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រ ៀបរ ៀងរោយ  ព្រះភកិ្ខុ      ធម្មោ  នួន សាម្ ៉េត (ព្រះជន្ម ៣៥) 

 

ថ្ងៃចន្ទ  ៩រោច  ខែកត្តិក  ឆ្ន ាំវក  អដ្ឋស័ក  ព.ស.២៥៦០, គ.ស.២០១៦ 

 

ប ម  ធម៌ ៤ សម្រាប់ទន្ទេញចាំ 
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រ ៀបរ ៀងរោយ  ព្រះភកិ្ខុ      ធម្មោ  នួន សាម្ ៉េត (ព្រះជន្ម ៣៥) 

 

ថ្ងៃចន្ទ  ៩រោច  ខែកត្តិក  ឆ្ន ាំវក  អដ្ឋស័ក  ព.ស.២៥៦០, គ.ស.២០១៦ 

 

ប មតថធម៌ ៤ យ៉ាង 

(ចិត្ត៨៩ ឬ ១២១ ដងួ,  ចចត្សិក ៥២, របូ ២៨, និព្វា ន ២ ឬ ៩ បទ) 

ចិត្តបរមត្ថ ៨៩ ឬ ១២១ ដងួៈ 

    -កាមវច ភូមិ  ៥៤  ដួង 

- ូបាវច ភូមិមន  ១៥  ដួង 

-អ ូបាវច ភូមិមន  ១២  ដួង 

-ម្ោកុតត ភូមិមន  ៤០  ដួង 

កាមវច ភូមិមន  ៥៤  ដងួ គ ឺៈ 

  ក.អកុសលចិត្ត  ១២  ដងួ 

លោភមលូចិត្ត ៨  ដងួ 

 ១- ម្សាមនស្សសហគតំ  ទិដឋិគតសម្បយុតតំ  អសង្ខា ិកំ  លោភមូលចិត្ត   ល ើត្រួមជាមួយន្ឹង  លោមន្ស្សលេទនា   
ព្រ រលោយទិដ្ឋិ    មិន្មាន្អ្ន ដ្ទទររួលដ្ឹ នាាំ  ។ 

 ២-ម្សាមនស្សសហគតំ  ទិដឋិគតសម្បយុតតំ  សសង្ខា ិកំ  លោភមូលចិត្ត   ល ើត្រួមជាមយួន្ឹង លោមន្ស្សលេទនា   
ព្រ រលោយទិដ្ឋិ   មាន្អ្ន ដ្ទទររួលដ្ ឹនាាំ  ។ 

 ៣- ម្សាមនស្សសហគតំំំ  ទិដឋិគតវិប្បយុតតំ  អសង្ខា ិកំ  លោភមូលចិត្ត ល ើត្រួមជាមួយន្ងឹលោមន្ស្សលេទនា   
ព្ាសចា ទិដ្ឋិ    មិន្មាន្អ្ន ដ្ទទររួលដ្ឹ នាាំ  ។ 

 ៤- ម្សាមនស្សសហគតំ  ទិដឋិគតវិប្បយុតតំ  សសង្ខា ិកំ  លោភមូលចិត្ត   ល ើត្រួមជាមយួន្ឹង  លោមន្ស្សលេទនា   
ព្ាសចា ទិដ្ឋិ   មាន្អ្ន ដ្ទទររួលដ្ឹ នាាំ  ។ 
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រ ៀបរ ៀងរោយ  ព្រះភកិ្ខុ      ធម្មោ  នួន សាម្ ៉េត (ព្រះជន្ម ៣៥) 

 

ថ្ងៃចន្ទ  ៩រោច  ខែកត្តិក  ឆ្ន ាំវក  អដ្ឋស័ក  ព.ស.២៥៦០, គ.ស.២០១៦ 

 

៥- ឧម្បកាាសហគតំ  ទិដឋិគតសម្បយុតតំ  អសង្ខា ិកំ  លោភមូលចិត្ត   ល ើត្រួមជាមួយន្ឹង  ឧលរក្ខាលេទនា  
ព្រ រលោយទិដ្ឋិ   មិន្មាន្អ្ន ដ្ទទររួលដ្ ឹនាាំ   ។ 

៦- ឧម្បកាាសហគតំ  ទិដឋិគតសម្បយុតតំ  សសង្ខា ិកំ  លោភមូលចិត្ត  ល ើត្រមួជាមួយន្ឹងឧលរក្ខាលេទនា  
ព្រ រលោយទិដ្ឋិ  មាន្អ្ន ដ្ទទររួលដ្ឹ នាាំ  ។ 

 ៧- ឧម្បកាាសហគតំ  ទិដឋិគតវិប្បយុតតំ  អសង្ខា ិកំ  លោភមូលចិត្ត   ល ើត្រួមជាមួយន្ឹង  ឧលរក្ខាលេទនា   
ព្ាសចា ទិដ្ឋិ   មិន្មាន្អ្ន ដ្ទទររួលដ្ឹ នាាំ  ។ 

 ៨- ឧម្បកាាសហគតំ  ទិដឋិគតវិប្បយុតតំ  សសង្ខា ិកំ  លោភមូលចិត្ត   ល ើត្រមួជាមួយន្ឹងឧលរក្ខាលេទនា   
ព្ាសចា ទិដ្ឋិ   មាន្អ្ន ដ្ទទររួលដ្ឹ នាាំ  ។ 

លោសមលូចិត្ត ២ ដងួ 

 ១- ម្ោមនស្សសហគតំ  បដិឃសម្បយុតតំ  អសង្ខា ិកំ  លោសមូលចិត្ត  ល ើត្រួមជាមួយន្ឹង  លោមន្ស្សលេទនា   
ព្រ រលោយលសច តីថ្នាំងថ្ន ់ចិត្ត   មិន្មាន្អ្ន ដ្ទទររួលដ្ ឹនាាំ  ។ 

 ២- ម្ោមនស្សសហគតំ  បដិឃសម្បយុតតំ  សសង្ខា ិកំ  លោសមូលចិត្ត ល ើត្រួមជាមួយន្ឹងលោមន្ស្សលេទនា   
ព្រ រលោយលសច តីថ្នាំងថ្ន ់ចិត្ត   មាន្អ្ន ដ្ទទររួលដ្ឹ នាាំ   ។ 

លោហមលូចិត្ត ២ ដងួ 

 ១- ឧម្បកាាសហគតំ  វិចិកិច្ឆាសម្បយុតតំ  លមាហមូលចិត្ត  ល ើត្រួមជាមួយន្ឹង  ឧលរក្ខាលេទនា ព្រ រលោយ   េិចិ ិចាា  
(លសច តីសង្ស័យ)   ។ 

 ២- ឧម្បកាាសហគតំ  ឧទធចចសម្បយុតតំ  លមាហមូលចិត្ត   ល ើត្រួមជាមួយន្ឹង   ឧលរក្ខាលេទនាព្រ រលោយ   ឧទធចចៈ  
(លសច តីរាយមាយចិត្ត)   ។ 

ខ-  អចេតុ្កចិត្ត ១៨ ដងួៈ 

អលហត្កុអកសុលវិបាកចិត្ត ៧ ដងួ 
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រ ៀបរ ៀងរោយ  ព្រះភកិ្ខុ      ធម្មោ  នួន សាម្ ៉េត (ព្រះជន្ម ៣៥) 
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 ១- ឧម្បកាាសហគតំ  ចកខុវិញ្ញាណំ  អកុសលវិបាកចិតតំ  អ្ ុសលេិា ចិត្ត   ល ើត្រួមជាមួយន្ឹង  ឧលរក្ខាលេទនា  
ល ើញរូរមិន្លអ  ។ 

 ២- ឧម្បកាាសហគតំ  ម្សាតវិញ្ញាណំ  អកុសលវិបាកចិតតំ  អកុសលវបិាកចិត្ត កកើត្រមួជាមយួនឹង ឧកេក្ខា កវទនា  
ឮសកមេងមនិលអ  ។ 

 ៣- ឧម្បកាាសហគតំ  ឃានវិញ្ញាណំ  អកុសលវិបាកចិតតំ  អកុសលវបិាកចិត្ត  កកើត្រមួជាមយួនឹង ឧកេក្ខា កវទនា  
ធំកេិនមនិលអ  ។ 

