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បរមត្ថធម៌ ៤ 
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បរមត្ថធម៌ ៤ យ៉ាង 

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

ចិត្តបរមត្ថ ៨៩ ឬ ១២១ ដួងៈ 

    -កាមាវចរភូមិ  ៥៤  ដួង 

-រូបាវចរភូមិមាន  ១៥  ដួង 

-អរូបាវចរភូមិមាន  ១២  ដួង 

-លោកុត្តរភូមិមាន  ៨ ឬ ៤០  ដួង 

កាមាវចរភូមិមាន  ៥៤  ដងួ គ ឺៈ 

  ក.អកុសលចិត្ត  ១២  ដងួ 

លោភមលូចិត្ត ៨  ដងួ 

 ១- លោមនស្សសហគតំ្  ទិដឋិគត្សម្បយុត្តំ  អសង្ខារិកំ   លោភមូលចិត្ត  ល ើត្រួមជាមួយ 

នឹង  លោមនស្សលេទនា  ប្រ រលោយទិដ្ឋិ  មិនមានអ្ន ដ្ទទររួលដ្ឹ នាាំ  ។ 

 ២-លោមនស្សសហគតំ្  ទិដឋិគត្សម្បយុត្តំ  សសង្ខារិកំ   លោភមូលចិត្ត  ល ើត្រួមជាមួយ 

នឹង  លោមនស្សលេទនា  ប្រ រលោយទិដ្ឋិ  មានអ្ន ដ្ទទររួលដ្ ឹនាាំ  ។ 

 ៣- លោមនស្សសហគតំ្ំំ  ទិដឋិគត្វិប្បយុត្តំ  អសង្ខារិកំ   លោភមូលចិត្ត  ល ើត្រួមជាមួយនងឹ 

លោមនស្សលេទនា  ប្ាសចា ទិដ្ឋិ  មិនមានអ្ន ដ្ទទររួលដ្ ឹនាាំ  ។ 
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 ៤- លោមនស្សសហគតំ្  ទិដឋិគត្វិប្បយុត្តំ  សសង្ខារិកំ   លោភមូលចិត្ត  ល ើត្រួមជាមួយ 

នឹង  លោមនស្សលេទនា  ប្ាសចា ទិដ្ឋិ  មានអ្ន ដ្ទទររួលដ្ឹ នាាំ  ។ 

៥- ឧលបកាាសហគតំ្  ទិដឋិគត្សម្បយុត្តំ  អសង្ខារិកំ   លោភមូលចិត្ត  ល ើត្រួមជាមួយនងឹ  

ឧលរក្ខាលេទនា  ប្រ រលោយទិដ្ឋិ  មិនមានអ្ន ដ្ទទររួលដ្ឹ នាាំ  ។ 

៦- ឧលបកាាសហគតំ្  ទិដឋិគត្សម្បយុត្តំ  សសង្ខារិកំ   លោភមូលចិត្ត  ល ើត្រួមជាមួយនងឹ 

ឧលរក្ខាលេទនា  ប្រ រលោយទិដ្ឋិ  មានអ្ន ដ្ទទររលួដ្ឹ នាាំ  ។ 

 ៧- ឧលបកាាសហគតំ្  ទិដឋិគត្វិប្បយុត្តំ  អសង្ខារិកំ   លោភមូលចិត្ត  ល ើត្រួមជាមួយនងឹ  
ឧលរក្ខាលេទនា  ប្ាសចា ទិដ្ឋិ  មិនមានអ្ន ដ្ទទររួលដ្ឹ នាាំ  ។ 

 ៨- ឧលបកាាសហគតំ្  ទិដឋិគត្វិប្បយុត្តំ  សសង្ខារិកំ   លោភមូលចិត្ត  ល ើត្រួមជាមួយនងឹ 

ឧលរក្ខាលេទនា  ប្ាសចា ទិដ្ឋិ  មានអ្ន ដ្ទទររលួដ្ឹ នាាំ  ។ 

លោសមលូចិត្ត ២ ដងួ 

 ១- លោមនស្សសហគតំ្  បដិឃសម្បយុត្តំ  អសង្ខារិកំ   លោសមូលចិត្ត  ល ើត្រួមជាមួយនងឹ  

លោមនស្សលេទនា  ប្រ រលោយលសច តីថ្នាំងថ្ន ់ចិត្ត  មិនមានអ្ន ដ្ទទររួលដ្ឹ នាាំ  ។ 

 ២- លោមនស្សសហគតំ្  បដិឃសម្បយុត្តំ  សសង្ខារិកំ   លោសមូលចិត្ត  ល ើត្រួមជាមួយនងឹ 

លោមនស្សលេទនា  ប្រ រលោយលសច តីថ្នាំងថ្ន ់ចិត្ត  មានអ្ន ដ្ទទររួលដ្ឹ នាាំ  ។ 

លោហមលូចិត្ត ២ ដងួ 

 ១- ឧលបកាាសហគតំ្  វិចិកិច្ឆាសម្បយុត្តំ   លមាហមូលចិត្ត  ល ើត្រួមជាមួយនងឹ  ឧលរក្ខាលេទនា 

ប្រ រលោយ  េិចិ ិចាា  (លសច តីសង្ស័យ)  ។ 
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 ២- ឧលបកាាសហគតំ្  ឧទធចចសម្បយុត្តំ   លមាហមូលចិត្ត  ល ើត្រួមជាមួយនងឹ  ឧលរក្ខាលេទនា 

ប្រ រលោយ  ឧទធចចៈ  (លសច តីរាយមាយចិត្ត)  ។ 

 លសច តីត្លៅលនេះ   នឹងសលគ រ្េះ មមរថ  ១០   ចូល នុងអ្ ុសលចិត្ត  ១២   ត្លៅៈ  

 

លោហ (ការមិនដឹង) ក្នងុធម ៌៨ យ៉ា ង 

 ១.ទុលកេ   អញ្ញាណំ      លសច តីមិនដ្ឹង    នុងទុ ខសចច   ។ 

២.ទុកេសមុទលយ   អញ្ញាណំ    លសច តីមិនដ្ឹង    នុងទុ ខសមុទយសចច   ។ 

 ៣.ទុកេនិលោលធ   អញ្ញាណំ     លសច តីមិនដ្ឹង    នុងទុ ខនលិរាធសចច   ។ 

 ៤.ទុកេនិលោធគាមិនីបដិបោយ   អញ្ញាណំ   លសច តីមិនដ្ឹង    នុងមគ្គសចច  ដដ្លជាផ្លូេនាាំឲ្យដ្ល់
ទីរំលត្់ទុ ខ  ១២   ង   ។ 

 ៥.បុព្វលនត   អញ្ញាណំ    លសច តីមិនដ្ឹង    នុងខនធ   ធាត្ុ   អាយត្ន   ជាលដ្ើម   ។ 

 ៦.អបរលនត   អញ្ញាណំ    លសច តីមិនដ្ឹង    នុងខនធ   ធាត្ុ   អាយត្ន   ដដ្លជាអ្នាគ្ត្   ។ 

 ៧.បុព្វន្តាបរលនត   អញ្ញាណំ   លសច តីមិនដ្ឹង  នងុខនធ  ធាត្ុ  អាយត្ន ដដ្លជាអ្ត្ីត្ នងិ អ្នាគ្ត្ ។ 

 ៨.ឥទប្បចចយតា   បដិចចសមុប្បលនតសុ   ធលមេសុ   អញ្ញាណំ   លសច តីមិនដ្ងឹ   នុងរដ្ិចច-
សមុរ្ាទ   គ្ឺ   មិនដ្ងឹ នុងធម៌ោាំងឡាយ   ដដ្លអាប្ស័យគ្នន  ល ើត្ល ើងថ្   ធម៌លនេះជារចច័យ   ។ 

លសចក្តតសងស័យ ៨ យ៉ា ង 

 ១.ពុ្លទធ   កងេតិ្     សង្ស័យ នុងប្រេះរុទធ   ។ 

 ២.ធលមេ   កងេតិ្     សង្ស័យ នុងប្រេះធម៌   ។ 
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 ៣.សលង្េ   កងេតិ្     សង្ស័យ នុងប្រេះសងឃ្   ។ 

 ៤.សិកាាយ   កងេតិ្     សប្ង័យ នុងសិក្ខា  (ទប្ត្សិក្ខា)   ។ 

 ៥.បុព្វលនត   កងេតិ្     សង្ស័យ នុង   ខនធ   ធាត្ុ   អាយត្ន   ដដ្លជាអ្ត្ីត្   ។ 

 ៦.អបរលនត   កងេតិ្     សង្ស័យ នុងខនធ   ធាត្ុ   អាយត្ន   ដដ្លជាអ្នាគ្ត្   ។ 

 ៧.បុព្វន្តាបរលនត   កងេតិ្    សង្ស័យ នុងខនធ   ធាត្ុ   អាយត្ន   ដដ្លជាអ្ត្ីត្  និង  អ្នាគ្ត្ ។ 

៨.បដិចចសមុប្ាលទ   កងេតិ្   សង្ស័យ នុងរដ្ិចចសមុរា្ទធម៌   ។ 

នីវរណធម ៌ ៥  ោនធមល៌ៈដលូចនេះ 

 ១.កាមឆនទ     លេះរង់លចញលោយធម៌  ៣  គ្ឺៈ 

 -លោយត្ទងគនិស្សរណ   គ្ ឺ  េិរស្សនា  ។ 

 -លោយេិ ខមភននិស្សរណ   គ្ ឺ  អ្សុភឈាន   ។ 

 -លោយសមុលចេទនិស្សរណ   គ្ ឺ  អ្រហត្តមគ្គ   ។ 

 ២.ព្្ាបាទ    លេះលចញលោយធម៌  ២   គ្ឺៈ 

 -លោយេិ ខមភននិស្សរណ  គ្ ឺ  លមត្តាឈាន   ។ 

 -លោយសមុលចេទនិស្សរណ   គ្ ឺ  អ្នាគ្នមិមគ្គ   ។ 

 ៣.ថីនមិទធ    លេះលចញលោយធម៌  ២  គ្ឺៈ 

 -លោយេិ ខមភននិស្សរណ   គ្ឺអ្លោ សញ្ញា   ។ 

 -លោយសមុលចេទនិស្សរណ   គ្ ឺ  អ្រហត្តមគ្គ   ។ 
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 ៤.ឧទធចចកុកកចុច    លេះលចញលោយេិ ខមភននិស្សរណ  លោយសមថ មមោាន  យ៉ាងណាមួយ  ។ 

 - ុ កុចច   លេះលចញលោយសមុលចេទនិស្សរណ   គ្ឺ   លោយអ្នាគ្នមិមគ្គ   ។ 

 -ឧទធចច   លេះលចញលោយសមុលចេទនិស្សរណ   គ្ឺ   លោយអ្រហត្តមគ្គ   ។ 

 ៥.វិចិកិច្ឆា     លេះលចញលោយធម៌  ២  គ្ឺៈ 

 -លោយេិ ខមភននិស្សរណ   គ្ ឺ  ឈានយ៉ាងណាមួយ   ។ 

 -លោយសមុលចេទនិស្សរណ   គ្ ឺ  រឋមមគ្គ   ។ 

អក្សុលក្មមបថ ១០ 

  ក.កាយកម្ម ៣ គ ឺៈ 

 ១.បាណាតិ្បាតា     ក្ខរសមាារ់សត្វ   ។ 

 ២.អទិន្តាោន្ត     ក្ខរលួចប្ទរ្យអ្ន ដ្ទទ   ។ 

 ៣.កាលមសុមិច្ឆាច្ឆោ    ក្ខរប្រប្រឹត្តខុស នុងក្ខម   ។ 

ខ.វចីកមេ ៤  គ ឺៈ 

 ១.មុោវាលោ     ក្ខរនិយយពា ្យ ុហ    ។ 

 ២.បិសុណាវាលោ     ក្ខរនិយយពា ្យញុេះញង់   ។ 

 ៣.ផរុសវាលោ     ក្ខរនិយយពា ្យលប្គ្នត្ប្គ្នត្   ។ 

 ៤.សមផប្បោលបា     ក្ខរនិយយពា ្យឥត្ប្រលយជន៍   ។ 

  គ.មលន្តកមេ  ៣  គ ឺៈ 
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១.អភិជ្្ា      ក្ខរសាំ ឹងរំទរ   ចង់ានប្ទរ្យលគ្   ។ 

២.ព្្ាបាលោ     ក្ខរចងគ្ាំនុាំរ្ាាទ   ។ 

៣.មិច្ឆាទិដឋ ិ     ក្ខរយល់ខុស   (គ្ឺនិយត្មិចាាទិដ្ឋិ)   ។ 

បាណាតិបាត្  ោនអងគ ៥   

 ១.បាលណា      សត្វមានជីេិត្   ។ 

 ២.បាណសញ្ញិតា     លសច តីដ្ឹងថ្  សត្វមានជីេិត្   ។ 

 ៣.វធកចិត្ត ំ     ចិត្តគ្តិ្នឹងសមាារ់   ។ 

៤.ឧបកកលមា                 រ្ាយមនឹងសមាារ់   ។  

៥.លត្ន   មរណំ     សត្វោារ់លោយរ្ាយមលនាេះ   ។ 

អទិន្នន ោន  ោនអងគ ៥   

 ១.បរបរិគគហិតំ្     ប្ទរ្យដដ្លមានមាាស់លគ្ហួងដហងរ ្ា   ។ 

 ២.បរបរិគគហិត្សញ្ញិតា    លសច តីដ្ឹងថ្   ប្ទរ្យមានមាាស់លគ្ហួងដហងរ ្ា   ។ 

៣.លថយ្យចិត្តំ     ចិត្តគ្តិ្នឹងលួច   ។ 

 ៤.ឧបកកលមា      រ្ាយមនងឹលួច   ។ 

 ៥.លត្ន   ហរណំ     លួចានលោយរ្ាយមលនាេះ   ។ 

កាលមសមិុច្ឆា ច្ឆរ  ោនអងគ ៤ 

 ១.អគមនីយដ្ឋានំ     គសតីដដ្លមិនគ្ួរនឹងគ្រ់រ    គ្ឺ  គសតីដដ្លមានលគ្ហួងដហងរ ្ា  ។ 
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 ២.ត្ស្ស   លសវនចិត្តំ    ចិត្តគ្តិ្នឹងលសរនូេលមថនុធមម    នុងគសតីលនាេះ   ។ 

