្តី្គ្គហណវថិចីដរ។ 

េម្ូហគ្គហណវិងីមាន ៥ 

១.េម្ូហគ្គហណវិងី ជាត្ទ្វលមពណវារៈ ចដលមានកាមជវន ២៧ 
(ពវៀរពទ្វសជវន២) 

២.េម្ូហគ្គហណវិង ីជាត្ទ្វលមពណវារៈ មានពទ្វសជវន ២។ 

៣.េម្ូហគ្គហណវិងី ជាជវនវារៈ មិនមានអាគ្នតកុ្េវង្គ មានកាម
ជវន ២៧ (ពវៀរពទ្វសជវន័២) ពក្ើត្ក្នុង្របូ្េូមិ ១៥ (ពវៀរអ្សញ្ាសត្តេូមិ) 
ប្៉ាុចនតពប្ើជា វថិចីដលពក្ើត្ព ើង្ក្នុង្កាមេូមិ១១ ្ត្ូវជាវថិចីដលពក្ើត្
ព ើង្ប្នតពមីហនាត រមេណ៍ចត្មយ៉ា ង្ប្៉ាុពណាណ ោះ ដចូរន នងឹ្អ្ត្តី្គ្គហណវថិី
្ប្ពេទទី៣។ 
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៤.េម្ូហគ្គហណវិងី ជាជវនវារៈ មិនមានអាគ្នតកុ្េវង្គ មាន
ពទ្វសជវន័ ២ ចដលពក្ើត្ក្នងុ្កាមេូមិ១១។  

៥.េម្ូហគ្គហណវិងី ជាជវនវារៈ មានអាគ្នតកុ្េវង្គ ជាពទ្វសជវន័ 
២ ពក្ើត្ក្នុង្កាមសុគ្ត្េូិមិ ៧។ 

ចាំណាាំ៖ សមូហគ្គហណវថិ ី ៥ ្ប្ពេទ ចចក្ពោយបុ្គ្គល េូមិ អ្ង្គធម៌
ប្រមត្ថ អារមេណ៍វត្ថុ ដចូរន នងឹ្អ្ត្តី្គ្គហណវថិ៥ី ្ប្ពេទ្គ្ប់្្ប្ការ។ 

វិងីព្រត្ភេេី ១ 

ផុត្វថិ ី
១ 
២ 

េវង្គចលនៈ 
េវង្គុប្បពចាទៈ 

វថិចីតិ្ត 

៣ 
៤-១០ 
១១ 
១២ 

មពនាទ្វា ោវជជនៈ 
ជ.ជ.ជ.ជ.ជ.ជ.ជ. (កាមជវន ២៧) 
ត្ទ្វលមពណ 
ត្ទ្វលមពណ 

ផុត្វថិ ី ០ េវង្គបាត្ 
 

កាមេវង្គ១០ 
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វិងីព្រត្ភេេី ២ 

ផុត្វថិ ី
១ 
២ 

េវង្គចលនៈ 
េវង្គុប្បពចាទៈ 

វថិចីតិ្ត 

៣ 
៤-១០ 
១១ 
១២ 

មពនាទ្វា ោវជជនៈ 
ជ.ជ.ជ.ជ.ជ.ជ.ជ. (ពទ្វសជវន័២) 
ត្ទ្វលមពណ 
ត្ទ្វលមពណ 

ផុត្វថិ ី ០ េវង្គបាត្ 
វិងីព្រត្ភេេី ៣ 

ផុត្វថិ ី ១ 
២ 

េវង្គចលនៈ 
េវង្គុប្បពចាទៈ 

វថិចីតិ្ត ៣ 
៤-១០ 

មពនាទ្វា ោវជជនៈ 
ជ.ជ.ជ.ជ.ជ.ជ.ជ. (កាមជវន័ ២៧) 

ផុត្វថិ ី ០ េវង្គបាត្ 
 

 

កាម្ភវង្គ១០ 

ឧដបកាា ត្ោលម្ពណ៦ 

រូប៥/កាម្ ១០ 
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វិងីព្រត្ភេេី ៤ 

ផុត្វថិ ី
១ 
២ 

េវង្គចលនៈ 
េវង្គុប្បពចាទៈ 

វថិចីតិ្ត 
៣ 

៤-១០ 
មពនាទ្វា ោវជជនៈ 
ជ.ជ.ជ.ជ.ជ.ជ.ជ. (ពទ្វសជវន័២) 

ផុត្វថិ ី ០ េវង្គបាត្ 
វិងីព្រត្ភេេី ៥ 

ផុត្វថិ ី
១ 
២ 

េវង្គចលនៈ 
េវង្គុប្បពចាទៈ 

 
វថិចីតិ្ត 

៣ 
៤-១០ 
១១ 

មពនាទ្វា ោវជជនៈ 
ជ.ជ.ជ.ជ.ជ.ជ.ជ. (ពទ្វសជវន័ ២) 
អាគ្នតកុ្េវង្គ (៥) 

ផុត្វថិ ី ០ េវង្គបាត្ 
 

 

 

កាម្ឧដបកាា  ៦ 

កាមពសាមនសសេវង្គ៤ 
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៣.អតថគ្គហណវិងី 

អតថគ្គហណវិងី ៣ ព្រត្ភេ 

១.ជាជវនវារៈមិនមានអាគ្នតកុ្េវង្គ ចដលមានកាមជវន២៦ (ពវៀរពទ្វស
ជវន ២  ហសិត្ុប្ាទចតិ្ត១) ពក្ើត្ក្នុង្ប្ញ្ចពវាការេូមិ ២៦។ 

២.ជាជវនវារៈ មិនមានអាគ្នតកុ្េវង្គ មានពទ្វសជវន ២ ពក្ើត្ក្នុង្កាម
េូមិ ១១។ 

៣.ជាជវនវារៈ មានអាគ្នតកុ្េវង្គ មានពទ្វសជវន័ ២ ក្នុង្កាមសុគ្ត្ ិ៧។  

វិងីព្រត្ភេេី១ 

ផុត្វថិ ី
១ 
២ 

េវង្គចលនៈ 
េវង្គុប្បពចាទៈ 

វថិចីតិ្ត 
៣ 

៤-១០ 
មពនាទ្វា ោវជជនៈ 
ជ.ជ.ជ.ជ.ជ.ជ.ជ. (កាមជវន២៦ ពវៀរពទ្វសមូល
ចតិ្ត២ ហសិត្ុប្ាទចតិ្ត១) 

ផុត្វថិ ី ០ េវង្គបាត្ 
 

បញ្ច ដោការភវង្គ១៥ 
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ថ្ចក្ត្ោយរុគ្គេជាត្ែើម្ វិងីេី១ 

១.ត្ោយរុគ្គេ ពក្ើត្ដល់បុ្គ្គល ៨ ពួក្។ 

២.ត្ោយភូម្ិ ពក្ើត្បានក្នងុ្ប្ញ្ចពវាការេូមិ ២៦។ 

៣.ត្ោយអងគធម្៌ររម្តថ េវង្គមុននងិ្ព្កាយ បានដល់ ប្ញ្ចពវាការ
េវង្គ១៥។ 

៤.ត្ោយអារម្មណ៍ េវង្គមុននងិ្េវង្គព្កាយកាមេវង្គ១០ មានក្មេ 
ក្មេនមិិត្ត គ្ត្និមិិត្តជាអារមេណ៍ក្នុង្មរណាសននជវន័មុនពពលជតិ្សាល ប់្ពប្ើ
ជារបូ្េវង្គមានប្ញ្ាត្តកិ្មេនមិិត្តធមាេ រមេណ៍ជាក្មេោា ន ២៦។ 

៥.ត្ោយវតថ ុវថិចិី្ត្តដៃុះអារស័យហទយវត្ថុ។ 

ចាំណាាំ៖ ស្មាប់្វថិពីនោះទ្វាំង្អ្ស់ ពប្ើពក្ើត្ក្នុង្លាំោប់្ថ្នចក្ខុទ្វា រកិ្អ្ត្-ិ       
មហនាត រមេណ៍វថិ ី អ្ត្តី្គ្គហណវថិនីងិ្សមូហគ្គហណវថិមីាននាទីទទួល
របូ្ោង្សណាា ន ចដលជាទីតាាំង្រប្ស់អ្ត្វិេូិតារមេណ៍ជាអ្ត្ឥិដាៈ ឥដា-       
មជឈត្តៈ ឬអ្នដិាៈជាអ្ត្ថប្បញ្ាត្តមិក្ជាអារមេណ៍។ ពប្ើពក្ើត្ក្នុង្លាំោប់្ថ្ន   
មហនាត រមេណ៍ក្ម៏ានទាំនង្ដូចរន ។ 
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វិងីព្រត្ភេេ២ី 

ផុត្វថិ ី
១ 
២ 

េវង្គចលនៈ 
េវង្គុប្បពចាទៈ 

វថិចីតិ្ត 
៣ 

៤-១០ 
មពនាទ្វា ោវជជនៈ 
ជ.ជ.ជ.ជ.ជ.ជ.ជ. (ពទ្វសជវន ២) 

ផុត្វថិ ី ០ េវង្គបាត្ 
ថ្ចក្ត្ោយរុគ្គេជាត្ែើម្ វិងីេី២ 

១.ត្ោយរុគ្គេ ពក្ើត្ដល់បុ្គ្គល ៦ ពួក្ (ពវៀរអ្នារមី នងិ្អ្រហនត) 

២.ត្ោយភូម្ិ ពក្ើត្បានក្នងុ្កាមេូមិ ១១។ 

៣.ត្ោយអងគធម្៌ររម្តថ េវង្គមុននងិ្ភវង្គព្កាយ បានដល់ កាម
ឧពប្កាខ េវង្គ៦។ 

៤.ត្ោយអារម្មណ៍ េវង្គមុននងិ្េវង្គព្កាយកាមេវង្គ១០ មានក្មេ 
ក្មេនមិិត្ត គ្ត្និមិិត្តជាអារមេណ៍ក្នុង្មរណាសននជវន័មុនពពលជតិ្សាល ប់្។ 

៥.ត្ោយវតថ ុវថិចីតិ្តពនោះអាស្ស័យហទយវត្ថុ។ 

កាម្ឧដបកាា ភវង្គ ៦ 
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វិងីព្រត្ភេេី៣ 

ផុត្វថិ ី
១ 
២ 

េវង្គចលនៈ 
េវង្គុប្បពចាទៈ 

វថិចីតិ្ត 
៣ 

៤-១០ 
១១ 

មពនាទ្វា ោវជជនៈ 
ជ.ជ.ជ.ជ.ជ.ជ.ជ (ពទ្វសជវន២) 
អាគ្នតកុ្េវង្គ (៥) 

ផុត្វថិ ី ០ េវង្គបាត្ 
ថ្ចក្ត្ោយរុគ្គេជាត្ែើម្ វិងីេី៣ 

១.ត្ោយរុគ្គេ ពក្ើត្ដល់បុ្គ្គល ៤ ពួក្ ទាិពហត្ុក្បុ្គ្គល១ ត្ពិហត្ុក្
បុ្គ្គល១ អ្រយិបុ្គ្គលខ្មង្ព្កាម ២។ 

២.ត្ោយភូម្ិ ពក្ើត្បានក្នងុ្កាមសុគ្ត្ ិ៧។ 

៣.ត្ោយអងគធម្៌ររម្តថ េវង្គមុននងិ្ភវង្គព្កាយ បានដល់ កាម
ពសាមនសសេវង្គ៤។ ពប្ើពក្ើត្ក្នុង្លាំោប់្ថ្នចក្ខុទ្វា រកិ្អ្ត្មិហនាត រមេណ៍ 
អ្ត្តី្គ្គហណវថិនីងិ្សមូហគ្គហណវថិ ីបានដល់ កាមឧពប្កាខ េវង្គ៤ (ពវៀរ
ឧពប្កាខ សនតរីណអ្កុ្សលវបិាក្១)។ ពប្ើពក្ើត្ក្នុង្លាំោប់្ថ្នចក្ខុទ្វា រកិ្        

កាម្ដស្លម្ៃសសភវង្គ៤ 
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មហនាត រមេណ៍ អ្ត្តី្គ្គហណវថិនីងិ្សមូហគ្គហណវថិ ី បានដល់             
កាមឧពប្កាខ េវង្គ៦។ 

៤.ត្ោយអារម្មណ៍ េវង្គមុននងិ្េវង្គព្កាយដចូរន ជាមួយនងឹ្     
អ្ត្តី្គ្គហណវថិី្ ប្ពេទទី២។ 

៥.ត្ោយវតថ ុវថិចីតិ្តពនោះអាស្ស័យហទយវត្ថុ។ 

៤.នាម្គ្គហណវិងី  

នាម្គ្គហណវិងី ៣ ព្រត្ភេ 

១.នាម្គ្គហណវិងី ជាជវនវារៈ មិនមានអាគ្នតុក្េវង្គ ចដលមាន
កាមជវន័ ២៦ (ពវៀរពទ្វសជវន័២ ហសិត្ុប្ាទចតិ្ត១) ពក្ើត្ក្នុង្ប្ញ្ច
ពវាការេូមិ ២៦)។ 

២.នាម្គ្គហណវិងី ជាជវនវារៈ មិនមានអាគ្នតុក្េវង្គ មានពទ្វស  
ជវន័ ២ ពក្ើត្ក្នុង្កាមេូមិ១១។ 

៣.នាម្គ្គហណវិងី ជាជវនវារៈ មានអាគ្នតកុ្េវង្គ ចដលមាន   
ពទ្វសជវន័ ២ ពក្ើត្ក្នុង្កាមសុគ្ត្ ិ៧។ 
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វិងីព្រត្ភេេី១ 

ផុត្វថិ ី
១ 
២ 

េវង្គចលនៈ 
េវង្គុប្បពចាទៈ 

 
វថិចីតិ្ត 

៣ 
៤-១០ 
១១ 

មពនាទ្វា ោវជជនៈ 
ជ.ជ.ជ.ជ.ជ.ជ.ជ. (កាមជវន២៦ ពវៀរពទ្វសមូល
ចតិ្ត ២ ហសិត្ុប្ាទ១) 

ផុត្វថិ ី ០ េវង្គបាត្ 
ថ្ចក្ត្ោយរុគ្គេជាត្ែើម្ វិងីេី១ 

១.ត្ោយរុគ្គេ ពក្ើត្ដល់បុ្គ្គល ៨ ពួក្។ 

២.ត្ោយភូម្ិ ពក្ើត្បានក្នងុ្ប្ញ្ចពវាការេូមិ ២៦។ 

៣.ត្ោយអងគធម្៌ររម្តថ េវង្គមុននងិ្ភវង្គព្កាយ បានដល់      
ប្ញ្ចពវាការេវង្គ១៥។ 

៤.ត្ោយអារម្មណ៍ េវង្គមុននងិ្េវង្គព្កាយដចូរន ជាមួយនងឹ្       
អ្ត្ថគ្គហណវថិី្ ប្ពេទទី១។ 

ប្ញ្ចពវាការេវង្គ១៥ 
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៥.ត្ោយវតថ ុវថិចីតិ្តពនោះអាស្ស័យហទយវត្ថុ។ 

វិងីព្រត្ភេេី ២ 

ផុត្វថិ ី
១ 
២ 

េវង្គចលនៈ 
េវង្គុប្បពចាទៈ 

វថិចីតិ្ត 
៣ 

៤-១០ 
មពនាទ្វា ោវជជនៈ 
ជ.ជ.ជ.ជ.ជ.ជ.ជ. (ពទ្វសជវន ២) 

ផុត្វថិ ី ០ េវង្គបាត្ 
ថ្ចក្ត្ោយរុគ្គេជាត្ែើម្ វិងីេី២ 

១.ត្ោយរុគ្គេ ពក្ើត្ដល់បុ្គ្គល ៦ ពួក្។ 

២.ត្ោយភូម្ិ ពក្ើត្បានក្នងុ្កាមេូមិ ១១។ 

៣.ត្ោយអងគធម្៌ររម្តថ េវង្គមុននងិ្េវង្គព្កាយ បានដល់ កាម
ឧពប្កាខ េវង្គ៦។ 

៤.ត្ោយអារម្មណ៍ េវង្គមុននងិ្េវង្គព្កាយដចូរន ជាមួយនងឹ្    
អ្ត្តី្គ្គហណវថិី្ ប្ពេទទី២។ 

កាមឧពប្កាខ េវង្គ៦ 
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៥.ត្ោយវតថ ុវថិចីតិ្តពនោះអាស្ស័យហទយវត្ថុ។ 

វិងីព្រត្ភេេី៣ 

ផុត្វថិ ី
១ 
២ 

េវង្គចលនៈ 
េវង្គុប្បពចាទៈ 

 
វថិចីតិ្ត 

៣ 
៤-១០ 
១១ 

មពនាទ្វា ោវជជនៈ 
ជ.ជ.ជ.ជ.ជ.ជ.ជ. (ពទ្វសជវន២) 
អាគ្នតកុ្េវង្គ (៥) 

ផុត្វថិ ី ០ េវង្គបាត្ 
ថ្ចក្ត្ោយរុគ្គេជាត្ែើម្ វិងីេី៣ 

១.ត្ោយរុគ្គេ ពក្ើត្ដល់បុ្គ្គល ៤ ពួក្ ទាិពហត្ុក្បុ្គ្គល១ ត្ពិហត្ុក្
បុ្គ្គល១ អ្រយិបុ្គ្គលខ្មង្ព្កាម ២។ 

២.ត្ោយភូម្ិ ពក្ើត្បានក្នងុ្កាមសុគ្ត្ ិ៧។ 

៣.ត្ោយអងគធម្៌ររម្តថ េវង្គមុននងិ្េវង្គព្កាយដចូអ្ត្ថគ្គហណ   
វថិី្ ប្ពេទទី៣។ 

កាមពសាមនសសេវង្គ៤ 
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៤.ត្ោយអារម្មណ៍ េវង្គមុននងិ្េវង្គព្កាយដចូរន ជាមួយនងឹ្    
អ្ត្តី្គ្គហណវថិី្ ប្ពេទទី២។ 

៥.ត្ោយវតថ ុវថិចីតិ្តពនោះអាស្ស័យហទយវត្ថុ។ 

ចាំណាាំ៖ ពហត្ុថ្នការពក្ើត្ព ើង្ជាប់្រន តាមលាំោប់្រប្ស់អ្នុពនធក្មពនា
ទ្វា រវថិពីក្ើត្ប្នតពបី្ញ្ចទ្វា រ។ ពប្ើប្នតពចីក្ខុទ្វា រ ឃានទ្វា រ ជវិាាទ្វា រ ឬកាយ
ទ្វា រ្ប្្ពតឹ្តពៅតាមលាំោប់្គ្ ឺ ១.អ្ត្តី្គ្គហណវថិ ី ២.សមូហគ្គហណវថិ ី
៣.អ្ត្ថគ្គហណវថិ ី៤.នាមគ្គហណវថិ។ី ពប្ើពក្ើត្តាមពសាត្ទ្វា រ្ប្្ពតឹ្តពៅ
តាមលាំោប់្ដចូពនោះគ្ ឺ ១.អ្ត្តី្គ្គហណវថិ ី ២.សមូហគ្គហណវថិ ី            
៣.នាមគ្គហណវថិ ី ៤.អ្ត្ថគ្គហណវថិ ី ឬ ១.អ្ត្តី្គ្គហណវថិ ី                   
២.នាមគ្គហណវថិ ី  ៣.អ្ត្ថគ្គហណវថិ។ី ស្មាប់្សមូហគ្គហណវថិកី្នុង្
លាំោប់្ថ្នពសាត្ទ្វា រនងិ្អ្ត្តី្គ្គហណវថិពីនាោះ មានខលោះ មិនមានខលោះ ព្ពាោះ
ជាប់្ទ្វក់្ទង្នងឹ្ពាក្យសាំដតី្ចិ ឬព្ចើន។ ព្ប្ើពាក្យចត្មួយមា៉ា ត់្ សមូហគ្គ
ហណវថិពីក្ើត្មិនបាន ពប្ើពាក្យ២ មា៉ា ត់្ព ើង្ពៅសមូហគ្គហណវថិពីទើប្
ពក្ើត្ព ើង្រមួពាក្យ ២មា៉ា ត់្ពនាោះព ើង្ពៅ។ 
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គ្ួរក្ាំណត់ចាំោាំរិត្េេ 

 បុ្គ្គលចដលប្ដសិនធ ិពោយពសាមនសសមហាវបិាក្  ៤ ដួង្ណាមួយ
ក្នុង្ខណៈចដលបានជួប្ជាមួយអារមេណ៍ ចដលជាឥដាមជឈត្តៈ ឬអ្នដិាៈ 
ប្៉ាុចនតពក្ើត្ភាពមិនពពញចតិ្ត ខូចចតិ្ត ឬពសចក្តេីយ័ខ្មល ចព ើង្ត្ទនវុត្តកិ្
មពនាទ្វា រវថិរីប្ស់បុ្គ្គលពនាោះ ចដលពក្ើត្ប្នតអ្ាំព ី ប្ញ្ចទ្វា រកិ្អ្ត្ ិ              
មហនាត រមេណ៍វថិ ី ត្ទ្វលមពណវារៈចដលមានឥដាមជឈត្តៈ ឬអ្នដិា-          
ប្ញ្ញច រមេណ៍ជាប្ចចុប្បនននបិ្ផននរបូ្ ៧ ជាអារមេណ៍ពនាោះមានពសចក្តពីពិសស
យ៉ា ង្ពនោះ គ្អឺ្ត្តី្គ្គហណវថិ ី ត្ទ្វលមពណវារៈ សមូហគ្គហណវថិ ី ត្ទ្វ    
លមពណវារៈ អ្ត្ថគ្គហណវថិ ីជវនវារៈ មានអាគ្នតកុ្េវង្គ នងិ្នាមគ្គហណ   
វថិ ីជវនវារៈ មានអាគ្នតកុ្េវង្គ។ សូមអ្នក្សិក្ាសពង្កត្ការពក្ើត្ព ើង្តាម
លាំោប់្ត្រន យ៉ា ង្ពនោះ៖ 

រញ្ចទ្វា រកិ្អតិម្ហនាោ រម្មណវិងី  

តទ្វេម្ពណោរៈ 

ផុត្វថិ ី
១ 
២ 

អ្ត្តី្េវង្គ 
េវង្គចលនៈ កាម្ដស្លម្ៃសសភវង្គ៤ 
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៣ េវង្គុប្បពចាទៈ 
 
 
 

វថិចីតិ្ត 

៤ 
៥ 
៦ 
៧ 

៨-១៥ 
១៦ 
១៧ 

ប្ញ្ចទ្វា ោវជជនៈ 
ប្ញ្ចវញិ្ញា ណ 
សនតរីណៈ 
ពវាដាពានៈ 
ជ.ជ.ជ.ជ.ជ.ជ.ជ. (ពទ្វសជវន២) 
ត្ទ្វលមពណ 
ត្ទ្វលមពណ 

ផុត្វថិ ី ០ េវង្គបាត្ 
អតីតគ្គហណវិងី តទ្វេម្ពណោរៈ 

ផុត្វថិ ី ១ 
២ 

េវង្គចលនៈ 
េវង្គុប្បពចាទៈ 

 
វថិចីតិ្ត 

៣ 
៤-១០ 
១១ 
១២ 

មពនាទ្វា ោវជជនៈ 
ជ.ជ.ជ.ជ.ជ.ជ.ជ. (ពទ្វសជវន ២) 
ត្ទ្វលមពណ 
ត្ទ្វលមពណ 

ផុត្វថិ ី ០ េវង្គបាត្ 

កាម្ដស្លម្ៃសសភវង្គង្គ៤ 
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េម្ូហគ្គហណវិងី តទ្វេម្ពណោរៈ 

ផុត្វថិ ី
១ 
២ 

េវង្គចលនៈ 
េវង្គុប្បពចាទៈ 

 
 

វថិចីតិ្ត 

៣ 
៤-១០ 
១១ 
១២ 

មពនាទ្វា ោវជជន 
ជ.ជ.ជ.ជ.ជ.ជ.ជ. (ពទ្វសជវន ២) 
ត្ទ្វលមពណ 
ត្ទ្វលមពណ 

ផុត្វថិ ី ០ េវង្គបាត្ 
 

អតថគ្គហណវិងី ជវនោរៈ មានអាគ្នោុក្ 

ផុត្វថិ ី
១ 
២ 

េវង្គចលនៈ 
េវង្គុប្បពចាទៈ 

 
វថិចីតិ្ត 

៣ 
៤-១០ 
១១ 

មពនាទ្វា ោវជជនៈ 
ជ.ជ.ជ.ជ.ជ.ជ.ជ. (ពទ្វសជវន័ ២) 
អាគ្នតកុ្េវង្គ (៥) 

ផុត្វថិ ី ០ េវង្គបាត្ 
 

កាម្ដស្លម្ៃសសភវង្គ៤ 

កាម្ដស្លម្ៃសសភវង្គ៤ 
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នាម្គ្គហណវិងី ជវនោរៈ មានអាគ្នោុក្ 

ផុត្វថិ ី
១ 
២ 

េវង្គចលនៈ 
េវង្គុប្បពចាទៈ 

 
វថិចីតិ្ត 

៣ 
៤-១០ 
១១ 

មពនាទ្វា ោវជជនៈ 
ជ.ជ.ជ.ជ.ជ.ជ.ជ. (ពទ្វសជវន័ ២) 
អាគ្នតកុ្េវង្គ (៥) 

ផុត្វថិ ី ០ េវង្គបាត្ 
កិច្ចបដិបត្តិកនុង្វថីិចិ្ត្ត 

 អារមេណ៍ចដលបានមក្្បាក្ដតាមប្ញ្ចទ្វា ររលត់្ពៅ ជាការប្នតថ្ន
មិសសក្មពនាទ្វា រវថិ ីអ្នក្សិក្ាអាចសពង្កត្ក្នុង្ជវីតិ្បានថា ទ្មាាំដងឹ្ពរឿង្
អ្ា ីមួយចាស់ខណៈចតិ្តព្ចើនណាស់ ចដលពក្ើត្រលត់្ប្នតរន  ពក្ើត្១ខណៈ
រលត់្១ខណៈ ពយើង្រស់ពៅបាន១ខណៈចតិ្តៗនមួីយៗពនាោះឯង្ ្ត្មឹចត្
ដងឹ្អារមេណ៍ពហើយរលត់្ពៅ សូនយពៅ អ្ស់ពៅ ដូច្ពោះសមាេ សមពុទធ
្តាស់នងឹ្ពាហិយៈថា៖ 

េិត្ែឋ េិែឋម្តោាំ ភវិេសតិ េតុ្ត េតុម្តោាំ ភវិេសត ិ
ម្ុត្ត ម្ុតម្តោាំ ភវិេសតិ វិញ្ញា ត្ត វិញ្ញា តម្តោាំ ភវិេសតិ។ 
 របូារមេណ៍ចដលអ្នក្ពឃើញពហើយ ្រន់ចត្ជារបូារមេណ៍ចដលពឃើញ
ពហើយ សទ្វទ រមេណ៍ចដលអ្នក្ឮពហើយ គ្នធៈ រសៈ ពោដាពាា រមេណ៍ចដលប្៉ាោះ

កាម្ដស្លម្ៃសសភវង្គ៤ 
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ពាល់ពហើយ ្រន់ចត្ជាអារមេណ៍ចដលប្៉ាោះពាល់ពហើយ ធមាេ រមេណ៍ចដល
អ្នក្ដងឹ្ពហើយ ្រន់ចត្ជាធមាេ រមេណ៍ចដលដងឹ្ពហើយ(3)។ 

េេុធម្ត្នាទ្វា រវិងី ៤១ 
ក្នងុកាេម្ត្នាទ្វា រវិងី២ គ្ឺ  

១.េេុធម្ត្នាទ្វា រវិងី ឬកាមជវនសុទធមពនាទ្វា រវថិ ី បាននយ័ថា វថិី
ពក្ើត្ព ើង្ពោយចាំពពាោះ ពពាលគ្ចឺដលមានប្ចចុប្បនននបិ្ផននរបូ្ ជា           
អារមេណ៍។ 
២.េេុធម្ត្នាទ្វា រវិង ី ចដលមានអ្ត្តី្ អ្នាគ្ត្នបិ្ផននរបូ្ ចតិ្ត 
ពចត្សិក្ អ្នបិ្ផននរបូ្ចដលជាពត្កាលិក្ៈ នពិាា ន នងិ្ប្ញ្ាត្ត ិកាលវមុិត្តជិា
អារមេណ៍។ 
សុទធម្ដន្តោវ រវថីិ ពនាោះព្ពាោះជាមពនាទ្វា រវថិចីដលមិនបានពក្ើត្ត្អ្ាំពបី្ញ្ច
ទ្វា រវថិ ី ប្៉ាុចនតពក្ើត្ព ើង្តាមផលូវចតិ្តពោយចាំពពាោះ បាននយ័ថា កាល
អារមេណ៍ទ្វាំង្៦ មក្្បាក្ដតាមផលូវចតិ្តពហើយ ក្រ៏ចមង្ពក្ើត្ព ើង្ទទួល
អារមេណ៍ពនាោះ។ ដពូចនោះ ការ្ប្្ពតឹ្តពិៅរប្ស់វថិចីតិ្តទ្វាំង្ពនាោះ ពពលខលោះក្៏
ពក្ើត្ព ើង្ប្នតអ្ាំពតី្ទនវុត្តកិ្មពនាទ្វា រវថិ ី ពពលខលោះក្មិ៏នពក្ើត្ប្នតអ្ាំព ី   
ត្នវុត្តកិ្មពនាទ្វា រវថិពីទ។ 