៤- ឧម្បកាាសហគតំ  ជិវ្ហាវិញ្ញាណំ  អកុសលវិបាកចិតតំ  អ្ ុសលេិា ចិត្ត  ល ើត្រួមជាមួយន្ឹង  ឧលរក្ខាលេទនា  
ដ្ឹងរសមិន្លអ  ។ 

 ៥- ទុកខសហគតំ  កាយវិញ្ញាណំ  អកុសលវិបាកចិតតំ  អ្ ុសលេិា ចិត្ត  ល ើត្រួមជាមយួ ន្ឹង  ទុ ខលេទនា  
រ ះផ្ទរ់ន្ូេក្ខយ   មិន្ជាទីព្ាថ្ន   ។ 

 ៦- ឧម្បកាាសហគតំ  មម្ោធាតុ  អកុសលវិបាកចិតតំ  អ្ ុសលេិា ចិត្ត  ល ើត្រួមជាមយួ ន្ឹង  ឧលរក្ខាលេទនា   
ទទួលន្ូេអារមមណ៍មនិ្លអ  ។ 

 ៧- ឧម្បកាាសហគតំ  មម្ោវិញ្ញាណធាតុ  អកុសលវិបាកចិតតំ  អ្ ុសលេិា ចិត្ត  ល ើត្រួមជាមួយន្ងឹ   
ឧលរក្ខាលេទនា   រិចារណាន្ូេអារមមណ៍មនិ្លអ  ។ 

អលហត្កុកសុលវិបាកចិត្ត ៨ ដងួ 

 ១- ឧម្បកាាសហគតំ  ចកខុវិញ្ញាណំ  កុសលវិបាកចិតតំ   ុសលេិា ចិត្ត   ល ើត្រួមជាមយួ ន្ឹង  ឧលរក្ខាលេទនា  
ល ើញរូរលអ  ។ 

២- ឧម្បកាាសហគតំ  ម្សាតវិញ្ញាណំ  កុសលវិបាកចិតតំ   ុសលេិា ចិត្តល ើត្រួមជា មយួន្ឹងឧលរក្ខាលេទនា   
ឮសលមេងលអ   ។ 

 ៣- ឧម្បកាាសហគតំ  ឃានវិញ្ញាណំ  កុសលវិបាកចិតតំ   ុសលេិា ចិត្តល ើត្រួមជា មយួន្ឹង   ឧលរក្ខាលេទនា   
ធាំ េិន្លអ  ។ 
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ថ្ងៃចន្ទ  ៩រោច  ខែកត្តិក  ឆ្ន ាំវក  អដ្ឋស័ក  ព.ស.២៥៦០, គ.ស.២០១៦ 

 

 ៤-ឧម្បកាាសហគតំ  ជិវ្ហាវិញ្ញាណំ  កុសលវិបាកចិតតំ   ុសលេិា ចិត្ត   ល ើត្រួមជាមយួ ន្ឹង   ឧលរក្ខាលេទនា   
ព្សូររសលអ  ។ 

 ៥-សុខសហគតំ  កាយវិញ្ញាណំ  កុសលវិបាកចិតតំ   ុសលេិា ចិត្ត  ល ើត្រមួជាមួយន្ងឹសុខលេទនា   
រ ះខទរ់សមផស្សលអ   ។ 

 ៦-ឧម្បកាាសហគតំ  មម្ោធាតុ  កុសលវិបាកចិតតំ   ុសលេិា ចិត្ត  ល ើត្រមួជាមួយន្ងឹឧលរក្ខាលេទនា   
ទទួលន្ូេរញ្ចារមមណ៍លអ   ។ 

 ៧-ម្សាមនស្សសហគតំ  មម្ោវិញ្ញាណធាតុ  អម្ហតុកកុសលវិបាកចិតតំ  អ្លហត្ុ - ុសលេិា ចិត្ត   
ល ើត្រមួជាមួយន្ឹង   លោមន្ស្សលេទនា   រិចារណាន្ូេរញ្ចារមមណ៍លអ  ។ 

 ៨-ឧម្បកាាសហគតំ  មម្ោវិញ្ញាណធាតុ  អម្ហតុកកុសលវិបាកចិតតំ  អ្លហត្ុ - ុសលេិា ចិត្ត   
ល ើត្រមួជាមួយន្ឹង   ឧលរក្ខាលេទនា   រិចារណាន្ូេរញ្ចារមមណ៍លអ  ។ 

អលហត្កុកិរិយាចិត្ត ៣ ដងួ 

 ១-ឧម្បកាាសហគតំ  មម្ោធាតុ   អម្ហតុកកិ ិយចិតតំ  អ្លហត្ុ  ិរិយាចិត្ត   ល ើត្រួមជាមយួន្ឹង   ឧលរក្ខាលេទនា   
រាេរ អារមមណ៍តាមរញ្ចោារ  ។ 

 ២-ឧម្បកាាសហគតំ  មម្ោវិញ្ញាណធាតុ  អម្ហតុកកិ ិយចិតតំ  អ្លហត្ុ  ិរិយាចិត្ត  ល ើត្រួមជាមួយន្ងឹ   
ឧលរក្ខាលេទនា   រាេរ អារមមណ៍តាមមលនាោារ  ។ 

៣-ម្សាមនស្សសហគតំ  មម្ោវិញ្ញាណធាតុ  អម្ហតុកកិ ិយចិតតំ  អ្លហត្ុ  ិរិយាចិត្តល ើត្រួមជាមួយន្ងឹ  
លោមន្ស្សលេទនា  គឺក្ខរញញឹមររស់ព្រះអ្រហន្ត  ។ 

គ-ចោភណកាមាវចរចិត្ត ២៤ ដងួៈ 

មហាកសុលចិត្ត ៨ ដងួ 

 ១-ម្សាមនស្សសហគតំ  ញាណសម្បយុតតំ  អសង្ខា ិកំ  មហាកុសលចិតតំ  មហា ុសលចិត្តល ើត្រួមជាមួយន្ឹង  
លោមន្ស្សលេទនា  ព្រ រលោយរញ្ចា  មិន្មាន្អ្ន ដ្ទទររួលដ្ ឹនាាំ ។ 
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រ ៀបរ ៀងរោយ  ព្រះភកិ្ខុ      ធម្មោ  នួន សាម្ ៉េត (ព្រះជន្ម ៣៥) 

 

ថ្ងៃចន្ទ  ៩រោច  ខែកត្តិក  ឆ្ន ាំវក  អដ្ឋស័ក  ព.ស.២៥៦០, គ.ស.២០១៦ 

 

 ២-ម្សាមនស្សសហគតំ  ញាណសម្បយុតតំ  សសង្ខា ិកំ  មហាកុសលចិតតំ មហា ុសលចិត្តល ើត្រួមជាមួយ
ន្ឹង  លោមន្ស្សលេទនា  ព្រ រលោយរញ្ចា  មាន្អ្ន ដ្ទទររួលដ្ឹ នាាំ  ។ 

 ៣-ម្សាមនស្សសហគតំ  ញាណវិប្បយុតតំ  អសង្ខា ិកំ  មហាកុសលចិតតំ  មហា ុសលចិត្ត  
ល ើត្រមួជាមួយន្ឹង  លោមន្ស្សលេទនា  ព្ាសចា រញ្ចា  មិន្មាន្អ្ន ដ្ទទររួលដ្ ឹនាាំ  ។  

៤-ម្សាមនស្សសហគតំ  ញាណវិប្បយុតតំ  សសង្ខា ិកំ  មហាកុសលចិតតំ  មហា ុសលចិត្ត  ល ើត្រួមជាមួយ
ន្ឹង  លោមន្ស្សលេទនា  ព្ាសចា រញ្ចា  មាន្អ្ន ដ្ទទររួលដ្ ឹនាាំ  ។ 

 ៥-ឧម្បកាាសហគតំ  ញាណសម្បយុតតំ  អសង្ខា ិកំ  មហាកុសលចិតតំ  មហា ុសលចិត្តល ើត្រមួជាមួយន្ឹង  
ឧលរក្ខាលេទនា  ព្រ រលោយរញ្ចា  មិន្មាន្អ្ន ដ្ទទររួលដ្ ឹនាាំ  ។ 