 ៣.ឧបកគលមា      រ្ាយមនងឹលសរនេូលមថុនធមមលនាេះ   ។ 

 ៤.មលគគន  មគគប្បដិបាទនំ    ញុាំុំាងមគ្គនងិមគ្គឲ្យដ្ល់គ្នន   ។ 

មសុាវាទ  ោនអងគ ៤ 

 ១.អត្ថំ  វត្ថុ     េត្ថុមិនរិត្   ។ 

 ២.វិសំវាទនចិត្តំ     ចិត្តគ្តិ្នឹងលពាលឲ្យខុស   ។ 

 ៣.ត្លជោ   វាយលមា    រ្ាយមនងឹលពាលឲ្យខុស   ។ 

 ៤.បរស្ស   ត្ទត្ថវិជននំ    ញុាំុំាងអ្ន ដ្ទទ   ឲ្យដ្ឹងច្ាស់នូេលសច តីលនាេះ   ។ 

សរុាលមរយ  ោនអងគ ៤ 

 ១.មជ្ជនីយវត្ថ ុ    េត្ថុជាទីត្តាំងទនលសច តីប្សេឹង   គ្ឺ  សុរា  និង  លមរយ័   ។ 

 ២.បាតុ្កម្យតាចិត្តំ     ចិត្តគ្តិ្រាំរងុនឹងផ្ឹ    ។ 

 ៣.ត្លជោ   វាយលមា    រ្ាយមនងឹផ្ ឹទឹ ប្សេឹងលនាេះ   ។ 

 ៤.ត្ស្សបានំ      ានផ្ឹ នូេទឹ ប្សេងឹលនាេះ   ឲ្យ នលងរាំរង់ ចូលលៅ   ។ 

 

អព្រហមចរិយ  ោនអងគ ៤ 

 ១.លសវនចិត្តំ     ចិត្តគ្តិ្នឹងលសរ   ។ 

 ២.លភទនវត្ថុ     េត្ថុជាទីទមាាយនូេសីល   គ្ឺ   ោារោាំង  ៣០   ោារណាមួយ   ។ 
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 ៣.ត្លជោ   វាយលមា    រ្ាយមនងឹលសរនេូលមថុនធមមលនាេះ   ។ 

 ៤.មលគគន   មគគប្បដិបាទនំ    ញុាំុំាងមគ្គឲ្យដ្ល់គ្នន   ។  

វិកាលលោជន  ោនអងគ ៣  

 ១.វិកាលោ     ក្ខលខុស   គ្ ឺ  ប្រេះអាទិត្្យលប្ជលៅលហើយ   ដ្រារទល់នឹងអ្រុណរេះ   ។ 

 ២.យវកាលិកំ     ររស់ដដ្លគ្ួរររិលោគ្ាន នុងក្ខល   គ្ឺត្តាំងរីអ្រុណរេះល ើងដ្រារដ្ល់ទថៃប្ត្ង់។ 

 ៣.អលជ្្ាហរណំ    ានលលរចូលលៅ នុងរាំរង់    ។ 

នចចគី  និង  ោោរមួគ្នន បានជាសិកាា បទមយួ  ោនអងគ ៦ 

 ១.នចចគីតាទិ    ក្ខរដល្ែងមានរាាំ  និងលប្ចៀងជាលដ្ើម   ។ 

 ២.កត្តុកម្យតាចិត្តំ    ចិត្តគ្តិ្រាំរងុនឹងលធវើ   ។ 

 ៣.សុត្ទស្សនតាាយគមនំ    លៅលដ្ើម្ែីនងឹោារ់ឬលមើល   លហើយានោារ់ឬលមើល   ។ 

 ៤.មាោទិ      េត្ថុសប្មារ់ប្រោរ់ក្ខយ   មានផ្កា ប្មងជាលដ្ើម   ។ 

 ៥.ធារណចឆនទតា     លសច តីប្ាថ្ន   នឹងប្រោរ់ត្ត ់ដត្ង   ។ 

 ៦.ត្ស្ស   ធារណំ   ានប្រោរ់ត្ត ់ដត្ង   នូេេត្ថុសប្មារ់ប្រោរ់ក្ខយ   មានផ្កា ប្មងជាលដ្ើមលនាេះ  ។ 

ឧច្ឆច សយន  ោនអងគ ៣ 

 ១.ឧច្ឆាសយនមហាសយនំ    ទីលដ្ ទីអ្ងគុយ   ដ្៏ខពស់ហួសប្រមាណ   ។ 

 ២.បរិលោគចិត្តំ      ចិត្តគ្តិ្នឹងលដ្   ឬអ្ងគុយ   ។ 

 ៣.បរិលោគករណំ      ានលដ្   ឬអ្ងគុយ   ។ 
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ជាត្របូ  ោនអងគ ៣ 

 ១.ជត្រូបរជ្តំ្      មាសឬប្ា ់   ជាអ្ រិយភណឌ   ។ 

 ២.អត្តុទទិសតា      ចាំលពាេះជាររស់ខលួន   ។ 

 ៣.បដិគគណាាទិ   ានទទួលក្ខន់យ លោយខលួនឯង  ឬលប្រើអ្ន ដ្ទទឲ្យទទួលក្ខន់យ   លហើយលប្ត្ អ្រ 

ចាំលពាេះមាស  និង  ប្ា ់លនាេះ   ។ 

បិសណុាវាច្ឆ  ោនអងគ ៤ 

 ១.ភិនទត្លវោ   បលោ     អ្ន ដ្ទទមានរូរ   គ្ឺ  ខលួនគ្រ្ែីញុេះញងរ់ាំដរ    ។ 

 ២.លភទនបុលរកាារតា    គ្ិត្នងឹញុេះញង់រាំដរ អ្ន ដ្ទទលនាេះ   ។ 

 ៣.ត្លជោ   វាយលមា    រ្ាយមនងឹញុេះញង់រាំដរ រាំា ់អ្ន ដ្ទទលនាេះ   ។ 

 ៤.ត្ស្ស  ត្ទត្ថវិជននំ ញុាំុំាងអ្ន ដ្ទទ ឲ្យដ្ងឹច្ាស់នូេដ្ាំលណើរដដ្លខលួនញុេះញង់រាំដរ រាំា ់លនាេះ។ 

ផរសុវាច្ឆ  ោនអងគ ៣ 

 ១.អលកាោសិត្លវោ   បលោ    អ្ន ដ្ទទដដ្លមានររូ   គ្ ឺ ខលួនគ្រ្ែលីជរប្រលទច   ។ 

 ២.កុប្បិត្ចិត្តំ     ចិត្តខងឹរនធត្់   ។ 

 ៣.អលកាោសន្ត     ានលជរប្រលទចលគ្   ។ 

សមផប្បោប  ោនអងគ ២ 

 ១.ោរត្យុទធសិតាហរណាទិនិរត្ថកថា    ពា ្យឥត្ប្រលយជន៍   មានលរឿងចាំាាំងទនមហារត្ៈ   

និងលរឿងយ ្សលួចនាាំនាងសិត្តយ លៅជាលដ្ើម   ។ 
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 ២.ត្ថារូបីកថាកថនំ     លពាលនូេពា ្យឥត្ប្រលយជន៍   មានសោរដ្ូលចនេះ   ។ 

អភិជា  ោនអងគ ២ 

 ១.បរភណឌំ      ព្ររយជា បស់អនក្ដ្ថ្រ   ។ 

 ២.អត្តលន្ត   បរិណាមនំ    គ្ិត្ចង់រល ោ្នប្ទរ្យររស់អ្ន ដ្ទទលនាេះ   ឲ្យានម ជាប្ទរយ្ររស់ខលនួ   
លោយ លឧាយលផ្្សងៗ   ។ 

រាបាទ  ោនអងគ ២ 

 ១.បរសលតាា       អ្ន ដ្ទទលប្ៅរខីលួន   ។ 

 ២.ត្ស្ស   តំ្   តំ្   វិន្តសចិន្តា   គ្ិត្គ្ុាំ ួនប្រុងនងឹឲ្យអ្ន ដ្ទទលនាេះ   ដ្ល់នូេលសច តេីិនាសលោយ 

លហត្ុលនាេះៗ   ។ 

មិច្ឆា ទិដឋិ  ោនអងគ ២ 

 ១.វត្ថុលន្ត   ច   គហិតាការវិបរិត្តា   ចិត្តដប្រប្រួលលោយអាក្ខរខុសអ្ាំរីប្រេះរត្នប្ត្័យជាលដ្ើម។ 

 ២.យថា   ច   នំ   គណាាតិ្   ត្ថាភលវន   ត្ស្សូបដ្ឋានំ   គ្ាំនិត្ដដ្លយល់ខុសលនាេះ   ល ើញ 

ខុសយ៉ាងណា    ៏ប្រក្ខន់ខុសលនាេះថ្ជាប្ត្ូេេិញ  ។      

កិលេស  ១៥០០ 

 អារមមណ៍ដដ្លជាលហត្ុ   ឲ្យ ិលលសល ើត្   មាន  ១៥០   គ្ ឺ  លចត្សិ    ៥២,   និរផននរូរ  ១៨  នងិ  
ល ខណរូរ  ៤   រួមជា   ៧៥   ។   អារមមណ៍   ៧៥  លនេះ   ល ើត្ នងុសនាាន  ២   គ្ ឺ  អ្ជ្ឈត្តសនាាន   និង   រហិទធ- 

សនាាន   រួមជាអារមមណ៍   ១៥០   ។   លហើយគ្ុណនឹង   ិលលស  ១០   ប្ត្ូេជា ិលលស   ១៥០០   ។ 
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ត្ណាា  ១០៨ 

 ត្ណាា នុងអាយត្នៈ   ១២   រូ នងឹ   ត្ណាា   ៣   គ្ឺ   ក្ខមត្ណាា,   ភេត្ណាា, និង  េិភេត្ណាា   ប្ត្ូេជា 

៣៦   ។   រូ  នុងក្ខលោាំង   ៣   គ្ ឺ  អ្ត្ីត្ក្ខល   មាន   ៣៦,   រចចុរ្ែននក្ខល   មាន   ៣៦,   អ្នាគ្ត្ក្ខល 

មាន   ៣៦  ប្ត្ូេជា   ត្ណាាោាំងអ្ស់   មាន  ១០៨   ។ 

ឧបកិលលស  ១៦ 

 ១.អភិជ្្ាវិសមលោភ    ក្ខរប្ាថ្នចង់ាន  ។ 

 ២.លោស      ក្ខរប្រទូសនឹងអារមមណ៍   ។ 

 ៣.លកាធ         ក្ខរខឹងលប្ក្ខធ  ។ 

 ៤.ឧបន្តហ      ចងលប្ក្ខធទុ    ។ 

 ៥.មកេ      រមិលគ្ុណ   ។ 

 ៦.បោស      វាយឫ លសមើ   លលើ ខលួនលសមើលគ្  ។ 

 ៧.ឥស្ា      ក្ខរប្ចដណន   ។ 

 ៨.មចឆរិយ      ក្ខរ ាំណាញ់   ។ 

 ៩.មាយ      ក្ខរោ ់រុត្   ។ 

១០.ោលថយ្យ     ក្ខរអ្ាំនួត្  ។ 

 ១១.ថមភ      រឹងថអឹង   ។ 

 ១២.ោរមភ      ប្រណាាំងវាសនា  ។ 
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 ១៣.មាន      ក្ខរលលើ ដ្លមកើងខលួន  ។ 

១៤.អតិ្មាន     ក្ខរលមើល្យលគ្ ។ 

 ១៥.មទ      ក្ខរប្សេឹង   ។ 

 ១៦.បមាទ       ក្ខរប្រមាទ   ។ 

សំលយជន  ១០ 

 ក្ខមរាគ្,  រដ្ ិ,  មាន,  ទដិ្ឋ,ិ  េចិ ិចិាា,  សលីរវត្ររាមាស,  ភេរាគ្,  ឥសា្,  មចេរយិ,  អ្េជិាា  ។ 

កិលលស  ១០ 

 លោភ,   លោស,   លមាហ,   មាន,   ទដិ្ឋ,ិ   េចិ ិចិាា,   ថនី,   ឧទធចច,   អ្ហរិ ិ,   អ្លនាត្តរែ្   ។ 

ខ-  អចេតុ្កចិត្ត ១៨ ដងួឺៈ 

អលហត្កុ្អក្សុលវិបាក្ចិត្ត ៧ ដងួ 

 ១- ឧលបកាាសហគតំ្  ចកេុវិញ្ញាណំ  អកុសលវិបាកចិត្តំ  អ្ ុសលេិា ចិត្ត  ល ើត្រួមជា 

មួយនឹង  ឧលរក្ខាលេទនា  ល ើញរូរមិនលអ  ។ 

 ២- ឧលបកាាសហគតំ្  លោត្វិញ្ញាណំ  អកុសលវិបាកចិត្តំ  អកុសលវបិាកចិត្ត  កកើត្រមួជា 

មយួនឹង  ឧកេក្ខា កវទនា  ឮសកមេងមនិលអ  ។ 

 ៣- ឧលបកាាសហគតំ្  ឃានវិញ្ញាណំ  អកុសលវិបាកចិត្តំ  អកុសលវបិាកចិត្ត  
កកើត្រមួជាមយួនឹង  ឧកេក្ខា កវទនា  ធកំេិនមនិលអ  ។ 

៤- ឧលបកាាសហគតំ្  ជិ្វាាវិញ្ញាណំ  អកុសលវិបាកចិត្តំ  អ្ ុសលេិា ចិត្ត  ល ើត្រួមជា 
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មួយនឹង  ឧលរក្ខាលេទនា  ដ្ឹងរសមិនលអ  ។ 

 ៥- ទុកេសហគតំ្  កាយវិញ្ញាណំ  អកុសលវិបាកចិត្តំ  អ្ ុសលេិា ចិត្ត  ល ើត្រួមជាមយួនឹង   

ទុ ខលេទនា  រ េះផ្ទរន់ូេក្ខយមិនជាទីប្ាថ្ន  ។ 

 ៦- ឧលបកាាសហគតំ្  មលន្តធាតុ្  អកុសលវិបាកចិត្តំ  អ្ ុសលេិា ចិត្ត  ល ើត្រួមជាមយួនឹង  
ឧលរក្ខាលេទនា  ទទួលនូេអារមមណ៍មិនលអ  ។ 