 
(៣) ខុ.ឧ.បិ.៥២. ទំ.១៣០ 
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េេុធម្ត្នាទ្វា រវិងីមាន ៤១ គ្ឺ 
ក្.អ្ត្វិេូិតារមេណ៍មាន   ២២ វថិ ី

ខ.វេូិតារមេណ៍មាន   ១៦ វថិ ី

គ្.អ្វេូិតារមេណ៍មាន   ២ វថិ ី

ឃ.អ្ត្អិ្វេូិតារមេណ៍មាន  ១ វថិ ី
អធិរាយ 

ក្.អ្ត្វិេូិតារមេណ៍ ២២ វថិ ីពពាលពោយ្ប្ពេទមាន ៣៦ គ្ ឺ 
១.អ្ត្វិេូិតារមេណ៍ ចដលមានអ្ត្តី្េវង្គ ១ ខណៈ ដល់ ៧ ខណៈ ជា        
ត្ទ្វលមពណវារៈ ចដលមានកាមជវន័ ២៧ មាន ៥ ្ប្ពេទ។ 

២.អ្ត្វិេូិតារមេណ៍  ចដលមានអ្ត្តី្េវង្គ ១ ខណៈ ដល់ ៥ ខណៈ ជា       
ត្ទ្វលមពណវារៈ ចដលមានពទ្វសជវន័ ២ មាន ៥ ្ប្ពេទ។ 

៣.អ្ត្វិេូិតារមេណ៍  ចដលមានអ្ត្តី្េវង្គ ១ ខណៈ ដល់ ៧ ខណៈ ជា      
ជវនវារៈមិនមានអាគ្នតកុ្េវង្គ ចដលមានកាមជវន័ ២៧ មាន ៥ ្ ប្ពេទ។ 
៤.អ្ត្វិេូិតារមេណ៍  ចដលមានអ្ត្តី្េវង្គ ១ ខណៈ ដល់ ៧ ខណៈ ជាជវន
វារៈ មិនមានអាគ្នតកុ្េវង្គចដលមានពទ្វសជវន័ ២ មាន ៧ ្ប្ពេទ។ 
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៥.អ្ត្វិេូិតារមេណ៍  ចដលមានអ្ត្តី្េវង្គ ១ ខណៈ ដល់ ៧ ខណៈ ជាជវន
វារៈ មានអាគ្នតកុ្េវង្គចដលមានពទ្វសជវន័ ២ មាន ៧ ្ប្ពេទ។ 

វិងីថ្ែេម្ិនមានអាគ្នោុក្ភវងគ ៥ ព្រត្ភេ 
១.អ្ត្វិេូិតារមេណ៍ ចដលមិនមានអាគ្នតកុ្េវង្គ ជា  ត្ទ្វលមពណវារៈ ចដល
មានកាមជវន័ ២៧ (ពវៀរពទ្វសជវន័២) 
២.អ្ត្វិេូិតារមេណ៍ ចដលមិនមានអ្ត្តី្េវង្គ ជាត្ទ្វលមពណវារៈ ចដល
មានពទ្វសជវន័ ២។ 
៣.អ្ត្វិេូិតារមេណ៍ ចដលមិនមានអ្ត្តី្េវង្គ ជាជវនវារៈ មិនមានអាគ្នតកុ្
េវង្គ ចដលមានកាមជវន័ ២៧ (ពវៀរពទ្វសជវន័២) ពក្ើត្ក្នុង្េូមិ៣០ 
(ពវៀរអ្សញ្ាសត្តេូមិ)។ 
៤.អ្ត្វិេូិតារមេណ៍ ចដលមិនមានអ្ត្តី្េវង្គជាជវនវារៈ មិនមានអាគ្នតកុ្
េវង្គ ចដលមានពទ្វសជវន័ ២។ 

៥.អ្ត្វិេូិតារមេណ៍ ចដលមិនមានអ្ត្តី្េវង្គជា ជវនវារៈ មានអាគ្នតកុ្     
េវង្គ ចដលមានពទ្វសជវន័ ២។ 

អ្ត្វិេូិតារមេណ៍ចដលមានអ្ត្តី្េវង្គ ១១ ្ប្ពេទ   ត្ទ្វលមពណវារៈជា
កាមជវន ២៧ មាន ៥ ្ប្ពេទ 
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វិងីេី១ 

ផុត្វថិ ី
១ 
២ 
៣ 

អ្ត្តី្េវង្គ 
េវង្គចលនៈ 
េវង្គុប្បពចាទៈ 

 
វថិចីតិ្ត 

៣ 
៤-១០ 
១១ 
១២ 

មពនាទ្វា ោវជជនៈ 
ជ.ជ.ជ.ជ.ជ.ជ.ជ. (កាមជវន ២៧ ពវៀរពទ្វសមូលល២) 
ត្ទ្វលមពណ 
ត្ទ្វលមពណ 

ផុត្វថិ ី ០ េវង្គបាត្  
ថ្ចក្ត្ោយរុគ្គេជាត្ែើម្ វិងីេី១ 

១.ត្ោយរុគ្គេ ពក្ើត្ដល់បុ្គ្គល ៨ ពួក្។ 

២.ត្ោយភូម្ិ ពក្ើត្បានក្នងុ្កាមេូមិ ១១។ 

៣.ត្ោយអងគធម្៌ររម្តថ េវង្គមុននងិ្េវង្គព្កាយ បានដល់ កាម  
េវង្គ១០។ 

កាម្ភវង្គ១០ 
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៤.ត្ោយអារម្មណ៍ េវង្គមុននងិ្េវង្គព្កាយមានអារមេណ៍ចដលពៅ
ថា ក្មេ ក្មេនមិិត្ត គ្ត្និមិិត្តទទួលពឆីទ្វា រកិ្មរណាសននជវន័មុនពពលជតិ្
សាល ប់្។ វថិពីនោះអ្ត្ឥិដាៈ ឥដាមជឈត្តៈ នងិ្អ្នដិាៈចដលជាប្ចចុប្បនននបិ្ផននរបូ្
១៨។ 

៥.ត្ោយវតថ ុវថីិចិ្ត្តដៃុះអារស័យហទយវត្ថុ។ 

វិងីព្រត្ភេេ២ី-៣-៤-៥ 

 កាលចចក្ពោយបុ្គ្គលជាពដើមរហូត្ដល់វត្ថុ ្ប្្ពតឹ្តពៅដចូវថិ ី ទី
១ ្គ្ប់្្ប្ការ ពផសង្រន ្ត្ង់្ការពក្ើត្ព ើង្ថ្នអ្ត្តី្េវង្គចតិ្ត។ 

វិងីេី ៥ 

ផុត្វថិ ី

១ 
២ 
៣ 
៤ 
៥ 
៦ 

អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
េវង្គចលនៈ 

កាម្ 

ភវង្គ១០ 
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៧ េវង្គុប្បពចាទៈ 
វថិចីតិ្ត ៨ 

៩-១៥ 
១៦ 
១៧ 

មពនាទ្វា ោវជជនៈ  
ជ.ជ.ជ.ជ.ជ.ជ.ជ. (កាមជវន ២៧) 
ត្ទ្វលមពណ  (ចតិ្ត១១ដងួ្) 
ត្ទ្វលមពណ 

ផុត្វថិ ី ០ េវង្គបាត្  
តទ្វេម្ពណោរៈ ជាត្ទ្វេជវ័ន 

មាន ៥ ព្រត្ភេ 
វិងីេី ១ 

ផុត្វថិ ី
១ 
២ 
៣ 

អ្ត្តី្េវង្គ 
េវង្គចលនៈ 
េវង្គុប្បពចាទៈ 

វថិចីតិ្ត 

៤ 
៥-១១ 
១២ 
១៣ 

មពនាទ្វា ោវជជនៈ 
ជ.ជ.ជ.ជ.ជ.ជ.ជ. (ពទ្វសជវន២) 
ត្ទ្វលមពណ  
ត្ទ្វលមពណ 

ផុត្វថិ ី ០ េវង្គបាត្  
 

កាម្ភវង្គ១០ 

កាម្ភវង្គ៦ 
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ថ្ចក្ត្ោយរុគ្គេជាត្ែើម្ វិងីេី១ 

១.ត្ោយរុគ្គេ ពក្ើត្ដល់បុ្គ្គល ៦ ពួក្គ្បុឺ្ថុជជន៤ អ្រយិផលបុ្គ្គល
ខ្មង្ព្កាម ២។ 

២.ត្ោយភូម្ិ ពក្ើត្បានក្នងុ្កាមេូមិ ១១។ 

៣.ត្ោយអងគធម្៌ររម្តថ េវង្គមុននងិ្ព្កាយ បានដល់ កាមេវង្គ
១០។ 

៤.ត្ោយអារម្មណ៍ េវង្គមុននងិ្េវង្គព្កាយមានអារមេណ៍ចដលពៅ
ថា ក្មេ ក្មេនមិិត្ត គ្ត្និមិិត្តទទួលពឆីទ្វា រកិ្មរណាសននជវន័មុនពពលជតិ្
សាល ប់្។ វថិពីនោះអ្ត្ឥិដាៈ ឥដាមជឈត្តៈ នងិ្អ្នដិាៈចដលជាប្ចចុប្បនននបិ្ផននរបូ្
១៨។ 

៥.ត្ោយវតថ ុវថិចីតិ្តពនោះអាស្ស័យហទយវត្ថុ។ 

វិងីព្រត្ភេេ២ី-៣-៤-៥ 

 កាលចចក្ពោយបុ្គ្គលជាពដើមរហូត្ដល់វត្ថុ ្ប្្ពតឹ្តពៅដចូវថិ ី ទី
១ ្គ្ប់្្ប្ការ ពផសង្រន ្ត្ង់្ការពក្ើនព ើង្ថ្នេវង្គចតិ្ត។ 



ព្រះអភិធម្មក្នងុជីវិតព្រចាំថ្ងៃ   123 

ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

វិងីេី ៥ 

ផុត្វថិ ី

១ 
២ 
៣ 
៤ 
៥ 
៦ 
៧ 

អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
េវង្គចលនៈ 
េវង្គុប្បពចាទៈ 

វថិចីតិ្ត 

៨ 
៩-១៥ 
១៦ 
១៧ 

មពនាទ្វា ោវជជនៈ 
ជ.ជ.ជ.ជ.ជ.ជ.ជ. (ពទ្វសជវន២) 
ត្ទ្វលមពណ  (៦) 
ត្ទ្វលមពណ 

ផុត្វថិ ី ០ េវង្គបាត្  
ជវនោរៈ ជាកាម្ជវន ២៧ 

មាន ៧ ព្រត្ភេ 

 

 

កាម្ភវង្គ១០ 
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វិងីេី ១ 

ផុត្វថិ ី
១ 
២ 
៣ 

អ្ត្តី្េវង្គ 
េវង្គចលនៈ 
េវង្គុប្បពចាទៈ 

វថិចីតិ្ត 
៤ 

៥-១១ 
មពនាទ្វា ោវជជនៈ 
ជ.ជ.ជ.ជ.ជ.ជ.ជ. (កាមជវន ២៧) 

ផុត្វថិ ី ០ េវង្គបាត្  
ថ្ចក្ត្ោយរុគ្គេជាត្ែើម្ វិងីេី១ 

១.ត្ោយរុគ្គេ ពក្ើត្ដល់បុ្គ្គល ៥ ពួក្គ្តឺ្ពិហត្ុក្បុ្ថុជជន១ អ្រយិ
បុ្គ្គលខ្មង្ព្កាម២។ 

២.ត្ោយភូម្ិ ពក្ើត្បានក្នងុ្របូ្េូមិ ១៥ (ពវៀរអ្សញ្ាី)។ 

៣.ត្ោយអងគធម្៌ររម្តថ េវង្គមុន នងិ្ព្កាយ បានដល់ របូ្េវង្គ៥។ 

៤.ត្ោយអារម្មណ៍ េវង្គមុននងិ្េវង្គព្កាយមានប្ញ្ាត្តកិ្មេនមិិត្ត     
ធមាេ រមេណ៍ជាក្មេោា ន ២៦។ វថិពីនោះអ្ត្ឥិដាៈ ឥដាមជឈត្តៈ នងិ្អ្នោិា រមេណ៍

រូបភវង្គ ៥ 



ព្រះអភិធម្មក្នងុជីវិតព្រចាំថ្ងៃ   125 

ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

៣(របូារមេណ៍១ សទ្វទ រមេណ៍នងិ្ធមាេ រមេណ៍)ចដលជាប្ចចុប្បនននបិ្ផននរបូ្១៣ 
(ពវៀរឃានប្សាទ ជវិាា ប្សាទ កាយប្សាទ ភាវរបូ្២)។ 

៥.ត្ោយវតថ ុវថិចីតិ្តពនោះអាស្ស័យហទយវត្ថុ។ 

វិងីព្រត្ភេេ២ី-៣-៤-៥-៦-៧ 

 កាលចចក្ពោយបុ្គ្គលជាពដើមរហូត្ដល់វត្ថុ ្ប្្ពតឹ្តពៅដចូវថិ ី ទី
១ ្ប្ការ ពផសង្រន ្ត្ង់្ការពក្ើនព ើង្ថ្នអ្ត្តី្េវង្គចតិ្ត។ 

វិងីេី ៧ 

ផុត្វថិ ី

១ 
២ 
៣ 
៤ 
៥ 
៦ 
៧ 

អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
េវង្គចលនៈ 
េវង្គុប្បពចាទៈ 

វថិចីតិ្ត ៨ មពនាទ្វា ោវជជនៈ 

 

រូប 

ភវង្គ៥ 



ព្រះអភិធម្មក្នងុជីវិតព្រចាំថ្ងៃ   126 

ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

៩-១៥ ជ.ជ.ជ.ជ.ជ.ជ.ជ. (កាមជវន ២៧) 
ផុត្វថិ ី ០ េវង្គបាត្  
ជវនោរៈ ជាត្ទ្វេជវន ២ ម្ិនមានអាគ្នោុក្ភវងគ 

មាន ៧ ព្រត្ភេ 

វិងីេី១ 

 
ផុត្វថីិ 

១ 
២ 
៣ 

អតី្ត្ភវង្គ 
ភវង្គច្លៃៈ 
ភវង្គុបបដច្ឆទៈ 

វថីិចិ្ត្ត ៤ 
៥-១១ 

ម្ដន្តោវ រាវជជៃៈ 
ជ.ជ.ជ.ជ.ជ.ជ.ជ. (ដោសជវៃ២) 

ផុត្វថីិ ០ ភវង្គបាត្  
ថ្ចក្ត្ោយរុគ្គេជាត្ែើម្ វិងីេី១ 

១.ត្ោយរុគ្គេ ពក្ើត្ដល់បុ្គ្គល ៦ ពួក្គ្បុឺ្ថុជជន៤ អ្រយិផលបុ្គ្គល
ខ្មង្ព្កាម ២។ 

២.ត្ោយភូម្ិ ពក្ើត្បានក្នងុ្កាមេូមិ១១។ 

កាម្ឧដបកាា  ៦ 
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៣.ត្ោយអងគធម្៌ររម្តថ េវង្គមុននងិ្ព្កាយ បានដល់ កាមឧពប្កាខ
េវង្គ៦។ 

៤.ត្ោយអារម្មណ៍ េវង្គមុននងិ្េវង្គព្កាយមានអារមេណ៍ចដលពៅ
ថា ក្មេ ក្មេនមិិត្ត គ្ត្និមិិត្តទទួលពឆីទ្វា រកិ្មរណាសននជវន័មុនពពលជតិ្
សាល ប់្។ វថិពីនោះអ្ត្ឥិដាៈ ឥដាមជឈត្តៈ នងិ្អ្នដិាៈចដលជាប្ចចុប្បនននបិ្ផននរបូ្
១៨។ 

៥.ត្ោយវតថ ុវថិចីតិ្តពនោះអាស្ស័យហទយវត្ថុ។ 

វិងីព្រត្ភេេ២ី-៣-៤-៥-៦-៧ 

 កាលចចក្ពោយបុ្គ្គលជាពដើមរហូត្ដល់វត្ថុ ្ប្្ពតឹ្តពៅដចូវថិ ី ទី
១ ្គ្ប់្្ប្ការ ពផសង្រន ្ត្ង់្ការពក្ើនព ើង្ថ្នអ្ត្តី្េវង្គចតិ្ត។ 

វិងីេី ៧ 

 
 
 

១ 
២ 
៣ 

អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 

កាម្ឧដបកាា ភវង្គ៦ 
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ផុត្វថិ ី

៤ 
៥ 
៦ 
៧ 
៨ 
៩ 

អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
េវង្គចលនៈ 
េវង្គុប្បពចាទៈ 

វថិចីតិ្ត 
៩ 

១០-១៥ 
មពនាទ្វា ោវជជនៈ 
ជ.ជ.ជ.ជ.ជ.ជ.ជ. (ពទ្វសជវន ២) 

ផុត្វថិ ី ០ េវង្គបាត្  
ជវនោរៈ ជាត្ទ្វេជវន ២ 

មានអាគ្នោុក្ភវងគមាន ៧ ព្រត្ភេ 

វិងីេី១ 

 
ផុត្វថិ ី

១ 
២ 
៣ 

អ្ត្តី្េវង្គ 
េវង្គចលនៈ 
េវង្គុប្បពចាទៈ 

 ៤ មពនាទ្វា ោវជជនៈ 

 

កាមពសាមនសសេវង្គ៤ 
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វថិចីតិ្ត ៥-១១ 
១២ 

ជ.ជ.ជ.ជ.ជ.ជ.ជ. (ពទ្វសជវន២) 
អាគ្នតកុ្េវង្គ 

ផុត្វថិ ី ០ េវង្គបាត្  
ថ្ចក្ត្ោយរុគ្គេជាត្ែើម្ វិងីេី១ 

១.ត្ោយរុគ្គេ ពក្ើត្ដល់បុ្គ្គល ៤ ពួក្គ្ទឺា ិពហត្កុ្១ ត្ពិហត្កុ្១ 
អ្រយិបុ្គ្គលខ្មង្ព្កាម២។ 

២.ត្ោយភូម្ិ ពក្ើត្បានក្នងុ្កាមសុគ្ត្៧ិ។ 

៣.ត្ោយអងគធម្៌ររម្តថ េវង្គមុននងិ្េវង្គព្កាយ បានដល់ កាម
ពសាមនសសេវង្គ៤។ ចតិ្តចដលពធា ើអាគ្នតកុ្េវង្គ បានដល់ កាមឧពប្កាខ       
េវង្គ៤ (ពវៀរឧពប្កាខ សនតរីណអ្កុ្សលវបិាក្១)។ 

៤.ត្ោយអារម្មណ៍ េវង្គមុននងិ្េវង្គព្កាយមានអារមេណ៍ចដលពៅ
ថា ក្មេ ក្មេនមិិត្ត គ្ត្និមិិត្តទទួលពឆីទ្វា រកិ្មរណាសននជវន័មុនពពលជតិ្
សាល ប់្។ វថិពីនោះអ្ត្ឥិដាៈ ចដលជាប្ចចុប្បនននបិ្ផននរបូ្១៨។ 

៥.ត្ោយវតថ ុវថិចីតិ្តពនោះអាស្ស័យហទយវត្ថុ។ 
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វិងីព្រត្ភេេ២ី-៣-៤-៥-៦-៧ 

 កាលចចក្ពោយបុ្គ្គលជាពដើមរហូត្ដល់វត្ថុ ្ប្្ពតឹ្តពៅដចូវថិ ី ទី
១ ្គ្ប់្្ប្ការ ពផសង្រន ្ត្ង់្ការពក្ើនព ើង្ថ្នអ្ត្តី្េវង្គចតិ្ត។ 

វិងីេី ៧ 

 
 
 

ផុត្វថិ ី

១ 
២ 
៣ 
៤ 
៥ 
៦ 
៧ 
៨ 
៩ 

អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
េវង្គចលនៈ 
េវង្គុប្បពចាទៈ 

 
វថិចីតិ្ត 

១០ 
១១-
១៦ 

មពនាទ្វា ោវជជនៈ 
ជ.ជ.ជ.ជ.ជ.ជ.ជ. (ពទ្វសជវន ២) 
អាគ្នតកុ្េវង្គ 

 

 

 

កាម្ដស្លម្ៃសស 

ភវង្គ៤ 
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ផុត្វថិ ី ០ េវង្គបាត្  
ម្ិនមានអតីតភវងគ ៥ ព្រត្ភេ 

(១) តទ្វេម្ពណោរៈ ជាកាម្ជវន ២៧ 
ផុត្វថីិ ១ 

២ 
ភវង្គច្លៃៈ 
ភវង្គុបបដច្ឆទៈ 

 
វថីិចិ្ត្ត 

៣ 
៤-១០ 
១១-១២ 

ម្ដន្តោវ រាវជជៃៈ 
ជ.ជ.ជ.ជ.ជ.ជ.ជ. (កាម្ជវៃ ២៧) 
ត្ោលម្ពណ - ត្ោលម្ពណ 

ផុត្វថីិ ០ ភវង្គបាត្  
ថ្ចក្ត្ោយរុគ្គេជាត្ែើម្វិងីព្រត្ភេេី១ 

បុ្គ្គល             អ្ត្វិេូិតារមេណ៍មានអ្ត្តី្េវង្គ 

េូមិ     ដចូរន ជាមួយ         ត្ទ្វលមពណទ្វក់្ទង្នងឹ្ 

អ្ង្គធម៌ប្រមត្ថ                               កាមជវន២៧ មាន ៥ ្ប្ពេទ 

អារមេណ៍ េវង្គមុននងិ្េវង្គព្កាយមានអារមេណ៍ចដលពៅថា ក្មេ ក្មេ
នមិិត្ត គ្ត្និមិិត្តទទួលពឆីទ្វា រកិ្មរណាសននជវន័មុនពពលជតិ្សាល ប់្។         
វថិពីនោះអ្ត្ឥិដាៈ ឥដាមជឈត្តៈ នងិ្អ្នដិាៈចដលជាអ្ត្តី្ៈ ឬអ្នាគ្ត្នបិ្ផនន  

កាម្ភវង្គ១០ 
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របូ្១៨ នងិ្ធមាេ រមេណ៍ បានដល់ កាមចតិ្ត៥៤ ពចត្សិក្៥២ អ្នបិ្ផននរូ
ប្១០ ពក្ើត្ក្នុង្កាល៣ (ពត្កាលិក្ៈ)។ 

ពោយវត្ថុ វថិពីនោះអាស្ស័យហទយវត្ថុ។  
(២) តទ្វេម្ពណោរៈ ជាត្ទ្វេជវន២ 

ផុត្វថិ ី
១ 
២ 

េវង្គចលនៈ 
េវង្គុប្បពចាទៈ 

វថិចីតិ្ត 
៣ 

៤-១០ 
១១-១២ 

មពនាទ្វា ោវជជនៈ 
ជ.ជ.ជ.ជ.ជ.ជ.ជ. (ពទ្វសជវន ២៧) 
ត្ទ្វ - ត្ទ្វ (៦) 

ផុត្វថិ ី ០ េវង្គបាត្  
ថ្ចក្ត្ោយរុគ្គេជាត្ែើម្វិងីព្រត្ភេេី១ 

បុ្គ្គល             អ្ត្វិេូិតារមេណ៍មិនអ្ត្តី្េវង្គ 

េូមិ     ដចូរន ជាមួយ         ត្ទ្វលមពណទ្វក់្ទង្នងឹ្ 

អ្ង្គធម៌ប្រមត្ថ                               ពទ្វសជវន២៧ មាន៥ ្ប្ពេទ 

អារមេណ៍ េវង្គមុននងិ្េវង្គព្កាយដចូវថិី្ ប្ពេទទី១។វថិពីនោះឥដាមជឈត្តៈ 
នងិ្អ្នដិាៈចដលជាអ្ត្តី្ៈ ឬអ្នាគ្ត្នបិ្ផននរបូ្១៨ នងិ្ធមាេ រមេណ៍ បាន

កាម្ភវង្គ១០ 
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ដល់ កាមចតិ្ត៥៤ ពចត្សិក្ ៥២ អ្នបិ្ផននរបូ្ ១០ ពក្ើត្ក្នុង្កាល ៣         
(ពត្កាលិក្ៈ)។ 

ពោយវត្ថុ វថិពីនោះអាស្ស័យហទយវត្ថុ។  
(៣) ជវនោរៈ ជាកាម្ត្ទ្វេជវន ២៧ (ពវៀរពទ្វស២) 
ម្ិនមានអាគ្នោុក្ភវងគថ្ចក្ជា៣ព្រត្ភេថ្នភូម្ិ 

ក្.ត្ក្ើតក្នងុកាម្ភូម្ ិ

ផុត្វថិ ី
១ 
២ 

េវង្គចលនៈ 
េវង្គុប្បពចាទៈ 

វថិចីតិ្ត 
៣ 

៤-១០ 
មពនាទ្វា ោវជជនៈ 
ជ.ជ.ជ.ជ.ជ.ជ.ជ.(កាមជវន ២៦ ពវៀរពទ្វសមូល២ 
ហសតិ្ុប្ាទ១) 

ផុត្វថិ ី ០ េវង្គបាត្  
ក្.កាម្ភូម្ិ 

១.ត្ោយរុគ្គេ ពក្ើត្ដល់បុ្គ្គល ៨ ពួក្។ 

២.ត្ោយភូម្ិ ពក្ើត្បានក្នងុ្កាមេូមិ ១១។ 

ភវង្គចិ្ត្ត១០ 
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៣.ត្ោយអងគធម្៌ររម្តថ េវង្គមុននងិ្េវង្គព្កាយ បានដល់ កាម   
េវង្គ១០។  

៤.ត្ោយអារម្មណ៍ េវង្គមុននងិ្េវង្គព្កាយដូច្ប្ពេទទី១។ វថិី
ពនោះ      អ្ត្ឥិដាៈ ឥដាមជឈត្តៈចដលជាធមាេ រមេណ៍ បានដល់ មហគ្គត្ចតិ្ត 
ពលាកុ្ត្តរចតិ្ត ពចត្សកិ្ចដលពក្ើត្ព ើង្ក្នុង្កាល៣ នពិាា ន ប្ញ្ាត្តចិដលជា
កាលវមុិត្តជិាអារមេណ៍។ 

៥.ត្ោយវតថ ុវថិចីតិ្តពនោះអាស្ស័យហទយវត្ថុ។ 

ខ.ត្ក្ើតក្នងុររូភូម្ ិ

ផុត្វថិ ី
១ 
២ 

េវង្គចលនៈ 
េវង្គុប្បពចាទៈ 

វថិចីតិ្ត 
៣ 

៤-១០ 
មពនាទ្វា ោវជជនៈ 
ជ.ជ.ជ.ជ.ជ.ជ.ជ.(កាមជវន ២៧ ពវៀរពទ្វស២) 

ផុត្វថិ ី ០ េវង្គបាត្  
ខ.ររូភូម្ ិ

១.ត្ោយរុគ្គេ ពក្ើត្ដល់បុ្គ្គល ៥ ពួក្ ត្ពិហត្ុក្១ អ្រយិបុ្គ្គល៤ 

ភវង្គចិ្ត្ត ៥ 
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២.ត្ោយភូម្ិ ពក្ើត្បានក្នងុ្របូ្េូមិ ១៥។ 

៣.ត្ោយអងគធម្៌ររម្តថ េវង្គមុននងិ្េវង្គព្កាយ បានដល់          
របូ្េវង្គ៥។ 

៤.ត្ោយអារម្មណ៍ េវង្គមុននងិ្េវង្គព្កាយមានប្ញ្ាត្តកិ្មេនមិិត្ត     
ធមាេ រមេណ៍ជាក្មេោា ន ២៦។ វថិពីនោះអ្ត្ឥិដាៈ ឥដាមជឈត្តៈ នងិ្អ្នោិា រមេណ៍
៣ (របូារមេណ៍១ សទ្វទ រមេណ៍ នងិ្ធមាេ រមេណ៍) ចដលជាអ្ត្តី្ ឬអ្នាគ្ត្ 
នបិ្ផននរបូ្១៣ (ពវៀរឃានប្សាទ ជវិាា ប្សាទ កាយប្សាទ ភាវរបូ្២) នងិ្
ធមាេ   រមេណ៍ចដលជាកាមចតិ្ត មហគ្គត្ចតិ្ត ពលាកុ្ត្តរចតិ្ត ពចត្សិក្ចដល
្ប្ក្ប្ (ពវៀរពទ្វចត្ុក្កៈ៤) អ្នបិ្ផននរបូ្ចដលពក្ើត្ព ើង្ក្នុង្កាលទ្វាំង្៣ 
្ពមទ្វាំង្នពិាា ន ប្ញ្ាត្តចិដលជាកាលវមុិត្តជិាអារមេណ៍។ 