 ៦-ឧម្បកាាសហគតំ  ញាណសម្បយុតតំ  សសង្ខា ិកំ  មហាកុសលចិតតំ  មហា ុសលចិត្តល ើត្រួមជាមួយន្ងឹ  
ឧលរក្ខាលេទនា  ព្រ រលោយរញ្ចា  មាន្អ្ន ដ្ទទររួលដ្ឹ នាាំ  ។ 

 ៧-ឧម្បកាាសហគតំ  ញាណវិប្បយុតតំ  អសង្ខា ិកំ  មហាកុសលចិតតំ  មហា ុសលចិត្តល ើត្រមួជាមួយន្ឹង  
ឧលរក្ខាលេទនា  ព្ាសចា រញ្ចា  មិន្មាន្អ្ន ដ្ទទររួលដ្ឹ នាាំ  ។ 

៨-ឧម្បកាាសហគតំ  ញាណវិប្បយុតតំ  សសង្ខា ិកំ  មហាកុសលចិតតំ មហា ុសលចិត្ត 

ល ើត្រមួជាមួយន្ឹង  ឧលរក្ខាលេទនា  ព្ាសចា រញ្ចា  មាន្អ្ន ដ្ទទររួលដ្ឹ នាាំ  ។ 

មហាវិបាកចិត្ត ៨ ដងួ 

 ១.ម្សាមនស្សសហគតំ   ញាណសម្បយុតតំ  អសង្ខា ិកំ  មហាវិបាកចិតតំ  មហាេិា ចិត្ត   
ល ើត្រមួជាមួយន្ឹង  លោមន្ស្សលេទនា  ព្រ រលោយរញ្ចា  មិន្មាន្អ្ន ដ្ទទររួលដ្ឹ នាាំ ។ 

 ២.ម្សាមនស្សសហគតំ  ញាណសម្បយុតតំ  សសង្ខា ិកំ  មហាវិបាកចិតតំ  មហាេិា ចិត្ត   
ល ើត្រមួជាមួយន្ឹង  លោមន្ស្សលេទនា  ព្រ រលោយរញ្ចា  មាន្អ្ន ដ្ទទររួលដ្ឹ នាាំ ។ 

 ៣.ម្សាមនស្សសហគតំ  ញាណវិប្បយុតតំ  អសង្ខា ិកំ  មហាវិបាកចិតតំ  មហាេិា ចិត្ត   ល ើត្រមួជាមួយន្ឹង  
លោមន្ស្សលេទនា  ព្ាសចា រញ្ចា  មិន្មាន្អ្ន ដ្ទទររួលដ្ឹ នាាំ ។ 
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រ ៀបរ ៀងរោយ  ព្រះភកិ្ខុ      ធម្មោ  នួន សាម្ ៉េត (ព្រះជន្ម ៣៥) 

 

ថ្ងៃចន្ទ  ៩រោច  ខែកត្តិក  ឆ្ន ាំវក  អដ្ឋស័ក  ព.ស.២៥៦០, គ.ស.២០១៦ 

 

 ៤.ម្សាមនស្សសហគតំ  ញាណវិប្បយុតតំ  សសង្ខា ិកំ  មហាវិបាកចិតតំ  មហាេិា ចិត្ត   ល ើត្រមួជាមួយន្ឹង  
លោមន្ស្សលេទនា  ព្ាសចា រញ្ចា  មាន្អ្ន ដ្ទទររួលដ្ ឹនាាំ ។ 

 ៥.ឧម្បកាាសហគតំ  ញាណសម្បយុតតំ  អសង្ខា ិកំ  មហាវិបាកចិតតំ  មហាេិា ចិត្ត  ល ើត្រួមជាមួយន្ងឹ  
ឧលរក្ខាលេទនា  ព្រ រលោយរញ្ចា  មិន្មាន្អ្ន ដ្ទទររួលដ្ ឹនាាំ ។ 

 ៦.ឧម្បកាាសហគតំ  ញាណសម្បយុតតំ  សសង្ខា ិកំ  មហាវិបាកចិតតំ  មហាេិា ចិត្ត  ល ើត្រួមជាមួយន្ងឹ  
ឧលរក្ខាលេទនា  ព្រ រលោយរញ្ចា  មាន្អ្ន ដ្ទទររួលដ្ឹ នាាំ ។ 

 ៧.ឧម្បកាាសហគតំ  ញាណវិប្បយុតតំ  អសង្ខា ិកំ  មហាវិបាកចិតតំ  មហាេិា ចិត្ត  ល ើត្រួមជាមួយន្ងឹ  
ឧលរក្ខាលេទនា  ព្ាសចា រញ្ចា  មិន្មាន្អ្ន ដ្ទទររួលដ្ឹ នាាំ ។ 

 ៨.ឧម្បកាាសហគតំ  ញាណវិប្បយុតតំ  សសង្ខា ិកំ  មហាវិបាកចិតតំ  មហាេិា ចិត្ត  ល ើត្រួមជាមួយន្ងឹ  
ឧលរក្ខាលេទនា  ព្ាសចា រញ្ចា  មាន្អ្ន ដ្ទទររលួដ្ឹ នាាំ ។ 

មហាកិរិយាចិត្ត ៨ ដងួ 

១.ម្សាមនស្សសហគតំ  ញាណសម្បយុតតំ  អសង្ខា ិកំ  មហាកិ ិយចិតតំ  មហា ិរិយា- ចិត្ត   
ល ើត្រមួជាមួយន្ឹង  លោមន្ស្សលេទនា  ព្រ រលោយរញ្ចា មិន្មាន្អ្ន ដ្ទទររួលដ្ឹ នាាំ ។ 

 ២.ម្សាមនស្សសហគតំ  ញាណសម្បយុតតំ  សសង្ខា ិកំ  មហាកិ ិយចិតតំ  

មហា ិរិយាចិត្ត  ល ើត្រួមជាមួយន្ងឹ  លោមន្ស្សលេទនា  ព្រ រលោយរញ្ចា  មាន្អ្ន ដ្ទទររួលដ្ឹ នាាំ ។ 

 ៣.ម្សាមនស្សសហគតំ  ញាណវិប្បយុតតំ  អសង្ខា ិកំ  មហាកិ ិយចិតតំ  មហា ិរិយាចិត្ត   ល ើត្រួមជាមួយន្ងឹ  
លោមន្ស្សលេទនា  ព្ាសចា រញ្ចា  មិន្មាន្អ្ន ដ្ទទររួលដ្ឹ នាាំ ។ 

 ៤.ម្សាមនស្សសហគតំ  ញាណវិប្បយុតតំ  សសង្ខា ិកំ  មហាកិ ិយចិតតំ  មហា ិរិយាចិត្ត   ល ើត្រួមជាមួយន្ងឹ  
លោមន្ស្សលេទនា  ព្ាសចា រញ្ចា  មាន្អ្ន ដ្ទទររួលដ្ ឹនាាំ ។ 

 ៥.ឧម្បកាាសហគតំ  ញាណសម្បយុតតំ  អសង្ខា ិកំ  មហាកិ ិយចិតតំ  មហា ិរិយាចិត្ត  ល ើត្រមួជាមួយន្ឹង  
ឧលរក្ខាលេទនា  ព្រ រលោយរញ្ចា  មិន្មាន្អ្ន ដ្ទទររួលដ្ ឹនាាំ ។ 
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រ ៀបរ ៀងរោយ  ព្រះភកិ្ខុ      ធម្មោ  នួន សាម្ ៉េត (ព្រះជន្ម ៣៥) 

 

ថ្ងៃចន្ទ  ៩រោច  ខែកត្តិក  ឆ្ន ាំវក  អដ្ឋស័ក  ព.ស.២៥៦០, គ.ស.២០១៦ 

 

 ៦.ឧម្បកាាសហគតំ  ញាណសម្បយុតតំ  សសង្ខា ិកំ  មហាកិ ិយចិតតំ  មហា ិរិយាចិត្ត  ល ើត្រួមជាមួយន្ងឹ  
ឧលរក្ខាលេទនា  ព្រ រលោយរញ្ចា  មាន្អ្ន ដ្ទទររួលដ្ឹ នាាំ ។ 

 ៧.ឧម្បកាាសហគតំ  ញាណវិប្បយុតតំ  អសង្ខា ិកំ  មហាកិ ិយចិតតំ  មហា ិរិយាចិត្ត  ល ើត្រមួជាមួយន្ឹង  
ឧលរក្ខាលេទនា  ព្ាសចា រញ្ចា  មិន្មាន្អ្ន ដ្ទទររួលដ្ឹ នាាំ ។ 