 ៧- ឧលបកាាសហគតំ្  មលន្តវិញ្ញាណធាតុ្  អកុសលវិបាកចិត្តំ  អ្ ុសលេិា ចិត្ត  ល ើត្ 

រួមជាមួយនឹង  ឧលរក្ខាលេទនា  រិចារណានូេអារមមណ៍មិនលអ  ។ 

អលហត្កុ្ក្សុលវិបាក្ចិត្ត ៨ ដងួ 

 ១- ឧលបកាាសហគតំ្  ចកេុវិញ្ញាណំ  កុសលវិបាកចិត្តំ   ុសលេិា ចិត្ត   ល ើត្រួមជាមយួនឹង  
ឧលរក្ខាលេទនា  ល ើញរូរលអ  ។ 

២- ឧលបកាាសហគតំ្  លោត្វិញ្ញាណំ  កុសលវិបាកចិត្តំ   ុសលេិា ចិត្តល ើត្រួមជាមយួនឹង   

ឧលរក្ខាលេទនា  ឮសលមលងលអ  ។ 

 ៣- ឧលបកាាសហគតំ្  ឃានវិញ្ញាណំ  កុសលវិបាកចិត្តំ   ុសលេិា ចិត្តល ើត្រួមជាមយួនឹង  
ឧលរក្ខាលេទនា  ធាំ លនិលអ  ។ 

 ៤-ឧលបកាាសហគតំ្  ជិ្វាាវិញ្ញាណំ  កុសលវិបាកចិត្តំ   ុសលេិា ចិត្ត  ល ើត្រួមជាមយួនឹង  
ឧលរក្ខាលេទនា  ប្សូររសលអ  ។ 

 ៥-សុខសហគតំ្  កាយវិញ្ញាណំ  កុសលវិបាកចិត្តំ   ុសលេិា ចិត្ត  ល ើត្រមួជាមួយនងឹ 

សុខលេទនា  រ េះខទរ់សមផស្សលអ  ។ 
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 ៦-ឧលបកាាសហគតំ្  មលន្តធាតុ្  កុសលវិបាកចិត្តំ   ុសលេិា ចិត្ត  ល ើត្រមួជាមួយនងឹ 

ឧលរក្ខាលេទនា  ទទួលនូេរញ្ញារមមណ៍លអ  ។ 

 ៧-លោមនស្សសហគតំ្  មលន្តវិញ្ញាណធាតុ្  អលហតុ្កកុសលវិបាកចិត្តំ  អ្លហត្ុ -
 ុសលេិា ចិត្ត  ល ើត្រមួជាមួយនឹង  លោមនស្សលេទនា  រិចារណានូេរញ្ញារមមណ៍លអ  ។ 

 ៨-ឧលបកាាសហគតំ្  មលន្តវិញ្ញាណធាតុ្  អលហតុ្កកុសលវិបាកចិត្តំ  អ្លហត្ុ  ុសល-
េិា ចិត្ត  ល ើត្រួមជាមួយនឹង  ឧលរក្ខាលេទនា  រចិារណានូេរញ្ញារមមណ៍លអ  ។ 

អលហត្កុ្កិរិយចិត្ត ៣ ដងួ 

 ១-ឧលបកាាសហគតំ្  មលន្តធាតុ្   អលហតុ្កកិរិយចិត្តំ  អ្លហត្ុ  ិរិយចិត្ត  ល ើត្រួមជាមយួនឹង  
ឧលរក្ខាលេទនា  រាេរ អារមមណ៍ត្តមរញ្ចោារ  ។ 

 ២-ឧលបកាាសហគតំ្  មលន្តវិញ្ញាណធាតុ្  អលហតុ្កកិរិយចិត្ត ំ អ្លហត្ុ  ិរិយចិត្ត  ល ើត្ 

រួមជាមួយនឹង  ឧលរក្ខាលេទនា  រាេរ អារមមណ៍ត្តមមលនាោារ  ។ 

៣-លោមនស្សសហគតំ្  មលន្តវិញ្ញាណធាតុ្  អលហតុ្កកិរិយចិត្តំ  អ្លហត្ុ  ិរិយចិត្ត 

ល ើត្រមួជាមួយនឹង  លោមនស្សលេទនា  គ្ឺក្ខរញញឹមររស់ប្រេះអ្រហនត  ។ 

កិចច ១៤ របស់អលហត្កុ្ចិត្ត ១៨ 

 ១.ចកេវិុញ្ញាណ  ២    លធវើទស្សន ចិច  ( ិចចល ើញរូរ)   ។ 

 ២.លោត្វិញ្ញាណ  ២    លធវើសេន ចិច   ( ិចចឮសាំល ង)  ។ 

 ៣.ឃានវិញ្ញាណ  ២    លធវើឃាយន ិចច   ( ិចចធាំ លនិ)   ។ 

 ៤.ជិ្វាាវិញ្ញាណ  ២     លធវើោយន ិចច   ( ិចចប្សូររស)   ។ 
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៥.កាយវិញ្ញាណ  ២    លធវើផ្ុស្សន ចិច   ( ិចចរ េះខទរ់សមផស្ស)   ។ 

 ៦.សម្បដិចឆននចិត្ត  ២    លធវើសម្ែដ្ចិេនន ចិច   ( ិចចទទួលរញ្ញារមមណ៍)   ។ 

 ៧.ឧលបកាាសនតីរណចិត្ត   ២   លធវើកិចច  ៥  គ ឺៈ 

 -បដិសនធិកិចច     លធវើក្ខររនត នុងភរថម ី   

-ភវងគកិចច      លធវើក្ខររ ្ាភរ 

-ចុតិ្កិចច      លធវើក្ខរឃាាត្ចា ភរ 

 -សនតីរណកិចច     លធវើក្ខររិចារណាអារមមណ៍ 

 -ត្ោលមពណកិចច     លធវើក្ខរទទួលអារមមណ៍ត្រីជេន័   ។  

 ៨.លោមនស្សសនតីរណចិត្ត   ១   លធវើ ិចច   ២  គ្ឺៈ 

 -សនតីរណកិចច     លធវើក្ខររិចារណាអារមមណ៍    

 -ត្ោលមពណកិចច     លធវើក្ខរទទួលអារមមណ៍ត្រីជេន័   ។ 

 ៩.បញ្ចោោោវជ្ជនចិត្ត  ១    លធវើអាេចន ិចច   គ្ ឺ ក្ខរទទួលរញ្ញារមមណ៍   ។ 

 ១០.មលន្តោោោវជ្ជនចិត្ត  ១   លធវើកិចច  ២  គ ឺៈ 

 -អាវជ្ជនកិចច     គ្ ឺ  ក្ខរទទួលអារមមណ៍ត្តមមលនាោារ 

 -លវាដឋព្វនកិចច    គ្ ឺ  ក្ខរ ាំណត្់អារមមណ៍ត្តមរញ្ចោារ   ។ 

 ១១.ហសិតុ្ប្ាទចិត្ត   ១   លធវើជេន ិចច   ក្ខរលសរលោយអារមមណ៍   លធវើឲ្យល ើត្ក្ខរញញឹមររស់ប្រេះ 

អ្រហនត   ។ 
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១.អតិមហន្តារមមណ៍ទី ១ 

 ១.អតីតភវង្គ   ានដ្ល់   ក្ខមរដ្ិសនធិ  ១០ 

 ២.ភវង្គចលន   ានដ្ល់   ក្ខមរដ្ិសនធិ  ១០            ផ្ុត្េិថី 

 ៣.ភវង្គបុច្ចេទ   ានដ្ល់   ក្ខមរដ្ិសនធិ  ១០ 

 ៤.បញ្ចទ្វារាវជ្ជន   ានដ្ល់    ិរិយមលនាធាត្ុ  ១ 

៥.បញ្ចវិញ្ញាណ   ានដ្ល់   ទវិរញ្ចេិញ្ញាណ  ១០ 

៦.សម្បដិចេនន   ានដ្ល់   េិា មលនាធាត្ុ  ២ 

 ៧.សនតីរណ   ានដ្ល់   សនតីរណេិា   ៣   

 ៨.ច្ោដឋព្វន   ានដ្ល់    ិរិយមលនាេិញ្ញាណ  ១ 

 ៩,  ១០,  ១១,  ១២,  ១៣,  ១៤,  ១៥  ជ្វ័ន  ានដ្ល់   ក្ខមជេ័ន  ២៩  គ្ឺ  អ្ ុសលចិត្ត  ១២,   

ហសិត្ុរ្ាទចតិ្ត ១,  មហា ុសលចិត្ត  ៨,  មហា ិរិយចិត្ត  ៨  ។ 

១៦.តទ្វលមពណ    

    សនតីរណេិា   ៣,  មហាេិា   ៨,  លហើយ ៏ផ្ុត្ចា េិថីចិត្ត  ។ 

១៧.តទ្វលមពណ 

មហន្តារមមណ៍ មាន ២ ន័យ 

២.មហន្នត រមមណទី៍  ១ 

 ១.អតី្ត្ភវងគ   ល ើត្  ២  ខណៈ 
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 ៣.ភវងគចលន   ល ើត្  ១  ខណៈ           ផ្ុត្េិថី 

 ៤.ភវងគុបលចឆទ  ល ើត្  ១  ខណៈ 

៥.បញ្ចោោោវជ្ជន  ល ើត្  ១  ខណៈ  ជាេិថីទី ១ 

 ៦.បញ្ចវិញ្ញាណ   ល ើត្  ១  ខណៈ  ជាេិថីទី  ២ 

 ៧.សម្បដិចឆនន   ល ើត្  ១  ខណៈ   ជាេិថីទី  ៣ 

 ៨.សនតីរណ   ល ើត្  ១  ខណៈ   ជាេិថីទី  ៤ 

 ៩.លវាដឋព្វន   ល ើត្  ១  ខណៈ   ជាេិថីទី  ៥   

១០, ១១, ១២, ១៣, ១៤, ១៥, ១៦  ជ្វ័ន  គ្ ឺ ជេនចតិ្ត  ៧  ខណៈ  ជាេិថីទី  ៦ 

 ១៧.ភវងគ   (ផ្ុត្ចា េិថី)   ។ 

២.មហន្តារមមណ៍ទី ២ 

១.អតី្ត្ភវងគ   ៣  ខណៈ 

 ៤.ភវងគចលន   ១  ខណៈ          ផ្ុត្េិថី 

 ៥.ភវងគុបលចឆទ   ១  ខណៈ 

 ៦.បញ្ចោោោវជ្ជន   ១   ខណៈ   ជាេិថីទី  ១ 

 ៧.បញ្ចវិញ្ញាណ   ១   ខណៈ   ជាេិថីទី  ២ 

 ៨.សម្បដិចឆនន   ១  ខណៈ   ជាេិថីទី  ៣ 

 ៩.សនតីរណ   ១   ខណៈ   ជាេិថីទី  ៤ 
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 ១០.លវាដឋព្វន   ១   ខណៈ   ជាេិថីទី  ៥ 

 ១១, ១២, ១៣, ១៤, ១៥, ១៦, ១៧   ជ្វ័ន  ៧  ខណៈ  ជាេិថីទី  ៦ 

ផុត្វិថី  ភវងគបាត្   ចិត្តប្រប្រឹត្តលៅ នងុប្ ដសភេងគ   ។ 

 

 

 

 

 

បរិត្តត រមមណោ៍ន ៦ នយ័ 

៣.បរិត្តត រមមណទី៍ ១ 

 ១.អតី្ត្ភវងគ   ល ើត្  ៤  ខណៈ 

 ៥.ភវងគចលន   ល ើត្  ១  ខណៈ              ផ្ុត្េិថ ី

 ៦.ភវងគុបលចឆទ   ល ើត្  ១  ខណៈ 

៧.បញ្ចោោោវជ្ជន   ល ើត្  ១  ខណៈ   ជាេិថីទី ១ 

 ៨.បញ្ចវិញ្ញាណ   ល ើត្  ១  ខណៈ   ជាេិថីទី  ២ 

 ៩.សម្បដិចឆនន   ល ើត្  ១  ខណៈ   ជាេិថីទី  ៣ 

 ១០.សនតីរណ   ល ើត្  ១  ខណៈ  ជាេិថីទី  ៤ 
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 ១១, ១២, ១៣   លវាដឋព្វន   ល ើត្  ៣  ខណៈ   ជាេិថីទី  ៥ 

 ១៤, ១៥, ១៦, ១៧   ភវងគ  ល ើត្  ៤  ខណៈ  ផ្ុត្េិថី   ។ 

៣.បរិត្តត រមមណទី៍ ២ 

 ១.អតី្ត្ភវងគ   ល ើត្  ៥  ខណៈ 

 ៦.ភវងគចលន   ល ើត្  ១  ខណៈ            ផ្ុត្េិថ ី

 ៧.ភវងគុបលចឆទ   ល ើត្  ១  ខណៈ 

 ៨.បញ្ចោោោវជ្ជន   ល ើត្  ១  ខណៈ   ជាេិថីទី ១ 

 ៩.បញ្ចវិញ្ញាណ   ល ើត្  ១  ខណៈ   ជាេិថីទី  ២ 

 ១០.សម្បដិចឆនន   ល ើត្  ១  ខណៈ   ជាេិថីទី  ៣ 

១១.សនតីរណ   ល ើត្  ១  ខណៈ   ជាេិថីទី  ៤ 

 ១២, ១៣, ១៤   លវាដ្ឋរវន   ល ើត្  ៣  ខណៈ   ជាេិថីទី  ៥  

 ១៥, ១៦, ១៧   ភេងគ   ល ើត្  ៣  ខណៈ   ផ្ុត្េិថី   ។ 

៣.បរិត្តត រមមណទី៍ ៣ 

 ១.អតី្ត្ភវងគ   ល ើត្   ៦   ខណៈ 

 ៧.ភវងគចលន   ល ើត្   ១   ខណៈ        ផ្ុត្េិថី 

 ៨.ភវងគុបលចឆទ   ល ើត្   ១   ខណៈ 

 ៩.បញ្ចោោោវជ្ជន   ល ើត្   ១   ខណៈ   ជាេិថីទី  ១ 
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 ១០.បញ្ចវិញ្ញាណ   ល ើត្   ១   ខណៈ   ជាេិថីទី  ២ 