៥.ត្ោយវតថ ុវថិចីតិ្តពនោះអាស្ស័យហទយវត្ថុ។ 

គ្.ត្ក្ើតក្នងុអររូភូម្ ិ

ផុត្វថិ ី
១ 
២ 

េវង្គចលនៈ 
េវង្គុប្បពចាទៈ 

ភវង្គចិ្ត្ត៤ 
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វថិចីតិ្ត ៣ 
៤-១០ 

មពនាទ្វា ោវជជនៈ 
ជ.ជ.ជ.ជ.ជ.ជ.ជ. (កាមជវន ២៦ ពវៀរពទ្វស២ 
ហសិត្ុប្ាទចតិ្ត១) 

ផុត្វថិ ី ០ េវង្គបាត្  
គ្.អររូភូម្ ិ

១.ត្ោយរុគ្គេ ពក្ើត្ដល់បុ្គ្គល ៥ ពួក្ ត្ពិហត្ុក្១ អ្រយិបុ្គ្គល៤ 

២.ត្ោយភូម្ិ ពក្ើត្បានក្នងុ្អ្របូ្េូមិ ៤។ 

៣.ត្ោយអងគធម្៌ររម្តថ េវង្គមុននងិ្េវង្គព្កាយ បានដល់       
អ្របូ្េវង្គ៤។ 

៤.ត្ោយអារម្មណ៍ េវង្គមុននងិ្េវង្គព្កាយមានប្ញ្ាត្តកិ្មេនមិិត្ត     
ធមាេ រមេណ៍ជាអ្របូ្ក្មេោា ន៤ គ្កឺ្សិណុគ្ាដមិាសប្ញ្ាត្ត១ិ អាកាសាន
ញ្ញច យត្នជាន១ នត្ថភិាវប្ញ្ាត្ត១ិ អាក្ញិ្ចញ្ញា យត្ន១ ទទួលក្នុង្មរណា
សននជវន័ក្នុង្ពពលជតិ្សាល ប់្។ វថិពីនោះមាន អ្ត្ឥិដាៈ ឥដាមជឈត្តៈ នងិ្អ្នដិាៈ 
ចដលជាធមាេ រមេណ៍ បានដល់ កាមចតិ្ត២៧ គ្អឺ្កុ្សលចតិ្ត១០ (ពវៀរ
ពទ្វសមូល២)មពនាទ្វា ោវជជន១មហាកុ្សល៨ មហាក្រិយិចតិ្ត ៨ អ្រូបាវ
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ចរចតិ្ត១២ តាមសមគួ្រដល់បុ្គ្គលនងិ្េូមិពលាកុ្ត្តរ៧ (ពវៀរពសាតាប្ត្ត ិ
មគ្គ) ពចត្សិក្៤៦ (ពវៀរពទ្វចត្ុក្កៈ៤ អ្ប្បមញ្ញា ២) ពក្ើត្ក្នុង្កាលទ្វាំង្៣ 
នពិាា ន ប្ញ្ាត្តជិាអារមេណ៍។ 

៥.ត្ោយវតថ ុវថិចីតិ្តពនោះមិនអាស្ស័យហទយវត្ថុ។ 

(៤) ជវនោរៈ ជាត្ទ្វេជវន ២  
ម្ិនមានអាគ្នោុក្ភវងគ 

ផុត្វថិ ី
១ 
២ 

េវង្គចលនៈ 
េវង្គុប្បពចាទៈ 

វថិចីតិ្ត 
៣ 

៤-១០ 
មពនាទ្វា ោវជជនៈ 
ជ.ជ.ជ.ជ.ជ.ជ.ជ. (ពទ្វសជវន ២) 

ផុត្វថិ ី ០ េវង្គបាត្  
ថ្ចក្ត្ោយរុគ្គេជាត្ែើម្ វិងីេី៤ 

បុ្គ្គល            អ្ត្វិេូិតារមេណ៍មានអ្ត្តី្េវង្គ 

េូមិ     ដចូរន ជាមួយ         ជវនវារៈទ្វក់្ទង្នងឹ្ពទ្វសជវន័ 

អ្ង្គធម៌ប្រមត្ថ                                 មិនមានអាគ្នតកុ្េវង្គ។ 

កាម្ឧដបកាា ភវង្គ ៦ 
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អារមេណ៍ េវង្គមុននងិ្េវង្គព្កាយដចូវថិី្ ប្ពេទទី១។ វថិពីនោះអ្ត្ឥិដាៈ  
មជឈត្តៈ នងិ្អ្នដិាៈចដលជាអ្ត្តី្ៈ ឬអ្នាគ្ត្នបិ្ផននរបូ្១៨ នងិ្ធមាេ រមេណ៍ 
បានដល់ កាមចតិ្ត៥១ ពចត្សិក្៥២ អ្នបិ្ផននរបូ្១០ ពក្ើត្ក្នុង្កាល៣    
(ពត្កាលិក្ៈ) ជាអារមេណ៍។ 

ពោយវត្ថុ វថិពីនោះអាស្ស័យហទយវត្ថុ។  
(៥)ជវនោរៈ ជាត្ទ្វេជវន ២ 

មានអាគ្នោុក្ភវងគ 

ផុត្វថិ ី
១ 
២ 

េវង្គចលនៈ 
េវង្គុប្បពចាទៈ 

វថីិចិ្ត្ត 
៣ 

៤-១០ 
១១ 

មពនាទ្វា ោវជជនៈ 
ជ.ជ.ជ.ជ.ជ.ជ.ជ. (ពទ្វសជវន ២) 
អាគ្នតកុ្េវង្គ (៥) 

ផុត្វថិ ី ០ េវង្គបាត្  
ថ្ចក្ត្ោយរុគ្គេជាត្ែើម្ វិងីេី៥ 

បុ្គ្គល           អ្ត្វិេូិតារមេណ៍មានអ្ត្តី្េវង្គ 

េូមិ     ដចូរន ជាមួយ         ជវនវារៈទ្វក់្ទង្នងឹ្ពទ្វសជវន 

អ្ង្គធម៌ប្រមត្ថ                               មានអាគ្នតកុ្េវង្គ។ 

កាមពសាមនសសេវង្គ៤ 
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អារមេណ៍ េវង្គមុននងិ្េវង្គព្កាយដចូវថិី្ ប្ពេទទី១។  វថិពីនោះមាន     
អ្ត្ឥិោា រមេណ៍ នងិ្អ្នដិាៈចដលជាអ្ត្តី្ៈ ឬអ្នាគ្ត្នបិ្ផននរបូ្១៨ នងិ្ធមាេ      
រមេណ៍ បានដល់ កាមចតិ្ត៥១ (ពវៀរពទ្វសមូល២ ទុក្ខសហគ្ត្កាយ
វញិ្ញា ណ១)មហគ្គត្ចតិ្ត ពចត្សិក្៤៨ (ពវៀរពទ្វចត្ុក្ក) អ្នបិ្ផននរបូ្១០ ពក្ើត្
ក្នុង្កាល៣ (ពត្កាលិក្ៈ) នងិ្ប្ញ្ាត្តជិាកាលវមុិត្តជិាអារមេណ៍។ 

ពោយវត្ថុ វថិពីនោះអាស្ស័យហទយវត្ថុ។  
េររុចាំនួនអតិវិភូតរម្មណ៍ ២២ វិងី 

តទ្វេម្ពណោរៈ ៦ វិងី 

១.អ្ត្វិេូិតារមេណ៍ មានអ្ត្តី្េវង្គ  ១ ខណៈ  

២.អ្ត្វិេូិតារមេណ៍ មានអ្ត្តី្េវង្គ  ២ ខណៈ 

៣.អ្ត្វិេូិតារមេណ៍ មានអ្ត្តី្េវង្គ  ៣ ខណៈ 

៤.អ្ត្វិេូិតារមេណ៍ មានអ្ត្តី្េវង្គ  ៤ ខណៈ 

៥.អ្ត្វិេូិតារមេណ៍ មានអ្ត្តី្េវង្គ  ៥ ខណៈ 

៦.អ្ត្វិេូិតារមេណ៍ មិនមានអ្ត្តី្េវង្គ ជាត្ទ្វលមពណវារៈ។ 
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អតិវិភូតរម្មណ៍វិងី ជវនោរៈ 

ម្ិនមានអាគ្នោុក្ភវងគចាំនួន ៨ វិងី 

១.អ្ត្វិេូិតារមេណ៍  មានអ្ត្តី្េវង្គ  ១ ខណៈ  

២.អ្ត្វិេូិតារមេណ៍  មានអ្ត្តី្េវង្គ  ២ ខណៈ 

៣.អ្ត្វិេូិតារមេណ៍  មានអ្ត្តី្េវង្គ  ៣ ខណៈ 

៤.អ្ត្វិេូិតារមេណ៍  មានអ្ត្តី្េវង្គ  ៤ ខណៈ 

៥.អ្ត្វិេូិតារមេណ៍  មានអ្ត្តី្េវង្គ  ៥ ខណៈ 

៦.អ្ត្វិេូិតារមេណ៍  មានអ្ត្តី្េវង្គ  ៦ ខណៈ 

៧.អ្ត្វិេូិតារមេណ៍  មានអ្ត្តី្េវង្គ  ៧ ខណៈ 

៨.អ្ត្វិេូិតារមេណ៍  មិនមានអ្ត្តី្េវង្គ ជាជវនវារៈ។ 

អតិវិភូតរម្មណ៍វិងី ជវនោរៈ 

មានអាគ្នោុក្ភវងគចាំនួន ៨ វិងី 
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១.អ្ត្វិេូិតារមេណ៍ មានអ្ត្តី្េវង្គ  ១ ខណៈ  

២.អ្ត្វិេូិតារមេណ៍ មានអ្ត្តី្េវង្គ  ២ ខណៈ 

៣.អ្ត្វិេូិតារមេណ៍ មានអ្ត្តី្េវង្គ  ៣ ខណៈ 

៤.អ្ត្វិេូិតារមេណ៍ មានអ្ត្តី្េវង្គ  ៤ ខណៈ 

៥.អ្ត្វិេូិតារមេណ៍ មានអ្ត្តី្េវង្គ  ៥ ខណៈ 

៦.អ្ត្វិេូិតារមេណ៍ មានអ្ត្តី្េវង្គ  ៦ ខណៈ 

៧.អ្ត្វិេូិតារមេណ៍ មានអ្ត្តី្េវង្គ  ៧ ខណៈ 

៨.អ្ត្វិេូិតារមេណ៍ មិនមានអ្ត្តី្េវង្គ ជាជវនវារៈ។ 

េថ្ម្ោងេេុធម្ត្នាទ្វា រវិភូតរម្មណវិងី 

២៤ ព្រត្ភេ ថ្ែេមានអតីតភវងគ ២១ ព្រត្ភេ 

ជវនោរៈជាកាម្ជវ័ន២៧ មាន ៧ ព្រត្ភេ 
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វិងីេី១ 

 
ផុត្វថិ ី

១ 
២ 
៣ 

អ្ត្តី្េវង្គ 
េវង្គចលនៈ 
េវង្គុប្បពចាទៈ 

វថិចីតិ្ត 
៤ 

៥-១១ 
មពនាទ្វា ោវជជនៈ 
ជ.ជ.ជ.ជ.ជ.ជ.ជ. (កាមជវន ២៧ ពវៀរពទ្វស២) 

ផុត្វថិ ី ០ េវង្គបាត្  
ថ្ចក្ត្ោយរុគ្គេជាត្ែើម្ ព្រត្ភេេី១ 

១.ត្ោយរុគ្គេ ពក្ើត្ដល់បុ្គ្គល ៨ ពួក្ ។ 

២.ត្ោយភូម្ិ ដកើត្បាៃកនុង្បញ្ច ដោការភូម្២ិ៦។ 

៣.ត្ោយអងគធម្៌ររម្តថ េវង្គមុននងិ្ព្កាយ បានដល់ កាម          
េវង្គ១០ នងិ្របូ្េវង្គ៥។ 

៤.ត្ោយអារម្មណ៍ េវង្គមុននងិ្េវង្គព្កាយ កាមេវង្គ១០ មាន              
ក្មាេ រមេណ៍ជាពដើម ក្នុង្ឆទ្វា រកិ្មរណាសននជវន័ពេីពមុន។ ពប្ើរបូ្េូមិមាន
ប្ញ្ាត្តកិ្មេនមិិត្តធមាេ រមេណ៍ជាក្មេោា ន ២៦។ ពប្ើក្នុង្របូ្េូមិអ្ត្ឥិដាៈ      

បញ្ច ដោការភវង្គ១៥ 
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ឥដាមជឈត្តៈ នងិ្អ្នោិា រមេណ៍៣ (របូារមេណ៍១ សទ្វទ រមេណ៍ នងិ្ធមាេ រមេណ៍) 
ចដលជាប្ចចុប្បនននបិ្ផននរបូ្១៣ (ពវៀរឃានប្សាទ ជវិាា ប្សាទ កាយ
ប្សាទ ភាវរបូ្២) ពប្ើក្នងុ្កាមេូមិមានអ្ត្ឥិដាៈ ឥដាមជឈត្តៈ អ្នដិាៈ
អារមេណ៍៦ ចដលជាប្ចចុប្បនននបិ្ផននរបូ្១៨។ 

៥.ត្ោយវតថ ុវថិចីតិ្តពនោះអាស្ស័យហទយវត្ថុ។ 

ចាំណាាំ៖ វថិី្ ប្ពេទទី២ ដល់ទី៧ ពោយបុ្គ្គលជាពដើមដូចរន នងឹ្្ប្ពេទទី
១ ពផសង្រន ្ត្ង់្ពក្ើនព ើង្អ្ត្តី្េវង្គ។ 

វិងីេី៧ 

 
 
 

ផុត្វថីិ 

១ 
២ 
៣ 
៤ 
៥ 
៦ 
៧ 

អតី្ត្ភវង្គ 
អតី្ត្ភវង្គ 
អតី្ត្ភវង្គ 
អតី្ត្ភវង្គ 
អតី្ត្ភវង្គ 
អតី្ត្ភវង្គ 
អតី្ត្ភវង្គ 

 

បញ្ច ដោការ 

ភវង្គ១៥ 
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៨ 
៩ 

ភវង្គច្លៃៈ 
ភវង្គុបបដច្ឆទៈ 

វថិចីតិ្ត ១០ 
១១-១៧ 

ម្ដន្តោវ រាវជជៃៈ 
ជ.ជ.ជ.ជ.ជ.ជ.ជ. (កាម្ជវៃ័២៧) 

ផុត្វថីិ ០ ភវង្គបាត្  
ជវនោរៈជាត្ទ្វេជវន២ ោម នអាគ្នោុក្ភវងគ 

 មាន ៧ ព្រត្ភេ 

វិងីេី១ 

ផុត្វថិ ី
១ 
២ 
៣ 

អ្ត្តី្េវង្គ 
េវង្គចលនៈ 
េវង្គុប្បពចាទៈ 

វថិចីតិ្ត 
៤ 

៥-១១ 
មពនាទ្វា ោវជជនៈ 
ជ.ជ.ជ.ជ.ជ.ជ.ជ. (ពទ្វសជវន២) 

ផុត្វថិ ី ០ េវង្គបាត្  
 

កាមឧពប្កាខ  

េវង្គ៦ 
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ថ្ចក្ត្ោយរុគ្គេជាត្ែើម្ ព្រត្ភេេី១ 

១.ត្ោយរុគ្គេ ដកើត្ដល់បុគ្គល ៦ ពួកគឺ្បុថុជជៃ៤ អរយិបុគ្គល
ខាង្ដរកាម្២។ 

២.ត្ោយភូម្ិ ដកើត្បាៃកនុង្កាម្ភូម្១ិ១។ 

៣.ត្ោយអងគធម្៌ររម្តថ ភវង្គមុ្ៃៃិង្ភវង្គដរកាយ បាៃដល់ កាម្
ឧដបកាា ភវង្គ៦។ 

៤.ត្ោយអារម្មណ៍ ភវង្គមុ្ៃៃិង្ភវង្គដរកាយមាៃអារម្មណ៍ម្ដល
ដៅថា កម្ម កម្មៃិម្តិ្ត គ្តិ្ៃិម្តិ្តទទួលពីឆោវ រកិម្រណាសៃនជវៃ័។ វថីិ
ដៃុះ មាៃអតិ្ឥដឋៈ ឥដឋម្ជឈត្តៈ អៃិដឋៈម្ដលជាបច្ចុបបៃនៃិបផៃនរូប១៨។ 

៥.ត្ោយវតថ ុវថីិចិ្ត្តដៃុះអារស័យហទយវត្ថុ។ 

ចំ្ណាំ៖ វថីិរបដភទទី២ ដល់ទី៧ ដោយបុគ្គលជាដដើម្ដូច្គាន ៃឹង្
របដភទទី១ ដផសង្គាន រត្ង្ដ់កើៃដ ើង្អតី្ត្ភវង្គ។ 
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វិងីព្រត្ភេេី ៧ 

ផុត្វថិ ី

១ 
២ 
៣ 
៤ 
៥ 
៦ 
៧ 
៨ 
៩ 

អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
េវង្គចលនៈ 
េវង្គុប្បពចាទៈ 

វថិចីតិ្ត 
១០ 

១១-១៧ 
មពនាទ្វា ោវជជនៈ 
ជ.ជ.ជ.ជ.ជ.ជ.ជ. (ពទ្វសជវន២) 

ផុត្វថិ ី ០ េវង្គបាត្  
ជវនោរៈជាត្ទ្វេជវ័ន២ មានអាគ្នោុក្ភវងគ 

មាន ៧ ព្រត្ភេ 

 

 

 

កាម្ឧដបកាា  

ភវង្គ៦ 
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វិងីេី១ 

ផុត្វថិ ី
១ 
២ 
៣ 

អ្ត្តី្េវង្គ 
េវង្គចលនៈ 
េវង្គុប្បពចាទៈ 

វថិចីតិ្ត 
៤ 

៥-១១ 
១២ 

មពនាទ្វា ោវជជនៈ 
ជ.ជ.ជ.ជ.ជ.ជ.ជ. (ពទ្វសជវន ២) 
អាគ្នតកុ្េវង្គ 

ផុត្វថិ ី ០ េវង្គបាត្  
ថ្ចក្ត្ោយរុគ្គេជាត្ែើម្ ព្រត្ភេេី១ 

១.ត្ោយរុគ្គេ ពក្ើត្ដល់បុ្គ្គល ៤ ពួក្គ្ទឺា ិពហត្កុ្១ ត្ពិហត្កុ្១ 
អ្រយិបុ្គ្គលខ្មង្ព្កាម២។ 

២.ត្ោយភូម្ិ ពក្ើត្បានក្នងុ្កាមសុគ្ត្៧ិ។ 

៣.ត្ោយអងគធម្៌ររម្តថ េវង្គមុននងិ្េវង្គព្កាយ បានដល់ កាម
ពសាមនសសេវង្គ៤។ 

កាមពសាមនសស   

េវង្គ៤ 
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៤.ត្ោយអារម្មណ៍ េវង្គមុននងិ្េវង្គព្កាយមានអារមេណ៍ចដលពៅ
ថា ក្មេ ក្មេនមិិត្ត គ្ត្និមិិត្តក្នុង្ឆទ្វា រកិ្មរណាសននជវន័។ វថិពីនោះ មានអ្ត្ិ
ឥដាៈ ឥដាមជឈត្តៈ អ្នដិាៈចដលជាប្ចចុប្បនននបិ្ផននរបូ្១៨។ ពធា ើអាគ្នតកុ្េវង្គ
មានអារមេណ៍៦ ជាកាមធម៌ចដលធាល ប់្មានភាពសាទ ត់្ជាំនាញពហើយក្នុង្
េពពនោះ។ 

៥.ត្ោយវតថ ុវថិចីតិ្តពនោះអាស្ស័យហទយវត្ថុ។ 

ចាំណាាំ៖ វថិី្ ប្ពេទទី២ ដល់ទី៧ ពោយបុ្គ្គលជាពដើមដូចរន នងឹ្្ប្ពេទទី
១ ្គ្ប់្្ប្ការ ពផសង្រន ្ត្ង់្ពក្ើនព ើង្អ្ត្តី្េវង្គ។ 

វិងីេី៧ 

ផុត្វថិ ី

១ 
២ 
៣ 
៤ 
៥ 
៦ 

អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 

កាម្ដស្លម្ៃសស 

ភវង្គ៤ 
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៧ 
៨ 
៩ 

អ្ត្តី្េវង្គ 
េវង្គចលនៈ 
េវង្គុប្បពចាទៈ 

វថិចីតិ្ត 
១០ 

១១-១៧ 
១៨ 

មពនាទ្វា ោវជជនៈ 
ជ.ជ.ជ.ជ.ជ.ជ.ជ. (ពទ្វសជវន ២) 
អាគ្នតកុ្េវង្គ 

ផុត្វថិ ី ០ េវង្គបាត្  
ម្ិនមានអតីតភវងគ ៣ ព្រត្ភេ ជាជវនោរៈជាកាម្

ជវន ២៧ (ត្វៀរត្ទ្វេ២) 

វិងីេី ១ 

ផុត្វថីិ ១ 
២ 

ភវង្គច្លៃៈ 
ភវង្គុបបដច្ឆទៈ 

វថីិចិ្ត្ត 
៣ 

៤-១០ 
១១ 

ម្ដន្តោវ រាវជជៃៈ 
ជ.ជ.ជ.ជ.ជ.ជ.ជ. (ដោសជវៃ ២) 
អាគ្ៃតុកភវង្គ 

ផុត្វថីិ ០ ភវង្គបាត្  
 

ភវង្គ១៩ 
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ថ្ចក្ត្ោយរុគ្គេជាត្ែើម្ ព្រត្ភេេី១ 

១.ត្ោយរុគ្គេ ដកើត្ដល់បុគ្គល ៨ ពួក។ 

២.ត្ោយភូម្ិ ដកើត្បាៃកនុង្ច្តុ្ដោការភូម្៤ិ បញ្ច ដោការភូម្២ិ៦។ 

៣.ត្ោយអងគធម្៌ររម្តថ ភវង្គមុ្ៃៃិង្ភវង្គដរកាយ បាៃដល់ ភវង្គ
ចិ្ត្ត១៩ គឺ្កាម្ភវង្គ១០ ម្ហគ្គត្ភវង្គ៩។ 

៤.ត្ោយអារម្មណ៍ េវង្គមុននងិ្េវង្គព្កាយកាមេវង្គមានអារមេណ៍
៦ ចដលពៅថា ក្មេ ក្មេនមិិត្ត គ្ត្និមិិត្តក្នុង្ឆទ្វា រកិ្មរណាសននជវន័។ របូ្
េវង្គមានក្មេោា ន ២៦ ដូចពពាលមុនពហើយ ឯអ្របូ្េវង្គមានអ្របូ្ក្មេ
ោា ន៤។ វថិពីនោះ មានអ្ត្ឥិដាៈ ឥដាមជឈត្តៈ អ្នោិា រមេណ៍៦ ជាអ្ត្តី្ៈ 
អ្នាគ្ត្នបិ្ផននរបូ្១៨ នងិ្ធមាេ រមេណ៍ជាចតិ្ត៨៩ ពចត្សិក្ ៥២ អ្នបិ្ផននរូ
ប្១០ ជាពត្កាលិក្ៈ នពិាា ន នងិ្ប្ញ្ាត្តជិាកាលវមុិត្តជិាអារមេណ៍។ 

៥.ត្ោយវតថ ុវថិចីតិ្តពនោះអាស្ស័យហទយវត្ថុ។ 
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ជវនោរៈជាត្ទ្វេជវ័ន ២  

វិងីេី ២ 

ផុត្វថិ ី
១ 
២ 

េវង្គចលនៈ 
េវង្គុប្បពចាទៈ 

វថិចុីត្ត 
៣ 

៤-១០ 
មពនាទ្វា ោវជជនៈ 
ជ.ជ.ជ.ជ.ជ.ជ.ជ. (ពទ្វសជវន័ ២) 

ផុត្វថិ ី ០ េវង្គបាត្  
ថ្ចក្ត្ោយរុគ្គេជាត្ែើម្ ព្រត្ភេេី២ 

១.ត្ោយរុគ្គេ ពក្ើត្ដល់បុ្គ្គល ៦ ពួក្ដចូវថិទីី១។ 

២.ត្ោយភូម្ិ ពក្ើត្បានក្នងុ្កាមេូមិ១១។ 

៣.ត្ោយអងគធម្៌ររម្តថ េវង្គមុននងិ្េវង្គព្កាយ ដចូវថិទីី១។ 

៤.ត្ោយអារម្មណ៍ េវង្គមុននងិ្េវង្គព្កាយដចូវថិទីី១។ វថិពីនោះ 
មានអ្ត្ឥិដាៈ ឥដាមជឈត្តៈ អ្នដិាៈចដលជាអ្ត្តី្ៈ អ្នាគ្ត្នបិ្ផននរបូ្១៨     

កាមឧពប្កាខ េវង្គ៦ 
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ធមាេ រមេណ៍ជាកាមធម៌ មហគ្គត្ចតិ្ត ពចត្សិក្្ប្ក្ប្អ្នបិ្ផននរបូ្១០ ជា   
ពត្កាលិក្ៈនងិ្ប្ញ្ាត្តជិាអារមេណ៍។ 

៥.ត្ោយវតថ ុវថិចីតិ្តពនោះអាស្ស័យហទយវត្ថុ។ 

ជវនោរៈជាត្ទ្វេជវ័ន២ 

មានអាគ្នោុក្ភវងគ 

វិងីេី ៣ 

ផុត្វថិ ី
១ 
២ 

េវង្គចលនៈ 
េវង្គុប្បពចាទៈ 

វថិចីតិ្ត 
៣ 

៤-១០ 
១១ 

មពនាទ្វា ោវជជនៈ 
ជ.ជ.ជ.ជ.ជ.ជ.ជ. (ពទ្វសជវន ២) 
អាគ្នតកុ្េវង្គ (េវង្គចតិ្ត ៦ ដួង្) 

ផុត្វថិ ី ០ េវង្គបាត្  
ថ្ចក្ត្ោយរុគ្គេជាត្ែើម្ ព្រត្ភេេី៣ 

១.ត្ោយរុគ្គេ ពក្ើត្ដល់បុ្គ្គល៤ ពួក្គ្ទឺិាពហត្ុក្១ ត្ពិហត្ុក្១ 
អ្រយិបុ្គ្គលខ្មង្ព្កាម២។ 

កាមពសាមនសសេវង្គ៤ 
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២.ត្ោយភូម្ិ ពក្ើត្បានក្នងុ្កាមសុគ្ត្៧ិ។ 

៣.ត្ោយអងគធម្៌ររម្តថ េវង្គមុននងិ្េវង្គព្កាយ ជាកាម
ពសាមនសសេវង្គ៤។ 

៤.ត្ោយអារម្មណ៍ េវង្គមុននងិ្េវង្គព្កាយដចូវថិទីី២ ។  

៥.ត្ោយវតថ ុវថិចីតិ្តពនោះអាស្ស័យហទយវត្ថុ។ 

េររុចាំនួនវិភូតរម្មណ៍ ១៦ វិងី 

វិភូតរម្មណ៍ជាជវនោរៈ  

ម្ិនមានអាគ្នោុក្ភវងគមាន ៨ វិងី 

១.វេូិតារមេណ៍ មានអ្ត្តី្េវង្គ  ១ ខណៈ  

២.វេូិតារមេណ៍ មានអ្ត្តី្េវង្គ  ២ ខណៈ 

៣.វេូិតារមេណ៍ មានអ្ត្តី្េវង្គ  ៣ ខណៈ 

៤.វេូិតារមេណ៍ មានអ្ត្តី្េវង្គ  ៤ ខណៈ 
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៥.វេូិតារមេណ៍ មានអ្ត្តី្េវង្គ  ៥ ខណៈ 

៦.វេូិតារមេណ៍ មានអ្ត្តី្េវង្គ  ៦ ខណៈ 

៧.វេូិតារមេណ៍ មានអ្ត្តី្េវង្គ  ៧ ខណៈ 

៨.វេូិតារមេណ៍ មិនមានអ្ត្តី្េវង្គ ។ 

វិភូតរម្មណ៍ជាជវនោរៈ  

មានអាគ្នោុក្ភវងគមាន ៨ វិងី 

១.វេូិតារមេណ៍ មានអ្ត្តី្េវង្គ  ១ ខណៈ  

២.វេូិតារមេណ៍ មានអ្ត្តី្េវង្គ  ២ ខណៈ 

៣.វេូិតារមេណ៍ មានអ្ត្តី្េវង្គ  ៣ ខណៈ 

៤.វេូិតារមេណ៍ មានអ្ត្តី្េវង្គ  ៤ ខណៈ 

៥.វេូិតារមេណ៍ មានអ្ត្តី្េវង្គ  ៥ ខណៈ 

៦.វេូិតារមេណ៍ មានអ្ត្តី្េវង្គ  ៦ ខណៈ 
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៧.វេូិតារមេណ៍ មានអ្ត្តី្េវង្គ  ៧ ខណៈ 