 ៨.ឧម្បកាាសហគតំ  ញាណវិប្បយុតតំ  សសង្ខា ិកំ  មហាកិ ិយចិតតំ  មហា ិរិយាចិត្ត  ល ើត្រមួជាមួយន្ឹង  
ឧលរក្ខាលេទនា  ព្ាសចា រញ្ចា  មាន្អ្ន ដ្ទទររលួដ្ឹ នាាំ ។ 

ឃ.របូាវចរភមិូ  មាន ១៥ ដងួៈ 

របូាវចរកសុលចិត្ត ៥ ដងួ 

១.វិតកកវិច្ឆ បីតិសុម្ខកគគតាសហិតំ  បឋមជ្ានកុសលចិតតំ  រឋមជ្ាន្ ុសលចិត្ត  ព្រ រលោយអ្ងគ  ៥  គ ឺ 
េិត្ កៈ  េិចារៈ  រីត្ិ  សុខៈ  ន្ិង  ឯ គគតា  ។ 

 ២.វិច្ឆ បីតិសុម្ខកគគតាសហិតំ  ទុតិយជ្ានកុសលចិតតំ  ទុត្ិយជ្ាន្ ុសលចិត្ត  ព្រ រលោយអ្ងគ  ៤  គឺ  
េិចារៈ, រីត្ិ, សុខៈ, ន្ិង  ឯ គគតា ។ 

 ៣.បីតិសុម្ខកគគតាសហិតំ  តតិយជ្ានកុសលចិតត ំ ត្ត្ិយជ្ាន្ ុសលចិត្ត  ព្រ រលោយអ្ងគ  ៣  គឺ  សុខៈ  
រីត្ិ  ន្ិង  ឯ គគតា ។ 

 ៤.សុម្ខកគគតាសហិតំ  ចតុតថជ្ានកុសលចិតតំ  ចត្ុត្ថជ្ាន្ ុសលចិត្ត  ព្រ រលោយអ្ងគ  ២គឺ  សុខៈ  ន្ិង  
ឯ គគតា ។ 

 ៥.ឧម្បម្កខកគគតាសហិតំ  បញ្ចមជ្ានកុសលចិតតំ  រញ្ចមជ្ាន្ ុសលចិត្ត  ព្រ រលោយអ្ងគ  ២  គឺ  ឧលរក្ខា  ន្ិង  
ឯ គគតា ។ 

របូាវចរវិបាកចិត្ត ៥ ដងួ 

 ១.វិតកកវិច្ឆ បីតិសុម្ខកគគតាសហិតំ  បឋមជ្ានវិបាកចិតតំ  រឋមជ្ាន្េិា ចិត្ត  ព្រ រលោយអ្ងគ  ៥  គឺ  
េិត្ កៈ  េិចារៈ  រីត្ិ  សុខៈ ន្ិង  ឯ គគតា ។ 
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រ ៀបរ ៀងរោយ  ព្រះភកិ្ខុ      ធម្មោ  នួន សាម្ ៉េត (ព្រះជន្ម ៣៥) 

 

ថ្ងៃចន្ទ  ៩រោច  ខែកត្តិក  ឆ្ន ាំវក  អដ្ឋស័ក  ព.ស.២៥៦០, គ.ស.២០១៦ 

 

 ២.វិច្ឆ បីតិសុម្ខកគគតាសហិតំ  ទុតិយជ្ានវិបាកចិតតំ  ទុត្ិយជ្ាន្េិា ចិត្ត  ព្រ រលោយអ្ងគ  ៤  គឺ  េិចារៈ  
រីត្ិ  សុខៈ  ន្ិង  ឯ គគតា ។ 

 ៣.បីតិសុម្ខកគគតាសហិតំ  តតិយជ្ានវិបាកចិតតំ  ត្ត្ិយជ្ាន្េិា ចតិ្ត  ព្រ រលោយអ្ងគ  ៣  គឺ  រីត្ិ  សុខៈ  
ន្ិង  ឯ គគតា ។ 

៤.សុម្ខកគគតាសហិតំ  ចតុតថជ្ានវិបាកចិតតំ  ចត្ុត្ថជ្ាន្េិា ចិត្ត  ព្រ រលោយអ្ងគ  ២  គឺ  សុខៈ  ន្ិង  
ឯ គគតា ។ 

៥.ឧម្បម្កខកគគតាសហិតំ  បញ្ចមជ្ឈានវិបាកចិត្តំ   រញ្ចមជ្ាន្េិា ចិត្ត  ព្រ រលោយអ្ងគ  ២  គ ឺឧលរក្ខា  ន្ិង  
ឯ គគតា  ។  

របូាវចរកិរិយាចិត្ត ៥ ដងួ 

 ១.វិតកកវិច្ឆ បីតិសុម្ខកគគតាសហិតំ  បឋមជ្ានកិ ិយចិតតំ  រឋមជា្ន្ រិិយាចិត្ត  ព្រ រ លោយអ្ងគ  ៥  គឺ  
េិត្ កៈ  េិចារៈ  រីត្ិ, សុខៈ  ន្ិង   ឯ គគតា ។ 

 ២.វិច្ឆ បីតិសុម្ខកគគតាសហិតំ  ទុតិយជ្ានកិ ិយចិតតំ  ទុត្ិយជ្ាន្ ិរិយាចិត្ត  ព្រ រលោយអ្ងគ  ៤  គឺ  
េិចារៈ  រីត្ិ សុខៈ ន្ិង  ឯ គគតា ។ 

 ៣.បីតិសុម្ខកគគតាសហិតំ  តតិយជ្ានកិ ិយចិតតំ  ត្ត្ិយជ្ាន្ ិរិយាចិត្ត  ព្រ រលោយអ្ងគ  ៣  គឺ  រីត្ិ  សុខៈ  
ន្ិង  ឯ គគតា ។ 

 ៤.សុម្ខកគគតាសហិតំ  ចតុតថជ្ានកិ ិយចិតតំ  ចត្ុត្ថជ្ាន្ ិរិយាចិត្ត  ព្រ រលោយអ្ងគ  ២  គឺ  សុខៈ ន្ិង  
ឯ គគតា ។ 

 ៥.ឧម្បម្កខកគគតាសហិតំ  បញ្ចមជ្ានកិ ិយចិតតំ  រញ្ចមជ្ាន្ ិរិយាចតិ្ត  ព្រ រលោយអ្ងគ២  គឺ  ឧលរក្ខា  ន្ិង  
ឯ គគតា ។ 

ង.អរបូាវចរចិត្ត ១២ ដងួៈ 

អរបូាវចរកសុលចិត្ត ៤ ដងួ 
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រ ៀបរ ៀងរោយ  ព្រះភកិ្ខុ      ធម្មោ  នួន សាម្ ៉េត (ព្រះជន្ម ៣៥) 

 

ថ្ងៃចន្ទ  ៩រោច  ខែកត្តិក  ឆ្ន ាំវក  អដ្ឋស័ក  ព.ស.២៥៦០, គ.ស.២០១៦ 

 