១១.សម្បដិចឆនន  ល ើត្   ១   ខណៈ   ជាេិថីទី  ៣  

១២.សនតីរណ   ល ើត្   ១   ខណៈ   ជាេិថីទី  ៤ 

១៣, ១៤, ១៥   លវាដឋព្វន   ល ើត្   ៣   ខណៈ   ជាេិថីទី  ៥ 

១៦, ១៧   ភវងគ   ល ើត្  ២  ខណៈ   ផ្ុត្េិថី   ។ 

៣.បរិត្តត រមមណទី៍ ៤ 

 ១.អតី្ត្ភវងគ   ល ើត្   ៧   ខណៈ 

 ៨.ភវងគចលន   ល ើត្   ១   ខណៈ              ផ្ុត្េិថ ី

 ៩.ភវងគុបលចឆទ   ល ើត្   ១   ខណៈ 

 ១០.បញ្ចោោោវជ្ជន   ល ើត្   ១   ខណៈ   ជាេិថីទ ី ១ 

១១.បញ្ចវិញ្ញាណ   ល ើត្   ១   ខណៈ   ជាេិថីទី  ២ 

 

១២.សម្បដិចឆនន   ល ើត្   ១   ខណៈ   ជាេិថីទី  ៣ 

 ១៣.សនតីរណ   ល ើត្   ១   ខណៈ   ជាេិថីទី   ៤ 

 ១៤, ១៥, ១៦   លវាដឋព្វន   ល ើត្   ៣   ខណៈ   ជាេិថីទី  ៥ 

 ១៧.ភវងគ   ល ើត្   ១   ខណៈ   ផ្ុត្េិថី   ។ 

៣.បរិត្តត រមមណទី៍  ៥ 
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 ១.អតី្ត្ភវងគ   ល ើត្   ៨    ខណៈ 

 ៩.ភវងគចលន   ល ើត្   ១    ខណៈ                ផ្ុត្េិថ ី

 ១០.ភវងគុបលចឆទ   ល ើត្   ១   ខណៈ 

 ១១.បញ្ចោោោវជ្ជន   ល ើត្   ១   ខណៈ   ជាេិថីទី  ១ 

 ១២.បញ្ចវិញ្ញាណ   ល ើត្   ១   ខណៈ   ជាេិថីទី   ២ 

 ១៣.សម្បដិចឆនន   ល ើត្   ១   ខណៈ   ជាេិថីទី   ៣ 

 ១៤.សនតីរណ   ល ើត្   ១   ខណៈ   ជាេិថីទី  ៤ 

 ១៥, ១៦, ១៧   លវាដឋព្វន   ល ើត្   ៣   ខណៈ   ជាេិថីទី   ៥  ។ 

៣.បរិត្តត រមមណទី៍  ៦ 

 ១.អតី្ត្ភវងគ   ល ើត្   ៩   ខណៈ 

 ១០.ភវងគចលន   ល ើត្   ១   ខណៈ              ផ្ុត្េិថ ី

 ១១.ភវងគុបលចឆទ   ល ើត្   ១   ខណៈ 

១២.បញ្ចោោោវជ្ជន   ល ើត្   ១   ខណៈ   ជាេិថីទី  ១ 

 

១៣.បញ្ចវិញ្ញាណ   ល ើត្   ១   ខណៈ   ជាេិថីទី   ២ 

 ១៤.សម្បដិចឆនន   ល ើត្   ១   ខណៈ   ជាេិថីទី   ៣ 

 ១៥.សនតីរណ   ល ើត្   ១   ខណៈ   ជាេិថីទី   ៤ 
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 ១៦, ១៧   លវាដឋព្វន   ល ើត្   ២   ខណៈ   ជាេិថីទី  ៥   ។ 

អតិបរិត្តត រមមណ ៍ោន ៦ នយ័ 

  ៤.អតិបរិត្តត រមមណ ៍ទី  ១   ៤.អតិបរិត្តត រមមណ ៍ ទី  ២ 

 ១.អតីត្ភវងគ   ១០   ខណៈ   ១.អតី្ត្ភវងគ   ១១   ខណៈ 

 ២.ភវងគចលន   ២   ខណៈ   ២.ភវងគចលន   ២   ខណៈ 

 ៣.ភវងគបុលចាទ   ៥   ខណៈ   ។  ៣.ភវងគុបលចឆទ   ៤   ខណៈ   ។ 

  ៤.អតិបរិត្តត រមមណ ៍ទី ៣   ៤.អតិបរិត្តត រមមណ ៍ទី  ៤ 

 ១.អតី្ត្ភវងគ   ១២   ខណៈ   ១.អតី្ត្ភវងគ   ១៣   ខណៈ 

 ២.ភវងគចលន   ២   ខណៈ   ២.ភវងគចលន   ២   ខណៈ 

 ៣.ភវងគបលចឆទ   ៣  ខណៈ ផ្តុ្េិថី។  ៣.ភវងគុបលចឆទ   ២   ខណៈ  ផ្ុត្េិថី  ។ 

  អតិបរិត្តត រមមណ ៍ទី ៥    ៤.អតិបរិត្តត រមមណ ៍ទី  ៦ 

 ១.អតី្ត្ភវងគ   ១២   ខណៈ   ១.អតី្ត្ភវងគ   ១៥  ខណៈ 

 ២.ភវងគចលន   ២   ខណៈ   ២.ភវងគចលន   ២   ខណៈ   ផ្ុត្េិថី   ។ 

 ៣.ភវងគុបលចឆទ   ៣   ខណៈ   ផ្ុត្ទិេិថី  ។ 

អនរុនធក្មលន្នោា រវិថី  ឬ  ត្ទនវុតិតក្មលន្នោា រវិថី (អារមមណល៍ក្តត្ត្មក្រីបញ្ចោា រ) ៤ 

១.អតី្ត្គហណវិថី   ជាេិថីមានអារមមណ៍   ជាអ្ត្ីត្ 
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 ២.សមូហគហណវិថី   ជាេិថីរួមអារមមណ៍  

 ៣.អត្ថគហណវិថី   ជាេិថីដដ្លដ្ឹងអ្ត្ថន័យ 

 ៤.ន្តមគហណវិថី   ជាេិថីដ្ឹងលឈាមេះ   ។ 

 គ-ចោភណកាមាវចរចិត្ត ២៤ ដងួឺៈ 

មហាក្សុលចិត្ត ៨ ដងួ 

 ១-លោមនស្សសហគតំ្  ញាណសម្បយុត្តំ  អសង្ខារិកំ  មហាកុសលចិត្តំ  មហា ុសលចិត្ត  
ល ើត្រមួជាមួយនឹង  លោមនស្សលេទនា  ប្រ រលោយរញ្ញា  មិនមានអ្ន ដ្ទទររួលដ្ឹ នាាំ  ។ 

 ២-លោមនស្សសហគតំ្  ញាណសម្បយុត្តំ  សសង្ខារិកំ  មហាកុសលចិត្ត ំមហា ុសលចិត្ត   

ល ើត្រមួជាមួយនឹង  លោមនស្សលេទនា  ប្រ រលោយរញ្ញា  មានអ្ន ដ្ទទររួលដ្ឹ នាាំ  ។ 

 ៣-លោមនស្សសហគតំ្  ញាណវិប្បយុត្តំ  អសង្ខារិកំ  មហាកុសលចិត្តំ  មហា ុសលចិត្ត  
ល ើត្រមួជាមួយនឹង  លោមនស្សលេទនា  ប្ាសចា រញ្ញា  មិនមានអ្ន ដ្ទទររួលដ្ ឹនាាំ  ។  

 ៤-លោមនស្សសហគតំ្  ញាណវិប្បយុត្តំ  សសង្ខារិកំ  មហាកុសលចិត្តំ  មហា ុសលចិត្ត  
ល ើត្រមួជាមួយនឹង  លោមនស្សលេទនា  ប្ាសចា រញ្ញា  មានអ្ន ដ្ទទររួលដ្ឹ នាាំ  ។ 

 ៥-ឧលបកាាសហគតំ្  ញាណសម្បយុត្តំ  អសង្ខារិកំ  មហាកុសលចិត្តំ  មហា ុសលចិត្ត 

ល ើត្រមួជាមួយនឹង  ឧលរក្ខាលេទនា  ប្រ រលោយរញ្ញា  មិនមានអ្ន ដ្ទទររួលដ្ឹ នាាំ  ។ 

 ៦-ឧលបកាាសហគតំ្  ញាណសម្បយុត្តំ  សសង្ខារិកំ  មហាកុសលចិត្តំ  មហា ុសលចិត្ត 

ល ើត្រមួជាមួយនឹង  ឧលរក្ខាលេទនា  ប្រ រលោយរញ្ញា  មានអ្ន ដ្ទទររួលដ្ឹ នាាំ  ។ 

 ៧-ឧលបកាាសហគតំ្  ញាណវិប្បយុត្តំ  អសង្ខារិកំ  មហាកុសលចិត្តំ  មហា ុសលចិត្ត 
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ល ើត្រមួជាមួយនឹង  ឧលរក្ខាលេទនា  ប្ាសចា រញ្ញា  មិនមានអ្ន ដ្ទទររួលដ្ឹ នាាំ  ។ 

៨-ឧលបកាាសហគតំ្  ញាណវិប្បយុត្តំ  សសង្ខារិកំ  មហាកុសលចិត្តំ  មហា ុសលចិត្ត 

ល ើត្រមួជាមួយនឹង  ឧលរក្ខាលេទនា  ប្ាសចា រញ្ញា  មានអ្ន ដ្ទទររួលដ្ឹ នាាំ  ។ 

មហាវិបាក្ចិត្ត ៨ ដងួ 

 ១.លោមនស្សសហគតំ្   ញាណសម្បយុត្តំ  អសង្ខារិកំ  មហាវិបាកចិត្តំ  មហាេិា ចិត្ត 

ល ើត្រមួជាមួយនឹង  លោមនស្សលេទនា  ប្រ រលោយរញ្ញា  មិនមានអ្ន ដ្ទទររួលដ្ឹ នាាំ ។ 

 ២.លោមនស្សសហគតំ្  ញាណសម្បយុត្តំ  សសង្ខារិកំ  មហាវិបាកចិត្តំ  មហាេិា ចិត្ត 

ល ើត្រមួជាមួយនឹង  លោមនស្សលេទនា  ប្រ រលោយរញ្ញា  មានអ្ន ដ្ទទររួលដ្ឹ នាាំ ។ 

 ៣.លោមនស្សសហគតំ្  ញាណវិប្បយុត្តំ  អសង្ខារិកំ  មហាវិបាកចិត្តំ  មហាេិា ចិត្ត 

ល ើត្រមួជាមួយនឹង  លោមនស្សលេទនា  ប្ាសចា រញ្ញា  មិនមានអ្ន ដ្ទទររួលដ្ ឹនាាំ ។ 

 ៤.លោមនស្សសហគតំ្  ញាណវិប្បយុត្តំ  សសង្ខារិកំ  មហាវិបាកចិត្តំ  មហាេិា ចិត្ត 

ល ើត្រមួជាមួយនឹង  លោមនស្សលេទនា  ប្ាសចា រញ្ញា  មានអ្ន ដ្ទទររួលដ្ឹ នាាំ ។ 

 ៥.ឧលបកាាសហគតំ្  ញាណសម្បយុត្តំ  អសង្ខារិកំ  មហាវិបាកចិត្តំ  មហាេិា ចិត្ត  ល ើត្ 

រួមជាមួយនឹង  ឧលរក្ខាលេទនា  ប្រ រលោយរញ្ញា  មិនមានអ្ន ដ្ទទររួលដ្ ឹនាាំ ។ 

 ៦.ឧលបកាាសហគតំ្  ញាណសម្បយុត្តំ  សសង្ខារិកំ  មហាវិបាកចិត្តំ  មហាេិា ចិត្ត  
ល ើត្រមួជាមួយនឹង  ឧលរក្ខាលេទនា  ប្រ រលោយរញ្ញា  មានអ្ន ដ្ទទររួលដ្ឹ នាាំ ។ 

 ៧.ឧលបកាាសហគតំ្  ញាណវិប្បយុត្តំ  អសង្ខារិកំ  មហាវិបាកចិត្តំ  មហាេិា ចិត្ត  ល ើត្ 
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រួមជាមួយនឹង  ឧលរក្ខាលេទនា  ប្ាសចា រញ្ញា  មិនមានអ្ន ដ្ទទររួលដ្ ឹនាាំ ។ 

 ៨.ឧលបកាាសហគតំ្  ញាណវិប្បយុត្តំ  សសង្ខារិកំ  មហាវិបាកចិត្តំ  មហាេិា ចិត្ត  ល ើត្ 

រួមជាមួយនឹង  ឧលរក្ខាលេទនា  ប្ាសចា រញ្ញា  មានអ្ន ដ្ទទររួលដ្ឹ នាាំ ។ 

មហាកិរិយចិត្ត ៨ ដងួ 

១.លោមនស្សសហគតំ្  ញាណសម្បយុត្តំ  អសង្ខារិកំ  មហាកិរិយចិត្តំ  មហា ិរិយចិត្ត 

ល ើត្រមួជាមួយនឹង  លោមនស្សលេទនា  ប្រ រលោយរញ្ញា មិនមានអ្ន ដ្ទទររួលដ្ឹ នាាំ ។ 

 ២.លោមនស្សសហគតំ្  ញាណសម្បយុត្តំ  សសង្ខារិកំ  មហាកិរិយចិត្តំ មហា ិរិយចិត្ត  
ល ើត្រមួជាមួយនឹង  លោមនស្សលេទនា  ប្រ រលោយរញ្ញា  មានអ្ន ដ្ទទររួលដ្ឹ នាាំ ។ 

 ៣.លោមនស្សសហគតំ្  ញាណវិប្បយុត្តំ  អសង្ខារិកំ  មហាកិរិយចិត្តំ  មហា ិរិយចិត្ត 

ល ើត្រមួជាមួយនឹង  លោមនស្សលេទនា  ប្ាសចា រញ្ញា  មិនមានអ្ន ដ្ទទររួលដ្ ឹនាាំ ។ 

 ៤.លោមនស្សសហគតំ្  ញាណវិប្បយុត្តំ  សសង្ខារិកំ  មហាកិរិយចិត្តំ  មហា ិរិយចិត្ត 

ល ើត្រមួជាមួយនឹង  លោមនស្សលេទនា  ប្ាសចា រញ្ញា  មានអ្ន ដ្ទទររួលដ្ឹ នាាំ ។ 

 ៥.ឧលបកាាសហគតំ្  ញាណសម្បយុត្តំ  អសង្ខារិកំ  មហាកិរិយចិត្តំ  មហា ិរិយចិត្ត  
ល ើត្រមួជាមួយនឹង  ឧលរក្ខាលេទនា  ប្រ រលោយរញ្ញា  មិនមានអ្ន ដ្ទទររួលដ្ឹ នាាំ ។ 