៨.វេូិតារមេណ៍ មិនមានអ្ត្តី្េវង្គ ។ 

ក្ចិចប្ដបិ្ត្តកិ្នុង្មពនាទ្វា រវថិ ី

 ចតិ្តពក្ើត្្គ្ប់្ពពលដងឹ្ពរឿង្អា្ក្ក់្នងិ្លអ ជាពពិសសតាមមពនា
ទ្វា រដងឹ្ពហើយ ចត្យក្មក្្ត្ោិះរោិះពចិ្ឆរណា ខលោះប្ពង្កើត្ជាពមពោគ្ផលូវចតិ្ត
ដចូជា ខងឹ្ សអប់្ ទ្វស់ចតិ្តជាពដើម ចដលជាពទ្វសជវន វា្តាច់ពៅកាន់
អារមេណ៍ពលឿនណាស់ជាមួយនងឹ្កាមគុ្ណដចូរថា្ពោះអ្ង្គសចមតង្ថា៖ 
េុននិគ្គហេស េហុត្នា យតថ កាម្និបាតិត្នា ចិតោេស េម្
ត្ថា សាធុ ចិតោាំ េនោាំ េខុាវហាំ។ ការទូនាេ នចតិ្តចដលសង្កត់្សង្កិន 
បានពោយលាំបាក្ ជាធមេជាត្រិហ័ស មាន្ប្្ក្ត្ធីាល ក់្ចុោះពៅតាមពសចក្ត ី
្បាថាន  ក្នុង្អារមេណ៍ណាមួយ រចមង្ជាគុ្ណោុាំង្្ប្ពយជនឱ៍្យសព្មច 
ព្ពាោះថា ចតិ្តបានហាឹក្ហាឺនបានពហើយ រចមង្នាាំមក្នវូពសចក្តសុីខ។ 
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េេុធម្ត្នាទ្វា រអវិភូតរម្មណ៍ 
និងអតិវិភូតរម្មណ៍ 

 វថិទី្វាំង្ពនោះពៅថា អ្ពយក្ត្វថិកី្ប៏ាន ព្ពាោះថាមិនមានកុ្សល ឬ
អ្កុ្សលជវៃ័ដកើត្ដ ើង្ដទ វថីិោងំ្ឡាយដៃុះ ដកើត្ដ ើង្កនុង្ខណៈ
ម្ដលគិ្ត្ដរឿង្រា វដផសង្ៗ ម្ៃិដច្ញ ឬដកើត្ដ ើង្កនុង្ខណៈកំពុង្ដដក
លកដ់ហើយយល់សប្តិ ប្៉ាុចនតយល់សប្តិមិនដងឹ្ពរឿង្ោ៉ាវ ក្នុង្ការយល់សប្តិ
ពនាោះឱ្យ្បាក្ដ (យល់សប្តិមិនច្ឆាំ) ប្៉ាុចនត្ ត្មឹជាការដងឹ្ថាការពដក្លក់្
មិនសនិទធប្៉ាុពណាណ ោះ។ ចាំពពាោះអ្ត្វិេូិតារមេណ៍វថិពីនាោះ ពក្ើត្ព ើង្ក្នុង្ខណៈ 
ចដលអារមេណ៍មក្្បាក្ដតាមផលូវចតិ្ត ពហើយចត្ពៅមិនដងឹ្ខលួន ដងឹ្ថា
្ប្្ពតឹ្តពៅតាមធមាេ ធោិា នប្៉ាុពណាណ ោះឯង្។ 
 ចាំណាាំៈ វថិី្ ប្ពេទពនោះ ពក្ើត្ព ើង្ក្នុង្ខណៈពវលា្ប្្ក្ត្ធីមេតា 
ចដលនកឹ្គ្តិ្ពរឿង្ោ៉ាវពផសង្មិនពចញ ឬច្ឆាំមិនបាន ចដលមិនទ្វក់្ទង្
ជាមួយការយល់សប្តិ ឬពក្ើត្ព ើង្ក្នុង្ខណៈក្ាំពុង្ពដក្លក់្ពហើយយល់ស
ប្តិពៅ ពៅថា សុបិ្នអ្ពយក្ត្វថិ ីក្ម៏ាន។ 

អវិភូតរម្មណ៍វិងី ២ ព្រត្ភេ 
វិងីេី១ 

ផុត្វថិ ី
១ 
២ 

េវង្គចលនៈ 
េវង្គុប្បពចាទៈ 

ភវង្គចិ្ត្ត ១៩ 
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វថិចីតិ្ត 

៣ 
៤ 
៥ 
៦ 

មពនាទ្វា ោវជជនៈ 
មពនាទ្វា ោវជជនៈ 
េវង្គ 
េវង្គ……… 

ផុត្វថិ ី ០ េវង្គបាត្  
ថ្ចក្ត្ោយរុគ្គេជាត្ែើម្ ព្រត្ភេេី១ 

១.ត្ោយរុគ្គេ ដកើត្ដល់បុគ្គល៨ ពួក។ ខណៈដដកលកម់្ៃិសនិទធក៏
យល់សបតិដកើត្ដល់បុគ្គល៧ ពួកគឺ្បុថុជជៃ៤ ផលដសកាបុគ្គល៣។ 

២.ត្ោយភូម្ិ ពក្ើត្បានក្នុង្ប្ញ្ចពវាការេូមិ ២៦ ចត្ុពវាការេូមិ៤។
ពវលាពដក្លក់្មិនសនិទពក្ើត្បានក្នុង្េូមិ៤ គ្មឺនសុសេូមិ១ អ្បាយេូមិ៣ 
(ពវៀរនរិយេូមិ)។ 

៣.ត្ោយអងគធម្៌ររម្តថ េវង្គមុននងិ្ព្កាយ បានដល់េវង្គ១៩។ 

៤.ត្ោយអារម្មណ៍ េវង្គមុននងិ្េវង្គមានអារមេណ៍តាមសមគួ្រដល់ 
េវង្គចតិ្ត ១៩។ វថិពីនោះមានអ្ត្ឥិដាៈ ឥដាមជឈត្តៈ អ្នោិា រមេណ៍៦ ជាអ្ត្តី្ៈ 
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ឬអ្នាគ្ត្នបិ្ផននរបូ្១៨ នងិ្ធមាេ រមេណ៍ បានដល់ ពលាក្យិចតិ្ត៨១ 
ពចត្សិក្៥២ អ្នបិ្ផននរបូ្១០ ក្នុង្កាល៣ នងិ្ប្ញ្ាត្ត។ិ 

៥.ត្ោយវតថ ុ វថិចីតិ្តពនោះប្ញ្ចពវាការេូមិអាស្ស័យហទយវត្ថុ ចាំចណក្ 
ចត្ុពវាការេូមិ មិនអាស្ស័យហទយវត្ថុ។ 

ចាំណាាំ៖ វថិី្ ប្ពេទទី២ ពពាលពោយបុ្គ្គលជាពដើម ្ប្្ពតឹ្តពៅតាមទាំនង្
ដចូ្ប្ពេទទី១ ្គ្ប់្្ប្ការ ពផសង្រន ្ត្ង់្វថិទីីមានមពនាទ្វា ោវជជន ពក្ើត្
ព ើង្២ ឬ៣ខណៈ។ 

វិងីេី២ 

ផុត្វថីិ 
១ 
២ 

ភវង្គច្លៃៈ 
ភវង្គុបបដច្ឆទៈ 

វថីិចិ្ត្ត 

៣ 
៤ 
៥ 
៦ 

ម្ដន្តោវ រាវជជៃៈ 
ម្ដន្តោវ រាវជជៃៈ 
ភវង្គ 
ភវង្គ……… 

ផុត្វថីិ ០ ភវង្គបាត្  

ភវង្គចិ្ត្ត១៩ 
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អតិវិភូតរម្មណ៍វិងី១ ព្រត្ភេ 

ផុត្វថិ ី
១ 
២ 

េវង្គចលនៈ 
េវង្គចលនៈ 

វថីិចិ្ត្ត ៣-៤ េវង្គ េវង្គ……… 

ផុត្វថិ ី ០ េវង្គបាត្  
េររុអវិភូតរម្មណ៍និង 
អតិអវិភូតរម្មណ៍ 

អវិភូតរម្មណ៍វិងីមានចាំនួន ២ គ្ឺ 
១.េវង្គ េវង្គចលនៈ េវង្គុប្បពចាទៈ មពនាទ្វា ោវជជនចតិ្ត ២ ខណៈ ពហើយ 
ក្េ៏វង្គត្ពៅ 
២.េវង្គ េវង្គចលនៈ េវង្គុប្បពចាទៈ មពនាទ្វា ោវជជនចតិ្ត ៣ ខណៈពហើយ 
ក្េ៏វង្គត្ពៅ 

អតិអវិភូតរម្មណ៍វិងី ១ វិងី 
១.េវង្គ េវង្គចលនៈ ២ ខណៈពហើយ ក្េ៏វង្គត្ពៅ។ 
 អ្វេូិតារមេណ៍ ពក្ើត្ព ើង្ក្នងុ្ខណៈចដលនកឹ្គ្តិ្ក្នុង្អារមេណ៍ ៦ ដ៏
លអ ិត្សុខុមទ្វាំង្ប្រមត្ថនងិ្ប្ញ្ាត្តមិក្្បាក្ដតាមផលូវចតិ្តពហើយ ចត្ក្ន៏កឹ្គ្តិ្
មិនពឃើញ មិនច្ឆាំពរឿង្ោ៉ាវពនាោះបាន ឬពក្ើត្ព ើង្ក្នុង្ខណៈចដលយល់សប្តិ 

ភវង្គចិ្ត្ត១៩ 
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ពហើយពរឿង្ោ៉ាវចដលក្ាំពុង្យល់សប្តិទ្វាំង្ពនាោះ ក្មិ៏នចាស់លាស់ (ច្ឆាំមិន
បាន) ្ ត្មឹចត្ពពាលថា ពដក្លក់្មិនសនិទធ យល់សប្តិប្៉ាុពណាណ ោះពហើយ ក្៏្ ត្មឹ
ចត្ជាការពក្ើត្ព ើង្រប្ស់មពនាទ្វា ោវជជនចតិ្ត ២ឬ៣ ខណៈប្៉ាុពណាណ ោះឯង្។ 
 ចាំចណក្អ្ត្វិេូិតារមេណវថិពីនាោះ ពក្ើត្ព ើង្ក្នុង្អារមេណ៍ ៦ ចដល
លអិត្សុខុមទ្វាំង្ប្រមត្ថនងិ្ប្ញ្ាត្ត ិចដលមក្្បាក្ដតាមផលូវចតិ្តពហើយ ប្៉ាុចនត
ពៅមិនដងឹ្ខលួន ឬការដងឹ្ចដលពក្ើត្ព ើង្ក្នុង្ខណៈពនាោះៗ ដចូ រន ជាមួយ
ការពដក្លក់្យ៉ា ង្សនិទធ ព្ពាោះមិនមានវថិចីតិ្តពក្ើត្ព ើង្ មាន្ត្មឹចត្េវង្គ
ចតិ្តញ័រព ើង្ ២ ខណៈប្៉ាុពណាណ ោះ។ 

អ្វេូិតារមេណវថិនីងិ្អ្ត្អិ្វេូិតារមេណវថិ ី ពប្ើពក្ើត្ព ើង្ក្នុង្ខណៈ
ចដលមិនទ្វក់្ទង្ជាមួយការយល់សប្តិ (គ្កឺ្នុង្ពវលា្ប្្ក្ត្ធីមេតាចដល
គ្តិ្មិនពចញ ឬច្ឆាំមិនបាន) ពក្ើត្ព ើង្ដល់បុ្គ្គល ៨ ជាំពូក្ គ្ ឺបុ្ថុជជន ៤ 
នងិ្អ្រយិបុ្គ្គល ៤ ក្នុង្ប្ញ្ចពវារការេូមិ ២៦ នងិ្ចត្ុពវាការេូមិ ៤។ 

អ្វេូិតារមេណវថិនីងិ្អ្ត្អិ្វេូិតារមេណវថិ ី ពប្ើពក្ើត្ព ើង្ក្នុង្ខណៈ
ចដលយល់សប្តិ ក្ព៏ក្ើត្ព ើង្ដល់បុ្គ្គល៧ ជាំពូក្ គ្ ឺ បុ្ថុជជន ៤ នងិ្ផល
ពសក្ខបុ្គ្គល ៣ ក្នុង្មនសុសេូមិ ១ នងិ្អ្បាយេូមិ ៣ (ពវៀរនរិយេូមិ)។ 

េរុិនម្ត្នាទ្វា រវិងី 
បុ្គ្គលចដលក្ាំពុង្ពដក្លក់្សនិទធពនាោះ សុបិ្នវថិ ី គ្ ឺ វថិចីតិ្តចដល

ទ្វក់្ទង្ជាមួយការយល់សប្តិពផសង្ៗ ពក្ើត្ព ើង្មិនបាន ព្ពាោះថាសុបិ្ន 
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វថិមិីន្ត្ូវ ពក្ើត្ព ើង្ដល់បុ្គ្គលចដលក្ាំពុង្ពដក្លក់្សនិទធ ឬបុ្គ្គលក្ាំពុង្
ភ្ាក់្្ប្្ក្ត្ពីនាោះពទ នងឹ្ពក្ើត្ព ើង្បានដល់បុ្គ្គលចដលពដក្លក់្មិនសនិទធ
ប្៉ាុពណាណ ោះ។ 

បាលីក្នុង្ពត្រសក្ណឌ ដកីាពពាលថាៈ េរុិនាំ ហ ិ រេសត្នាោ  
ម្ត្នាទ្វា រតិ្ក្ត្នវ រេសតិ ន រញ្ចទ្វា រតិ្ក្ន កាលបុ្គ្គលយល់ 
សប្តិពឃើញ រចមង្ពឃើញពោយចតិ្ត ្ប្្ពតឹ្តពៅតាមពនាទ្វា រប្៉ាុពណាណ ោះ មិន
ពឃើញពោយចតិ្តតាមប្ញ្ចទ្វា រ។ 

ត្ហតុនា ាំឱ្យយេេ់រោមិាន ៤ យា ង 
១.ធាតុត្ខា ភត្ត ព្ពាោះពសចក្តកី្ព្មើក្ថ្នធាត្ ុ
២.អនុភូតរុរាត្ត ព្ពាោះធាល ប់្ជួប្្ប្ទោះមក្ពហើយ  
៣.ត្េវត្តរេាំរហារត្ត ព្ពាោះពទវតាប្ណាត លចតិ្ត 
៤.រុរានិម្ិតោត្ត ព្ពាោះបុ្ពានមិិត្ត។ (សារត្ថ.ទាំ.៦៥) 

េរុិនវិងីមាន ១២ ព្រត្ភេគ្ឺ 
១.អ្ត្វិេូិតារមេណ៍ ត្ទ្វលមពណវារៈ មិនមានអ្ត្តី្េវង្គ 
២.អ្ត្វិេូិតារមេណ៍ ជវនវារៈ មិនមានអ្ត្តី្េវង្គ មិនមានអាគ្នតកុ្េវង្គ 
៣.អ្ត្វិេូិតារមេណ៍ ជវនវារៈ ចដលមិនមានអ្ត្តី្េវង្គ ប្៉ាុចនតមានអាគ្នតកុ្
េវង្គ 
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៤.វេូិតារមេណ៍ ជវនវារៈ មិនមានអ្ត្តី្េវង្គ មិនមានអាគ្នតកុ្េវង្គ 
៥.វេូិតារមេណ៍ ជវនវារៈ មិនមានអ្ត្តី្េវង្គ មានអាគ្នតកុ្េវង្គ 
៦.អ្វេូិតារមេណ៍ ពវាដាពានវារៈ 
៧.អ្ត្អិ្វេូិតារមេណ៍ ជាពមាឃវារៈ 
៨.អ្ត្វិេូិតារមេណ៍ ជាត្ទ្វលមពណវារៈ មានអ្ត្តី្េវង្គ 
៩.អ្ត្វិេូិតារមេណ៍ ជវនវារៈ មានអ្ត្តី្េវង្គ ប្៉ាុចនតមិនមានអាគ្នតកុ្េវង្គ 
១០.អ្ត្វិេូិតារមេណ៍ ជវនវារៈ មានអ្ត្តី្េវង្គ មានអាគ្នតកុ្េវង្គ 
១១.វេូិតារមេណ៍ ជវនវារៈ មានអ្ត្តី្េវង្គ មិនមានអាគ្នតកុ្េវង្គ 
១២.វេូិតារមេណ៍ ជវនវារៈ មានអ្ត្តី្េវង្គ មានអាគ្នតកុ្េវង្គ។ 

សុបិ្នវថិពីនោះ ពក្ើត្ដល់បុ្គ្គល ៧ ជាំពូក្គ្ ឺបុ្ថុជជន ៤ គ្មឺនសុស ១ 
អ្បាយេូមិ ៣ (ពវៀរនរិយេូមិ) នងិ្ផលពសក្ខបុ្គ្គល៣។ សុបិ្នវថិចីដល
មានអ្ត្តី្េវង្គ (វថិី្ ប្ពេទទី៨ ដល់ទី១២) ដូចពពាលមក្ពនោះ ពក្ើត្ក្នុង្
ខណៈចដលទទួលប្ចចុប្បនននបិ្ផននរបូ្ជាអារមេណ៍ ដចូបុ្គ្គលចដលក្ាំពុង្ពដក្
លក់្ កាលមានពគ្មក្ចស្សក្ពៅ ឬច្ឆប់្្ត្ង់្ណាមួយថ្នអ្វយវៈ រប្ស់
បុ្គ្គលពនាោះ ពដើមបីពធា ើឱ្យភ្ាក់្។ ក្នុង្ខណៈពនាោះ ពសាត្ទ្វា រវថិចីតិ្ត កាយទ្វា រ
វថិចីតិ្ត នងិ្អ្ត្តី្គ្គហណវថិចីតិ្តរចមង្ពក្ើត្ព ើង្។ ចាំចណក្វថិចីតិ្តដថ្ទៗ 
មិនពក្ើត្ព ើង្ ពទើប្កាល យជាសុបិ្នវថិពីៅពោយ អាស្ស័យសាំព ង្នងិ្ការ
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ពាល់្ត្ូវោង្កាយចដលជា ប្ចចុប្បនននបិ្ផននរបូ្ពនាោះឯង្។ ដពូចនោះវថិចីតិ្ត
ទ្វាំង្ឡាយពនាោះ ពទើប្មានអ្ត្តី្េវង្គ។ 

ក្ចិចប្ដបិ្ត្តកិ្នុង្យល់សប្តិ 
មានមនសុសជាព្ចើនចដលពគ្ង្យល់សប្តិ មានអ្នក្ខលោះក្ប៏ានមក្

សួរអាតាេ ថាពប្ើយល់សប្តិចប្ប្ហនឹង្វាយ៉ា ង្ណា ពក្ើត្ពហត្ុអា្ក្ក់្ឬលអ 
ពរឿង្អា្ក្ក់្ឬលអប្ញ្ញា ពយើង្ធមេតាមិនអាចដងឹ្ពទ ខលោះពៅរក្្គូ្ទ្វយក្៏
មាន ការយល់សប្តិពនោះពក្ើត្ពចីតិ្តឧទធចចៈជាប្ចចយ័ ្ពោះអ្រហនតទ្វាំង្ឡាយ
ពលាក្មិនមានការយល់សប្តិពទ ព្ពាោះអ្ស់ឧទធចចៈ។ ដពូចនោះកុ្ាំពោត ត្ចតិ្តខ្មល ាំង្
ពពក្ ពទ្វោះជាលអក្តអីា្ក្ក់្កុ្ាំខាល់សាំខ្មន់មុនពគ្ង្ អាចចព្មើនក្មេោា ន ដចូ
ជាអ្នសុសត្ ិ ១០ ឬពមតាត ជាពដើម ព្ពាោះការចព្មើនពមតាត នាាំឱ្យសុបិ្នលអ
ពទៀត្ផង្ ចតិ្តក្ស៏មបូរពោយពសចក្តសុីខសៃប់្ពហើយ។ 

អរបនាវិងី ឬអរបនាជវនោរៈ 
The Process of Absorption  

មានវគិ្គហៈថា អារម្មត្ណ អត្របតិ  រវិេតិ អារម្មណក្រ
ណវត្េនាតិ អរបនាឈានាំ ពឈាេ ោះថា ព្ពាោះអ្ត្ថថា តាាំង្មាាំក្នុង្
អារមេណ៍ គ្ចូឺលពៅក្នុង្អារមេណ៍ពោយអ្ាំណាចថ្នក្រិយិពធា ើឱ្យជាព្គ្ឿង្
ព្ត្ក្រប្ស់ចតិ្ត។ អ្ប្បនាចតិ្ត បានដល់ មហគ្គត្ចតិ្ត ២៧ នងិ្ពលាកុ្ត្តរចតិ្ត 
៨ ឬ៤០។ អ្ប្បនាចតិ្តចដលព ើង្កាន់វថិតីាមមពនាទ្វា រ (ពវៀរមហគ្គត្
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វបិាក្៩) ពៅថា អ្ប្បនាវថិឬីពៅថា អ្ប្បនាជវនវារៈ។ ចដលពឈាេ ោះថា 
អ្ប្បនាជវនវារៈ ព្ពាោះវថិពីនោះធាល ក់្ចុោះ្ត្ង់្ជវនៈ មិនមានត្ទ្វលមពណៈ
ពក្ើត្ ព្ពាោះមិនចមនជាវស័ិយរប្ស់ខលួន។  

បានែេច់ិតោទ្វ ាំងត្នះ៖ 
ក្.មហគ្គត្កុ្សលចតិ្ត ៩ - Sublime wholesome 
ខ.មហគ្គត្ក្រិយិចតិ្ត ៩ - Sublime functional 
ឃ.ពលាកុ្ត្តរចតិ្ត ៨ ឬ៤០។ - Supramundane 

អរបនាវិងីមាន ២ យា ង 
១.ត្ោក្ិយវិងី បានដល់វថិចីដលមានមហគ្គត្ចតិ្ត ១៨             

(មហគ្គត្កុ្សល៩ មហគ្គត្ក្រិយិ៩) ចដលពក្ើត្ក្នុង្អ្ប្បនាវថិ។ី ប្ណាត ម
ហគ្គត្-កុ្សលចតិ្ត ៩ ដួង្ណាមួយ កាលពក្ើត្ព ើង្រចមង្អាស្ស័យ       
មហាកុ្សលោណសមបយុត្តពក្ើត្ព ើង្មុន ៣-៤ ខណៈពធា ើក្ចិចដពូចនោះ គ្ ឺ                    
១.ប្រកិ្មេ  ២.ឧប្ច្ឆរៈ ៣.អ្នពុលាម ៤.ពរ្ត្េូ ឬពវាទ្វន ប្នាទ ប់្មក្  
មហគ្គត្ចតិ្តពទើប្ពក្ើត្ព ើង្។ ពលាក្យិអ្ប្បនាវថិមីាន ២ គ្ ឺ អាទិក្មេ ិក្
ឈានវថិ១ី ឈានសមាប្ត្តវិថិ១ី។ 
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២.ត្ោក្តុោរវិងី បានដល់ វថិចីដលជាពលាកុ្ត្តរឈាន ជាវថិី
ចតិ្តរប្ស់្ពោះអ្រយិបុ្គ្គលអ្នក្បានឈាន ចាំចណក្វថិចីតិ្តរប្ស់្ពោះអ្រយិ
បុ្គ្គលអ្នក្មិនបានឈានពៅថា ពលាកុ្ត្តរវថិ។ី 

អធិរាយអរបនាជវន័  
ជាែាំរូងេនិ 

១.ររកិ្ម្ម (Preparation) ព្ពាោះជាពហត្ុថ្នការច្ឆត់្ចចង្តាក់្ ចត្ង្
ពដើមបីឱ្យអ្ប្បនាជវន័ ពពាលគ្ឈឺាន អ្េញិ្ញា  មគ្គនងិ្ផលពក្ើត្ព ើង្ ដចូនោះ
ពឈាេ ោះថា ប្រកិ្មេ។ ដចូមានវចនត្ថៈថា ឥន្ទនរិយេម្តេីហ ិររតិ្ត 
ភាត្គ្ហ ិអរបនា ក្រយីតិ េជជីយតិ ឯត្តនាតិ = ររកិ្ម្មាំ ្ ពោះ
ពយគ្បុី្គ្គល គ្ប្បីច្ឆត់្ចចង្តាក់្ចត្ង្អ្ប្បនា ជាចាំចណក្ពផសង្ៗ ពោយ
សភាពជុាំវញិ មានការអ្ប់្រាំថ្នឥគនទយ៍ីទ្វាំង្ ៥ ឱ្យពសេើរន ជាមួយចតិ្តនុ  ោះ 
ដពូចនោះ ជវនចតិ្ត ចដលជាពហត្ុថ្នការច្ឆត់្ចចង្តាក់្ចត្ង្អ្ប្បនាជវន័ឱ្យ
ពក្ើត្ព ើង្ពនាោះ ពទើប្ពឈាេ ោះថា ប្រកិ្មេ។ 
២.ឧរចរៈ (Access) កាមជវន័ចដលពឈាេ ោះថា ឧប្ច្ឆរៈ ព្ពាោះជាជវ ័
ន ចដលពក្ើត្ព ើង្យ៉ា ង្ជតិ្សនិទធថ្នចដនរប្ស់អ្ប្បនាជវន័។ ដចូមាន   
វចនត្ថៈថា ៖ 
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អរាយ ឧត្រចច ចរតីតិ = ឧរចត្រា ជវនចតិ្តណា រចមង្ពក្ើត្
ព ើង្យ៉ា ង្ជតិ្សនិទធថ្នអ្ប្បនា ព្ពាោះពហត្ពុនាោះ ជវនចតិ្តពនាោះ ពឈាេ ោះថា 
ឧប្ច្ឆរៈ។ 
៣.អនុត្ោម្ (Conformity) កាមជវន័ចដលពឈាេ ោះថា អ្នពុលាម 
ព្ពាោះ្ប្្ពតឹ្តពៅតាមសមគួ្រដល់អ្ប្បនា ពោយការក្មាច ត់្នវូធម៌ ចដល
ជាប្ដបិ្ក្ខដល់រន នងឹ្រន  ព្ពាោះពហត្ុពនាោះជវនចតិ្តពនាោះ ពឈាេ ោះថា អ្នុ
ពលាម។ ដចូមាន វចនត្ថៈថា រចចនីក្ធម្មវិធម្ត្នន   អរបនាយ 
អនុក្េូនោិ = អនុត្ោម្ាំ ជវនចតិ្តណា រចមង្្ប្្ពតឹ្តពៅតាមសមគួ្រ
ដល់អ្ប្បនា ពោយការចញក្ពចញនវូធម៌ចដលជាប្ដបិ្ក្ខដល់រន នងឹ្រន  
ព្ពាោះពហត្ុពនាោះ ពឈាេ ោះថា អ្នពុលាម ។ 
៤.ត្ោព្តភូ (Change-of-lineage) កាមជវន័ចដលពឈាេ ោះថា ពរ្ត្េូ 
ព្ពាោះក្នុង្ខណៈពនាោះ ពធា ើនវូការទមាល យកាត់្នវូចខសរប្ស់ជាត្កិាម (ឈាន
វថិ)ី នងិ្ពធា ើនវូការទមាល យនវូភាពជាបុ្ថុជជន (ក្នុង្មគ្គវថិ)ី ឱ្យចូលដល់ជាត្ិ
មហគ្គត្ៈនងិ្ពលាកុ្ត្តរ ដពូចនោះ ជវនចតិ្តពនាោះ ពទើប្ពឈាេ ោះថា ពរ្ត្េូ។ ដចូ
មានវចនត្ថៈថា ត្ោតោាំ អភិភុយយតិ ឆិជជតិ ឯតថ តិ = ត្ោព្តភូ 
្ពោះពយគ្បុី្គ្គល រចមង្ទមាល យនវូចខសជាត្កិាម ឬជាត្បុិ្ថុជជនពោយ
ជវនចតិ្តពនាោះ ព្ពាោះពហត្ុពនាោះ ជវនចតិ្តពនាោះ ពឈាេ ោះថា ពរ្ត្េូ។ 
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៥.ត្ោទ្វន (Purification) កាមជវន័ចដលពឈាេ ោះថា ពវាទ្វន ព្ពាោះពធា ើ
ឱ្យ អ្រយិបុ្គ្គលចូលដល់ភាពប្រសុិទធជាវពិសសថ្្ក្ចលង្ៗ ព ើង្ពៅ
ពពាលគ្ ឺ ្ពោះពសាតាប្ននបុ្គ្គល ខណៈចដលបានសក្ទ្វរមិមគ្គ 
សក្ទ្វរមិផល រចមង្មានកាមជវន ចដលមាននាទីព្ត្ក្អ្រទទួល្ពោះ
នពិាា ន នងិ្លោះប្ង់្នវូសង្ខត្ធម៌មុន ពដើមបីពធា ើឱ្យ្ពោះសក្ទ្វរមិមគ្គ ចដល
ពក្ើត្ព ើង្ទទួល្ពោះនពិាា នជាអារមេណ៍ ្ពមទ្វាំង្ពធា ើការ្ប្ហារអ្នសុ័
យក្ពិលស ចដលមានពហើយ មានអ្ាំណាចពពិសសថ្្ក្ចលង្ ជាការ
្ប្ហារនវូអ្នសុ័យក្ពិលសរប្ស់្ពោះពសាតាប្ត្តមិគ្គ។ សក្ទ្វរមីបុ្គ្គល 
ខណៈចដលបានអ្នារមិមគ្គ អ្នារមិផលនងិ្្ពោះអ្នារមីបុ្គ្គលខណៈ
ចដលបានអ្រហត្តមគ្គ អ្រហត្តផល រចមង្មានកាមជវន័ចដលពធា ើនាទីដចូ
រន ពដើមបីឱ្យអ្នារមិមគ្គនងិ្អ្រហត្តមគ្គពក្ើត្ព ើង្ទទួល្ពោះនពិាា នជា
អារមេណ៍្ពមទ្វាំង្្ប្ហារនូវអ្នសុយក្ពិលស ឱ្យមានអ្ាំណាចថ្្ក្ចលង្
ព ើង្ជាង្ការ្ប្ហារនវូអ្នសុយក្ពិលសរប្ស់មគ្គខ្មង្ព្កាម។ ដចូមាន    
វចនត្ថៈថា ត្ោទ្វត្នតីតិ = ត្ោទ្វនាំ    ជវន័ចតិ្តឯណា រចមង្ពធា ើឱ្យ
អ្រយិបុ្គ្គល ចូលដល់ភាពប្រសុិទធវពិសសថ្្ក្ចលង្ ព្ពាោះពហត្ុដពូច្ឆន ោះ
ជវនចតិ្តពនាោះពឈាេ ោះថា ពវាទ្វន។ 