១.អាកាសានញ្ញាយតនកុសលចិតតំ    អាក្ខោន្ញ្ចាយត្ន្ ុសលចិត្ត ។ 

២.វិញ្ញាណញ្ញាយតនកុសលចិតតំ     េិញ្ចាណញ្ចាយត្ន្ ុសលចិត្ត ។ 

៣.អាកិញ្ចញ្ញាយតនកុសលចិតតំ     អា ិញ្ចញ្ចាយត្ន្ ុសលចិត្ត ។ 

៤.ម្នវសញ្ញាោសញ្ញាយតនកុសលចិតតំ   លន្េសញ្ចានាសញ្ចាយត្ន្ ុសលចិត្ត ។ 

អរបូាវចរវិបាកចិត្ត ៤ ដងួ 

១.អាកាសានញ្ញាយតនវិបាកចិតតំ    អាក្ខោន្ញ្ចាយត្ន្េិា ចិត្ត ។ 

 ២.វិញ្ញាណញ្ញាយតនវិបាកចិតតំ    េិញ្ចាណញ្ចាយត្ន្េិា ចិត្ត ។ 

៣.អាកិញ្ចញ្ញាយតនវិបាកចិតតំ    អា ិញ្ចញ្ចាយត្ន្េិា ចិត្ត ។ 

៤.ម្នវសញ្ញាោសញ្ញាយតនវិបាកចិតតំ   លន្េសញ្ចានាសញ្ចាយត្ន្េិា ចិត្ត ។ 

អរបូាវចរកិរិយាចិត្ត ៤ ដងួ 

 ១.អាកាសានញ្ញាយតនកិ ិយចិតតំ    អាក្ខោន្ញ្ចាត្ន្ ិរិយាចិត្ត ។ 

 ២.វិញ្ញាណញ្ញាយតនកិ ិយចិតតំ    េិញ្ចាណញ្ចាយត្ន្ ិរិយាចិត្ត ។ 

 ៣.អាកិញ្ចញ្ញាយតនកិ ិយចិតតំ    អា ិញ្ចញ្ចាយត្ន្ ិរិយាចិត្ត ។ 

 ៤.ម្នវសញ្ញាោសញ្ញាយតនកិ ិយចិតតំ   លន្េសញ្ចានាសញ្ចាយត្ន្ ិរិយាចិត្ត ។ 

ច.លោកតុ្តរភមិូោន ៤០ ដងួៈ 

ក-មគគចិត្ត ២០ ដងួៈ 

លោតាបត្តតមគ្គជ្ឈានចិត្ត ៥ ដងួ 
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រ ៀបរ ៀងរោយ  ព្រះភកិ្ខុ      ធម្មោ  នួន សាម្ ៉េត (ព្រះជន្ម ៣៥) 

 

ថ្ងៃចន្ទ  ៩រោច  ខែកត្តិក  ឆ្ន ាំវក  អដ្ឋស័ក  ព.ស.២៥៦០, គ.ស.២០១៦ 

 

 ១.វិតកកវិច្ឆ បីតិសុម្ខកគគតាសហិតំ   បឋមជ្ានម្សាតាបតតិមគគចិតតំ   រឋមជ្ាន្ -លោតារត្តិចិត្ត   
ព្រ រលោយ  េិត្ កៈ   េិចារៈ  រីត្ិ   សុខៈ   ន្ិង   ឯ គគតា   ។ 

២.វិច្ឆ បីតិសុម្ខកគគតាសហិតំ   ទុតិយជ្ានម្សាតាបតតិមគគចិតតំ   ទុត្ិយជ្ាន្លោតារត្តិមគគចិត្ត   
ព្រ រលោយ   េិចារៈ   រីត្ិ   សុខៈ   ន្ិង   ឯ គគតា   ។ 

៣.បីតិសុម្ខកគគតាសហិតំ   តតិយជ្ានម្សាតាបតតិមគគចិតតំ   ត្ត្ិយជ្ាន្លោតារត្តិ  -មគគចតិ្តព្រ រលោយ   
រីត្ិ   សុខៈ   ន្ិង   ឯ គគតា   ។ 

 ៤.សុម្ខកគគតាសហិតំ   ចតុតថជ្ានម្សាតាបតតិមគគចិតតំ   ចត្ុត្ថជ្ាន្លោតារត្តិមគគចិត្ត   ព្រ រលោយ   សុខៈ   
ន្ិង   ឯ គគតា   ។ 

៥.ឧម្បម្កខកគគតាសហិតំ   បញ្ចមជ្ានម្សាតាបតតិមគគចិតតំ   រញ្ចមជ្ាន្លោតារត្តិមគគចិត្ត   ព្រ រលោយ   
ឧលរក្ខា   ន្ិង   ឯ គគតា   ។ 

សកោគាមិមគ្គជ្ឈានចិត្ត ៥ ដងួ 

 ១.វិតកកវិច្ឆ បីតិសុម្ខកគគតាសហិតំ   បឋមជ្ានសកោគាមិមគគចិតតំ រឋមជ្ាន្ស ោគាមិមគគចិត្ត   
ព្រ រលោយ   េិត្ កៈ   េិចារៈ   រីត្ិ   សុខៈ   ន្ិង   ឯ គគតា   ។ 

 ២.វិច្ឆ បីតិសុម្ខកគគតាសហិតំ   ទុតិយជ្ានសកោគាមិមគគចិតតំ   ទុត្ិយជ្ាន្ស ោគាមិមគគចិត្ត   
ព្រ រលោយ   េិចារៈ   រីត្ិ   សុខៈ   ន្ិង   ឯ គគតា   ។ 

៣.បីតិសុម្ខកគគតាសហិតំ   តតិយជ្ានសកោគាមិមគគចិតតំ   ត្ត្ិយជ្ាន្ស ោគាមិមគគចិត្ត   ព្រ រលោយ   
រីត្ិ   សុខៈ   ន្ិង   ឯ គគតា   ។ 

 ៤.សុម្ខកគគតាសហិតំ   ចតុតថជ្ានសកោគាមិមគគចិតតំ   ចត្ុត្ថជ្ាន្ស ោគាមិមគគចតិ្ត   ព្រ រលោយ   សុខៈ   
ន្ិង   ឯ គគតា   ។ 

 ៥.ឧម្បម្កខកគគតាសហិតំ   បញ្ចមជ្ានសកោគាមិមគគចិតតំ   រញ្ចមជ្ាន្ស ោគាមិមគគចិត្តព្រ រលោយ   
ឧលរក្ខា   ន្ិង   ឯ គគតា   ។ 
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រ ៀបរ ៀងរោយ  ព្រះភកិ្ខុ      ធម្មោ  នួន សាម្ ៉េត (ព្រះជន្ម ៣៥) 

 

ថ្ងៃចន្ទ  ៩រោច  ខែកត្តិក  ឆ្ន ាំវក  អដ្ឋស័ក  ព.ស.២៥៦០, គ.ស.២០១៦ 

 

អនាគាមិមគ្គជ្ឈានចិត្ត ៥ ដងួ 

 ១.វិតកកវិច្ឆ បីតិសុម្ខកគគតាសហិតំ   បឋមជ្ានអោគាមិមគគចិតតំ  រឋមជ្ាន្អ្នាគាមិមគគចតិ្ត   
ព្រ រលោយ   េិត្ កៈ   េិចារៈ   រីត្ិ   សុខៈ   ន្ិង   ឯ គគតា   ។ 

២.វិច្ឆ បីតិសុម្ខកគគតាសហិតំ   ទុតិយជ្ានអោគាមិមគគចិតតំ   ទុត្ិយជ្ាន្អ្នាគាមិមគគចិត្ត   ព្រ រលោយ   
េិចារៈ   រីត្ិ   សុខៈ   ន្ិង   ឯ គគតា   ។ 

៣.បីតិសុម្ខកគគតាសហិតំ   តតិយជ្ានអោគាមិមគគចិតតំ   ត្ត្ិយជ្ាន្អ្នាគាមិមគគចតិ្ត   ព្រ រលោយ   រីត្ិ   
សុខៈ   ន្ិង   ឯ គគតា   ។ 

៤.សុម្ខកគគតាសហិតំ   ចតុតថជ្ានអោគាមិមគគចិតត ំ  ចត្ុត្ថជ្ាន្អ្នាគាមិមគគចិត្ត   ព្រ រលោយ   សុខៈ   ន្ិង   
ឯ គគតា   ។ 

 ៥.ឧម្បម្កខកគគតាសហិតំ   បញ្ចមជ្ានអោគាមិមគគចិតតំ   រញ្ចមជ្ាន្អ្នាគាមិមគគចិត្ត   ព្រ រលោយ   ឧលរក្ខា   
ន្ិង   ឯ គគតា  ។ 

អរហត្តមគ្គជ្ឈានចិត្ត ៥ ដងួ 

 ១.វិតកកវិច្ឆ បីតិសុម្ខកគគតាសហិតំ   បឋមជ្ានអ ហតតមគគចិតតំ   រឋមជ្ាន្អ្រហត្តមគគចិត្ត   ព្រ រលោយ   
េិត្ កៈ   េិចារៈ   រីត្ិ   សុខៈ   ន្ិង   ឯ គគតា   ។ 

២.វិច្ឆ បីតិសុម្ខកគគតាសហិតំ   ទុតិយជ្ានអ ហតតមគគចិតតំ   ទុត្ិយជ្ាន្អ្រហត្តមគគចិត្តព្រ រលោយ   
េិចារៈ   រីត្ិ   សុខៈ   ន្ិង   ឯ គគតា   ។ 