 ៦.ឧលបកាាសហគតំ្  ញាណសម្បយុត្តំ  សសង្ខារិកំ  មហាកិរិយចិត្តំ  មហា ិរិយចិត្ត  
ល ើត្រមួជាមួយនឹង  ឧលរក្ខាលេទនា  ប្រ រលោយរញ្ញា  មានអ្ន ដ្ទទររួលដ្ឹ នាាំ ។ 

 ៧.ឧលបកាាសហគតំ្  ញាណវិប្បយុត្តំ  អសង្ខារកំិ  មហាកិរិយចិត្តំ  មហា ិរិយចិត្ត  
ល ើត្រមួជាមួយនឹង  ឧលរក្ខាលេទនា  ប្ាសចា រញ្ញា  មិនមានអ្ន ដ្ទទររួលដ្ឹ នាាំ ។ 



27            រ ៀបរ ៀងរោយ  ព្រះភកិ្ខុ  រោសល្លធម្ម  នួន សារ ៉េត (ព្រះជនម ៣៥)ថ្ងៃចន្ទ  ៩រោច  ខែក្តតកិ្  ឆ្ន ាំវក្  អដ្ឋស័ក្  រ.ស.២៥៦០, គ.ស.២០១៦ 

 

 

 

 ៨.ឧលបកាាសហគតំ្  ញាណវិប្បយុត្តំ  សសង្ខារិកំ  មហាកិរិយចិត្តំ  មហា ិរិយចិត្ត  
ល ើត្រមួជាមួយនឹង  ឧលរក្ខាលេទនា  ប្ាសចា រញ្ញា  មានអ្ន ដ្ទទររួលដ្ឹ នាាំ ។ 

 

ចចក្ក្សុលចិត្តលោយឧក្កដឋ  និង  ឱមក្  ៨ 

 ១.តិ្លហតុ្កកុសល   ឧកកដឋ   (ថ្ន ់ទី ១) =  ត្ិលហត្ុ ឧ កដ្ឋុ កដ្ឋ 

២.តិ្លហតុ្កកុសល   ឧកកដឋ   (ថ្ន ់រង)  =  ត្ិលហត្ុ ឧ កលោាម  

 ៣.តិ្លហតុ្កកុសល   ឱមក   (ថ្ន ់ទី ១)  =  ត្ិលហត្ុ ឱម ុ កដ្ឋ 

 ៤.តិ្លហតុ្កកុសល   ឱមក   (ថ្ន ់រង)  =  ត្ិលហត្ុ ឱមលក្ខម  

 ៥.ទវិលហតុ្កកុសល   ឧកកដឋ   (ថ្ន ់ទី ១)  =  ទវិលហត្ុ ឧ កដ្ឋុ កដ្ឋ 

 ៦.ទវិលហតុ្កកុសល   ឧកកដឋ   (ថ្ន ់រង)  =  ទវិលហត្ុ ឧ កលោាម   

 ៧.ទវិលហតុ្កកុសល   ឱមក   (ថ្ន ់ទី ១)  =  ទវិលហត្ុ ឱម ុ កដ្ឋ 

 ៨.ទវិលហតុ្កកុសល   ឱមក   (ថ្ន ់រង)  =  ទវិលហត្ុ ឱមលក្ខម    ។ 

ក្មមសសក្ត្តបញ្ញា  ១០ យ៉ា ង 

 ១.អត្ថ ិ  ទិននំ   យល់ថ្   ោនដដ្លលគ្ឲ្យលហើយ   មានផ្ល   ។ 

 ២.អត្ថិ   យិដឋំ   យល់ថ្   ក្ខររូជាធាំ   មានផ្ល   ។ 

 ៣.អត្ថ ិ  ហុតំ្   យល់ថ្   ក្ខររូជាត្ូច   មានផ្ល   ។ 



28            រ ៀបរ ៀងរោយ  ព្រះភកិ្ខុ  រោសល្លធម្ម  នួន សារ ៉េត (ព្រះជនម ៣៥)ថ្ងៃចន្ទ  ៩រោច  ខែក្តតកិ្  ឆ្ន ាំវក្  អដ្ឋស័ក្  រ.ស.២៥៦០, គ.ស.២០១៦ 

 

 

 

 ៤.អត្ថ ិ  សុកត្ទុកកតានំ   កមាានំ   វិបាលកា  យល់ថ្  ផ្លេិា ររស់ មម  ដដ្លលគ្លធវើលអលធវើ-
អាប្  ់មាន។ 

 ៥.អត្ថ ិ  អយំ   លោលកា   យល់ថ្   សត្វដដ្លល ើត្ នុង   លោ លនេះមាន   ។ 

 ៦.អត្ថ ិ  បលោ   លោលកា   យល់ថ្   សត្វដដ្លល ើត្ នុងលោ មខុមាន   ។ 

 ៧.អត្ថ ិ  មាតា   យល់ថ្   គ្ុណមាត្តមាន   ។ 

 ៨.អត្ថ ិ  បិតា   យល់ថ្   គ្ុណរិត្តមាន   ។ 

 ៩.អត្ថ ិ  សតាា   ឱបបាតិ្កា   យល់ថ្   រួ សត្វជាឱរាត្ិ  ាំលណើត្មាន   ។ 

 ១០.អត្ថ ិ  លោលក   សមណព្រវហេណា   សមេគគតា   សមាាបដិបន្តា   យល់ថ្   រួ សមណ-
ប្ពាហមណ៍ នុងលោ    ជាអ្ន ប្រប្រតឹ្តលអ   ប្រត្ិរត្តបិ្ត្ឹមប្ត្ូេ   ដដ្លលធវើឲ្យជា ់ចា្ស់នូេលោ លនេះ   និងលោ - 
ខាងមុខ   លោយប្ាជាាដ្៏ឧត្តមលោយខលួនឯង   លហើយសាំដដ្ងានមាន   ។ 

ឃ.របូាវចរភមិូ្  មាន ១៥ ដងួឺៈ 

របូាវចរក្សុលចិត្ត ៥ ដងួ 

១.វិត្កកវិច្ឆរបីតិ្សុលខកគគតាសហិតំ្  បឋមជ្្ានកុសលចិត្តំ  រឋមជ្ាន ុសលចិត្ត   

ប្រ រលោយអ្ងគ  ៥  គ្ឺ  េិត្ កៈ  េិចារៈ  រីត្ិ  សុខៈ  និង  ឯ គ្គត្ត  ។ 

 ២.វិច្ឆរបីតិ្សុលខកគគតាសហិតំ្  ទុតិ្យជ្្ានកុសលចិត្តំ  ទុត្ិយជ្ាន ុសលចិត្ត  ប្រ រ 

លោយអ្ងគ  ៤  គ្ ឺ េិចារៈ, រីត្ិ, សុខៈ, និង  ឯ គ្គត្ត ។ 

 ៣.បីតិ្សុលខកគគតាសហិតំ្  ត្តិ្យជ្្ានកុសលចិត្តំ  ត្ត្ិយជ្ាន ុសលចិត្ត  ប្រ រលោយ 

អ្ងគ  ៣  គ្ឺ  សុខៈ  រីត្ិ  និង  ឯ គ្គត្ត ។ 



29            រ ៀបរ ៀងរោយ  ព្រះភកិ្ខុ  រោសល្លធម្ម  នួន សារ ៉េត (ព្រះជនម ៣៥)ថ្ងៃចន្ទ  ៩រោច  ខែក្តតកិ្  ឆ្ន ាំវក្  អដ្ឋស័ក្  រ.ស.២៥៦០, គ.ស.២០១៦ 

 

 

 

 ៤.សុលខកគគតាសហិតំ្  ចតុ្ត្ថជ្្ានកុសលចិត្តំ  ចត្ុត្ថជ្ាន ុសលចិត្ត  ប្រ រលោយអ្ងគ  ២ 

គ្ឺ  សុខៈ  និង  ឯ គ្គត្ត ។ 

 ៥.ឧលបលកេកគគតាសហិតំ្  បញ្ចមជ្្ានកុសលចិត្តំ  រញ្ចមជ្ាន ុសលចិត្ត  ប្រ រលោយ 

 

អ្ងគ  ២  គ្ ឺ ឧលរក្ខា  និង  ឯ គ្គត្ត ។ 

របូាវចរវិបាក្ចិត្ត ៥ ដងួ 

 ១.វិត្កកវិច្ឆរបីតិ្សុលខកគគតាសហិតំ្  បឋមជ្្ានវិបាកចិត្តំ  រឋមជ្ានេិា ចិត្ត  
ប្រ រលោយអ្ងគ  ៥  គ្ឺ  េិត្ កៈ  េិចារៈ  រីត្ិ  សុខៈ និង  ឯ គ្គត្ត ។ 

 ២.វិច្ឆរបីតិ្សុលខកគគតាសហិតំ្  ទុតិ្យជ្្ានវិបាកចិត្តំ  ទុត្ិយជ្ានេិា ចិត្ត  ប្រ រ 

លោយអ្ងគ  ៤  គ្ ឺ េិចារៈ  រីត្ិ  សុខៈ  និង  ឯ គ្គត្ត ។ 

 ៣.បីតិ្សុលខកគគតាសហិតំ្  ត្តិ្យជ្្ានវិបាកចិត្តំ  ត្ត្ិយជ្ានេិា ចតិ្ត  ប្រ រលោយអ្ងគ  ៣  
គ្ឺ  រីត្ិ  សុខៈ  និង  ឯ គ្គត្ត ។ 

៤.សុលខកគគតាសហិតំ្  ចតុ្ត្ថជ្្ានវិបាកចិត្តំ  ចត្ុត្ថជ្ានេិា ចិត្ត  ប្រ រលោយអ្ងគ  ២   

គ្ឺ  សុខៈ  និង  ឯ គ្គត្ត ។ 

៥.ឧលបលកេកគគតាសហិតំ្  បញ្ចមជានវិបាក្ចិត្តំ   រញ្ចមជ្ានេិា ចិត្ត  ប្រ រលោយអ្ងគ  ២   

គ្ឺ ឧលរក្ខា  និង  ឯ គ្គត្ត  ។  

របូាវចរកិរិយចិត្ត ៥ ដងួ 
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 ១.វិត្កកវិច្ឆរបីតិ្សុលខកគគតាសហិតំ្  បឋមជ្្ានកិរិយចិត្តំ  រឋមជា្ន រិិយចិត្ត  ប្រ រ 
លោយអ្ងគ  ៥  គ្ ឺ េិត្ កៈ  េិចារៈ  រីត្ិ, សុខៈ  និង   ឯ គ្គត្ត ។ 

 ២.វិច្ឆរបីតិ្សុលខកគគតាសហិតំ្  ទុតិ្យជ្្ានកិរិយចិត្តំ  ទុត្ិយជ្ាន ិរិយចិត្ត  ប្រ រ 

លោយអ្ងគ  ៤  គ្ ឺ េិចារៈ  រីត្ិ សុខៈ និង  ឯ គ្គត្ត ។ 

 ៣.បីតិ្សុលខកគគតាសហិតំ្  ត្តិ្យជ្្ានកិរិយចិត្តំ  ត្ត្ិយជ្ាន ិរិយចិត្ត  ប្រ រលោយ 

អ្ងគ  ៣  គ្ឺ  រីត្ិ  សុខៈ  និង  ឯ គ្គត្ត ។ 

 ៤.សុលខកគគតាសហិតំ្  ចតុ្ត្ថជ្្ានកិរិយចិត្តំ  ចត្ុត្ថជ្ាន ិរិយចិត្ត  ប្រ រលោយអ្ងគ  ២  គឺ  

សុខៈ និង  ឯ គ្គត្ត ។ 

 ៥.ឧលបលកេកគគតាសហិតំ្  បញ្ចមជ្្ានកិរិយចិត្តំ  រញ្ចមជ្ាន ិរិយចតិ្ត  ប្រ រលោយអ្ងគ 

២  គ្ឺ  ឧលរក្ខា  និង  ឯ គ្គត្ត ។ 

វិថី របសរ់បូាវចរក្សុលចិត្ត  គៈ 

 ១.ភវងគចលន  

២.ភវងគុបលចឆទ  

៣.មលន្តោោោវជ្ជន   

 ៤.បរិកមេ 

 ៥.ឧបច្ឆរ   

៦.អនុលោម    មហា ុសលញាណសម្ែយុត្ត 

៧.លគាព្រត្ភូ 
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៨.ឈាន    គ្ឺ  រូាេចរ ុសលចិត្ត   

ភវងគបាត្   ចិត្តជាភេងគ   ។ 

អរបូជាន របស់មនទបគុ្គល (បគុ្គលអនក្ដឹងយឺត្)  គៈ 

 ១.ភវងគចលន 

        ចិត្តផ្ុត្េិថ ី

២.ភវងគុបលចឆទ  

៣.មលន្តោោោវជ្ជន 

 

 

 

៤.បរិកមេ 

 ៥.ឧបច្ឆរ 

                                  មហា ុសលឧលរក្ខាចិត្ត 

៦.អនុលោម               

 ៧.លគាព្រត្ភូ 

 ៨.បឋមារូបជ្្ាន   អាក្ខោនញ្ញាយត្ន ុសលចិត្ត 

 ៩.ភវងគបាត្    ចិត្តជាភេងគ   ។ 
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អាទិក្មមិក្អរបូជានវិថី របសត់ិក្ាបគុ្គល (អនក្ព្ត្តសដឹ់ងរហស័) 

 ១.ភវងគចលន 

                     ចិត្តផ្ុត្េិថ ី

២.ភវងគុបលចឆទ            

 ៣.មលន្តោោោវជ្ជន  

 ៤.ឧបច្ឆរ 

 ៥.អនុលោម         មហា ុសលឧលរក្ខាញាណសម្ែយុត្តចិត្ត  ២ 

 ៦.លគាព្រត្ភូ 

 ៧.បឋមារូបជ្្ាន   អាក្ខោនញ្ញាយត្ន ុសល 

   ភវងគបាត្   ចិត្តជាភេងគ   ។ 

 

អាយរុបសស់ត្ាក្នងុកំ្លណីត្លផសងៗ 

 ១.អាយុលទេត្តជាន់   ច្ឆតុ្មហាោជិ្កា   ៥០០   ឆ្នាំទិរវ   ប្ត្ូេជា   ៩   ោន   ឆ្នាំមនុស្ស   ។ 

 ២.អាយុលទេត្តជាន់   តាវត្តិង្ស   ១០០០   ឆ្នាំទិរវ   ប្ត្ូេជា   ៣៦   ោន   ឆ្នាំមនុស្ស   ។ 