អរបនាជវនមាន ៧ វិងី 
១.អាទិក្មេ ិក្ឈានវថិ ី 
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២.ឈានសមាប្ត្តវិថិ ី 
៣.បាទក្ឈានវថិ ី
៤.អ្េញិ្ញា វថិ ី
៥.មគ្គវថិ ី
៦.ផលសមាប្ត្តវិថិ ី
៧.នពិោធសមាប្ត្តវិថិ ី

វសិយប្បវត្តទិ្វាំង្ឡាយពនោះមាន ១ គ្ ឺ អ្ត្វិេូិតារមេណ៍ (តាម
អ្ដាក្ថានងិ្ដកីា) ឬវេូិតារមេណ៍ (តាមនយ័អ្េធិមេត្ថសង្គហៈ)។ 
ចាំចណក្វារៈទ្វាំង្ឡាយពនាោះមាន១ គ្ជឺវនវារៈ។ 

អធិរាយ 
១.អាេិក្ម្មិក្ឈានវងិី 

ផុត្វថិ ី
១ 
២ 

េវង្គចលនៈ 
េវង្គុប្បពចាទៈ 

វថិចីតិ្ត 

៣ 
៤ 
៥ 
៦ 

មពនាទ្វា ោវជជនៈ 
ប្រកិ្មេ 
ឧប្ច្ឆរៈ 
អ្នពុលាម 

ត្ពិហត្ុក្េវង្គ១៣ 

មហាកុ្សលោណសមបយុត្ត៤ 

មហាក្រិយិោណសមបយុត្ត៤ 
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៧ 
៨ 

ពរ្ត្េូ 
ឈានចតិ្ត (មហគ្គត្កុ្.ក្.ិ១៨) 

ផុត្វថិ ី ០ េវង្គបាត្  
ថ្ចក្ត្ោយរុគ្គេជាត្ែើម្ អាេិក្ម្មិក្ឈាន 

១.ត្ោយរុគ្គេ ពក្ើត្ដល់បុ្គ្គល ៥ ពួក្គ្តឺ្ពិហត្ុក្១ អ្រយិផល៤។ 

២.ត្ោយភូម្ិ ពក្ើត្បានក្នងុ្េូមិ២៦។ 

៣.ត្ោយអងគធម្៌ររម្តថ េវង្គមុននងិ្េវង្គព្កាយ បានដល់           
ត្ពិហត្ុក្េវង្គ១៣ គ្ ឺកាមត្ពិហត្ុក្េវង្គ៤ មហគ្គត្េវង្គ៩។ 

៤.ត្ោយអារម្មណ៍ េវង្គមុននងិ្េវង្គព្កាយកាមេវង្គមានអារមេណ៍
៦ ចដលពៅថា ក្មេ ក្មេនមិិត្ត គ្ត្និមិិត្តក្នុង្ឆទ្វា រកិ្មរណាសននជវន័។ របូ្
េវង្គមានក្មេោា ន ២៦ ឯអ្រូប្េវង្គមានអ្របូ្ក្មេោា ន៤។  

៥.ត្ោយវតថ ុវថិចីតិ្តពនោះអាស្ស័យហទយវត្ថុតាមសមគួ្រដល់េូមិ។ 

ការត្ក្ើតត្ឡើងថ្នអាេកិ្ម្មិក្ឈានវិង ី
 ្ពោះពយគ្បុី្គ្គលចព្មើនក្មេោា ន៣០ មានប្ឋវកី្សិណជាពដើម 
ពពលជតិ្នងឹ្បានឈានពនាោះ ប្ញ្ាត្ត ិ ឬមហគ្គត្ប្ដបិ្ត្តនិមិិត្តយ៉ា ង្ណា
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មួយក្នុង្ចាំននួ ៣០ យ៉ា ង្ចដលខលួនបានចព្មើនមក្ពហើយពនាោះបាន្បាក្ដ
តាមមពនាទ្វា រដពូច្ឆន ោះ េវង្គចតិ្ត ពក្ើត្ព ើង្ពរីខណៈ ពឈាេ ោះថាេវង្គចលនៈ 
នងិ្េវង្គុប្បពចាទពហើយរលត់្ពៅប្នាទ ប់្ មពនាទ្វា ោវជជនចតិ្តក្ព៏ក្ើត្ព ើង្
ទទួលប្ញ្ាត្ត ិ ឬមហគ្គត្ប្ដភិាគ្នមិិត្ត១ ខណៈពហើយរលត់្ពៅ ក្នុង្
លាំោប់្ពនាោះ មហាកុ្សល ឬមហាក្រិយិោណសមបយុត្តជវនចតិ្ត៨ដងួ្ ៗ 
ណាមួយ ពក្ើត្ព ើង្ទទួលប្ញ្ាត្តឬិមហគ្គត្ប្ដភិាគ្នមិិត្ត ៤ ខណៈ ក្នុង្ឋា
នៈជាប្រកិ្មេ ឧប្ច្ឆរៈ អ្នពុលាម នងិ្ពរ្ត្េូចដលពៅថា ឧប្ច្ឆរៈ
សមាធជិវន ពហើយក្រ៏លត់្ពៅ។ លាំោប់្ពនាោះ ឈានកុ្សល ឬក្រិយិពក្ើត្
ព ើង្ ១ ខណៈ ពហើយទទួលប្ញ្ាត្ត ិឬមហគ្គត្ប្ដភិាគ្នមិិត្ត ចដលពៅ
ថា អ្ប្បនាសមាធជិវន១ ខណៈ ពហើយក្រ៏លត់្ពៅត្ពពីនាោះេវង្គចតិ្ត ក្៏
ពក្ើត្ព ើង្ត្ពៅ ព្កាយពពីនាោះមពនាទ្វា រវថិចីដលមានមហាកុ្សលជវន 
៨ ឬមហាក្រិយិជវន ៨ រចមង្ពក្ើត្ព ើង្ពធា ើនាទីជាប្ចចពវក្ខណៈវថិ ី
ពពាលគ្ពឺចិ្ឆរណាអ្ង្គឈាន មានវតិ្ក្កៈជាពដើម ពក្ើត្ព ើង្ព្ចើនវថិតីាម
សមគួ្រត្ពៅ។  

២.ឈានេមារតោិវិង ី

ផុត្វថិ ី ១ 
២ 

េវង្គចលនៈ 
េវង្គុប្បពចាទៈ 

ត្ពិហត្ុក្េវង្គ១៣ 
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វថិចីតិ្ត 

៣ 
៤ 
៥ 
៦ 
៧ 
៨ 
៩ 
១០ 

មពនាទ្វា ោវជជនៈ 
ប្រកិ្មេ 
ឧប្ច្ឆរៈ 
អ្នពុលាម 
ពរ្ត្េូ 
ឈានចតិ្ត  
ឈានចតិ្តពក្ើត្ពរឿយៗ (មហគ្គត្កុ្.ក្.ិ១៨) 
ឈាន 

ផុត្វថិ ី ០ េវង្គបាត្  
បុ្ពាក្ចិចមុនចូលឈានសមាប្ត្ត ិ

 ្ពោះពយគ្បុី្គ្គលមុនពពលចូលឈាន បានតាាំង្ចតិ្តអ្ធោិា នថា 
ប្ឋមជាន (ឬទុត្យិ ត្ត្យិជានជាពដើមរហូត្ដល់ពនវសញ្ញា នាសញ្ញា យ-
ត្នជាន ពស្សចចត្ប្ាំណង្) ចដលខុ្ាំ្ពោះក្រណុារចួមក្ពហើយ ចូរឱ្យពក្ើត្
ព ើង្ដល់ខុ្ាំមាច ស់អ្ស់១ ពមា៉ា ង្ ឬ២,៣ ពមា៉ា ង្ ពស្សចចត្ពសចក្ត ី្ ត្ូវការ 
ពហើយសមលឹង្ប្ដភិាគ្នមិិត្តរប្ស់ក្មេោា នពនាោះ ្ពមទ្វាំង្ប្រកិ្មេថា ប្ឋវ ី
ឬអាពបា ពត្ពជា វាពយ ឬសពពា សតាត  សពពា បាណា អ្ពវោ ពហានត ុឬឧទធុ
ក្មាត្ក្ាំ វនិលីក្ាំ ជាពដើម តាមចត្ខលួនព្ប្ើចព្មើន។ 

មហាកុ្សលោណសមបយុត្ត៤ 

មហាក្រិយិោណសមបយុត្ត៤ 
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ចាំណាាំ៖ ឈានសមាប្ត្តវិថិពីពាលពោយបុ្គ្គលជាពដើម ្ប្្ពតឹ្តពៅតាម
ទាំនង្ជាមួយអាទិក្មេ ិក្ឈានវថិី្ គ្ប់្្ប្ការ ពផសង្រន ្ត្ង់្អាទិក្មេ ិក្
ឈានវថិពីក្ើត្ព ើង្្ត្មឹ១ ខណៈប្៉ាុពណាណ ោះ។ 

៣.បាេក្ឈានវិងី 

ផុត្វថិ ី
១ 
២ 

េវង្គចលនៈ 
េវង្គុប្បពចាទៈ 

វថិចីតិ្ត 

៣ 
៤ 
៥ 
៦ 
៧ 
៨ 
៩ 

មពនាទ្វា ោវជជនៈ 
ប្រកិ្មេ 
ឧប្ច្ឆរៈ 
អ្នពុលាម 
ពរ្ត្េូ 
របូ្ប្ញ្ចមជានពក្ើត្រលត់្ពរឿយៗ 
ឈានចតិ្ត (មហគ្គត្កុ្.ក្.ិ១៨) 

ផុត្វថិ ី ០ េវង្គបាត្  
ថ្ចក្ត្ោយរុគ្គេជាត្ែើម្ បាេក្ឈានវិងី 

១.ត្ោយរុគ្គេ ពក្ើត្ដល់បុ្គ្គល ៥ ពួក្គ្តឺ្ពិហត្ុក្១ អ្រយិផល៤។ 

តិ្ដហតុ្កញ្ច ដោការភវង្គ៩  

ម្ហាកុសលញាណសម្បយុត្ត៤ 

ម្ហាកិរយិាញាណសម្បយុត្ត៤ 
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២.ត្ោយភូម្ិ ពក្ើត្បានក្នុង្េូមិ ២២គ្ ឺកាមសុគ្ត្៧ិ របូ្េូមិ១៥ (ពវៀរ
អ្សញ្ាសត្ត១)។ 

៣.ត្ោយអងគធម្៌ររម្តថ េវង្គមុននងិ្េវង្គព្កាយ បានដល់           
ត្ពិហត្ុក្ប្ញ្ចពវាការេវង្គ៩។ 

៤.ត្ោយអារម្មណ៍ េវង្គមុននងិ្េវង្គព្កាយកាមេវង្គមានអារមេណ៍
៦ ចដលពៅថា ក្មេ ក្មេនមិិត្ត គ្ត្និមិិត្តក្នុង្ឆទ្វា រកិ្មរណាសននជវន័។ របូ្
េវង្គមានក្មេោា ន ២៦។ 

៥.ត្ោយវតថ ុវថិចីតិ្តពនោះអាស្ស័យហទយវត្ថុ។ 

៤.អភិញ្ញា វិង ី

ផុត្វថិ ី
១ 
២ 

េវង្គចលនៈ 
េវង្គុប្បពចាទៈ 

វថិចីតិ្ត 

៣ 
៤ 
៥ 
៦ 

មពនាទ្វា ោវជជនៈ 
ប្រកិ្មេ  
ឧប្ច្ឆរៈ 
អ្នពុលាម 

តិ្ដហតុ្កញ្ច ដោការភវង្គ៩ 

ម្ហាកុសលញាណសម្បយុត្ត២ 

ម្ហាកិរយិាញាណសម្បយុត្ត២ 
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៧ 
៨ 

ពរ្ត្េូ 
អ្េញិ្ញា ២ (ប្ញ្ចមជានកុ្សល១ ក្រិយិ១) 

ផុត្វថិ ី ០ េវង្គបាត្  
ថ្ចក្ត្ោយរុគ្គេជាត្ែើម្ អភិញ្ញា វិងី 

១.ត្ោយរុគ្គេ  

២.ត្ោយភូម្ិ  

៣.ត្ោយអងគធម្៌ររម្តថ េវង្គមុននងិ្េវង្គព្កាយ បានដល់ ត្ពិហត្ុ
ក្ប្ញ្ចពវាការេវង្គ៩។ 

៤.ត្ោយអារម្មណ៍ េវង្គមុននងិ្េវង្គព្កាយ ដចូបាទក្ឈានវថិ។ី 

៥.ត្ោយវតថ ុវថិពីនោះអាស្ស័យហទយវត្ថុ។ 

រុរាក្ិចចម្ុនចូេអភញិ្ញា  
១.ចូលបាទក្ឈានមុន គ្ចូឺលរបូ្ប្ញ្ចមជាន 

២.ពចញពបីាទក្ឈានពហើយ ក្អ៏្ធោិា នតាមពសចក្ត ី្ ត្ូវការ 

៣.ពពលអ្ធោិា នពហើយ ចូលបាទក្ឈានពទៀត្ 

ពក្ើត្បានក្នុង្េូមិ ២២គ្ ឺកាមសុគ្ត្៧ិ 
របូ្េូមិ១៥ (ពវៀរអ្សញ្ាី១)។ 
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៤.កាលពចញបាទក្ឈានពហើយពលើក្ទី២ពហើយ អ្េញិ្ញា ពក្ើត្ព ើង្។ 

៥.ម្គ្គវិងី 
ក្.ត្សាតរតោិម្គ្គវិង ី

ផុត្វថិ ី
១ 
២ 

េវង្គចលនៈ 
េវង្គុប្បពចាទៈ 

វថិចីតិ្ត 

៣ 
៤ 
៥ 
៦ 
៧ 
៨ 
៩ 
១០ 

មពនាទ្វា ោវជជនៈ 
ប្រកិ្មេ  
ឧប្ច្ឆរៈ 
អ្នពុលាម 
ពរ្ត្េូ 
មគ្គ 
ផល  
ផល 

ផុត្វថិ ី ០ េវង្គបាត្  
 

 

ភវង្គចិ្ត្ត ៩ 

 

មហាកុ្សលោណសមបយុត្ត៤ 
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ថ្ចក្ត្ោយរុគ្គេជាត្ែើម្ ម្គ្គវិងី 

១.ត្ោយរុគ្គេ ពក្ើត្ដល់បុ្គ្គល ១ ពួក្គ្ ឺត្ពិហត្ុក្បុ្ថុជជន១។ 

២.ត្ោយភូម្ិ ពក្ើត្បានក្នងុ្េូមិ ១៧ គ្ ឺកាមសុគ្ត្៧ិ រូប្េូមិ១០ (ពវៀរ
អ្សញ្ាសត្ត១នងិ្សុទ្វធ វាស៥)។ 

៣.ត្ោយអងគធម្៌ររម្តថ េវង្គមុននងិ្េវង្គព្កាយ បានដល់ ត្ពិហត្ុ
ក្ប្ញ្ចពវាការេវង្គ៩ តាមសមគួ្រដល់បុ្គ្គលនងិ្េូមិ។ 

៤.ត្ោយអារម្មណ៍ េវង្គមុននងិ្េវង្គព្កាយកាមេវង្គមានអារមេណ៍
៦ ចដលពៅថា ក្មេ ក្មេនមិិត្ត គ្ត្និមិិត្តក្នុង្ឆទ្វា រកិ្មរណាសននជវន័ក្នុង្
េពមុន។ របូ្េវង្គមានអារមេណ៍ក្មេោា ន ២៦។ 

៥.ត្ោយវតថុ េវង្គមុននងិ្េវង្គព្កាយអាស្ស័យហទយវត្ថុ។ 

ខ.ម្គ្គវិងីខាងត្េើ ៣ 

ផុត្វថិ ី
១ 
២ 

េវង្គចលនៈ 
េវង្គុប្បពចាទៈ 

ភវង្គចិ្ត្ត១៣ 
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វថិចីតិ្ត 

៣ 
៤ 
៥ 
៦ 
៧ 
៨ 
៩ 
១០ 

មពនាទ្វា ោវជជនៈ 
ប្រកិ្មេ  
ឧប្ច្ឆរៈ 
អ្នពុលាម 
ពរ្ត្េូ 
មគ្គ (មគ្គ៣ ខ្មង្ពលើ) 
ផល ៣ (ផល៣ ខ្មង្ពលើ) 
ផល ៣ 

ផុត្វថិ ី ០ េវង្គបាត្  
ថ្ចក្ត្ោយរុគ្គេជាត្ែើម្ ម្គ្គវិងី៣ 

១.ត្ោយរុគ្គេ ពក្ើត្ដល់បុ្គ្គល ៣ ពួក្គ្ ឺ សក្ទ្វមិមគ្គវថិពីក្ើត្ដល់ 
ពសាតាប្ននបុ្គ្គល១ អ្នារមិមគ្គវថិពីក្ើត្ដល់ សក្ទ្វរមីបុ្គ្គល១ 
អ្រហត្តមគ្គវថិពីក្ើត្ដល់ អ្នារមីបុ្គ្គល១។ 

២.ត្ោយភូម្ិ ពក្ើត្បានក្នងុ្េូមិ ២៦គ្ ឺសក្ទ្វរមិមគ្គវថិនីងិ្អ្នារម
មគ្គវថិពីក្ើត្បាន២១េូមិ គ្កឺាមសុគ្ត្៧ិ របូ្េូមិ១០ (ពវៀរអ្សញ្ាសត្ត១

ម្ហាកុសលញាណ 

សម្បយុត្តច្ិត្ត៤ 
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នងិ្សុទ្វធ វាស៥) របូ្េូមិ៤។ ចំ្ម្ណកអរហត្តម្គ្គវថីិ១ ដកើត្កនុង្ភូម្២ិ៦ គឺ្
កាមសុគ្ត្៧ិ របូ្េូមិ១៥ (ពវៀរអ្សញ្ាសត្ត១) អ្របូ្េូមិ៤។ 

៣.ត្ោយអងគធម្៌ររម្តថ េវង្គមុននងិ្េវង្គព្កាយ បានដល់           
ត្ពិហត្ុក្េវង្គ១៣។ 

៤.ត្ោយអារម្មណ៍ េវង្គមុននងិ្េវង្គព្កាយកាមេវង្គមានអារមេណ៍
៦ ចដលពៅថា ក្មេ ក្មេនមិិត្ត គ្ត្និមិិត្តក្នុង្ឆទ្វា រកិ្មរណាសននជវន័ក្នុង្
េពមុន។ របូ្េវង្គមានអារមេណ៍ក្មេោា ន ២៦។ 

៥.ត្ោយវតថុ េវង្គមុននងិ្ព្កាយអាស្ស័យហទយវត្ថុ តាមសមគួ្រ។ 

៦.ផេេមារតោិវិង ី

ផុត្វថិ ី
១ 
២ 

េវង្គចលនៈ 
េវង្គុប្បពចាទៈ 

វថិចីតិ្ត 

៣ 
៤ 
៥ 
៦ 

មពនាទ្វា ោវជជនៈ 
អ្នពុលាម 
អ្នពុលាម 
អ្នពុលាម 

តិ្ដហតុ្កភវង្គ១៣ 

មហាកុ្សលោណសមបយុត្ត៤ 

មហាក្រិយិោណសមបយុត្ត៤ 
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៧ 
៨ 
៩ 
១០ 

អ្នពុលាម 
ផល 
ផលចតិ្តពក្ើត្រលត់្ពរឿយៗ 
ផល  

ផុត្វថិ ី ០ េវង្គបាត្  
ថ្ចក្ត្ោយរុគ្គេជាត្ែើម្ ផេេមារតោិវិង ី

១.ត្ោយរុគ្គេ ពក្ើត្ដល់បុ្គ្គល ៤ ពួក្ គ្ផឺលបុ្គ្គល៤។ 

២.ត្ោយភូម្ិ ពក្ើត្បានក្នងុ្២៦ េូមិដចូមគ្គវថិ។ី 

៣.ត្ោយអងគធម្៌ររម្តថ េវង្គមុននងិ្ព្កាយ បានដល់ ត្ពិហត្ុក្   
េវង្គ១៣។ 

៤.ត្ោយអារម្មណ៍ ភវង្គមុ្ៃៃិង្ភវង្គដរកាយកាម្ភវង្គមាៃអារម្មណ៍
៦ ម្ដលដៅថា កម្ម កម្មៃិម្តិ្ត គ្តិ្ៃិម្តិ្តកនុង្ឆោវ រកិម្រណាសៃនជវៃ័
កនុង្ភពមុ្ៃ។ រូបភវង្គមាៃអារម្មណ៍កម្មោឋ ៃ ២៦។ 

៥.ត្ោយវតថុ េវង្គមុននងិ្េវង្គព្កាយអាស្ស័យហទយវត្ថុ តាមសម
គួ្រដល់េវង្គ។ 
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រុរាក្ិចចម្ុនចូេនិត្រាធេមារតោិ 

 ្ពោះអ្នារមីបុ្គ្គលឬ្ពោះអ្រហនតបុ្គ្គល មុននងឹ្ចូលនពិោធ
សមាប្ត្តិ្ ត្ូវចូលប្ឋមជានមុន កាលពចញច្ឆក្ប្ឋមជានពហើយ ក្៏
ពចិ្ឆរណាប្ឋមជានចតិ្តនងិ្ពចត្សិក្ចដលរលត់្ពៅពហើយពោយសភាព
ជាអ្នចិចាំ ទុក្ខាំ នងិ្អ្នតាត  ពហើយពទើប្ចូលកាន់ទុត្យិជានជាពដើម រហូត្
ដល់វញិ្ញា ណញ្ញច យត្នជានតាមលាំោប់្ ពោយទាំនង្ដូចរន ពនោះ។ កាល
ពចញច្ឆក្ទុត្យិជានជាពដើមរហូត្ដល់វញិ្ញា ណញ្ញច យត្នជានជាលាំោប់្
ពហើយ ្ត្ូវពចិ្ឆរណាឈានចតិ្តនងិ្ពចត្សិក្ចដលរលត់្ពៅពហើយ ពោយ
សភាពជាអ្នចិចាំ ទុក្ខាំ អ្នតាត ្គ្ប់្ៗឈានជានចិចពហើយ ពទើប្ចូលអាក្ញិ្ចញ្ញា
យត្នជាន កាលពចញច្ឆក្អាក្ញិ្ចញ្ញា យត្នជានពហើយ មិន្ត្ូវចព្មើន
វបិ្សសនាពទ ប្៉ាុចនត្ ត្ូវពធា ើបុ្ពាក្ចិច ៣ យ៉ា ង្ (ក្នុង្សម័យពនោះពវៀរ              
សត្ថូប្ពកាក សនៈ គ្កឺារអ្ធោិា នចដលនងឹ្្ត្ូវពចញក្នុង្កាលចដល្ពោះ្ទង់្
្តាស់ពៅរក្) គ្ ឺ

១.នានារេធអវិត្ការន អ្ធោិា នថា ព្គ្ឿង្ប្រកិាខ ពផសង្ៗ រប្ស់
អាតាេ អ្ញចដលពៅក្នុង្ទីដថ្ទ ចូររចួច្ឆក្អ្នតោយទ្វាំង្ពួង្មានអ្គ្គេីយ័ 
ពច្ឆរេយ័ ឧទក្េយ័ជាពដើម។ 
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២.េងឃរែិមានន អ្ធោិា នថា ការសង្ឃ្ប្ជុាំរន ្ត្ូវការជួប្អាតាេ
អ្ញពហើយ សូមឱ្យពចញច្ឆក្នពិោធសមាប្ត្តបិានពោយទ្វន់ពពលពវលា
្ប្ជុាំ។ 

៣.អទ្វធ នររតិ្ចេេ អ្ធោិា នក្ាំណត់្ពចិ្ឆរណា      ពនិតិ្យពមើលជវីតិ្រប្ស់
ខលួនថានងឹ្្ត្ូវតាាំង្ពៅបានរហូត្ដល់ពៅ ៧ ថ្ថៃចដរឬពទ។ កាលពចិ្ឆរណា
ពនិតិ្យពមើលរចួពហើយ ក្៏្ ជាប្ថាខលួននងឹ្តាាំង្ពៅបានយូរជាង្ ៧ ថ្ថៃ ឬ
ព្ចើនចខព្ចើនឆ្ន ាំពទៀត្ ក្មិ៏នមានប្ញ្ញា ណាមួយព ើយ ប្៉ាុចនតជវីតិ្រប្ស់
ខលួនមិនអាចនងឹ្តាាំង្ពៅបានរហូត្ដល់ក្ាំណត់្្គ្ប់្ ៧ ថ្ថៃពទ ពហើយពប្ើ
បុ្គ្គលពនាោះជា្ពោះអ្នារមីក្ព៏ចិ្ឆរណាថា មិនគួ្រចូលនពិោធសមាប្ត្ត ិ
ប្៉ាុចនតគួ្រចព្មើនវបិ្សសនាក្មេោា នពដើមបីសព្មចអ្រហត្តផល្ប្ពសើរជាង្។ 
ពប្ើបុ្គ្គលពនាោះជា្ពោះអ្រហនតវញិ ក្ព៏ចិ្ឆរណាថាគួ្រចូលនពិោធសមាប្ត្ត ិ
ប្៉ាុចនត្ ត្ូវអ្ធោិា នក្ាំណត់្ពពលពវលាចូលពនាោះឱ្យចុត្ចុិោះ ពោយការពចញ
ច្ឆក្ពពលខលួននពិាា ន។ ទ្វាំង្ពនោះក្ព៏ដើមបីនងឹ្បានឱ្កាសពពាលពាក្យ       
លា្បាស្ស័យដល់សហធមេិក្ផង្រន ។ មយ៉ា ង្ពទៀត្ក្នុង្បុ្ពាក្ចិចទ្វាំង្ ៣ 
យ៉ា ង្ នានាពទធអ្វពិកាប្នៈ នងិ្សង្ឃប្ដមិាននៈទ្វាំង្២ ពនោះ មិន្ត្ូវ
អ្ធោិា នក្ប៏ាន ប្៉ាុចនតស្មាប់្អ្ទ្វធ នប្រពិចាទៈច្ឆាំបាច់្ត្ូវពធា ើ ពប្ើពៅក្នុង្
មនសុសេូមិ។ 
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៧.និត្រាធេមារតោិវិង ី

ផុត្វថិ ី ១ 
២ 

េវង្គចលនៈ 
េវង្គុប្បពចាទៈ 

វថិចីតិ្ត 

៣ 
៤ 
៥ 
៦ 
៧ 
៨ 
៩ 
១០ 
១១ 

មពនាទ្វា ោវជជនៈ 
ប្រកិ្មេ 
ឧប្ច្ឆរៈ 
អ្នពុលាម 
ពរ្ត្េូ 
ឈាន 
ឈាន (ពនវ.កុ្.ក្.ិ២) 
ចតិ្ត ពចត្សិក្ ចតិ្តជជរបូ្រលត់្  
ផល ២ ខណៈ 