 ៣.បីតិសុម្ខកគគតាសហិតំ   តតិយជ្ានអ ហតតមគគចិតតំ   ត្ត្ិយជ្ាន្អ្រហត្តមគគចតិ្ត   ព្រ រលោយ   រីត្ិ   
សុខៈ   ន្ិង   ឯ គគតា   ។ 

 ៤.សុម្ខកគគតាសហិតំ   ចតុតថជ្ានអ ហតតមគគចិតតំ   ចត្ុត្ថជ្ាន្អ្រហត្តមគគចិត្ត   ព្រ រលោយសុខៈ   ន្ិង   
ឯ គគតា   ។ 



13 

រ ៀបរ ៀងរោយ  ព្រះភកិ្ខុ      ធម្មោ  នួន សាម្ ៉េត (ព្រះជន្ម ៣៥) 

 

ថ្ងៃចន្ទ  ៩រោច  ខែកត្តិក  ឆ្ន ាំវក  អដ្ឋស័ក  ព.ស.២៥៦០, គ.ស.២០១៦ 

 

 ៥.ឧម្បម្កខកគគតាសហិតំ   បញ្ចមជ្ានអ ហតតមគគចិតតំ   រញ្ចមជ្ាន្អ្រហត្តមគគចិត្ត   ព្រ រលោយ   ឧលរក្ខា   
ន្ិង   ឯ គគតា   ។ 

ខ-ផលជ្ឈានចិត្ត ២០ ដងួៈ 

លោតាបត្តតផលជ្ឈានចិត្ត ៥ ដងួ 

 ១.វិតកកវិច្ឆ បីតិសុម្ខកគគតាសហិតំ   បឋមជ្ានម្សាតាបតតិផលចិតតំ   រឋមជ្ាន្លោតារត្តិផ្លចិត្ត   
ព្រ រលោយ    េិត្ កៈ   េិចារៈ   រីត្ិ   សុខៈ  ន្ិង    ឯ គគតា   ។ 

២.វិច្ឆ បីតិសុម្ខកគគតាសហិតំ   ទុតិយជ្ានម្សាតាបតតិផលចិតតំ   ទុត្ិយជ្ាន្លោតារត្តិផ្លចិត្ត   
ព្រ រលោយ   េិចារៈ   រីត្ិ   សុខៈ   ន្ិង   ឯ គគតា   ។ 

 ៣.បីតិសុម្ខកគគតាសហិតំ   តតិយជ្ានម្សាតាបតតិផលចិតតំ  ត្ត្ិយជ្ាន្លោតារត្តិផ្លចិត្តព្រ រលោយ   
រីត្ិ   សុខៈ   ន្ិង   ឯ គគតា   ។ 

 ៤.សុម្ខកគគតាសហិតំ   ចតុតថជ្ានម្សាតាបតតិផលចិតតំ   ចត្ុត្ថជ្ាន្លោតារត្តិផ្លចតិ្ត   ព្រ រលោយ   សុខៈ   
ន្ិង   ឯ គគតា   ។ 

៥.ឧម្បម្កខកគគតាសហិតំ   បញ្ចមជ្ានម្សាតាបតតិផលចិតតំ   រញ្ចមជ្ាន្លោតារត្តផិ្លចិត្តព្រ រលោយ   
ឧលរក្ខា   ន្ិង   ឯ គគតា   ។ 

សកោគាមិផលជ្ឈានចិត្ត ៥ ដងួ 

 ១.វិតកកវិច្ឆ បីតិសុម្ខកគគតាសហិតំ   បឋមជ្ានសកោគាមិផលចិតតំ  រឋមស ោគាមិជ្ាន្ចតិ្ត   
ព្រ រលោយ   េិត្ កៈ   េិចារៈ   រីត្ិ   សុខៈ   ន្ិង   ឯ គគតា   ។ 

២.វិច្ឆ បីតិសុម្ខកគគតាសហិតំ   ទុតិយជ្ានសកោគាមិផលចិតតំ   ទុត្ិយជ្ាន្ស ោគាមិផ្លចិត្ត   
ព្រ រលោយ   េិចារៈ   រីត្ិ   សុខៈ   ន្ិង   ឯ គគតា   ។ 

 ៣.បីតិសុម្ខកគគតាសហិតំ   តតិយជ្ានសកោគាមិផលចិតតំ   ត្ត្ិយជ្ាន្ស ោគាមិផ្លចិត្ត   ព្រ រលោយ   
រីត្ិ   សុខៈ   ន្ិង   ឯ គគតា   ។ 
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រ ៀបរ ៀងរោយ  ព្រះភកិ្ខុ      ធម្មោ  នួន សាម្ ៉េត (ព្រះជន្ម ៣៥) 

 

ថ្ងៃចន្ទ  ៩រោច  ខែកត្តិក  ឆ្ន ាំវក  អដ្ឋស័ក  ព.ស.២៥៦០, គ.ស.២០១៦ 

 

៤.សុម្ខកគគតាសហិតំ   ចតុតថជ្ានសកោគាមិផលចិតតំ   ចត្ុត្ថជ្ាន្ស ោគាមិផ្លចិត្តព្រ រលោយ   សុខៈ   
ន្ិង   ឯ គគតា   ។ 

 ៥.ឧម្បម្កខកគគតាសហិតំ   បញ្ចមជ្ានសកោគាមិផលចិតតំ  រញ្ចមជ្ាន្ស ោគាមិផ្លចិត្តព្រ រលោយ   
ឧលរក្ខា   ន្ិង   ឯ គគតា   ។ 

អនាគាមិផលជ្ឈានចិត្ត ៥ ដងួ 

 ១.វិតកកវិច្ឆ បីតិសុម្ខកគគតាសហិតំ   បឋមជ្ានអោគាមិផលចិតតំ   រឋមជា្ន្អ្នាគាមិផ្លចិត្ត   
ព្រ រលោយ   េិត្ កៈ   េិចារៈ   រីត្ិ   សុខៈ   ន្ិង   ឯ គគតា   ។ 

២.វិច្ឆ បីតិសុម្ខកគគតាសហិតំ   ទុតិយជ្ានអោគាមិផលចិតតំ  ទុត្ិយជ្ាន្អ្នាគាមិផ្លចិត្ត   ព្រ រលោយ   េិចារៈ   
រីត្ិ   សុខៈ   ន្ិង   ឯ គគតា   ។ 

៣.បីតិសុម្ខកគគតាសហិតំ   តតិយជ្ានអោគាមិផលចិតតំ ត្ត្ិយជ្ាន្អ្នាគាមិផ្លចិត្តព្រ រលោយ   រីត្ិ   
សុខៈ   ន្ិង   ឯ គគតា   ។ 

 ៤.សុម្ខកគគតាសហិតំ   ចតុតថជ្ានអោគាមិផលចិតតំ   ចត្ុត្ថជ្ាន្អ្នាគាមិផ្លចិត្ត   ព្រ រលោយ   សុខៈ   
ន្ិង   ឯ គគតា   ។ 

 ៥.ឧម្បម្កខកគគតាសហិតំ   បញ្ចមជ្ានអោគាមិផលចិតតំ   រញ្ចមជ្ាន្អ្នាគាមិផ្លចតិ្តព្រ រលោយ   ឧលរក្ខា   
ន្ិង   ឯ គគតា   ។ 

អរហត្តផលជ្ឈានចិត្ត ៥ ដងួ 

 ១.វិតកកវិច្ឆ បីតិសុម្ខកគគតាសហិតំ   បឋមជ្ានអ ហតតផលចិតតំ រឋមជ្ាន្អ្រហត្តផ្លចិត្ត   
ព្រ រលោយ   េិត្ កៈ   េិចារៈ   រីត្ិ   សុខៈ   ន្ិង   ឯ គគតា   ។ 

២.វិច្ឆ បីតិសុម្ខកគគតាសហិតំ   ទុតិយជ្ានអ ហតតផលចិតតំ  ទុត្ិយជ្ាន្អ្រហត្តផ្លចិត្តព្រ រលោយ   
េិចារៈ   រីត្ិ   សុខៈ   ន្ិង   ឯ គគតា   ។ 
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ថ្ងៃចន្ទ  ៩រោច  ខែកត្តិក  ឆ្ន ាំវក  អដ្ឋស័ក  ព.ស.២៥៦០, គ.ស.២០១៦ 

 