 ៣.អាយុលទេត្តជាន់   យមា   ២០០០   ឆ្នាំទិរវ   ប្ត្ូេជា   ១៤៤   ោន   ឆ្នាំមនុស្ស   ។ 

 ៤.អាយុលទេត្តជាន់   តុ្សិត្   ៤០០០   ឆ្នាំទិរវ   ប្ត្ូេជា   ៥៧៦   ោន   ឆ្នាំមនុស្ស   ។ 

 ៥.អាយុលទេត្តជាន់   និមាានរតី្   ៨០០០   ឆ្នាំទិរវ   ប្ត្ូេជា   ២៣០៤   ោន   ឆ្នាំមនុស្ស   ។ 
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 ៦.អាយុលទេត្តជាន់   បរនិមេិត្វសវតី្   ១៦០០០  ឆ្នាំទិរវ   ប្ត្ូេជា  ៩២១៦  ោន  ឆ្នាំមនស្ុស   ។ 

 ៧.អាយុជាន់   ព្រព្ហេបារិសជោ   ១   ចាំលហៀង រ្ែ   គ្ឺ  យ ជអាយុ  េិេដ្តោាយិ រ្ែ   ម ដរងលចញជា   
៣  ោគ្  លចាល  ២  ោគ្  យ   ១  ោគ្   ម ជាប្រមាណទនអាយុប្រហម នុងជាន់   ប្រហមារិសជាា   លនាេះឯង  ។ 

 ៨.ព្រព្ហេបលោហិតា   មានអាយុ    នលេះេិេដ្តោាយ រ្ែ   ។ 

 ៩.មហាព្រព្ហេ   មានអាយុ   ១    រ្ែ   ។ 

 ១០.បរិតាាព្រព្ហេ   មានអាយុ   ២    រ្ែ   ។ 

 ១១.អប្បមាណាព្រព្ហេ   មានអាយុ   ៤    រ្ែ   ។ 

 ១២.អាភស្សោព្រព្ហេ   មានអាយុ   ៨    រ្ែ   ។ 

 ១៣.បរិត្តសុោព្រព្ហេ   មានអាយុ   ១៦    រ្ែ   ។ 

 ១៤.អប្បមាណសុោព្រព្ហេ   មានអាយុ   ៣២    រ្ែ   ។ 

 ១៥.សុភកិណាាព្រព្ហេ   មានអាយុ   ៦៤    រ្ែ   ។ 

 ១៦.លវហបផោព្រព្ហេ   និង   អ្សញ្ញីសត្វ   មានអាយុ   ៥០០    រ្ែ   ។ 

 ១៧.លវហាព្រព្ហេ   មានអាយុ   ១០០០    រ្ែ   ។ 

 

 ១៨.អត្ប្ាព្រព្ហេ   មានអាយុ   ២០០០    រ្ែ   ។ 

 ១៩.សុទស្ាព្រព្ហេ   មានអាយុ   ៤០០០    រ្ែ   ។ 

 ២០.សុទស្សីព្រព្ហេ   មានអាយុ   ៨០០០    រ្ែ   ។ 
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 ២១.អកនិដឋកាព្រព្ហេ   មានអាយុ   ១៦០០០    រ្ែ   ។ 

 ២២.អាកាោនញ្ញាយត្នព្រព្ហេ   មានអាយុ   ២   មឺuន   មហា រ្ែ   ។ 

 ២៣.វិញ្ញាណញ្ញាយត្នព្រព្ហេ   មានអាយុ   ៤      មឺuន   មហា រ្ែ   ។ 

 ២៤.អាកិញ្ចញ្ញាយត្នព្រព្ហេ   មានអាយុ   ៦   មឺuន   មហា រ្ែ   ។ 

 ២៥.លនវសញ្ញាន្តសញ្ញាយត្នព្រព្ហេ   មានអាយុ   ៨៤,០០០   មឺuន   មហា រ្ែ   ។ 

មហានរក្ ៨ រលតត     សត្ាតិរច្ឆា នចចក្ជា ៤ រកួ្ 

 ១.សញ្ជីវនរក    ១.អបាទតិ្រច្ឆាន  (សត្វឥត្លជើង) 

 ២.កាឡសុត្តនរក    ២.ទវិបាទតិ្រច្ឆាន  (សត្វលជើងរីរ) 

 ៣.សង្ាត្នរក    ៣.ចតុ្បាទតិ្រច្ឆាន  (សត្វលជើងរួន) 

 ៤.ចូឡលោរុវនរក    ៤.ព្ហុបាទតិ្រច្ឆាន  (សត្វលជើងលប្ចើន) 

 ៥.មហាលោរុវនរក 

 ៦.តាបននរក 

 ៧.មហាតាបននរក 

 ៨.អវចីនរក 

លព្ប្ត្ ១២ រកួ្ 

 ១.វន្តាសលព្របត្     លប្រត្ស ៊ីររស់ដដ្លលគ្ខាា ់លចញ   ។ 
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 ២.កុណបាសលព្របត្     លប្រត្ដដ្លស ៊ី ោ សរ   ។ 

 ៣.គូថខាទលព្របត្     លប្រត្ដដ្លស ៊ីឧចាារៈ   ។ 

 ៤.អគគិជលមុខលព្របត្    លប្រត្ដដ្លមានលភលើងលៅ នុងមាត្់   ។ 

 ៥.សូចិមុខលព្របត្     លប្រត្ដដ្លមានមាត្់រ ុនមជុល   ។ 

 ៦.ត្ណាិដឋិត្លព្របត្     លប្រត្ដដ្លប្ត្ូេលសច តីលាំា    លរៀត្លរៀន   ។ 

 ៧.សុនិជ្្ាមកលព្របត្    លប្រត្ដដ្លប្ត្ូេល េះលមម   ដ្ូចគ្ល់ល ើ   ។ 

 ៨.សត្ថងគលព្របត្     លប្រត្មានប្ ច    ដ្ូចក្ខាំរិត្   ។ 

 ៩.បព្វត្ងគលព្របត្     លប្រត្មានក្ខយ   ដ្ូចភនាំ   ។ 

 ១០.អជ្គរងគលព្របត្     លប្រត្មានរាងក្ខយ   ដ្ូចរស់ថ្ាន់   ។ 

 ១១.វិមានិកលព្របត្     លប្រត្មានេិមាន   ។ 

 ១២.មហិទធិកលព្របត្     លប្រត្មានឫទធិលប្ចើន   ។ 

លព្ប្ត្ ២១ រកួ្ 

 ១.អដឋិសងេលិកលព្របត្     លប្រត្ឥត្មានោច់ឈាមល ើយ   ។ 

 ២.មំសលបសីលព្របត្      លប្រត្មានរាងក្ខយ   ដ្ូចជាចាំលរៀ ោច់   ។ 

 ៣.មំសបិណឌិលព្របត្      លប្រត្មានរាងក្ខយ   ដ្ូចជាដ្ុាំោច់   ។ 

 ៤.និចឆវិបុរិសលព្របត្      លប្រត្ប្រុស   មានរាងក្ខយរ្ល   ឥត្ដស្ែ    ។ 
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 ៥.អសិលោមលព្របត្     លប្រត្មានោេលោត្ជារ់   នឹងរាងក្ខយ   ដ្ូចជាលរាម   ។ 

 ៦.សត្តិកលោមលព្របត្    លប្រត្មានលាំដរងលោត្ជារ់   នឹងរាងក្ខយ   ដ្ូចជាលរាម   ។ 

 ៧.ឧសុលោមលព្របត្     លប្រត្មានប្រួញលោត្ជារ់   នឹងរាងក្ខយ   ដ្ូចជាលរាម   ។ 

 ៨.សូចិលោមលព្របត្ទី  ១    លប្រត្មានមជុលលោត្ជារ់   នឹងរាងក្ខយ   ដ្ូចជាលរាម   ។ 

 ៩.សូចិលោមលព្របត្ទី  ២   លប្រត្មានដដ្ ប្សួច   ចា ់ខាាស់ប្ចូងប្ចាង   នារាងក្ខយ   ដ្ូចជាលរាម  ។ 

 ១០.កុមភណឌោរីលព្របត្   លប្រត្មានអ្ណឌៈ (រង)  ជាោរៈធាំរ ុនឆ្នាំង   ។ 

 ១១.គូថនិមុគគលព្របត្    លប្រត្លិចលៅ នងុរលតៅឧចាារៈ   ។ 

 ១២.គូថខាទកលព្របត្    លប្រត្ស ៊ីលាម្ក្   ។ 

 ១៣.និចឆវិត្ថីលព្របត្     លប្រត្ប្សី   មានរាងក្ខយរ្ល   ឥត្ដស្ែ    ។ 

 ១៤.មងគុលិត្ថីលព្របត្     លប្រត្ប្សី   មានរាងក្ខយអាប្  ់   គ្ួរឲ្យលខពើមល អើម   មាន លិនសអុយ   ។ 

 ១៥.ឱកិលិនីលព្របត្     លប្រត្ប្សី   មានរាងក្ខយល េះលរាល   និងលប្ោចលោយរលងើ លភលើង   ។ 

 ១៦.អសីសកព្នធលព្របត្  លប្រត្ឥត្ ា្ល មានរាងក្ខយដ្ូចោ សរោច់ ា្ល(មុខមាត្ល់ៅប្ទូង)។ 

 ១៧.ភិកេុលព្របត្     លប្រត្ភិ ខុ   មានលភលើងល េះសលនាោសលៅោ   ។ 

 ១៨.ភិកេុនីលព្របត្     លប្រត្ភិ ខុនី   មានលភលើងល េះសលនាោសលៅោ   ។ 

 ១៩.សិកេមាន្តលព្របត្    លប្រត្សិ ខមានា   មានលភលើងល េះសលនាោសលៅោ   ។ 

 ២០.ោមលណរលព្របត្    លប្រត្ោមលណរ   មានលភលើងល េះសលនាោសលៅោ   ។ 

 ២១.ោមលណរីលព្របត្    លប្រត្ោមលណរី   មានលភលើងល េះសលនាោសលៅោ   ។ 
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ក្មម ១៦ 

 ជ្នកំ   ឧបត្ថមភកំ   ឧបបីឡកំ   ឧបឃាត្កលញ្ចតិ្   កិចចវលសន   លឈាមេះថ្ មម   លរើលពាល- 

លោយ ិចច   មាន   ៤   យ៉ាង   គ្ឺៈ 

 ១.ជ្នកកមេ    មមដដ្លរដមងដត្ងដត្   លធវើឲ្យេាិ ល ើត្ល ើង   ។ 

 ២.ឧបត្ថមភកកមេ    មមដដ្លរដមងដត្ងដត្   ជួយទាំនុ រាំរងុ   ។ 

 ៣.ឧបបីឡកកមេ    មមដដ្លចូលលរៀត្លរៀន   ។ 

 ៤.ឧបឃាត្កកមេ    មមដដ្លចូលលៅក្ខត្់ផ្កាច់   ។ 

 គរុកំ   អាសននំ   អាចិណណំ   កដតាាកមេលញ្ចតិ្   លរើលពាលលោយលាំោរ់ទនក្ខរឲ្យផ្ល  មាន  ៤ 

យ៉ាង   គ្ឺៈ 

 ១.គរុកកមេ    មមយ៉ាងធៃន់   ដដ្ល មមដ្ទទៗ   មិនអាចហាមាន   ។ 

 ២.អាសននកមេ    មមដដ្លានលធវើលៅលរលជិត្ោារ់   ។ 

 ៣.អាចិណណកមេ    មមដដ្លានសន្សាំលរឿយៗ   ជានិចច   ។ 

 ៤.កដតាាកមេ    មមដដ្លានលធវើលមមប្រមាណ  លប្ៅអ្ាំរី មម  ៣  ខាងលដ្ើម  ឬ  
 មមដដ្លធាារ់លធវើលហើយ នុងអ្ត្ីត្ភរ   ។ 

 ទិដឋធមេលវទនីយំ   ឧបបជ្ជលវទនីយំ   អបោបរិយលវទនីយំ   អលហាសិកមេលញ្ចតិ្   
បាកកាលវលសន   ចតាារ ិ  កមាានិ   ន្តម   លរើលពាលលោយក្ខល នុងក្ខរឲ្យផ្ល   មាន   ៤   យ៉ាង  គ្ឺៈ 
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 ១.ទិដឋធមេលវទនីយកមេ    មមដដ្លឲ្យផ្ល នងុរចចរុ្ែននជាត្ិ   ។ 

 ២.ឧបបជ្ជលវទនីយកមេ    មមដដ្លឲ្យផ្ល នុងជាត្ិទី   ២   ។  

 

 

៣.អបោបរិយលវទនីយកមេ    មមដដ្លឲ្យផ្ល នុងជាត្ិទី   ៣   ជាលដ្ើម  រហូត្ដ្ល់ប្រេះនិពាាន   ។ 

៤.អលហាសិកមេ    មមដដ្លមិនឲ្យផ្ល   ។ 

 ត្ថា   អកុសលំ   កាមវចរកុសលំ   រូបាវចរកុសលំ   អរូបាវចរកុសលលញ្ចតិ្   
បាកដ្ឋានវលសន   លរើលពាលលោយអ្ាំណាច   ទនឋាន នុងក្ខរឲ្យផ្ល   មាន   ៤   យ៉ាង   គ្ឺៈ 

 ១.អកុសលកមេ   ានដ្ល់អ្ ុសលលចត្នា   ១២   ។ 

 ២.កាមាវចរកុសលកមេ   ានដ្ល់មហា ុសលលចត្នា   ៨   ។ 

 ៣.រូបាវចរកុសលកមេ   ានដ្ល់រូាេចរ សុលលចត្នា   ៥   ។ 

 ៤.អរូបាវចរកុសលលចត្ន្ត   ានដ្ល់អ្រូាេចរ ុសលលចត្នា   ៤   ។ 

ច.លោក្តុ្តរភមិូោន ៤០ ដងួៈ 

ក-ម្គគចិត្ត ២០ ដងួឺៈ 

លសាត្តបតិតមគ្គជានចិត្ត ៥ ដងួ 

 ១.វិត្កកវិច្ឆរបីតិ្សុលខកគគតាសហិតំ្   បឋមជ្្ានលោតាបត្តិមគគចិត្តំ   រឋមជ្ានលោ-. 