ផុត្វថិ ី ០ េវង្គបាត្  
ថ្ចក្ត្ោយរុគ្គេជាត្ែើម្ និត្រាធេមារតោិវងិី 

១.ត្ោយរុគ្គេ ពក្ើត្ដល់បុ្គ្គល ២ ពួក្គ្អឺ្នារមីបុ្គ្គល១ អ្រហនត
បុ្គ្គល១ ចដលបានសព្មចសមាប្ត្ត៨ិឬ៩។ 

ភវង្គ១៣ 

ម្ហាកុ.សម្បយុត្តឧដបកាា ២ 

ម្ហាកិរយិា.សម្ប.ឧដបកាា ២ 

 



ព្រះអភិធម្មក្នងុជីវិតព្រចាំថ្ងៃ   183 

ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

២.ត្ោយភូម្ិ ពក្ើត្បានក្នុង្េូមិ ២២ គ្ ឺកាមសុគ្ត្ ិ ៧ របូ្េូមិ ១៥ 
(ពវៀរអ្សញ្ាសត្តេូមិ១) 

៣.ត្ោយអងគធម្៌ររម្តថ េវង្គមុននងិ្េវង្គព្កាយ បានដល់ ត្ពិហត្ុ
ក្េវង្គ១៣ តាមសមគួ្រដល់បុ្គ្គលនងិ្េូមិ។ 

៤.ត្ោយអារម្មណ៍ េវង្គមុននងិ្េវង្គព្កាយដចូអាទិក្មេ ិក្ឈានវថិ។ី 

៥.ត្ោយវតថុ េវង្គមុននងិ្េវង្គព្កាយអាស្ស័យហទយវត្ថុ។ 

ររោិរវិងី 

 ប្រវិារវថិ ី គ្កឺាមជវនសុទធមពនាទ្វា រវថិចីដលពក្ើត្ព ើង្ទ្វក់្ទង្
ជាមួយនងឹ្ការចព្មើនសមថៈ នងិ្វបិ្សសនាជាបាទខ្មង្ពដើមចដលជួយ
ឧប្ត្ថមភពដើមបីឱ្យពក្ើត្អ្ប្បនាជវនមពនាទ្វា រវថិ ីឬជាវថិចីដលពក្ើត្ព ើង្ពធា ើ
នាទីពចិ្ឆរណាសភាវធម៌ពផសង្ៗ មានអ្ង្គឈាន ៥ ជាពដើមព្កាយពពល
ចដលបានសព្មចអ្ប្បនាវថិពីហើយ។  
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ររោិរវិងីមាន ២ ព្រត្ភេ 

១.ររកិ្ម្មវិងី ជាវថិចីតិ្តចដលពក្ើត្ព ើង្ពធា ើនាទីសមល ឹង្ ឬប្រកិ្មេភាវនា
ក្នុង្សមថៈ អារមេណ៍ទ្វាំង្ឡាយមានប្ឋវកី្សិណជាពដើម ឬជាវថិចីដល
ពក្ើត្ព ើង្ពធា ើក្ចិចក្ាំណត់្ពចិ្ឆរណាក្នុង្សង្គខ រធម៌ នាមរបូ្ចដលពផតើមព ើង្
តាាំង្អ្ាំពកីារចព្មើនក្មេោា នដាំបូ្ង្ពរឿយៗ មក្រហូត្ដល់បានសព្មច
ឈាន អ្េញិ្ញា  មគ្គ ផល ចដលជាអ្ប្បនាជវនមពនាទ្វា រវថិ។ី 

២.រចចត្វក្ខណវិងី ជាវថិចីដលពក្ើត្ព ើង្ព្កាយអ្ប្បនាមពនាទ្វា រ  
វថិ ី ពោយពធា ើក្ចិចពចិ្ឆរណាអ្ង្គឈាន ៥ ឬពចិ្ឆរណាមគ្គ ផល នពិាា ន 
ក្ពិលសចដលលោះបានពហើយនងិ្ក្ពិលសចដលពៅសល់។ 

ម្រោេននវិង ី

 មរណាសននវថិ ី គ្វឺថិចីតិ្តចដលពក្ើត្ព ើង្ក្នុង្ពពលជតិ្សាល ប់្ កាល
ពពាលពោយចាំននួពហើយ រចមង្មានព្ចើនោប់្រយវថិ ី នងិ្វថិចីតិ្ត
ទ្វាំង្ឡាយពនាោះក្ប៏ានពឈាេ ោះថា មរណាសននវថិ ីដចូរន ទ្វាំង្អ្ស់។ មរណា
សននវថិពីនោះ មិនចមនជាវថិចីតិ្តចដលពក្ើត្ព ើង្្រចុង្ព្កាយរប្ស់វថិី
នមួីយៗ ក្មិ៏នចមន។ ដចូមានវចនត្ថថាៈ ម្រោេត្ននន រវតោ វិងី 
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= ម្រោេននវិងី វថិចីតិ្តចដលពក្ើត្ព ើង្ក្នុង្ពវលាជតិ្សាល ប់្ ពឈាេ ោះ
ថា មរណាសននវថិ។ី 

 ការពក្ើត្ព ើង្រប្ស់ជវនចតិ្តក្នុង្ពវលាជតិ្សាល ប់្ពនាោះ មានក្មាល ាំង្
ពខាយចុោះជាលាំោប់្ ព្ពាោះថាក្នុង្ពវលាជតិ្សាល ប់្ពនាោះ សនាត នរប្ស់ចតិ្ត
មានក្មាល ាំង្ពខាយនងិ្ហទយវត្ថុ ចដលជាទីអាស្ស័យរប្ស់ចតិ្តនងិ្
ពចត្សិក្ទ្វាំង្ឡាយក្ម៏ានក្មាល ាំង្ពខាយផង្ចដរ។ ដពូចនោះជវនចតិ្តក្នុង្
មរណាសននវថិពីទើប្ពក្ើត្ព ើង្បាន្ត្មឹ ៥ ខណៈប្៉ាុពណាណ ោះ ពហើយក្នុង្
មរណាសននវថិពីនោះ កាលពពាលពោយរយៈពពលចដលជតិ្សាល ប់្ពហើយ ក្៏
ចប្ង្ចចក្ជា ២ ជាំពូក្គ្ ឺ

១.ម្រោេននវិងីធម្មត គ្មឺរណាសននវថិចីដលពក្ើត្ព ើង្ដល់អ្នក្
ចដលសាល ប់្ក្នុង្ពពល ១-២ នាទីឬ១-២ ពមា៉ា ង្ខ្មង្មុខជាពដើម។  

២.រចច េននម្រណវិង ី គ្មឺរណាសននវថិចីដលពក្ើត្ព ើង្ដល់បុ្គ្គល
ចដល្ត្ូវសាល ប់្ យ៉ា ង្ជតិ្ប្ាំផុត្ បាននយ័ថា កាលប្ច្ឆច សននមរណសននវថិី
ពក្ើត្ព ើង្ក្នុង្រយៈពពលត្ចិប្ាំផុត្មិនដល់ ១០ វនិាទី ឬមិនដល់ ២០      
វនិាទីពទ ក្មិ៏នបានរលត់្ចុោះ។ ត្មក្អ្ាំពពីនាោះ េវង្គចតិ្តុប្ាទក្ប៏ាន ោល ស់ 
ប្តូរនាទីមក្ជាចុត្និងិ្ក្មេជរបូ្ក្ព៏ក្ើត្ព ើង្្រចុង្ព្កាយប្ង្អស់ ពហើយត្ 
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មក្ ក្រ៏លត់្្ពមរន ជាមួយនងឹ្ចុត្ជិាសភាពរស់ពៅថ្នប្ចចុប្បននេពពនាោះ
បានអ្ស់្ត្មឹពនោះ ឬអាចពពាលបានថា ប្ច្ឆច មរណសននវថិ ីបានពក្ើត្ព ើង្
ជា្រចុង្ព្កាយប្ង្អស់ថ្នប្ចចុប្បននេពពនោះ។ 

ម្រោេននវិងីថ្ចក្ជា ២ ព្រត្ភេ 

១.រញ្ចទ្វា រម្រោេននវិងី គ្កឺារពក្ើត្ព ើង្ថ្នវថិចីតិ្តក្នុង្ខណៈ
ជតិ្សាល ប់្ តាមប្ញ្ចទ្វា រមាន ៤ ្ប្ពេទគ្ ឺ

 ក្.ជវន ត្ទ្វលមពណ ចុត្ ិ

 ខ.ជវន ត្ទ្វលមពណ េវង្គ ចុត្ ិ

 គ្.ជវន ចុត្ ិ

 ឃ.ជវន េវង្គ ចុត្។ិ 
២.ម្ត្នាទ្វា រម្រោេននវិងី គ្កឺារពក្ើត្ព ើង្ថ្នវថិចីតិ្តក្នុង្ពពល
ជតិ្សាល ប់្តាមមពនាទ្វា រមាន ២ ្ប្ពេទគ្ ឺ
 ១.កាមជវនមពនាទ្វា រមរណាសននវថិ ីគ្កឺារពក្ើត្ព ើង្ថ្នវថិចីតិ្តក្នុង្
ខណៈជតិ្សាល ប់្ តាមមពនាទ្វា ររប្ស់បុ្ថុជជន ៤ នងិ្ផលពសក្ខបុ្គ្គល៣ចចក្
ពចញជា ៤ ្ប្ពេទគ្ ឺ
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 ក្.ជវន ត្ទ្វលមពណ ចុត្ ិ

 ខ.ជវន ត្ទ្វលមពណ េវង្គ ចុត្ ិ

 គ្.ជវន ចុត្ ិ

 ឃ.ជវន េវង្គ ចុត្។ិ 
២.ប្រនិពិាា នវថិ ី គ្កឺារពក្ើត្ព ើង្ថ្នវថិចីតិ្តក្នុង្ខណៈជតិ្រលត់្ខនធប្

រនិពិាា នរប្ស់្ពោះអ្រហនតបុ្គ្គលចដលវថិី្ ប្ពេទពនោះ មិនមានពហត្ុប្ចចយ័
ឱ្យមានការប្ដសិនធកិ្នុង្េពថេពីទៀត្ ចចក្ជា ២ ្ប្ពេទគ្ ឺ

ក្.ប្រនិពិាា នវថិចីដលពក្ើត្ប្នតអ្ាំពកីាមជវន ឬប្រនិពិាា នវថិធីមេតា គ្ឺ
មពនាទ្វា រមរណាសននវថិរីប្ស់្ពោះអ្រហនតបុ្គ្គល ចដល្ប្្ពតឹ្តពៅតាម
ធមេតា មិនមានអ្ាីចប្លក្មាន ៤ ្ប្ពេទ ដចូរន ជាមួយកាមជវនមពនាទ្វា រ
មរណាសននវថិពីផសង្រន ្ត្មឹថា វថិី្ ប្ពេទពនោះពក្ើត្ព ើង្ដល់្ពោះអ្រហនត
បុ្គ្គលប្៉ាុពណាណ ោះ។  

ខ.ប្រនិពិាា នវថិ ី ចដលពក្ើត្ប្នតអ្ាំពអី្ប្បនាជវន័ ឬប្រនិពិាា នវថិី
ពពិសស គ្មឺពនាទ្វា រមរណាសននវថិរីប្ស់្ពោះអ្រហនត ចដលពក្ើត្ប្នតរន
ជាមួយអ្ប្បនាជវនចតិ្តមាន ៤ ដចូត្ពៅពនោះ៖ 
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១.ឈានសមននតរវថិ ី គ្បឺ្រនិពិាា នចុត្រិប្ស់្ពោះអ្រហនតចដលពក្ើត្
ព ើង្ប្នតអ្ាំពឈីានសមាប្ត្តវិថិពីោយមិនមានវថិចីតិ្តដថ្ទមក្ោោាំង្។ 

២.ប្ចចពវក្ខណសមននតរវថិ ី គ្បឺ្រនិពិាា នចុត្រិប្ស់្ពោះអ្រហនត ចដល
ពក្ើត្ព ើង្ប្នតអ្ាំពកីារពចិ្ឆរណាអ្ង្គឈាន ពោយមិនមានវថិដីថ្ទមក្ោ   
ោាំង្។ 

៣.អ្េញិ្ញា សមននតរវថិ ី គ្បឺ្រនិពិាា នចុត្រិប្ស់្ពោះអ្រហនតចដលពក្ើត្
ប្នតអ្ាំពអី្េញិ្ញា ចតិ្ត ទ្វក់្ទង្ជាមួយការសចមតង្ឥទធិវធិអ្េញិ្ញា ប្៉ាុពណាណ ោះ 
ពោយមិនមានវថិចីតិ្តដថ្ទមក្ោោាំង្។ 

៤.ជវីតិ្សមសីសីវថិ ី គ្បឺ្រនិពិាា នចុត្រិប្ស់្ពោះអ្រហនត ចដលពក្ើត្
ព ើង្ប្នតអ្ាំពកីារពចិ្ឆរណាមគ្គ ផល នពិាា ន នងិ្ក្ពិលសចដលបាន្ប្ហារ
ពហើយពោយមិនមានវថិចីតិ្តដថ្ទៗ ពក្ើត្ព ើង្មក្ោោាំង្។ 

តរាងរញ្ចទ្វា រម្រោេននវិងី ៤ ព្រត្ភេ 
វិងីេី ១ 

ផុត្វថិ ី
១ 
២ 
៣ 

អ្ត្តី្េវង្គ 
េវង្គចលនៈ 
េវង្គុប្បពចាទៈ 

 ៤ ប្ញ្ចទ្វា ោវជជន 

ភវង្គ១០ 
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វថិចីតិ្ត 

៥ 
៦ 
៧ 
៨ 

៩-១៥ 
១៦-១៧ 
សាល ប់្ 
ត្េពថេ ី

ទាិប្ញ្ចវញិ្ញា ណ 
សមបដចិានន 
សនតរីណៈ 
ពវាដាពានៈ 
ជ.ជ.ជ.ជ.ជ. (អ្កុ្សល ១២ មហាកុ្សល៨) 
ត្ទ្វលមពណៈ ត្ទ្វលមពណៈ 
ចុត្ ិ
ប្ដសិនធ ិ 

ផុត្វថិ ី ០ េវង្គបាត្  
ថ្ចក្ត្ោយរុគ្គេជាត្ែើម្ វិងីេី១ 

១.ត្ោយរុគ្គេ ពក្ើត្ដល់បុ្គ្គល ៦ ពួក្គ្បុឺ្ថុជជន៤ ផលព្កាម២។ 

២.ត្ោយភូម្ិ ពក្ើត្បានក្នងុ្កាមេូមិ១១។ 

៣.ត្ោយអងគធម្៌ររម្តថ េវង្គមុននងិ្េវង្គព្កាយ បានដល់       
កាមេវង្គ១០។ 



ព្រះអភិធម្មក្នងុជីវិតព្រចាំថ្ងៃ   190 

ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

៤.ត្ោយអារម្មណ៍ េវង្គមុននងិ្េវង្គព្កាយកាមេវង្គមានអារមេណ៍
៦ ចដលពៅថា ក្មេ ក្មេនមិិត្ត គ្ត្និមិិត្តក្នុង្ឆទ្វា រកិ្មរណាសននជវន័។  

៥.ត្ោយវតថុ េវង្គមុននងិ្េវង្គព្កាយទាិប្ញ្ចវញិ្ញា ណអាស្ស័យប្ញ្ចវត្ថុ 
ចដលពៅសល់អាស្ស័យហទយវត្ថុ។ 

វិងីេី ២ 

ផុត្វថិ ី
១ 
២ 
៣ 

អ្ត្តី្េវង្គ 
េវង្គចលនៈ 
េវង្គុប្បពចាទៈ 

 
 
 
 

វថិចីតិ្ត 

៤ 
៥ 
៦ 
៧ 
៨ 

៩-១៥ 
១៦-១៧ 
រក្ាេព 

ប្ញ្ចទ្វា ោវជជនៈ 
ទាិប្ញ្ចវញិ្ញា ណ 
សមបដចិានន 
សនតរីណៈ 
ពវាដាពានៈ 
ជ.ជ.ជ.ជ.ជ. ((អ្កុ្សល ១២ មហាកុ្សល៨)) 
ត្ទ្វលមពណៈ ត្ទ្វលមពណៈ (១១) 
េវង្គ 

ភវង្គចិ្ត្ត១០ 
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សាល ប់្ 
ត្េពថេ ី

ចុត្ ិ
ប្ដសិនធ ិ 

ផុត្វថិ ី ០ េវង្គបាត្  
ចាំណាាំ៖ វថិទីី២ ដចូវថិទីី១ ្គ្ប់្្ប្ការ ពផសង្រន ្ត្ង់្មានេវង្គមក្ឃាាំង្      
ត្ទ្វលមពណចតិ្ត។ 

វិងីេី ៣ ថ្ចក្ជា ២ ព្រត្ភេ 
ក្.អតិម្ហនាោ រម្មណវិងី 

 
ផុត្វថិ ី

១ 
២ 
៣ 

អ្ត្តី្េវង្គ 
េវង្គចលនៈ 
េវង្គុប្បពចាទៈ 

 
 
 
 

វថិចីតិ្ត 

៤ 
៥ 
៦ 
៧ 
៨ 

៩-១៥ 
១៦- 
សាល ប់្ 

ប្ញ្ចទ្វា ោវជជនៈ 
ទាិប្ញ្ចវញិ្ញា ណ 
សមបដចិានន 
សនតរីណៈ 
ពវាដាពានៈ 
ជ.ជ.ជ.ជ.ជ. (២០) 
ត្ទ្វលមពណ ត្ទ្វលមពណ 
ចុត្ ិ

ភវង្គចិ្ត្ត១១ 
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ត្េពថេ ី ប្ដសិនធ ិ 

ផុត្វថិ ី ០ េវង្គបាត្  
ថ្ចក្ត្ោយរុគ្គេជាត្ែើម្ អតិម្ហនាោ រម្មណវិងី 

១.ត្ោយរុគ្គេ ពក្ើត្ដល់បុ្គ្គល ៦ ពួក្ដចូវថិទីី១។ 

២.ត្ោយភូម្ិ ពក្ើត្បានក្នងុ្២១គ្ ឺកាមេូមិ១១ របូ្េូមិ១០។ 

៣.ត្ោយអងគធម្៌ររម្តថ េវង្គមុននងិ្េវង្គព្កាយ បានដល់ ប្ញ្ច
ពវាការេវង្គ១១គ្កឺាមឧពប្កាខ េវង្គ៦ របូ្េវង្គ៥។ 

៤.ត្ោយអារម្មណ៍ េវង្គមុននងិ្ចុត្ចិតិ្តតាមសមគួ្រដល់េវង្គ។ 

៥.ត្ោយវតថុ េវង្គមុននងិ្ចុត្ចិតិ្ត ទា ិប្ញ្ចវញិ្ញា ណអាស្ស័យប្ញ្ចវត្ថុ 
ចដលសល់អាស្ស័យហទយវត្ថុ។ 

ខ.ម្ហនាោ រម្មណវិងី 
 

ផុត្វថិ ី
១ 
២ 
៣ 

អ្ត្តី្េវង្គ 
េវង្គចលនៈ 
េវង្គុប្បពចាទៈ 

បញ្ច ដោការភវង្គ១៥ 
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វថិចីតិ្ត 

៤ 
៥ 
៦ 
៧ 
៨ 

៩-១៥ 
សាល ប់្ 
ត្េពថេ ី

ប្ញ្ចទ្វា ោវជជនៈ 
ទាិប្ញ្ចវញិ្ញា ណ 
សមបដចិានន 
សនតរីណៈ 
ពវាដាពានៈ 
ជ.ជ.ជ.ជ.ជ. (អ្កុ្សល១២ មហាកុ្សល៨) 
ចុត្ ិ
ប្ដសិនធ ិ 

ផុត្វថិ ី ០ េវង្គបាត្  
ថ្ចក្ត្ោយរុគ្គេជាត្ែើម្ ម្ហនាោ រម្មណវិងី 

១.ត្ោយរុគ្គេ ពក្ើត្ដល់បុ្គ្គល ៦ ពួក្ដចូវថិទីី១។ 

២.ត្ោយភូម្ិ ពក្ើត្បានក្នងុ្២១គ្ ឺកាមេូមិ១១ របូ្េូមិ១០។ 

៣.ត្ោយអងគធម្៌ររម្តថ េវង្គមុននងិ្ចុត្ចិតិ្ត បានដល់ ប្ញ្ចពវាការ
េវង្គ១៥ គ្កឺាមេវង្គ១០ របូ្េវង្គ៥។ 

៤.ត្ោយអារម្មណ៍ េវង្គមុននងិ្ចុត្ចិតិ្តតាមសមគួ្រដល់េវង្គ។ 
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៥.ត្ោយវតថុ េវង្គមុននងិ្ព្កាយទាិប្ញ្ចវញិ្ញា ណអាស្ស័យប្ញ្ចវត្ថុ 
ចដលសល់អាស្ស័យហទយវត្ថុ។ 

ចាំណាាំ៖ វថិពីនោះមាន២ វថិី្ រន់ចត្ចប្លក្មានអ្ត្តី្េវង្គ៣ខណៈ។ 

វិងីព្រត្ភេេី ៤ ថ្ចក្ជា ២ គ្ឺ 
ក្.អតិម្ហនាោ រម្មណវិងី 

ផុត្វថិ ី
១ 
២ 
៣ 

អ្ត្តី្េវង្គ 
េវង្គចលនៈ 
េវង្គុប្បពចាទៈ 

វថិចីតិ្ត 

៤ 
៥ 
៦ 
៧ 
៨ 

៩-១៥ 
១៦-១៧ 
សាល ប់្ 

ប្ញ្ចទ្វា ោវជជនៈ 
ទាិប្ញ្ចវញិ្ញា ណ 
សមបដចិានន 
សនតរីណៈ 
ពវាដាពានៈ 
ជ.ជ.ជ.ជ.ជ. (ពទ្វស២ មហាកុ្សល៨) 
េវង្គ េវង្គ  
ចុត្ ិ

 

ភវង្គ១០ 
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ត្េពថេ ី ប្ដសិនធ ិ 

ផុត្វថិ ី ០ េវង្គបាត្ (មូលេវង្គ)  
ចាំណាាំ៖ ពពាលពោយបុ្គ្គលជាពដើមវថិទីី្ប្ពេទទី៤ ពនោះដចូវថិី្ ប្ពេទទី
១ ្គ្ប់្្ប្ការ ពផសង្្ត្ង់្វថិទីី៤ មានេវង្គមក្ឃាាំង្។ 

ខ.ម្ហនាោ រម្មណវិងី 

 
ផុត្វថិ ី

១ 
២ 
៣ 
៤ 

អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
េវង្គចលនៈ 
េវង្គុប្បពចាទៈ 

វថិចីតិ្ត 

៦ 
៧ 
៨ 
៩ 
១០ 

១១-១៥ 
១៦-១៧ 
សាល ប់្ 
ត្េពថេ ី

ប្ញ្ចទ្វា ោវជជនៈ 
ទាិប្ញ្ចវញិ្ញា ណ 
សមបដចិានន 
សនតរីណៈ 
ពវាដាពានៈ 
ជ.ជ.ជ.ជ.ជ. (អ្កុ្សលចតិ្ត១០ ពវៀរពទ្វស២) 
េវង្គ េវង្គ  
ចុត្ ិ
ប្ដសិនធ ិ 

បញ្ច ដោការភវង្គ១១ 
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ផុត្វថិ ី ០ េវង្គបាត្  
ពពាលពោយបុ្គ្គលជាពដើម ដចូវថិទីី ៣ ខ ្គ្ប់្្ប្ការពផសង្្ត្ង់្មាន     
េវង្គមក្ឃាាំង្ ពហើយវថិពីនោះមាន២ វថិទីី១មានអ្ត្តី្េវង្គ២ខណៈ ទី២
អ្ត្តី្េវង្គ៣ខណៈ។ 

គ្.អតិម្ហនាោ រម្មណវិងី មានអាគ្នោុក្ភវងគ 
 

ផុត្វថិ ី
១ 
២ 
៣ 

អ្ត្តី្េវង្គ 
េវង្គចលនៈ 
េវង្គុប្បពចាទៈ 

វថិចីតិ្ត 

៤ 
៥ 
៦ 
៧ 
៨ 

៩-១៣ 
េវង្គថេ ី
សាល ប់្ 
ត្េពថេ ី

ប្ញ្ចទ្វា ោវជជនៈ 
ទាិប្ញ្ចវញិ្ញា ណ 
សមបដចិានន 
សនតរីណៈ 
ពវាដាពានៈ 
ជ.ជ.ជ.ជ.ជ. (ពទ្វសជវន២) 
អាគ្នតកុ្េវង្គ (៥) 
ចុត្ ិ
ប្ដសិនធ ិ 

ផុត្វថិ ី ០ េវង្គបាត្  

កាម្ដស្លម្ៃសសភវង្គ៤ 
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ថ្ចក្ត្ោយរុគ្គេជាត្ែើម្ អតិម្ហនាោ រម្មណវិងី 

១.ត្ោយរុគ្គេ ពក្ើត្ដល់បុ្គ្គល ២ ពួក្គ្ទឺា ិពហត្ុក្១ត្ពិហត្ុក្១។ 

២.ត្ោយភូម្ិ ពក្ើត្បានក្នងុ្កាមសុគ្ត្៧ិ។ 

៣.ត្ោយអងគធម្៌ររម្តថ េវង្គមុននងិ្ចុត្ចិតិ្ត បានដល់ កាម
ពសាមនសសេវង្គចតិ្ត ៤ ចតិ្តពធា ើនាទីអាគ្នតកុ្េវង្គបានដល់ កាមឧពប្កាខ េវ
ង្គចតិ្ត ៥ (ពវៀរឧពប្កាខ សនតរីណអ្កុ្សលវបិាក្ចតិ្ត១)។ 

៤.ត្ោយអារម្មណ៍ េវង្គមុននងិ្ចុត្ចិតិ្តតាមសមគួ្រដល់េវង្គ។ 

៥.ត្ោយវតថុ េវង្គមុននងិ្ព្កាយទាិប្ញ្ចវញិ្ញា ណអាស្ស័យប្ញ្ចវត្ថុ 
ចដលសល់អាស្ស័យហទយវត្ថុ។ 

ឃ.ម្ហនាោ រម្មណវិងី 
 

ផុត្វថិ ី
១ 
២ 
៣ 
៤ 

អ្ត្តី្េវង្គ 
អ្ត្តី្េវង្គ 
េវង្គចលនៈ 
េវង្គុប្បពចាទៈ 

កាម្ដស្លម្ៃសសភវង្គ៤ 
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វថិចីតិ្ត 

៥ 
៦ 
៧ 
៨ 
៩ 

១០-១៤ 
េវង្គថេ ី
សាល ប់្ 
ត្េពថេ ី

ប្ញ្ចទ្វា ោវជជនៈ 
ទាិប្ញ្ចវញិ្ញា ណ 
សមបដចិានន 
សនតរីណៈ 
ពវាដាពានៈ 
ជ.ជ.ជ.ជ.ជ. (ពទ្វសជវន២) 
អាគ្នតកុ្េវង្គ (៦) 
ចុត្ ិ
ប្ដសិនធ ិ 

ផុត្វថិ ី ០ េវង្គបាត្  
ចាំណាាំ៖ ចចក្ពោយបុ្គ្គលជាពដើម ដចូវថិទីី៤ គ្ ្គ្ប់្្ប្ការ ចាំចណក្វថិី
ពនោះមាន២ វថិ ីចប្លក្មានអ្ត្តី្េវង្គ៣។ 

ចាំណាាំ៖ តាោង្សចមតង្ប្ញ្ចមរណាសននវថិទី្វាំង្ ៤ ្ប្ពេទពនោះ ជាប្ញ្ចទ្វា រ
វថិី្ ប្ពេទអ្ត្មិហនាត រមេណ៍វថិ។ី ចាំចណក្មហនាត រមេណ៍ ក្៏្ ប្្ពតឹ្តពៅ
តាមទាំនង្ដចូរន នងិ្អ្ត្មិហនតរមេណ៍វថិ ីពផសង្រន ចត្្ត្ង់្ចាំននួ អ្ត្តី្េវង្គ 
វារៈរប្ស់វថិចីតិ្តនងិ្ការ្ប្្ពតឹ្តពិៅរប្ស់អារមេណ៍ប្៉ាុពណាណ ោះ ប្៉ាុចនតចាំពពាោះ  
ប្រតិាត រមេណ៍វថិនីងិ្អ្ត្បិ្រតិាត រមេណវថិ ី នងិ្អ្ត្បិ្រតិាត រមេណវថិមិីនច្ឆត់្ជា
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ប្ញ្ចមរណាសននវថិពីទ ព្ពាោះមិនមានការពក្ើត្ព ើង្ថ្នមរណាសនន
ជវនចតិ្តណាមួយព ើយ។ 