 ៣.បីតិសុម្ខកគគតាសហិតំ   តតិយជ្ានអ ហតតផលចិតតំ   ត្ត្ិយជ្ាន្អ្រហត្តផ្លចតិ្ត   ព្រ រលោយ   រីត្ិ   
សុខៈ   ន្ិង   ឯ គគតា   ។ 

 ៤.សុម្ខកគគតាសហិតំ   ចតុតថជ្ានអ ហតតផលចិតតំ   ចត្ុត្ថជ្ាន្អ្រហត្តផ្លចិត្ត  ព្រ រលោយសុខៈ   ន្ិង   
ឯ គគតា   ។ 

 ៥.ឧម្បម្កខកគគតាសហិតំ   បញ្ចមជ្ានអ ហតតផលចិតតំ   រញ្ចមជ្ាន្អ្រហត្តផ្លចតិ្ត   ព្រ រលោយ   ឧលរក្ខា   
ន្ិង   ឯ គគតា   ។ 

លចត្សិកបរមត្ថ ៥២ ដងួ 

  ក-អញ្ញសមានាចចត្សិក ១៣ ដងួៈ  

 ផម្ស្ោ   រ ះអារមមណ៍,   ម្វទោ   លោយអារមមណ៍,   សញ្ញា   សមាាល់អារមមណ៍,   ម្ចតោ   គិត្ចាត្់ចចងអារមមណ៍,   
ឯកគគតា   ផ្គងចិត្តឲ្យមាន្អារមមណ៍ចត្មួយ,   ជីវិតិន្រនទិយំ   ញ ាំុំាងសហជាត្ធម៌- ឲ្យរស់លៅ,   មនសិកាម្ោ   លធវើទុ  ន ងចិត្ត,   
វិតម្កាោ   ព្ត្ិះរិះអារមមណ៍,   វិច្ឆម្ោ   រិចារណាន្ូេអារមម -ណ៍,   អធិម្កាា  ចុះស ុរ ន ងអារមមណ៍,  វី ិយ  រ្ាយាម,  បីតិ  
ចអអត្ ន ងក្ខយ ន ងចតិ្ត,  ឆម្ោោ  រាំណង-  ន ងអារមមណ៍។ 

ខ-អកុសលចចត្សិក ១៤ ដងួៈ 

ម្មម្ហា   េលងវង ន ងអារមមណ៍,   អហិ ិកំ   មិន្ខ្មាសារ,   អម្ោតតប្បំ   មិន្ត្ ់សេ ត្ ន ងារ,   ឧទធចចំ   រលេើរវាយ ន ង
អារមមណ៍,   ម្ោម្ោ   ជារ់ជាំពា ់ ន ងអារមមណ៍,   ទិដឋិ   ក្ខរយល់ខុស,   មម្ោ   រឹងត្អឹង,   ម្ោម្សា ព្រទូសត ន ងអារមមណ៍,   
ឥស្ោ   ព្ចចណន្,   មចឆ ិយំ    ាំណាញ់, កុកកុចចំ  លតៅព្ ហាយ- ោៅយលព្ក្ខយ,   ថីនំ   រួញរាចាំលពាះ ុសល,   មិទធំ   ងងុយ
លោ ង ់,   វិចិកិច្ឆា   សង្ស័យ   ។ 

គ-ចោភណចចត្សិក ២៥ ដងួៈ 

សោា   លជឿ មមផ្ល,   សតិ   រលឹ ដ្ឹងខុសព្ត្ូេ,   ហិ ិ   ខ្មាសារ,   ឱតតប្ប ត្ ់សេ ត្ ន ងអ្ាំលរើ- ារ,   អម្ោម្ោ   
មិន្ជារ់ជាំពា ់,   អម្ោម្សា   មិន្ព្រទូសត,   តត្តមជ្ឈតតតា   សមេឹង ណាាល,   កាយបស្សទធិ   សងរ់ក្ខយ,   ចិតតបស្សទធិ   
សងរ់ចិត្ត,   កាយលហុតា   ព្ោលក្ខយ,   ចិតតលហុតា   ព្ោលចិត្ត,   កាយមុទុតា   ទន្់ភេន្់ក្ខយ,   ចិតតមុទុតា   
ទន្់ភេន្់ចិត្ត,   កាយកមមញ្ញតា   ក្ខយគួរដ្ល់ក្ខរោរ,   ចិតតកមមញ្ញតា   ចិត្តគួរដ្ល់ក្ខរោរ,   កាយបាគុញ្ញតា   ក្ខយោាត្់
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ជាំនាញ,   ចិតតបាគុញ្ញតា   ចិត្តោាត្់ជាំនាញ,   កាយុជុកតា   ក្ខយព្ត្ឹមព្ត្ូេ,  ចិតតុជុកតា   ភាេៈទន្ចិត្តព្ត្ង់,   សមោវ្ហច្ឆ  
សមតីព្រទរ,   សមោកមមម្ោោ   ក្ខរោរព្រទរ,   សមោអាជីម្វ្ហ   អាជីេៈព្រទរ,   ក ុណា   អាណិត្,   មុទិតា   ទន្់ភេន្់,   
បញ្ញិន្រនទិយំ   ភាេៈជាធាំ ន ងក្ខរលចះដ្ឹង   គឺរញ្ចា ។ 

-សព្វចិតតសាធា ណម្ចតសិក ៧ គឺ៖    ផ្លស្ោ, លេទនា, សញ្ចា, លចត្នា, ឯ គគតា, ជីេិត្ិន្រន្ទិយាំ, មន្សិក្ខលរា ។ 

-បកិណណកម្ចតសិក ៦ គឺ៖     េិត្លក្ខោ, េិចាលរា, អ្ធិលមាលក្ខា, េើរិយាំ, រីត្ិ, អលនាា ។ 

-ម្សាភណសាធា ណម្ចតសិក ១៩ គឺ៖   សោា, សត្ិ, ហិរិ, ឱត្តរ្ប, អ្លោលភា, អ្លោលោ, ត្ព្ត្មជ្ឈត្តតា, 
ក្ខយរស្សទធិ, ចិត្តរស្សទធិ, ក្ខយលហុតា, ចិត្តលហុតា, ក្ខយមុទុតា, ចិត្តមុទុតា, ក្ខយ មមញ្ញតា, ចិត្ត មមញ្ញតា, ក្ខយាគុញ្ញតា, 
ចិត្តាគុញ្ញតា, ក្ខយុជុ តា, ចិត្ត ជុ តា   ។ 

-វិ តិ ៣ គឺ៖     សមាាវាចា, សមាា មមលនាៅ, សមាាអាជីលវា   ។ 

-អប្បមញ្ញាម្ចតសិក ២ គឺ៖    រុណា, មុទិតា   ។ 

-បញ្ញិន្រនទិយម្ចតសិក ១ គឺ៖   រញ្ញិន្រន្ទិយាំ   ។ 

របូបរមត្ថ ២៨  

  ក-សភាវរបូ ១៨ គ ៈ 

 បឋវីធាតុ   (ធាត្ុដ្ី),   អាម្បាធាតុ   (ធាត្ុទឹ ),  ម្តម្ោធាតុ   (ធាត្ុលភេើង),  វ្ហម្យធាតុ  (ធាត្ុខ្យល់),  
ចកខុបសាទ ូប   (ចភន ),  ម្សាតបសាទ ូប   (ព្ត្លចៀ ),   ឃានបសាទ ូប   (ព្ចមុះ),   ជិវ្ហាបសាទ ូប   (អ្ណាាត្),   
កាយបសាទ ូប   (ក្ខយ),    ូបា មមណ   (រូរ),   សោោ មមណ៍   (សលមេង),   គោា មមណ៍   ( េិន្),    សា មមណ៍   
(រស),   ឥតថីោវ ូប   (រូរព្សី),   បុ ិសោវ ូប   (រូរព្រុស),   ហទយវតថុ ូប   (លរះដ្ងូ),   ជីវិត ូប   (ជីេិត្),   
អាហា  ូប    (អាហារ)  ។ 