ត្តរត្តិចិត្ត   ប្រ រលោយ  េិត្ កៈ   េិចារៈ  រីត្ិ   សុខៈ   និង   ឯ គ្គត្ត   ។ 
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 ២.វិច្ឆរបីតិ្សុលខកគគតាសហិតំ្   ទុតិ្យជ្្ានលោតាបត្តិមគគចិត្តំ   ទុត្ិយជ្ានលោត្តរត្តិ- 

មគ្គចតិ្ត   ប្រ រលោយ   េិចារៈ   រីត្ិ   សុខៈ   និង   ឯ គ្គត្ត   ។ 

៣.បីតិ្សុលខកគគតាសហិតំ្   ត្តិ្យជ្្ានលោតាបត្តិមគគចិត្តំ   ត្ត្ិយជ្ានលោត្តរត្តិមគ្គចិត្ត 

ប្រ រលោយ   រីត្ិ   សុខៈ   និង   ឯ គ្គត្ត   ។ 

 ៤.សុលខកគគតាសហិតំ្   ចតុ្ត្ថជ្្ានលោតាបត្តិមគគចិត្តំ   ចត្ុត្ថជ្ានលោត្តរត្តិមគ្គចិត្ត   
ប្រ រលោយ   សុខៈ   និង   ឯ គ្គត្ត   ។ 

 

៥.ឧលបលកេកគគតាសហិតំ្   បញ្ចមជ្្ានលោតាបត្តិមគគចិត្ត ំ  រញ្ចមជ្ានលោត្តរត្តិមគ្គចិត្ត 

ប្រ រលោយ   ឧលរក្ខា   និង   ឯ គ្គត្ត   ។ 

សក្ោគ្នមិមគ្គជានចិត្ត ៥ ដងួ 

 ១.វិត្កកវិច្ឆរបីតិ្សុលខកគគតាសហិតំ្   បឋមជ្្ានសកោគាមិមគគចិត្តំ   រឋមជ្ានស - 

ោគ្នមិមគ្គចិត្ត   ប្រ រលោយ   េិត្ កៈ   េិចារៈ   រីត្ិ   សុខៈ   និង   ឯ គ្គត្ត   ។ 

 ២.វិច្ឆរបីតិ្សុលខកគគតាសហិតំ្   ទុតិ្យជ្្ានសកោគាមិមគគចិត្តំ   ទុត្ិយជ្ានស ោគ្ន- 

មិមគ្គចិត្ត   ប្រ រលោយ   េិចារៈ   រីត្ិ   សុខៈ   និង   ឯ គ្គត្ត   ។ 

៣.បីតិ្សុលខកគគតាសហិតំ្   ត្តិ្យជ្្ានសកោគាមិមគគចិត្តំ   ត្ត្ិយជ្ានស ោគ្នមិមគ្គ- 

ចិត្ត   ប្រ រលោយ   រីត្ិ   សុខៈ   និង   ឯ គ្គត្ត   ។ 

 ៤.សុលខកគគតាសហិតំ្   ចតុ្ត្ថជ្្ានសកោគាមិមគគចិត្តំ   ចត្ុត្ថជ្ានស ោគ្នមិមគ្គចតិ្ត   
ប្រ រលោយ   សុខៈ   និង   ឯ គ្គត្ត   ។ 
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 ៥.ឧលបលកេកគគតាសហិតំ្   បញ្ចមជ្្ានសកោគាមិមគគចិត្តំ   រញ្ចមជ្ានស ោគ្នមិមគ្គចិត្ត 

ប្រ រលោយ   ឧលរក្ខា   និង   ឯ គ្គត្ត   ។ 

អន្នគ្នមិមគ្គជានចិត្ត ៥ ដងួ 

 ១.វិត្កកវិច្ឆរបីតិ្សុលខកគគតាសហិតំ្   បឋមជ្្ានអន្តគាមិមគគចិត្តំ  រឋមជ្ានអ្នាគ្នមិ. 

មគ្គចតិ្ត   ប្រ រលោយ   េិត្ កៈ   េិចារៈ   រីត្ិ   សុខៈ   និង   ឯ គ្គត្ត   ។ 

២.វិច្ឆរបីតិ្សុលខកគគតាសហិតំ្   ទុតិ្យជ្្ានអន្តគាមិមគគចិត្តំ   ទុត្ិយជ្ានអ្នាគ្នមិមគ្គ- 

ចិត្ត   ប្រ រលោយ   េិចារៈ   រីត្ិ   សុខៈ   និង   ឯ គ្គត្ត   ។ 

 

៣.បីតិ្សុលខកគគតាសហិតំ្   ត្តិ្យជ្្ានអន្តគាមិមគគចិត្តំ   ត្ត្ិយជ្ានអ្នាគ្នមិមគ្គចតិ្ត    

ប្រ រលោយ   រីត្ិ   សុខៈ   និង   ឯ គ្គត្ត   ។ 

 ៤.សុលខកគគតាសហិតំ្   ចតុ្ត្ថជ្្ានអន្តគាមិមគគចិត្តំ   ចត្ុត្ថជ្ានអ្នាគ្នមិមគ្គចិត្ត   
ប្រ រលោយ   សុខៈ   និង   ឯ គ្គត្ត   ។ 

 ៥.ឧលបលកេកគគតាសហិតំ្   បញ្ចមជ្្ានអន្តគាមិមគគចិត្តំ   រញ្ចមជ្ានអ្នាគ្នមិមគ្គចិត្ត   
ប្រ រលោយ   ឧលរក្ខា   និង   ឯ គ្គត្ត  ។ 

អរហត្តមគ្គជានចិត្ត ៥ ដងួ 

 ១.វិត្កកវិច្ឆរបីតិ្សុលខកគគតាសហិតំ្   បឋមជ្្ានអរហត្តមគគចិត្តំ   រឋមជ្ានអ្រហត្តមគ្គ 

ចិត្ត   ប្រ រលោយ   េិត្ កៈ   េិចារៈ   រីត្ិ   សុខៈ   និង   ឯ គ្គត្ត   ។ 

២.វិច្ឆរបីតិ្សុលខកគគតាសហិតំ្   ទុតិ្យជ្្ានអរហត្តមគគចិត្តំ   ទុត្ិយជ្ានអ្រហត្តមគ្គចិត្ត 



41            រ ៀបរ ៀងរោយ  ព្រះភកិ្ខុ  រោសល្លធម្ម  នួន សារ ៉េត (ព្រះជនម ៣៥)ថ្ងៃចន្ទ  ៩រោច  ខែក្តតកិ្  ឆ្ន ាំវក្  អដ្ឋស័ក្  រ.ស.២៥៦០, គ.ស.២០១៦ 

 

 

 

ប្រ រលោយ   េិចារៈ   រីត្ិ   សុខៈ   និង   ឯ គ្គត្ត   ។ 

 ៣.បីតិ្សុលខកគគតាសហិតំ្   ត្តិ្យជ្្ានអរហត្តមគគចិត្តំ   ត្ត្ិយជ្ានអ្រហត្តមគ្គចតិ្ត   ប្រ រ 

លោយ   រីត្ិ   សុខៈ   និង   ឯ គ្គត្ត   ។ 

 ៤.សុលខកគគតាសហិតំ្   ចតុ្ត្ថជ្្ានអរហត្តមគគចិត្តំ   ចត្ុត្ថជ្ានអ្រហត្តមគ្គចិត្ត   ប្រ រលោយ 

សុខៈ   និង   ឯ គ្គត្ត   ។ 

 ៥.ឧលបលកេកគគតាសហិតំ្   បញ្ចមជ្្ានអរហត្តមគគចិត្តំ   រញ្ចមជ្ានអ្រហត្តមគ្គចិត្ត    

ប្រ រលោយ   ឧលរក្ខា   និង   ឯ គ្គត្ត   ។ 

 

 

 

ខ-ផលជ្ឈានចិត្ត ២០ ដងួឺៈ 

លសាត្តបតិតផលជានចិត្ត ៥ ដងួ 

 ១.វិត្កកវិច្ឆរបីតិ្សុលខកគគតាសហិតំ្   បឋមជ្្ានលោតាបត្តិផលចិត្តំ   រឋមជ្ានលោត្ត 

រត្តិផ្លចតិ្ត   ប្រ រលោយ    េិត្ កៈ   េិចារៈ   រីត្ិ   សុខៈ  និង    ឯ គ្គត្ត   ។ 

២.វិច្ឆរបីតិ្សុលខកគគតាសហិតំ្   ទុតិ្យជ្្ានលោតាបត្តិផលចិត្តំ   ទុត្ិយជ្ានលោត្តរត្តិ 

ផ្លចិត្ត   ប្រ រលោយ   េិចារៈ   រីត្ិ   សុខៈ   និង   ឯ គ្គត្ត   ។ 

 ៣.បីតិ្សុលខកគគតាសហិតំ្   ត្តិ្យជ្្ានលោតាបត្តិផលចិត្តំ  ត្ត្ិយជ្ានលោត្តរត្តិផ្លចិត្ត 



42            រ ៀបរ ៀងរោយ  ព្រះភកិ្ខុ  រោសល្លធម្ម  នួន សារ ៉េត (ព្រះជនម ៣៥)ថ្ងៃចន្ទ  ៩រោច  ខែក្តតកិ្  ឆ្ន ាំវក្  អដ្ឋស័ក្  រ.ស.២៥៦០, គ.ស.២០១៦ 

 

 

 

ប្រ រលោយ   រីត្ិ   សុខៈ   និង   ឯ គ្គត្ត   ។ 

 ៤.សុលខកគគតាសហិតំ្   ចតុ្ត្ថជ្្ានលោតាបត្តិផលចិត្តំ   ចត្ុត្ថជ្ានលោត្តរត្តិផ្លចតិ្ត    

ប្រ រលោយ   សុខៈ   និង   ឯ គ្គត្ត   ។ 

៥.ឧលបលកេកគគតាសហិតំ្   បញ្ចមជ្្ានលោតាបត្តិផលចិត្តំ   រញ្ចមជ្ានលោត្តរត្តផិ្លចិត្ត 

ប្រ រលោយ   ឧលរក្ខា   និង   ឯ គ្គត្ត   ។ 

សក្ោគ្នមិផលជានចិត្ត ៥ ដងួ 

 ១.វិត្កកវិច្ឆរបីតិ្សុលខកគគតាសហិតំ្   បឋមជ្្ានសកោគាមិផលចិត្តំ  រឋមស ោគ្នមិ
ជ្ានចិត្ត   ប្រ រលោយ   េិត្ កៈ   េិចារៈ   រីត្ិ   សុខៈ   និង   ឯ គ្គត្ត   ។ 

 ២.វិច្ឆរបីតិ្សុលខកគគតាសហិតំ្   ទុតិ្យជ្្ានសកោគាមិផលចិត្តំ   ទុត្ិយជ្ានស ោគ្ន
មិផ្លចិត្ត   ប្រ រលោយ   េិចារៈ   រីត្ិ   សុខៈ   និង   ឯ គ្គត្ត   ។ 

 ៣.បីតិ្សុលខកគគតាសហិតំ្   ត្តិ្យជ្្ានសកោគាមិផលចិត្តំ   ត្ត្ិយជ្ានស ោគ្នមិផ្ល 

ចិត្ត   ប្រ រលោយ   រីត្ិ   សុខៈ   និង   ឯ គ្គត្ត   ។ 

 

៤.សុលខកគគតាសហិតំ្   ចតុ្ត្ថជ្្ានសកោគាមិផលចិត្តំ   ចត្ុត្ថជ្ានស ោគ្នមិផ្លចិត្ត 

ប្រ រលោយ   សុខៈ   និង   ឯ គ្គត្ត   ។ 

 ៥.ឧលបលកេកគគតាសហិតំ្   បញ្ចមជ្្ានសកោគាមិផលចិត្តំ  រញ្ចមជ្ានស ោគ្នមិផ្លចិត្ត 

ប្រ រលោយ   ឧលរក្ខា   និង   ឯ គ្គត្ត   ។ 

អន្នគ្នមិផលជានចិត្ត ៥ ដងួ 



43            រ ៀបរ ៀងរោយ  ព្រះភកិ្ខុ  រោសល្លធម្ម  នួន សារ ៉េត (ព្រះជនម ៣៥)ថ្ងៃចន្ទ  ៩រោច  ខែក្តតកិ្  ឆ្ន ាំវក្  អដ្ឋស័ក្  រ.ស.២៥៦០, គ.ស.២០១៦ 

 

 

 

 ១.វិត្កកវិច្ឆរបីតិ្សុលខកគគតាសហិតំ្   បឋមជ្្ានអន្តគាមិផលចិត្តំ   រឋមជា្នអ្នាគ្ន 

មិផ្លចិត្ត   ប្រ រលោយ   េិត្ កៈ   េិចារៈ   រីត្ិ   សុខៈ   និង   ឯ គ្គត្ត   ។ 

 ២.វិច្ឆរបីតិ្សុលខកគគតាសហិតំ្   ទុតិ្យជ្្ានអន្តគាមិផលចិត្តំ  ទុត្ិយជ្ានអ្នាគ្នមិផ្ល 

ចិត្ត   ប្រ រលោយ   េិចារៈ   រីត្ិ   សុខៈ   និង   ឯ គ្គត្ត   ។ 

៣.បីតិ្សុលខកគគតាសហិតំ្   ត្តិ្យជ្្ានអន្តគាមិផលចិត្តំ   ត្ត្ិយជ្ានអ្នាគ្នមិផ្លចិត្ត 

ប្រ រលោយ   រីត្ិ   សុខៈ   និង   ឯ គ្គត្ត   ។ 

 ៤.សុលខកគគតាសហិតំ្   ចតុ្ត្ថជ្្ានអន្តគាមិផលចិត្តំ   ចត្ុត្ថជ្ានអ្នាគ្នមិផ្លចិត្ត   
ប្រ រលោយ   សុខៈ   និង   ឯ គ្គត្ត   ។ 

 ៥.ឧលបលកេកគគតាសហិតំ្   បញ្ចមជ្្ានអន្តគាមិផលចិត្តំ   រញ្ចមជ្ានអ្នាគ្នមិផ្លចតិ្ត 

ប្រ រលោយ   ឧលរក្ខា   និង   ឯ គ្គត្ត   ។ 

អរហត្តផលជានចិត្ត ៥ ដងួ 

 ១.វិត្កកវិច្ឆរបីតិ្សុលខកគគតាសហិតំ្   បឋមជ្្ានអរហត្តផលចិត្តំ  រឋមជ្ានអ្រហត្តផ្ល 

ចិត្ត   ប្រ រលោយ   េិត្ កៈ   េិចារៈ   រីត្ិ   សុខៈ   និង   ឯ គ្គត្ត   ។ 

 