 មយ៉ា ង្ពទៀត្ តាោង្សចមតង្ប្ញ្ចទ្វា រមរណាសននវថិពីនោះ មានចាំណុច
សមាគ ល់ពដើមបីសចមតង្សាថ នរប្ស់ចុត្បិ្៉ាុពណាណ ោះ ពទើប្សចមតង្ទុក្្ត្មឹចត្ ៤ 
្ប្ពេទដចូប្ង្គា ញមក្ពនោះ្សាប់្ ពប្ើ្ត្ូវការ្ជាប្ពរឿង្ទ្វក់្ទង្ ជាមួយ
ប្ញ្ចទ្វា រមរណាសននវថិ ី ពោយលអិត្គ្ប្បីព្ប្ៀប្ពធៀប្ជាមួយអ្ត្មិហនាត រ
មេណវថិនីងិ្មហនាត រមេណវថិពីោយពសិាត រ ចដលបានសចមតង្ពហើយខ្មង្
ពដើមក្នុង្ប្ញ្ចទ្វា រវថិ ី នងិ្ស្មាប់្ចាំននួរប្ស់េវង្គចតិ្ត ចដលពក្ើត្ចពនាល ោះ
រវាង្ត្ទ្វលមពណចតិ្ត នងិ្ចុត្ចិតិ្ត ឬរវាង្ជវនចតិ្ត នងិ្ចុត្ជិាចាំននួេវង្គ
ចដលពក្ើត្ព ើង្ព្ចើនឬត្ចិពនាោះ ពោយអាស្ស័មូលោា នថា ក្មេជជរបូ្ ពក្ើត្
ព ើង្្រចុង្ព្កាយ្ត្ង់្ឧប្ាទក្ខណៈរប្ស់ចតិ្តដងួ្ទី ១៧ ោប់្ថយ
ព្កាយអ្ាំពចុីត្ចិតិ្តព ើង្ពៅ នងិ្ រលត់្ចុោះ្ពមរន ជាមួយេវង្គខណៈរប្ស់
ចុត្ចិតិ្ត។ 

ស្មាប់្ប្ញ្ចទ្វា រមរណាសននវថិី្ ប្ពេទទី៤ តាមចដលសចមតង្មក្ពហើយ
ពនោះ ជាវថិចីដលមានអាគ្នតកុ្េវង្គក្ម៏ានបានចដរ ប្៉ាុចនតមិនច្ឆាំបាច់ោប់្
ចាំននួមក្សចមតង្ទុក្ក្នុង្ទីពនោះពទ។ 
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២.តរាងេថ្ម្ោងកាម្ជវនម្ត្នាទ្វា រ 

ក្.កាម្ជវនម្រោេននវិង ី

ថ្ចក្ជា ៤ ព្រត្ភេ 

១.ជវន ត្ទ្វលមពណ ចុត្ ិ ២.ជវន ត្ទ្វលមពណ េវង្គ ចុត្ ិ

៣.ជវន ចុត្ ិ    ៤.ជវន េវង្គ ចុត្ ិ

ម្រោេននវិងី ៤ ព្រត្ភេ 

វិងីេី ១ 

ផុត្វថិ ី
១ 
២ 

េវង្គចលនៈ 
េវង្គុប្បពចាទៈ 

វថិចីតិ្ត 

៣ 
៤-១០ 
១១ 
សាល ប់្ 
ត្េពថេ ី

មពនាទ្វា ោវជជនៈ 
ជ.ជ.ជ.ជ.ជ. (អ្កុ្.១២ មហាកុ្.៨) 
ត្ទ្វ.ត្ទ្វ. (១១) 
ចុត្ ិ
ប្ដសិនធ ិ

ផុត្វថិ ី ០ េវង្គបាត្  

ភវង្គចិ្ត្ត ១០ 
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ថ្ចក្ត្ោយរុគ្គេជាត្ែើម្ វិងីេី១ 

១.ត្ោយរុគ្គេ ដកើត្ដល់បុគ្គល ៦ ពួកគឺ្ បុថុជជៃបុគ្គល ៤ ផល
បុគ្គលខាង្ដរកាម្២។ 

២.ត្ោយភូម្ិ ដកើត្បាៃកនុង្កាម្ភូម្ ិ១១។ 

៣.ត្ោយអងគធម្៌ររម្តថ ភវង្គមុ្ៃៃិង្ចុ្តិ្ចិ្ត្ត បាៃដល់ កាម្ភវង្គ
១០។ 

៤.ត្ោយអារម្មណ៍ ភវង្គមុ្ៃៃិង្ចុ្តិ្តាម្សម្គួ្រដល់ភវង្គ។ 

៥.ត្ោយវតថុ ភវង្គមុ្ៃៃិង្េវង្គដរកាយទវិបញ្ច វញិ្ញញ ណអារស័យ  
បញ្ច វត្ថុ ម្ដលសល់អារស័យហទយវត្ថុ។ 

វិងីេី ២ 

ផុត្វថិ ី
១ 
២ 

េវង្គចលនៈ 
េវង្គុប្បពចាទៈ 

 
 

៣ 
៤-១០ 

មពនាទ្វា ោវជជនៈ 
ជ.ជ.ជ.ជ.ជ. (អ្កុ្សលចតិ្ត១២ មហាកុ្សល៨) 

ភវង្គចិ្ត្ត១០ 
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វថិចីតិ្ត ១១-១២ 
រក្ាេព 
សាល ប់្ 
ត្េពថេ ី

ត្ទ្វមពណ ត្ទ្វលមពណ 
េវង្គ េវង្គ េវង្គ េវង្គ េវង្គ 
ចុត្ ិ
ប្ដសិនធ ិ

ផុត្វថិ ី ០ េវង្គបាត្  
ចាំណាាំ៖ វថិទីី២ពនោះដចូទី១ ្គ្ប់្្ប្ការ។ 

វិងីេី ៣ 

ផុត្វថិ ី
១ 
២ 

េវង្គចលនៈ 
េវង្គុប្បពចាទៈ 

វថិចីតិ្ត 

៣ 
៤-១០ 
សាល ប់្ 
ត្េពថេ ី

មពនាទ្វា ោវជជនៈ 
ជ.ជ.ជ.ជ.ជ. 
ចុត្ ិ
ប្ដសិនធ ិ

ផុត្វថិ ី ០ េវង្គបាត្  
ថ្ចក្ត្ោយរុគ្គេជាត្ែើម្ វិងីេី៣  

១.ត្ោយរុគ្គេ ពក្ើត្ដល់បុ្គ្គល ៧ ពួក្គ្បុឺ្ថុជជន៤ ផលពសក្ខ៣។ 

ភវង្គចិ្ត្ត១៥ 
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២.ត្ោយភូម្ិ ពក្ើត្បានក្នុង្េូមិ២៩ កាមេូមិ១១ រូប្េូមិ១៤ (ពវៀរ
អ្សញ្ាី អ្ក្នដិា) អ្របូ្េូមិ៤។ 

៣.ត្ោយអងគធម្៌ររម្តថ េវង្គមុននងិ្ចុត្ចិតិ្ត បានដល់ េវង្គ១៥ 
(ពវៀរកាមពសាមនសសេវង្គ៤)។ 

៤.ត្ោយអារម្មណ៍ េវង្គមុននងិ្េវង្គចុត្ចិតិ្តតាមសមគួ្រដល់េវង្គ។ 

៥.ត្ោយវតថុ េវង្គមុននងិ្ចុត្ចិតិ្តអាស្ស័យហទយវត្ថុក្នុង្ប្ញ្ចពវាការ
េូមិ មិនអាស្ស័យវត្ថុចត្ុពវាការេូមិ។ 

វិងីេី ៤ 

ផុត្វថិ ី
១ 
២ 

េវង្គចលនៈ 
េវង្គុប្បពចាទៈ 

វថិចីតិ្ត 

៣ 
៤-១០ 
១១ 
សាល ប់្ 
ត្េពថេ ី

មពនាទ្វា ោវជជនៈ 
ជ.ជ.ជ.ជ.ជ. (អ្កុ្សល១២ មហាកុ្សល៨) 
េវង្គ េវង្គ េវង្គ េវង្គ េវង្គ 
ចុត្ ិ
ប្ដសិនធ ិ

ភវង្គចិ្ត្ត១៩ 
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ផុត្វថិ ី ០ េវង្គបាត្  
ចាំណាាំ៖ ពពាលពោយបុ្គ្គលជាពដើមវថិទីី៤ពនោះ ដចូវថិទីី៣ ្គ្ប់្្ប្ការ
ពផសង្្ត្ង់្េវង្គមាន ១៩។ 

ម្រោេននវិងីរិត្េេ 

ផុត្វថិ ី
១ 
២ 

េវង្គចលនៈ 
េវង្គុប្បពចាទៈ 

វថិចីតិ្ត 

៣ 
៤-១០ 
១១ 
សាល ប់្ 
ត្េពថេ ី

មពនាទ្វា ោវជជនៈ 
ជ.ជ.ជ.ជ.ជ. (មហាកុ្សលចតិ្ត៨) 
េវង្គ េវង្គ េវង្គ េវង្គ េវង្គ 
ចុត្ ិ
ជវីតិ្នវក្ក្លាប្ 

ផុត្វថិ ី ០ េវង្គបាត្  
ថ្ចក្ត្ោយរុគ្គេជាត្ែើម្ 

១.ត្ោយរុគ្គេ ពក្ើត្ដល់ត្ពិហត្ុក្បុ្ថុជជន១។ 

២.ត្ោយភូម្ិ ពក្ើត្បានក្នងុ្កាមសុគ្ត្៧ិ។ 

ភវង្គចិ្ត្ត៤ 
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៣.ត្ោយអងគធម្៌ររម្តថ េវង្គមុននងិ្ព្កាយ បានដល់ កាមត្ពិហត្ុ
ក្េវង្គចតិ្ត ៤។ 

៤.ត្ោយអារម្មណ៍ េវង្គមុននងិ្ចុត្ចិតិ្តតាមសមគួ្រដល់េវង្គ។ 

៥.ត្ោយវតថុ េវង្គមុននងិ្ចុត្ចិតិ្ត អាស្ស័យហទយវត្ថុ។ 

ចាំណាាំ៖ តាោង្សចមតង្កាមជវនមពនាទ្វា រមរណាសននវថិទី្វាំង្ ៤ ្ប្ពេទ
ជាកាមជវនមពនាទ្វា រជាំពូក្អ្ត្វិេូិតារមេណវថិ ី ចដលមិនមានអ្ត្តី្េវង្គ 
(ប្៉ាុចនតពប្ើមានប្ចចុប្បនននបិ្ផននរូប្ជាអារមេណ៍ ក្ម៏ានអ្ត្តី្េវង្គ ពប្ើមិនមាន
ប្ចចុប្បននរបូ្ជាអារមេណ៍ ក្មិ៏នមានអ្ត្តី្េវង្គ។ 

 ចាំចណក្វេូិតារមេណវថិ ីក្៏្ ប្្ពតឹ្តពៅតាមទាំនង្ដចូរន ជាមួយអ្ត្ិ
វេូិតារមេណវថិ ី ពផសង្្ត្ង់្ចាំននួអ្ត្តី្េវង្គ វារៈរប្ស់វថិចីតិ្តនងិ្សភាព
្ប្្ពតឹ្តពៅរប្ស់អារមេណ៍ប្៉ាុពណាណ ោះ ប្៉ាុចនតស្មាប់្អ្ត្វិេូិតារមេណវថិ ី នងិ្
អ្ត្វិេូិតារមេណវថិមិីនច្ឆត់្ជាកាមជវនមពនាទ្វា រមរណាសននវថិពីទ ព្ពាោះ
មិនមានការពក្ើត្ព ើង្រប្ស់មរណាសននជវនចតិ្តព ើយ។ 
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ស្មាប់្មពនាទ្វា រមរណាសននវថិី្ ប្ពេទទី ៤ តាមចដលសចមតង្មក្
ពហើយពនោះ ជាវថិចីដលមានអាគ្នតកុ្េវង្គក្ម៏ានបាន ប្៉ាុចនតមិនច្ឆាំបាច់្ត្ូវ
ោប់្ចាំននួមក្សចមតង្ទុក្ក្នុង្ទីពនោះ។ 

តរាងេថ្ម្ោងររនិិពាា នវិងីធម្មត ៤ ព្រត្ភេ 
វិងីេី ១ 

ផុត្វថិ ី
១ 
២ 

េវង្គចលនៈ 
េវង្គុប្បពចាទៈ 

វថិចីតិ្ត 
៣ 

៤-១០ 
១១- 

មពនាទ្វា ោវជជនៈ 
ជ.ជ.ជ.ជ.ជ. (កាមក្រិយិជវន៩) 
ត្ទ្វ.ត្ទ្វ. (១១) 

ផុត្វថិ ី  ចុត្ ិ (អ្នបុាទិពសសនពិាា ន) 

ថ្ចក្ត្ោយរុគ្គេជាត្ែើម្ វិងីេី១  

១.ត្ោយរុគ្គេ ដកើត្ដល់រពុះអរហៃត។ 

២.ត្ោយភូម្ិ ដកើត្បាៃកាម្សុគ្តិ្៧។ 

៣.ត្ោយអងគធម្៌ររម្តថ ភវង្គមុ្ៃៃិង្ចុ្តិ្ចិ្ត្ត បាៃដល់ កាម្តិ្
ដហតុ្កភវង្គ៤។ 

តិ្ដហតុ្កកាម្ភវង្គ៤ 



ព្រះអភិធម្មក្នងុជីវិតព្រចាំថ្ងៃ   207 

ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

៤.ត្ោយអារម្មណ៍ ភវង្គមុ្ៃៃិង្ចុ្តិ្តាម្សម្គួ្រដល់ភវង្គ។ 

៥.ត្ោយវតថុ ភវង្គមុ្ៃៃិង្ចុ្តិ្អារស័យហទយវត្ថុ។ 

វិងីេី ២ 

ផុត្វថិ ី
១ 
២ 

េវង្គចលនៈ 
េវង្គុប្បពចាទៈ 

វថិចីតិ្ត 

៣ 
៤-១០ 
១១-
១២ 

មពនាទ្វា ោវជជនៈ 
ជ.ជ.ជ.ជ.ជ. (៩) 
ត្ទ្វ.ត្ទ្វ. 
េវង្គ េវង្គ េវង្គ េវង្គ េវង្គ 

ផុត្វថិ ី  ចុត្ ិ(អ្នបុាទិពសសនពិាា ន) 
ចាំណាាំ៖ វថិទីី២ពនោះ ដចូវថិទីី១ ្គ្ប់្្ប្ការចប្លក្្ត្ង់្មានេវង្គមក្ឃាាំង្
ចពនាល ោះត្ទ្វលមពណចតិ្ត។ 

វិងីេី ៣ 

ផុត្វថិ ី
១ 
២ 

េវង្គចលនៈ 
េវង្គុប្បពចាទៈ 

តិ្ដហតុ្កកាម្ភវង្គ៤ 

តិ្ដហតុ្កកាម្ភវង្គ៤ 
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វថិចីតិ្ត 
៣ 

៤-១០ 
មពនាទ្វា ោវជជនៈ 
ជ.ជ.ជ.ជ.ជ. (៩) 

ផុត្វថិ ី  ចុត្ ិ(អ្នបុាទិពសសនពិាា ន) 
ថ្ចក្ត្ោយរុគ្គេជាត្ែើម្ វិងីេី៣ 

១.ត្ោយរុគ្គេ ពក្ើត្ដល់្ពោះអ្រហនត។ 

២.ត្ោយភូម្ិ ពក្ើត្បានេូមិ ២៦ កាមសុគ្ត្៧ិ របូ្េូមិ១៥ (ពវៀរ 
អ្សញ្ាី) អ្របូ្េូមិ៤។ 

៣.ត្ោយអងគធម្៌ររម្តថ េវង្គមុននងិ្ចុត្ចិតិ្ត បានដល់ កាមត្ពិហត្ុ
ក្េវង្គ១៣។ 

៤.ត្ោយអារម្មណ៍ េវង្គមុននងិ្ចុត្តិាមសមគួ្រដល់េវង្គ។ 

៥.ត្ោយវតថុ េវង្គមុននងិ្ចុត្អិាស្ស័យហទយវត្ថុ។ 

វិងីេី ៤ 

ផុត្វថិ ី
១ 
២ 

េវង្គចលនៈ 
េវង្គុប្បពចាទៈ 

តិ្ដហតុ្កកាម្ភវង្គ៤ 
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វថិចីតិ្ត 
៣ 

៤-១០ 
១១ 

មពនាទ្វា ោវជជនៈ 
ជ.ជ.ជ.ជ.ជ. (៩) 
េវង្គ េវង្គ េវង្គ េវង្គ េវង្គ 

ផុត្វថិ ី  ចុត្/ិអ្នបុាទិពសសនពិាា ន 

ចាំណាាំ៖ តាោង្សចមតង្ប្រនិពិាា នវថិធីមេតាទ្វាំង្ ៤ ្ប្ពេទពនោះ ក្៏្ ប្្ពតឹ្ត
ពៅតាមទាំនង្ដចូរន ជាមួយនងឹ្កាមជវនមពនាទ្វា រមរណាសននវថិ ី ្គ្ប់្
្ប្ការពផសង្រន ្ត្ង់្ថា វថិទី្វាំង្ឡាយពនាោះ ពក្ើត្ព ើង្ដល់្ពោះអ្រហនត
បុ្គ្គលប្៉ាុពណាណ ោះ នងិ្មិនបានជាពហត្ុប្ចចយ័ ឱ្យមានប្ដសិនធកិ្នុង្េពថេ។ី 
ស្មាប់្ចាំននួរប្ស់េវង្គ ចុង្ព្កាយចដលពក្ើត្ព ើង្ពនាោះពទ មានរពប្ៀប្
ដចូរន  នងឹ្កាមជវនមពនាទ្វា រមរណាសននវថិរីប្ស់បុ្ថុជជន ៤ នងិ្ផល
ពសក្ខបុ្គ្គល ៣។ 

ខ.តរាងេថ្ម្ោងររនិពិាា នវិងី 
រិត្េេ ៤ ព្រត្ភេ 
១.ឈានេម្ននោរវិង ី

ផុត្វថិ ី
១ 
២ 

េវង្គចលនៈ 
េវង្គុប្បពចាទៈ 

ភវង្គចិ្ត្ត ១៣ 
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វថិចីតិ្ត 

៣ 
៤ 
៥ 
៦ 
៧ 
៨ 

មពនាទ្វា ោវជជនៈ 
ប្រកិ្មេ 
ឧប្ច្ឆរៈ 
អ្នពុលាម 
ពរ្ត្េូ 
ឈានចតិ្តពក្ើត្រលត់្ពរឿយៗ (មហគ្គត្ក្.ិ៩) 

ផុត្វថិ ី ០ ចុត្ ិ(អ្នបុាទិពសសនពិាា ន) 

ថ្ចក្ត្ោយរុគ្គេជាត្ែើម្ វិងីេី១ 

១.ត្ោយរុគ្គេ ដកើត្ដល់រពុះអរហៃត១។ 

២.ត្ោយភូម្ិ ដកើត្បាៃភូម្ ិ ២៦ កាម្សុគ្តិ្៧ រូបភូម្១ិ៥ (ដវៀរ 
អសញ្ញ ី) អរូបភូម្៤ិ។ 

៣.ត្ោយអងគធម្៌ររម្តថ ភវង្គមុ្ៃៃិង្ចុ្តិ្ចិ្ត្ត បាៃដល់ តិ្ដហតុ្ក
ភវង្គ១៣។ 

៤.ត្ោយអារម្មណ៍ ភវង្គមុ្ៃៃិង្ចុ្តិ្តាម្សម្គួ្រដល់ភវង្គ។ 

៥.ត្ោយវតថុ ភវង្គមុ្ៃៃិង្ចុ្តិ្ចិ្ត្តអារស័យហទយវត្ថុ។ 

ម្ហាកិរយិាញាណ
សម្បយុត្តចិ្ត្ត៤ 
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ការត្ក្ើតត្ឡើងររេឈ់ានេម្ននោរវិង ី
 រពុះអរហៃត កាលជិត្បរៃិិោវ ៃបាៃចូ្លឈាៃសមាបត្តិមុ្ៃ 
ដដើម្បៃឹីង្កំណត្ដឹ់ង្ៃូវទុកាដវទន្តោងំ្ពួង្ ម្ដលដកើត្ដ ើង្តាម្ផាូវ
កាយម្ដលៃឹង្របរពឹត្តដៅដូច្ដៃុះ៖ 

ភវង្គច្លៃៈ ភវង្គុបបដច្ឆទ ម្ដន្តោវ រាវជជៃចិ្ត្ត ម្ហាកិរយិាជវៃចិ្ត្តដួង្
ណាម្យួម្ដលដឈាម ុះថា បរកិម្ម ឧបចារៈ អៃុដោម្ ៃិង្ដគារត្ភូដកើត្
ដ ើង្ដហើយរលត្។់ បៃតអំពីដន្តុះម្កម្ហគ្គត្កិរយិាជវៃចិ្ត្ត ៩ដួង្
ណាម្យួ ម្ដលមាៃកសិណបញ្ញត្តិជាដដើម្ជាអារម្មណ៍កដ៏កើត្ដ ើង្ជា
ដរឿយៗ ដៅតាម្តាម្ដវោបាៃអធិោឋ ៃទុក។ កាលដបើដល់ដវោម្ដល
បាៃកំណត្អ់ធិោឋ ៃទុកដហើយ ចុ្តិ្កដ៏កើត្ដ ើង្កនុង្លំោបន់ៃឈាៃ
ចិ្ត្តជារគាចុ្ង្ដរកាយ ដោយម្ៃិមាៃវថីិចិ្ត្តដនទៗ ម្ករារាងំ្កនុង្ច្ដន្តា ុះ
ដន្តុះដ ើយ។ 
ចំ្ណាំ៖ រពុះអហរៃតមាៃការបរៃិិោវ ៃម្ៃិដូច្គាន ដទ អារស័យដលើកម្ម
របស់ដោកសៃសមំ្កខុសៗ គាន  បាៃរបរពឹត្តកម្មកនុង្សង្ារវដតៈ ម្ដល
ម្ៃិោៃអ់ស់កិដលសកនុង្សន្តា ៃ ដបើអាោធដរច្ើៃោកទ់ង្ៃឹង្ការ
ដបៀត្ដបៀៃសត្វ ដោុះបីជារពុះអហរៃតកដ៏ោយ កម្មដៅម្ត្មាៃឱ្កាស
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ឱ្យផលបាៃជាៃិច្ច សូម្បរីពុះសមាម សម្ពុទធសម្បូរដោយបុណយដរច្ើៃ ក៏
គ្ង្ម់ាៃអាោធ សម្ម្តង្ធម្ចុ៌្កដរាយច្ដង្កុះជាដដើម្ មុ្ៃការបរៃិិោវ ៃ
របស់រពុះអង្គ រពុះអង្គចូ្លសមាបត្តិដរឿយៗ ដដើម្បរីមាា បទុ់កាដវទន្ត។ 

២.រចចត្វក្ខណេម្ននោរវិងី 

ផុត្វថិ ី ១ 
២ 

េវង្គចលនៈ 
េវង្គុប្បពចាទៈ 

វថិចីតិ្ត 

៣ 
៤ 
៥ 
៦ 
៧ 
៨ 

មពនាទ្វា ោវជជនៈ 
ប្រកិ្មេ 
ឧប្ច្ឆរៈ 
អ្នពុលាម 
ពរ្ត្េូ 
ឈានចតិ្តពក្ើត្រលត់្ពរឿយៗ (មហគ្គត្ក្រិយិ៩) 

ផុត្វថិ ី ៩ េវង្គ…… 

 
ផុត្វថិ ី ១ 

២ 
េវង្គចលនៈ 
េវង្គុប្បពចាទៈ 

តិ្ដហតុ្កភវង្គ១៣ 

តិ្ដហតុ្កភវង្គ១៣ 

 

មហាក្រិយិោណសមបយុត្ត៤ 
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វថិចីតិ្ត ៣ 
៤ 
៥ 

មពនាទ្វា ោវជជនៈ 
ជ.ជ.ជ.ជ.ជ.ជ.ជ. (មហាក្រិយិជវន ៨) 
េវង្គ……… 

ផុត្វថិ ី ១ 
២ 

េវង្គចលនៈ 
េវង្គុប្បពចាទៈ 

វថិចីតិ្ត ៣ 
៤ 
៥ 
៦ 
៧ 
៨ 
៩ 

មពនាទ្វា ោវជជនៈ 
ប្រកិ្មេ 
ឧប្ច្ឆរ 
អ្នពុលាម 
ពរ្ត្េូ 
ឈានចតិ្តពក្ើត្រលត់្ពរឿយៗ (មហគ្គត្ក្រិយិ៩) 
េវង្គ……….. 

ផុត្វថិ ី  ចុត្/ិអ្នបុាទិពសសនពិាា ន 
ថ្ចក្ត្ោយរុគ្គេជាត្ែើម្ វិងីេី២ 

១.ត្ោយរុគ្គេ ពក្ើត្ដល់្ពោះអ្រហនត។ 

២.ត្ោយភូម្ិ ពក្ើត្បានេូមិ ២៦ េូមិដចូឈានសមននតរវថិ។ី 

តិ្ដហតុ្កភវង្គ១៣ 

 

មហាក្រិយិជវន៨ 
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៣.ត្ោយអងគធម្៌ររម្តថ េវង្គមុននងិ្ចុត្ចិតិ្ត បានដល់ ត្ពិហត្ុក្   
េវង្គ១៣។ 

៤.ត្ោយអារម្មណ៍ េវង្គមុននងិ្ចុត្ចិតិ្តតាមសមគួ្រដល់េវង្គ។ 

៥.ត្ោយវតថុ េវង្គមុននងិ្ចុត្ ិប្ញ្ចពវាការេូមិ ២២ អាស្ស័យហទយ
វត្ថុ ពប្ើចត្ុពវាការេូមិមិនអាស្ស័យហទយវត្ថុ។ 

ការពក្ើត្ព ើង្រប្ស់ប្ចចពវក្ខណវថិ ី
 ្ពោះអ្រហនត កាលជតិ្ប្រនិពិាា ន បានចូលឈានសមាប្ត្តមុិន 
ពដើមបីរលត់្នវូទុក្ខពវទនាទ្វាំង្ពួង្ចដលពក្ើត្ព ើង្តាមផលូវកាយក្៏្ ប្្ពតឹ្ត
ពៅដចូត្ពៅពនោះ៖ 
 េវង្គចលនៈ េវង្គុប្បពចាទៈ មពនាទ្វា ោវជជន ១ មហាក្រិយិ
ជវនចតិ្តដងួ្ណាមួយចដលពឈាេ ោះថា ប្រកិ្មេ ឧប្ច្ឆរៈ អ្នពុលាម នងិ្
ពរ្ត្េូពក្ើត្ព ើង្ពហើយ។ ប្នតពពីនាោះ មហគ្គត្ក្រិយិជវនចតិ្ត ៩ ដងួ្ណា
មួយចដលមានក្សិណប្ញ្ាត្តជិាពដើម ជាអារមេណ៍ពក្ើត្ព ើង្ពរឿយៗ ត្ពៅ
ដោប្អ្ស់ពវលាចដលបានអ្ធោិា នទុក្។ កាលដល់ពវលាចដលបានអ្ធោិា ន
ទុក្ពហើយ ប្ចចពវក្ខណមពនាទ្វា រវថិ ី ចដលមាននាទីពចិ្ឆរណាអ្ង្គឈាន
ចដលពក្ើត្ព ើង្ ខ្មង្ព្កាយអ្ាំពឈីានសមាប្ត្តជិាព្ចើនរយពាន់ដង្
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តាមសមគួ្រពហើយក្រ៏លត់្ចុោះ។ ប្នតអ្ាំពពីនាោះមក្ចុត្ចិតិ្តក្ព៏ក្ើត្ព ើង្ក្នុង្
លាំោប់្ថ្នប្ចចពវក្ខណជវន (ជវន ចុត្)ិ ឬប្ចចពវក្ខណជវន េវង្គ (ជវន       
េវង្គ ចុត្)ិ។ 

៣.អភិញ្ញា េម្ននោរវងិី 

ផុត្វថិ ី
១ 
២ 

េវង្គចលនៈ 
េវង្គុប្បពចាទៈ 

វថិចីតិ្ត 

៣ 
៤ 
៥ 
៦ 
៧ 
៨ 

មពនាទ្វា ោវជជនៈ 
ប្រកិ្មេ 
ឧប្ច្ឆរៈ 
អ្នពុលាម 
ពរ្ត្េូ 
អ្េញិ្ញា  

ផុត្វថិ ី  ចុត្/ិអ្នបុាទិពសសនពិាា ន 
ថ្ចក្ត្ោយរុគ្គេជាត្ែើម្ វិងីេី៣  

១.ត្ោយរុគ្គេ ពក្ើត្ដល់្ពោះអ្រហនត។ 

ភវង្គចិ្ត្ត៩ 

ម្ហាកិរយិាញាណ 
សម្បយុត្ត ២ 
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២.ត្ោយភូម្ិ ពក្ើត្បានេូមិ ២២ កាមសុគ្ត្៧ិ រូប្េូមិ១៥ (ពវៀរ 
អ្សញ្ាី)។ 