ខ-អសភាវរបូ ១០ គ ៈ 
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 ប ិម្ចឆទ ូប  (រូរជាចលនាលះ),   កាយវិញ្ញតតិ ូប   ( ាំលរើ ក្ខយ,   វចីវិញ្ញតតិ ូប  ( ាំលរើ វាចា),    ូបលហុតា   
(រូរព្ោល),    ូបមុទុតា   (រូរទន្់),    ូបកមមញ្ញតា   (រូរគួរដ្ល់ក្ខរោរ),ឧចយ ូប   (រូរល ើត្ល ើង),   សនតតិ ូប   
(ត្ាំណទន្ររូ),   ជ តា ូប   (រូរជរា),   អនិចចតា ូប   (រូរមិន្លទៀង)  ។ 

-មហាភូត ូប ៤  គឺ៖   រឋេើ, អាលា, លត្លជា, វាលយា   ។ 

 -ឧបាោយ ូប ២៤  គឺ៖   រោទររូ ៥, េសិយររូ ៤ ឬ ៧, ហទយររូ ១, ឥត្ថភីាេររូ ១, ររុសិភាេររូ ១,អាហារររូ ១, 
ជេីតិ្ររូ ១, េញិ្ញតិ្តរិរូ ១, អាក្ខសររូ  (ររលិចេទររូ), េកិ្ខរររូ ៣, ល ខណររូ ៤ ។ 

 - ូប ៩ ល ើត្ចត្អ្ាំរ ីមមសុទធ  គឺ៖    រោទររូ ៥, ភាេររូ ២, ជេីតិ្ររូ ១, ហទយររូ ១ ។ 

 - ូប ២ ល ើត្ចត្អ្ាំរចីិត្តសុទធ  គឺ៖    ក្ខយេញិ្ញត្តរិរូ ១, េចេីញិ្ញតិ្តរិរូ ១ ។ 

- ូប ១  គ៖ឺ      សាំល ង  ល ើត្អ្ាំរីចតិ្ត ៏មាន្   ល ើត្អ្ាំរឧីត្ុ ៏មាន្   ។ 

-វិកា  ូប ៣  គឺ៖     ររូលហតុា, ររូមទុតុា, ររូ មមញ្ញតា   ។  េិក្ខររូរ ៣ លន្ះ  ល ើត្អ្ាំរចីិត្ត ៏មាន្   

ល ើត្អ្ាំរីអាហារ ៏មាន្   ។ 

 - ូប ៩  គឺ៖      មហាភតូ្ររូ ៤, ន្ងិ  េលណាណោ ១, គលនាា ១, រលោ ១, ឱជា ១, អាក្ខសធាត្ ុ១ 
។  រូរ ៩ លន្ះល ើត្អ្ាំរ ីមម ៏មាន្  ល ើត្អ្ាំរីចិត្ត ម៏ាន្   ល ើត្អ្ាំរីឧត្ុ ៏មាន្   ល ើត្អ្ាំរីអាហារ ៏មាន្   ។ 

និព្វា នបរមត្ថ ២ យា៉ា ង គៈ 

 ១.សឧបាទិម្សសនិព្វានធាតុ    រំលត្់ ិលលស   ចត្ខន្ធលៅសល់   លៅល ើយ   ។ 

 ២.អនុបាទិម្សសនិព្វានធាតុ    រំលត្់ោាំង ិលលស  ោាំងខន្ធ ៏ចរ ធាលយលៅ   ។ 

ទកុខសចច ោនអត្ថ ៤ យា៉ា ង 

 ១.បីឡនម្តាោ     លោយអ្ត្ថថ្   លរៀត្លរៀន្សត្វឲយ្លាំា    ។ 

 ២.សំខតម្តាោ     លោយអ្ត្ថថ្   ត្ណាាជារចច័យតា ់ចត្ង   ។ 
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៣.សោោបម្តាោ     លោយអ្ត្ថថ្   ញ ាំុំាងសត្វឲ្យលតៅ   ។ 

 ៤.វិប ិណាមម្តាោ     លោយអ្ត្ថថ្   លធវើសត្វឲ្យចព្រព្រួល   េិររិត្លផ្្សងៗ   ។ 

សមទុយសចច ោនអត្ថ ៤ យា៉ា ង 

 ១.អាយុហនម្តាោ     មាន្អ្ត្ថថ្   ព្រមូល ងទ ុខ   ។ 

 ២.និោនម្តាោ     មាន្អ្ត្ថថ្   ជាលហត្ុឲ្យល ើត្ ងទុ ខ   ។ 

 ៣.សំម្យគម្តាោ     មាន្អ្ត្ថថ្   ព្រ រសត្វទ ុ ន ងសង្ោរេដ្ត   ។ 

៤.បលិម្ព្វធម្តាោ     មាន្អ្ត្ថថ្    ងវល់លោយេត្ថ ក្ខម   ។ 

និលោធសចច ោនអត្ថ ៤ យា៉ា ង 

 ១.និស្ស ណម្តាោ     មាន្អ្ត្ថថ្   រោស់ខេួន្លចញចា ភរ   ។ 

 ២.វិម្វកម្តាោ     មាន្អ្ត្ថថ្   មិន្ ងវល់លោយេត្ថ ក្ខម   ន្ិង    ិលលសក្ខម   ។ 

៣.អសំខតម្តាោ     មាន្អ្ត្ថថ្   គាាន្រចច័យព្រជុាំតា ់ចត្ង   ។ 

 ៤.អមតម្តាោ      មាន្អ្ត្ថថ្   ជាអ្មត្ធម៌   គឺ  ធម៌មនិ្លចះោលរ់   ។ 

មគ្គសចច ោនអត្ថ ៤ យា៉ា ង 

 ១.និយ្ានម្តាោ     មាន្អ្ត្ថថ្   នាាំខេួន្លចញចា ភរ   ។ 

 ២.ម្ហតវម្តាោ      មាន្អ្ត្ថថ្   ជាលហត្ុទន្ព្រះន្ិពាាន្   ។ 

 ៣.និទស្សនម្តាោ     មាន្អ្ត្ថថ្   សចមតងលចញ   គឺ   ាន្ល ើញច្ាស់ន្ូេព្រះន្ិពាាន្   ។ 

 ៤.អធិបត្យម្តាោ     មាន្អ្ត្ថថ្   ជាធាំ ន ងក្ខររមាារ់ ងទុ ខោាំងរងួ   ។ 

បទរបសព់្រះនិព្វា ន  ៩  បទ  គៈ 
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ថ្ងៃចន្ទ  ៩រោច  ខែកត្តិក  ឆ្ន ាំវក  អដ្ឋស័ក  ព.ស.២៥៦០, គ.ស.២០១៦ 

 

១.ោគវិោគាយ     លដ្ើម្បីព្ាសចា ត្លព្ម    ។ 

២.មទនិមមទោយ     លដ្ើម្បីញ ាំុំាញីន្ូេលសច តីព្សេឹង   ។ 

៣.បិបាសវិនយយ    លដ្ើម្ប ីាំចាត្់រងន់្ូេក្ខរលព្សចឃ្លលន្ ន ងក្ខម   ។ 

៤.អាលយសមុគ្ាតាយ    លដ្ើម្បដី្ លចញន្ូេលសច តីអាល័យ ន ងក្ខម   ។ 

 ៥.វដតូបម្ចឆោយ     លដ្ើម្បីផ្តៅចរ់ង់ន្េូេដ្តៈ   ។ 

 ៦.តណាកខយយ     លដ្ើម្បអី្ស់លៅទន្ត្ណាា   ។ 

 ៧.វិោគាយ     លដ្ើម្បមីិន្មាន្រាគៈ   ។ 

៨.និម្ោធាយ    លដ្ើម្បីរំលត្រ់ង់   ។ 

 ៩.និព្វាោយ    លដ្ើម្បីព្រះន្ិពាាន្   ។ 

 ចប ់ 
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រ ៀបរ ៀងរោយ  ព្រះភកិ្ខុ      ធម្មោ  នួន សាម្ ៉េត (ព្រះជន្ម ៣៥) 

 

ថ្ងៃចន្ទ  ៩រោច  ខែកត្តិក  ឆ្ន ាំវក  អដ្ឋស័ក  ព.ស.២៥៦០, គ.ស.២០១៦ 

 

 
រ ៀបរ ៀងរោយ  ព្រះភកិ្ខុ      ធម្មោ  នួន សាម្ ៉េត (ព្រះជន្ម ៣៥) 

ថ្ងៃចន្ទ  ៩រោច  ខែក្ត្តិក្  ឆ្ន ាំវក្  អដ្ឋស័ក្  រ.ស.២៥៦០, គ.ស.២០១៦ 

 

 