៣.ត្ោយអងគធម្៌ររម្តថ េវង្គមុននងិ្ចុត្ចិតិ្ត បានដល់ ត្ពិហត្ុក្
ប្ញ្ចពវាការេវង្គ៩។ 

៤.ត្ោយអារម្មណ៍ េវង្គមុននងិ្ចុត្ចិតិ្តតាមសមគួ្រដល់េវង្គ។ 

៥.ត្ោយវតថុ េវង្គមុននងិ្ព្កាយអាស្ស័យហទយវត្ថុ។ 

ការត្ក្ើតត្ឡើងររេអ់ភិញ្ញា េម្ននោរវិង ី

 ្ពោះអ្រហនតកាលជតិ្នងឹ្ប្រនិពិាា នពនាោះ មានប្ាំណង្សចមតង្នវូឥទធិ
វធិអ្េញិ្ញា  ពោយចាំពពាោះ្ពោះេគក្តថ្ន្ពោះសមាេ សមពុទធជាមាច ស់ជាពដើម ការ
សចមតង្ឥទធិវធិអិ្េញិ្ញា ពនាោះ្ត្ូវចូលបាទក្ឈានមុន កាលពចញច្ឆក្បាទក្
ឈានពហើយ ក្អ៏្ធោិា នតាមពសចក្តី្ ត្ូវការរប្ស់ខលួន ក្នុង្ការសចមតង្ឥទធិ
ពនាោះ។ កាលអ្ធោិា នរចួពហើយ ក្៏្ ត្ ប់្ចូលបាទក្ឈានមតង្ពទៀត្ កាល
ពចញច្ឆក្បាទក្ឈានពលើក្ទី២ ពនាោះពហើយ អ្េញិ្ញា វថិកី្ព៏ក្ើត្ព ើង្ដចូត្
ពៅពនោះ៖ 
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 េវង្គចលនៈ េវង្គុប្បពចាទៈ មពនាទ្វា ោវជជនៈ ប្រកិ្មេ ឧប្ច្ឆរៈ 
ពរ្ត្េូ នងិ្អ្េញិ្ញា ក្រិយិចតិ្តពក្ើត្ព ើង្១ខណៈ។ ក្នុង្ខណៈចដល
អ្េញិ្ញា ក្រិយិចតិ្តពក្ើត្ព ើង្ពនាោះឯង្ ប្្ទធិពផសង្ៗ ក្ស៏ព្មចតាមប្ាំណង្
រប្ស់ខលួន។ ពពលព្កាយមក្អ្េញិ្ញា ក្រិយិចតិ្តរលត់្ ចុោះពហើយ ចុត្ចិតិ្តក្៏
ពក្ើត្ព ើង្ប្នតអ្ាំពអី្េញិ្ញា ក្រិយិជវនចតិ្ត (អ្េញិ្ញា  ចុត្)ិ ឬអ្េញិ្ញា ក្រិយិ
ជវនចតិ្ត េវង្គ (អ្េញិ្ញា  េវង្គ ចុត្)ិ  

៤.ជីវិតេម្េេីវីិង ី
ផុត្វថិ ី ១ 

២ 
េវង្គចលនៈ 
េវង្គុប្បពចាទៈ 

 ៣ 
៤ 
៥ 
៦ 
៧ 
៨ 
៩ 

មពនាទ្វា ោវជជនៈ 
ប្រកិ្មេ  
ឧប្ច្ឆរៈ 
អ្នពុលាម 
ពវាទ្វនៈ 
មគ្គ 
ផល ផល  

ផុត្វថិ ី  េវង្គ េវង្គ …… 

កាម្តិ្ដហតុ្កភវង្គ៤ 

ម្ហាកុសលញាណ
សម្បយុត្ត ៤ 
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ផុត្វថិ ី
១ 
២ 

េវង្គចលនៈ 
េវង្គុប្បពចាទៈ 

វថិចីតិ្ត 

៣ 
៤ 
៥ 
៦ 

មពនាទ្វា ោវជជនៈ 
ជ.ជ.ជ.ជ.ជ. (មហាក្រិយិោណសមបយុត្ត៤) 
េវង្គ  
េវង្គ …… 

ផុត្វថិ ី
១ 
២ 

េវង្គចលនៈ 
េវង្គុប្បពចាទៈ 

វថិចីតិ្ត 
៣ 
៤ 

មពនាទ្វា ោវជជនៈ 
ជ.ជ.ជ.ជ.ជ. (មហាក្.ិសាំ.៤) 

ផុត្វថិ ី  ចុត្/ិអ្នបុាទិពសសនពិាា ន 
ថ្ចក្ត្ោយរុគ្គេជាត្ែើម្ វិងីេី៤  

១.ត្ោយរុគ្គេ ពក្ើត្ដល់្ពោះអ្រហនត។ 

២.ត្ោយភូម្ិ ពក្ើត្បានកាមសុគ្ត្េូិមិ ៧ ។ 

តិ្ដហតុ្កកាម្ភវង្គ៤ 

កាម្តិ្ដហតុ្កភវង្គ៤ 



ព្រះអភិធម្មក្នងុជីវិតព្រចាំថ្ងៃ   219 

ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

៣.ត្ោយអងគធម្៌ររម្តថ េវង្គមុននងិ្ចុត្ ិ បានដល់ កាមត្ពិហត្ុក្  
េវង្គ៤។ 

៤.ត្ោយអារម្មណ៍ េវង្គមុននងិ្ចុត្ចិតិ្តតាមសមគួ្រដល់េវង្គ។ 

៥.ត្ោយវតថុ េវង្គមុននងិ្ចុត្ចិតិ្តអាស្ស័យហទយវត្ថុ។ 

ចាំណាាំ៖ វថិពីនោះទ្វាំង្អ្ស់មានមគ្គ ផល នពិាា ន នងិ្ក្ពិលសចដលលោះអ្ស់
ពហើយ មានក្រិយិនមិិត្តជាអារមេណ៍។ 

ការត្ក្ើតត្ឡើងររេជ់វីិតេម្េេីវីិង ី
 ្ពោះអ្នារមីបុ្គ្គល កាលជតិ្សាល ប់្ពោយពហត្ុណានមួីយ គ្ឺ្ ត្ូវ
្ប្ទូសពោយបុ្គ្គលដថ្ទក្ត ី ពោយខលួនឯង្ទមាល យខលួនឯង្ក្ត ី ឬនងឹ្សាល ប់្
តាមវស័ិយធមេតា ្ប្្ក្ត្កី្ត ីអ្រហត្តមគ្គវថិរីចមង្ពក្ើត្ព ើង្ដចូត្ពៅ៖ 

 េវង្គចលនៈ េវង្គុប្បពចាទៈ មពនាទ្វា ោវជជនៈ មហាកុ្សលោណ
សមបយុត្តណាមួយពឈាេ ោះថា ប្រកិ្មេ ឧប្ច្ឆរៈ អ្នពុលាម ពវាទ្វនពក្ើត្
ព ើង្តាម     លាំោប់្ៗ ពហើយក្រ៏លត់្ពៅ។ ប្នតមក្ពនាោះ អ្រហត្តផលចតិ្ត
ពក្ើត្ព ើង្២ខណៈ ព្កាយមក្អ្រហត្តផលចតិ្តក្រ៏លត់្ពហើយ ប្ចចពវក្ខណៈ
មពនាទ្វា រវថិចីដលពធា ើនាទីពចិ្ឆរណាមគ្គ ផល នពិាា ននងិ្ក្ពិលសចដលបាន



ព្រះអភិធម្មក្នងុជីវិតព្រចាំថ្ងៃ   220 

ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

្ប្ហារពហើយ ក្ព៏ក្ើត្ព ើង្ព្ចើនដង្តាមសមគួ្រ។ ប្នាទ ប់្អ្ាំពបី្ចចពវក្ខណ
ជវនចតិ្តបានរលត់្ចុោះពហើយ ចុត្កិ្ព៏ក្ើត្ព ើង្ប្នតអ្ាំពបី្ចចពវក្ខណជវនចតិ្ត
ពនាោះ (ជវន ចុត្)ិ ឬប្ចចពវក្ខណជវនចតិ្ត (ជវន េវង្គ ចុត្)ិ។ 

 មយ៉ា ង្ពទៀត្ បុ្គ្គលចដលសព្មចជា្ពោះអ្រហនត ក្នុង្ពវលាជតិ្សាល ប់្
ពនាោះមិនចមនចត្ចាំពពាោះ្ពោះអ្នារមីបុ្គ្គលមួយពនាោះពទត្ពិហត្ុក្បុ្ថុជជន 
្ពោះពសាតាប្ននបុ្គ្គល ឬ្ពោះសក្ទ្វរមីក្ម៏ានចដរគ្ ឺ

 ត្ពិហត្ុក្បុ្ថុជជនទ្វាំង្ឡាយ កាលជតិ្សាល ប់្បានសព្មច្ពោះ
អ្រហនតពនាោះ មគ្គវថិទី្វាំង្៤ នងិ្ប្ចចពវក្ខណវថិរីប្ស់មគ្គពនាោះៗ រចមង្ពក្ើត្
ព ើង្តាមលាំោប់្ជាមុនសិន ពហើយពទើប្ប្រនិពិាា នចុត្ពិក្ើត្ព ើង្។ 

 ្ពោះពសាតាប្ននបុ្គ្គល ក្គ៏្ង់្ពក្ើត្ចត្មគ្គវថិ៣ី ខ្មង្ពលើ នងិ្ប្ចចពវក្ខ
ណវថិរីប្ស់មគ្គខ្មង្ពលើ ៣ ពនាោះប្៉ាុពណាណ ោះ។ 

 ពប្ើ្ពោះសក្ទ្វរមីបុ្គ្គល ក្គ៏្ង់្ពក្ើត្ចត្មគ្គវថិខី្មង្ពលើ ៣ នងិ្      
ប្ចចពវក្ខណវថិរីប្ស់មគ្គវថិខី្មង្ពលើ ២ ពនាោះប្៉ាុពណាណ ោះ។ 
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ថ្ចក្វិងីម្ុតោចិតោ ១៩ ត្ោយរុគ្គេនិងភូម្ិ 

១.ទុគ្គត្អិ្ពហត្ុក្បុ្គ្គល១ ក្នុង្អ្បាយេូមិ ៤ មានវថិមុីត្តចតិ្តពក្ើត្បាន១ 
ដងួ្ គ្ឧឺពប្កាខ សនតរីណអ្កុ្សលវបិាក្១។ 

២.សុគ្ត្អិ្ពហត្ុក្បុ្គ្គល១ ក្នុង្មនសុសេូមិ១ ច្ឆត្ុមាា ោជកិាេូមិ១ មានវ ិ
ថមុីត្តចតិ្តពក្ើត្បាន១ដងួ្គ្ ឺឧពប្កាខ សនតរីណកុ្សលវបិាក្ចតិ្ត១។ 

៣.ទា ិពហត្ុក្បុ្គ្គល១ ក្នុង្កាមសុគ្ត្៧ិ មានវថិមុីត្តចតិ្តពក្ើត្បាន៤ គ្ ឺ
មហាវបិាក្ោណវបិ្បយុត្តចតិ្ត៤ ដងួ្ណាមួយ។ 

៤.ត្ពិហត្ុក្បុ្ថុជជន១ ផលបុ្គ្គល៤ ក្នុង្កាមសុគ្ត្៧ិ មានវថិមុីត្តចតិ្តពក្ើត្
៤ គ្មឺហាវបិាក្ោណសមបយុត្តចតិ្ត៤ ណាមួយ។ 

៥.ត្ពិហត្ុក្បុ្ថុជជន១ ផលពសក្ខបុ្គ្គលជាន់ទ្វប្២ ក្នុង្របូ្េូមិ ១០ (ពវៀរ
អ្សញ្ាសត្តេូមិ១ សុទ្វធ វាស៥) នងិ្ផលបុ្គ្គលខ្មង្ពលើ២ ក្នុង្របូ្េូមិ១៥ 
(ពវៀរអ្សញ្ាសត្តេូមិ១) មានវថិមុីត្តចតិ្តពក្ើត្បាន៥ គ្រឺបូាវចរវបិាក្ចតិ្ត៥ 
ណាមួយ។ 



ព្រះអភិធម្មក្នងុជីវិតព្រចាំថ្ងៃ   222 

ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

៦.ត្ពិហត្ុក្បុ្ថុជជន១ ផលបុ្គ្គល៤ ក្នុង្អ្របូ្េូមិ៤ មានវថិមុីត្តចតិ្តពក្ើត្
បាន៤ គ្អឺ្របូាវចរវបិាក្ចតិ្ត៤ ណាមួយ។ 

ថ្ចក្កាម្ធម្៌ (កាមចតិ្ត៥៤ ពចត្សិក្៥២ របូ្២៨) 

ជា ៣ ជាំពូក្ពោយត្ទ្វលមពណចតិ្ត១១ 

១.ឧពប្កាខ ត្ទ្វលមពណចតិ្ត១ គ្ ឺ ឧពប្កាខ សនតរីណអ្កុ្សលវបិាក្ចតិ្ត១ដងួ្ 
មានអារមេណ៍៦ ចដលជាកាមធម៌ជាំពូក្អ្នោិា រមេណ៍។ 

២.ឧពប្កាខ ត្ទ្វលមពណចតិ្ត៥ គ្ ឺ ឧពប្កាខ សនតរីណកុ្សលវបិាក្១ដងួ្ 
ឧពប្កាខ មហាវបិាក្ចតិ្ត៤ ដួង្ មានអារមេណ៍ ៦ ចដលជាកាមធម៌ជាំពូក្    
ឥដាមជឈតាត រមេណ៍ជាអារមេណ៍។ 

៣.ពសាមនសសត្ទ្វលមពណចតិ្ត ៥ គ្ ឺពសាមនសសសនតរីណកុ្សលវបិាក្ចតិ្ត
១ ដងួ្ ពសាមនសសមហាវបិាក្ចតិ្ត៤ ដងួ្ មានអារមេណ៍៦ ជាកាមធម៌អ្ត្ិ
ឥោា រមេណ៍ជាអារមេណ៍។ 

តទ្វេម្ពណនិយម្ 

ថ្ចក្ត្ោយតទ្វេម្ពណចិតោ១១ ត្ោយរុគ្គេ៨  
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(ត្វៀរម្គ្គរុគ្គេ៤) 

១.ទុគ្គត្អិ្ពហត្ុក្បុ្គ្គ១  មានត្ទ្វលមពណចតិ្តពក្ើត្បាន ៣ គ្សឺនតរីណចតិ្ត
៣។ 

២.សុគ្ត្អិ្ពហត្ុក្បុ្គ្គល១ ទិាពហត្ុក្បុ្គ្គល១ មានត្ទ្វលមពណពក្ើត្បាន
៧ ដងួ្គ្ ឺសនតរីណចតិ្ត៣ មហាវបិាក្ោណវបិ្បយុត្តចតិ្ត៤។ 

៣.ត្ពិហត្ុក្បុ្ថុជជន១ ផលបុ្គ្គល៤ មានត្ទ្វលមពណពក្ើត្បាន១១ គ្សឺ
នតរីណចតិ្ត៣ មហាវបិាក្ចតិ្ត៨។ 

ការពក្ើត្ព ើង្រប្ស់ត្ទ្វលមពណចតិ្ត ក្នុង្អ្ត្មិហនាត រមេណ៍វថិនីងិ្ អ្ត្វិេូិ-
តារមេណវថិ ីត្ទ្វលមពណចតិ្តពក្ើត្បានពនាោះ្ត្ូវ្ប្ក្ប្ពោយអ្ង្គ៣ យ៉ា ង្ 

១.កាមជវន  ២.កាមបុ្គ្គល  ៣.កាមារមេណ៍ 
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ឱ្កាសចដលមិនមានត្លមពណពក្ើត្ព ើង្សូមបីក្នុង្វារៈ 

ចដលមានជវន័ជាកាមាវចរ(4) 

១.កាមជវន័្បារពធយក្នាម នងិ្ពរ្ត្សទុោះពៅ ក្មិ៏នមាន          
ត្ទ្វលមពណ១១ ដងួ្ ពក្ើត្ព ើង្កាន់យក្អារមេណ៍ពនាោះ។ 

២.ពប្ើជវន័្បារពធយក្ប្ញ្ាត្តសិទុោះពៅ ក្មិ៏នមានត្ទ្វលមពណៈ។ 

៣.ក្នុង្វបិ្សសនាចដលមានថ្្ត្លក្ខណ៍ជាអារមេណ៍ ក្មិ៏នមាន     
ត្ទ្វលមពណៈ។ 

៤.ក្នុង្វុោា នរមិនវីបិ្សសនាចដលមានក្មាល ាំង្ ក្មិ៏នមាន             
ត្ទ្វលមពណៈ។ 

៥.កាលជវន័្បារពធយក្នវូរូបាវចរធម៌ អ្របូាវចរធម៌សទុោះពៅ ក្៏
មិនមានត្ទ្វលមពណៈ។ 

 
(៤)សពមាេ ហវពិនាទនអី្ដាក្ថាវេិង្គ 
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៦.ក្នុង្មិចាត្តនយិត្ធម៌ទ្វាំង្ឡាយ មានមិច្ឆា ទិដាជិាពដើម ក្មិ៏ន
មានត្ទ្វលមពណៈ។ 

៧.ក្នុង្សមេត្តនយិត្ធម៌ទ្វាំង្ឡាយ មានសមាេ ទិដាជិាពដើម ក្មិ៏ន
មានត្ទ្វលមពណៈ។ 

៨.កាលជវន័្បារពធយក្ពលាកុ្ត្តរធម៌សទុោះពៅ ក្មិ៏នមានត្ទ្វ    
លមពណៈ។ 

៩.កាល្បារពធយក្អ្េញិ្ញា សទុោះពៅ ក្មិ៏នមានត្ទ្វលមពណៈ។ 

១០.កាលជវន័្បារពធរក្ប្ដសិមភ ិទ្វោណសទុោះពៅ ក្មិ៏នមាន     
ត្ទ្វលមពណៈ។ 

១១.ស្មាប់្អារមេណ៍ចដលជាកាមាវចរៈ ក្នុង្ចដលមានក្មាល ាំង្
ពខាយ ក្មិ៏នមានត្ទ្វលមពណៈ រចមង្មានក្នុង្អារមេណ៍ចដលមានក្មាល ាំង្ 
ចដលមក្កាន់គ្នលង្ទ្វា រ ៦ ពហើយប្៉ាុពណាណ ោះ។ 

ជវននិយម្ 

សចមតង្ការពក្ើត្ជវនចតិ្តពោយពសិាត រ 
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១.ជវនចតិ្តពក្ើត្បាន ១ ខណៈ បានដល់ចតិ្ត ២៦  ដងួ្ 

១.មហគ្គត្កុ្សលជវន ៩ ដួង្ (អាទិក្មេ ិក្ឈាន) 

២.មហគ្គត្ក្រិយិជវន ៩ ដងួ្  (អាទិក្មេ ិក្ឈាន) 

៣.អ្េញិ្ញា ជវន ២ ដងួ្    

៤.មគ្គជវន ៤ ដងួ្,  

៥.អ្នារមិផលជវន ១ ដងួ្ ពក្ើត្ភាល មពពលពចញពនីពិោធសមាប្ត្ត ិ

៦.អ្រហត្តផលជវន ១ ដងួ្ ពក្ើត្ភាល មពពលពចញពនីពិោធសមាប្ត្ត។ិ 

២.ជវនចតិ្តពក្ើត្បាន ២ ខណៈបានដល់ចតិ្ត ៦ ដងួ្ 

១.ពនវសញ្ញា នាសញ្ញា យត្ន ២ ដងួ្ (ពក្ើត្មុនចូលនពិោធសមាប្ត្ត)ិ 

២.ផលជវន ៤ ដងួ្ (ពក្ើត្ក្នុង្មគ្គវថិរីប្ស់មនទបុ្គ្គល)។ 

៣.ជវនចតិ្តពក្ើត្បាន ៣ ខណៈ បានដល់ចតិ្ត ១២ ដងួ្ 

១.មហាកុ្សលោណសមបយុត្ត ៤ ដងួ្ (អ្ប្បនាវថិរីប្ស់ត្កិ្ខបុ្គ្គល) 
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២.ម្ហាកិរយិាញាណសមបយុត្ត ៤ ដងួ្ (អ្ប្បនាវថិរីប្ស់ត្កិ្ខបុ្គ្គល) 

៣.ផលជវន ៤ ដងួ្ (មគ្គវថិរីប្ស់ត្កិ្ខបុ្គ្គល)។ 

៤.ជវនចតិ្តពក្ើត្បាន ៤ ខណៈ បានដល់ចតិ្ត ៨ ដងួ្ 

១.មហាកុ្សលោណសមបយុត្ត៤ដងួ្ រប្ស់មនទបុ្គ្គលក្នុង្នាទីជាឧប្ច្ឆរ
សមាធកិ្នុង្មគ្គវថិ ីអាទិក្មេ ិឈានវថិ ីផលសមាប្ត្តវិថិ ីឈានសមាប្ត្តវិថិ ី
អ្េញិ្ញា វថិ ីនពិោធសមាប្ត្តវិថិ។ី 

២.មហាក្រិយិោណសមបយុត្ត៤ ដងួ្ រប្ស់មនទបុ្គ្គលក្នុង្នាទីជាឧប្ច្ឆរ
សមាធកិ្នុង្មគ្គវថិ ីអាទិក្មេ ិឈានវថិ ីផលសមាប្ត្តវិថិ ីឈានសមាប្ត្តវិថិ ី
អ្េញិ្ញា វថិ ី នពិោធសមាប្ត្តវិថិ ី នងិ្ប្ចចពវក្ខណវថិរីប្ស់្ពោះសមាេ សមពុទធ 
ក្នុង្ខណៈសចមតង្ប្្ទធិចដលមានការច្ឆាំបាច់្ត្ូវពធា ើយ៉ា រហ័ស ដចូជាខណៈ
ចដល្ពោះ្ទង់្សចមតង្យមក្ប្ាដហិារយជាពដើម។ 

៥.ជវនចតិ្តបាន ៥ ខណៈ បានដល់ចតិ្ត ២៩ ដងួ្ 

១.កាមជវន ២៩ (មរណាសននវថិ)ី ក្ចនលង្ខលោះពពាលថាៈ មរណាស
ននកាល (ជតិ្សាល ប់្) មុចាកាល (វពង្ាង្) វសិញ្ាីេូត្កាល (សនលប់្) អ្ត្តិ្រណុ
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កាល (ពវលាក្មេជជរបូ្ពខាយ) (ស្មាប់្អ្ត្តិ្រណុភាព្ត្ូវពវៀរមហា
ក្រិយិចតិ្ត៨ ហសិត្ុប្ាទ១)។ 

២.មហាកុ្សលោណសមបយុត្ត៤ មហាក្រិយិោណសមបយុត្ត៤ 
ពធា ើនាទីប្ចចពវក្ខណៈរប្ស់្ពោះអ្រយិសាវក័្ ក្នុង្ខណៈចដលសចមតង្ប្្ទធិ
ទ្វក់្ទង្ជាមួយក្រណីវពិសស។ 

៦.ជវនចតិ្តបាន ៦ ខណៈ បានដល់កាមជវន ២៩ 

ពពលពវលាចដលសនលប់្ ឬអាចពក្ើត្ព ើង្ក្នុង្ពវលាោង្កាយមាន
ក្មាល ាំង្ចុោះពខាយមិន្ប្្ក្ត្។ី 

៧.ជវនចតិ្ត ៧ ខណៈ បានដល់ កាមជវន ២៩ 

ក្នុង្អ្ត្មិហនាត រមេណ៍ មហនាត រមេណ៍ អ្ត្វិេូិតារមេណ៍ នងិ្វេូិតារមេណ៍តាម
ពវលា្ប្្ក្ត្។ី 

៧.ជវនចតិ្តពក្ើត្បានព្ចើនជាង្ ៨ ខណៈព ើង្ពៅ មាន ២២ ដងួ្ 

១.មហគ្គត្កុ្សលជវន ៩ ដួង្ ពពលចូលឈានសមាប្ត្តវិថិ ី

២.មហគ្គត្ក្រិយិជវន ៩ ដងួ្ ពពលចូលឈានសមាប្ត្តវិថិ ី
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៣.ផលចតិ្ត ៤ ពពលចូលផលសមាប្ត្តវិថិ។ី 

កាមជវន័នងិ្អ្ប្បនាជវន័ក្នងុ្អ្ប្បនាវថិី្ ត្ូវមានពវទនាដចូរន  

១.ព្កាយពពលមហាកុ្សលោណសមបយុត្តពសាមនសសជវន័២ 
ដងួ្ ពោយឋានៈជាពរ្ត្េូក្នុង្ឈានវថិនីងិ្ពសាតាប្ត្តមិគ្គវថិ ី ឬពវាទ្វន
ក្នុង្មគ្គវថិខី្មង្ពលើ ៣ ឬពោយឋានៈជាអ្នពុលាមក្នុង្ផលសមាប្ត្តខិ្មង្
ព្កាម៣ រលត់្ពហើយ ពសាមនសសអ្ប្បនាជវន័៣២ ដងួ្ គ្ពឺសាមនសសរបូ្
កុ្សល៤ ពសាមនសសមគ្គជវន័១៦ ពសាមនសសផលជវន័ខ្មង្ព្កាម១២ 
រចមង្ពក្ើត្ព ើង្។ 

២.ព្កាយពពលចដលមហាកុ្សលោណសមបយុត្តឧពប្កាខ ជវន័២ 
ដងួ្ពោយឋានៈជាពរ្ត្េូក្នុង្ឈានវថិនីងិ្ពសាតាប្ត្តមគ្គវថិ ី ឬពវាទ្វន
ក្នុង្មគ្គវថិខី្មង្ពលើ៣ ឬពោយឋានៈជាអ្នពុលាមក្នុង្ផលសមាប្ត្តខិ្មង្
ព្កាម៣ រលត់្ពហើយ អ្ប្បនាជវនឧប្កាខ ១២ដងួ្ គ្ពឺលាក្យិប្ញ្ចមជាន
កុ្សលជវនឧពប្កាខ ៥ ពលាកុ្ត្តរប្ញ្ចមជានមគ្គជវនឧប្កាខ ៤ នងិ្
ពលាកុ្ត្តរប្ញ្ចមជានផលជវនឧពប្កាខ ខ្មង្ព្កាម៣ រចមង្ពក្ើត្ព ើង្។ 
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៣.ព្កាយពពលមហាក្រិយិោណសមបយុត្តពសាមនសសជវន័ ២ 
ដងួ្ ពោយឋានៈជាពរ្ត្េូក្នុង្ឈានវថិ ី ឬអ្នពុលាមក្នុង្អ្រហត្តផល
សមាប្ត្តវិថិរីលត់្ ពសាមនសសអ្ប្បនាជវន័៨ពសាមនសសអ្រហត្តផលជវន័ 
៤ រចមង្ពក្ើត្ព ើង្។ 

៤.ព្កាយពពលមហាក្រិយិោណសមបយុត្តពសាមនសសជវន័ ២
ដងួ្ ពោយឋានៈជាពរ្ត្េូក្នុង្ឈានវថិ ី ឬអ្នពុលាមក្នុង្អ្រហត្តផល
សមាប្ត្តវិថិរីលត់្ អ្ប្បនាជវនឧពប្កាខ  ៦ ដងួ្ គ្បឺ្ញ្ចមជានក្រិយិជវន
ឧពប្កាខ  ៥ ប្ញ្ចមជានអ្រហត្តផលជវនឧពប្កាខ ១ រចមង្ពក្ើត្ព ើង្។ 

ចប់្ជវននយិម 

(ចប់្ប្រពិចាទទី៤ វថិសីង្គហវភិាគ្) 
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អនក្រចនាព្ក្រ 

-ស្លម្ដណរ ឃាន ថ្ខម្រនិ  

អនក្ព្តួតរិនិតយ 

១.ភកិាុបធ្លៃដជាជ ដតា មា ន់ េភុារ 

២.ភកិាុស្លសៃរកាិដតា េខុ ចនាថ  

៣.ភកិាុវរីយិឆដន្តោ  ត្   ម្ី 
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ឯក្សាររិត្ព្ោះ 
១.បរដិច្ឆទទី ៤ (បរដិច្ឆទន្តន្ត ម្ខមរៃិង្បរដទស) វថីិសង្គហវភិាគ្ 
២.វច្ន្តៃុរកម្សដម្តច្រពុះសង្ឃរាជ ដជាត្ញ្ញញ ដណា ជួៃ ណាត្ 
៣.រពុះនរត្បិដកម្ខមរៃិង្អដឋកថាន្តន្ត 
៤.អភធិម្មត្ថសង្គហៈៃិង្អភធិម្មត្ថវភិាវៃីិដីកាថមី (ម្ហាសទធម្មធរដជាត្ិក) 
៥.សដមាម ហវដិន្តទៃីអដឋកថាវភិង្គ 

៦. A Manual of Abhidhamma By Narada Maha Thera, 1979  

៧.A Comprehensive Manual of Abhidhamma by Bhikkhu Bodhi, 

Reprinted 2010 
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