២.វិច្ឆរបីតិ្សុលខកគគតាសហិតំ្   ទុតិ្យជ្្ានអរហត្តផលចិត្តំ   ទុត្ិយជ្ានអ្រហត្តផ្លចិត្ត 

ប្រ រលោយ   េិចារៈ   រីត្ិ   សុខៈ   និង   ឯ គ្គត្ត   ។ 

 ៣.បីតិ្សុលខកគគតាសហិតំ្   ត្តិ្យជ្្ានអរហត្តផលចិត្តំ   ត្ត្ិយជ្ានអ្រហត្តផ្លចតិ្ត   
ប្រ រលោយ   រីត្ិ   សុខៈ   និង   ឯ គ្គត្ត   ។ 



44            រ ៀបរ ៀងរោយ  ព្រះភកិ្ខុ  រោសល្លធម្ម  នួន សារ ៉េត (ព្រះជនម ៣៥)ថ្ងៃចន្ទ  ៩រោច  ខែក្តតកិ្  ឆ្ន ាំវក្  អដ្ឋស័ក្  រ.ស.២៥៦០, គ.ស.២០១៦ 

 

 

 

 ៤.សុលខកគគតាសហិតំ្   ចតុ្ត្ថជ្្ានអរហត្តផលចិត្តំ   ចត្ុត្ថជ្ានអ្រហត្តផ្លចិត្ត  ប្រ រលោយ 

សុខៈ   និង   ឯ គ្គត្ត   ។ 

 ៥.ឧលបលកេកគគតាសហិតំ្   បញ្ចមជ្្ានអរហត្តផលចិត្តំ   រញ្ចមជ្ានអ្រហត្តផ្លចតិ្ត   ប្រ រ 

លោយ   ឧលរក្ខា   និង   ឯ គ្គត្ត   ។ 

អរបូាវចរចិត្ត របសព់្រេះអរហនត លក្តត្ 

 ១.ភវងគចលន 

          ចិត្តផ្ុត្េិថី    

 ២.ភវងគុបលចឆទ 

 ៣.មលន្តោោោវជ្ជន 

 ៤.បរិកមេ 

 ៥.ឧបច្ឆរ 

      មហា ិរិយឧលរក្ខាញាណសម្ែយុត្តចិត្ត  ២    

៦.អនុលោម            

 ៧.លគាព្រត្ភូ 

 ៨.អរូបាវចរកិរិយចិត្ត 

 

ភវងគបាត្   ចិត្តជាភេងគ  ។ 



45            រ ៀបរ ៀងរោយ  ព្រះភកិ្ខុ  រោសល្លធម្ម  នួន សារ ៉េត (ព្រះជនម ៣៥)ថ្ងៃចន្ទ  ៩រោច  ខែក្តតកិ្  ឆ្ន ាំវក្  អដ្ឋស័ក្  រ.ស.២៥៦០, គ.ស.២០១៦ 

 

 

 

លោកិយឈានសោបតិតវិថី ២ យ៉ា ង 

 ១.អាទិកមេិកឈានវិថីរបស់មនទបុគគលជទន្តាភិញ្ញា  (ប្ត្តស់ដ្ឹងយឺត្)   មានក្ខមជេ័ន  ល ើត្  
៤  ខណៈ  មាន  ៦  េិថីៈ 

 1-ភវងគចលន   ១  ខណៈ   ផ្ុត្េិថ ី

 2-ភវងគុបលចឆទ   ១   ខណៈ   ផ្ុត្េិថ ី

 3-មលន្តោោោវជ្ជន    ១  ខណៈ   ផ្ុត្េិថី 

4-បរិកមេ   ១  ខណៈ   ជាេិថីទី  ២ 

 5-ឧបច្ឆរ   ១   ខណៈ   ជាេិថីទី  ៣ 

 6-អនុលោម    ១  ខណៈ   ជាេិថីទី  ៤ 

 7-លគាព្រត្ភូ   ១   ខណៈ   ជាេិថីទី   ៥ 

 8-ឈាន    ១   ខណៈ   ជាេិថីទី   ៦ 

 ភវងគបាត្   ប្រប្រឹត្តលៅ នុងប្ ដសទនភេងគ   ។ 

 ២.អាទិកមេិកឈានវិថី   របស់តិ្កេបុគគលជខិប្ាភិញ្ញា   (ប្ត្តស់ដ្ឹងរហ័ស)   មានក្ខមជេ័ន   
ល ើត្   ៣  ខណៈ   (មិនមានររ ិមម)   មានេិថីល ើត្ាន  ៥  េិថីៈ 

 1-ភវងគចលន   ១   ខណៈ   ផ្ុត្េិថ ី

 2-ភវងគុបលចឆទ   ១   ខណៈ   ផ្ុត្េិថី    

 3-មលន្តោោោវជ្ជន   ១   ខណៈ   ជាេិថីទី   ១ 

 4-ឧបច្ឆរ    ១   ខណៈ   ជាេិថីទី  ២ 
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5-អនុលោម   ១   ខណៈ   ជាេិថីទី   ៣ 

 6-លគាព្រត្ភូ   ១   ខណៈ   ជាេិថីទី  ៤ 

 7-ឈាន    ១   ខណៈ   ជាេិថីទី   ៥ 

 ភវងគបាត្  ប្រប្រឹត្តលៅ នុងប្ ដសទនភេងគ   ។ 

លោក្តុ្តរវិថី  ោន  ២  យ៉ា ង 

១.មគគវិថីរបស់មនទបុគគល  មានវិថីព្រតាស់ដឹងលកើត្បាន   ៧   វិថីឺៈ 

 1-ភវងគចលន   ១   ខណៈ   ផ្ុត្េិថ ី

2-ភវងគុបលចឆទ   ១   ខណៈ  ផ្ុត្េិថី 

 3-មលន្តោោោវជ្ជន   ១   ខណៈ   ផ្ុត្េិថី   ១   

 4-បរិកមេ   ១   ខណៈ   ជាេិថីចិត្តទី   ២ 

 5-ឧបច្ឆរ   ១   ខណៈ   ជាេិថីចិត្តទី   ៣ 

 6-អនុលោម   ១   ខណៈ   ជាេិថីចិត្តទី   ៤  

 7-លគាព្រត្ភូ    ១   ខណៈ   ជាេិថីចិត្តទី   ៥ 

 8-មគគ   ១   ខណៈ    ជាេិថីចិត្តទី   ៦ 

 9-10-ផល    ២   ខណៈ   ជាេិថីចិត្តទី   ៧ 

 ភវងគបាត្   ចិត្តប្រប្រឹត្តលៅ នងុប្ ដសទនភេងគ   ។ 
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២.វិថីរបស់តិ្កេបុគគល   អនកព្រតាស់ដឹងរហ័សឺៈ 

 1-ភវងគចលន   ១   ខណៈ   ចិត្តផ្ុត្េិថ ី

 

2-ភវងគុបលចឆទ   ១   ខណៈ   ចិត្តផ្ុត្េថិ ី

 3-មលន្តោោោវជ្ជន   ១   ខណៈ   ជាេិថីទី   ១ 

 4-ឧបច្ឆរ   ១   ខណៈ   ជាេិថីទី   ២   

 5-អនុលោម   ១   ខណៈ   ជាេិថីទី   ៣ 

 6-លគាព្រត្ភូ   ១   ខណៈ   ជាេិថីទី   ៤ 

 7-មគគ   ១   ខណៈ   ជាេិថីទី   ៥ 

 8-10-ផល    ៣   ខណៈ   ជាេិថីទី   ៦ 

ភវងគបាត្   ចិត្តផ្ុត្េិថី   ។ 

ផលសមាបត្តិ  ៤  ព្របលភទ 

 ១.ផលសមាបត្តិ   ររស់ប្រេះលោត្តរនន 

 ២.ផលសមាបត្ត ិ  ររស់ប្រេះស ោគ្នមិ 

 ៣.ផលសមាបត្តិ   ររស់ប្រេះអ្នាគ្នមិ 

 ៤.ផលសមាបត្តិ   ររស់ប្រេះអ្រហនត 

 ផ្លសមារត្តិនីមួយៗ   មាន   ៥  យ៉ាង   លោយអ្ាំណាចទនឈាន   ៥   មានរឋមជា្នជាលដ្ើម   លទើរ 
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ជាផ្លចិត្ត   រួម   ២០  ។   ផ្លសមារត្តិេិថីលនេះ   ល ើត្ាន នុងររូភមូិ   ក្ខមភូមិ   ដត្ នុងអ្រូរភូមិ   មិនមាន   
លោត្តរត្តិផ្លេិថី    នុងសុោោវាសភូមិ   មិនមានលោត្តរត្តិផ្លេិថី   និងមនិមានស ោគ្នមិផ្លេិថីល ើត្ល ើង 

លប្ពាេះជាភូមិររស់ប្រេះអ្នាគ្នមី   ។ 

  នុងផ្លសមារត្តិេិថលីនាេះ   ឧរចារសមាធិជេ័ន   ដដ្លល ើត្ល ើង   ៣   ឬ   ៤   ខណៈ   លៅថ្   
អ្នុលោមញាណររស់ផ្លសមារត្តិ   មិនលៅថ្   លគ្នប្ត្ភូ   សូម្ែី នុងគ្មពីរមហារោាន    ៏ប្រេះសមពុទធប្ត្តស់ថ្ 

 

អ្នុលោមររស់ប្រេះអ្រហនត  (ជារចច័យ)   ទនផ្លសមារត្តិ   លោយអ្ននតររ្ែចច័យ   អ្នុលោមររស់រួ លស ខរុគ្គ. 

ល   (ជារចច័យ)   ទនផ្លសមារត្តិ   លោយអ្ននតររ្ែចច័យ  ដ្ូលចនេះ   ។   អ្នុលោម   ៣   ឬ   ៤   ជេ័នលនាេះ   
មានស ា្រជាអារមមណ៍លផ្្សងអ្ាំរីមគ្គេិថី   អាេជជនររស់មគ្គចតិ្ត   គ្ឺ   លគ្នប្ត្ភូ   មានប្រេះនិពាានជាអារមមណ៍      
លប្ពាេះ នុងមគ្គេថិី   ជាេិថីលធវើឲ្យសត្វផ្តុ្ទ ុខ   ចាំដណ ផ្លសមារត្តិេិថី   ជាេិថីររស់ប្រេះអ្រិយៈដដ្លរនួសមៃាំ   លដ្ើម្ែ ី

លៅជាសុខ    នុងរចចុរ្ែននភរលនេះរ លុណា្ណេះ   ផ្លចិត្ត នងុមគ្គេិថីលនាេះ   មិនលៅថ្   ផ្លសមារត្តិ   លប្ពាេះមិនមាន 

ររិ មម   និងផ្លចិត្តលនាេះល ើត្ល ើង   ២   ឬ   ៣   ខណៈ   លោយអ្ាំណាចអានុោរទនមគ្គ  ដត្ផ្លសមារត្តិលនេះ 

មិនជារ់នងឹអ្រិយមគ្គ   លប្ពាេះមានររិ មម   លោយចាំលពាេះលទើរល ើត្ល ើង   ផ្លសមារត្តិ   ៏គ្ឺ   ផ្លជេ័នដដ្លល ើត្ 

ត្ជារ់គ្នននុ េះឯង   ។ 

របូវិថីនិលរាធសោបតិត 

  នុងេិថនីិលរាធសមារត្តិលនាេះ   មានលនេសញ្ញានាសញ្ញាយត្នជ្ាន   ល ើត្ល ើងមនុ   ដ្ូចវារៈេិថី   ត្លៅៈ 

 ១.ភវងគចលន   ១   ខណៈ   ផ្ុត្េិថី 

 ២.ភវងគុបលចឆទ   ១   ខណៈ   ផ្ុត្េិថ ី
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 ៣.មលន្តោោោវជ្ជន   ១   ខណៈ   ១   េិថី 

 ៤.បរិកមេ   ១   ខណៈ   ១   េិថី 

 ៥.ឧបច្ឆរ    ១   ខណៈ   ១   េិថី 

 ៦.អនុលោម    ១   ខណៈ   ១   េិថី 

 ៧.លគាព្រត្ភូ   ១   ខណៈ   ១   េិថី 

 ៨-៩-លនវសញ្ញា   ២   ខណៈ   ១   េិថី   

 ១០.និលោធ   រលត្់សញ្ញា   លេទនា   (មិនមានចតិ្ត) 

 

១១.ផលចិត្ត   ១   ខណៈ   ១   េិថី   (លចញចា និលរាធ) 

 ១២.ភវងគបាត្   ប្រប្រឹត្តលៅ នុងភេងគត្តមលដ្ើម   ។ 

វិសទុធិ  ៧ 

 ១.សីលវិសុទធិ    ររិសុទធិលោយសីល  ។ 

 ២.ចិត្តវិសុទធិ    ររិសុទធិលោយចិត្ត   ។ 

 ៣.ទិដឋិវិសុទធិ   ររិសុទធិលោយទិដ្ឋិ   ។ 

 ៤.កង្ខាវិត្រណវិសុទធិ   ររិសុទធិលប្ពាេះឈាន នលងលសច តីសង្ស័យោាំង  ១៦   ។ 

៥.មគាាមគគញ្ញាណទស្សនវិសុទធិ    ររិសុទធិទនមគ្គញ្ញាណទស្សន   ។ 

 ៦.បដិបោញាណទស្សនវិសុទធិ   ររិសុទធិទនរដ្រិោញាណទស្សន   ។ 
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 ៧.ញាណទស្សនវិសុទធិ   ររិសុទធិទនញាណទស្សន   ។ 

វិបសសន្នញាណ   ១៦ 

 ១.ន្តមរូបបរិលចឆទញាណ   ក្ខរដ្ឹង នុងក្ខរដច នាមរូរ   ។ 

 ២.ន្តមរូបបចចយបរិគគហញាណ   ក្ខរដ្ឹងរចច័យររស់នាមរូរ   ។ 

 ៣.សមេសនញ្ញាណ   ក្ខរល ើញនាមរូរ   សថិត្លៅ នុងទប្ត្ល ខណ៍  ។ 

 ៤.ឧទយព្វញ្ញាណ   ល ើញនាមរូរល ើត្រលត្់   ។ 

 ៥.ភងគញ្ញាណ   ល ើញនាមរូររលត្់លៅៗ   ។ 

 ៦.ភយតូ្បដ្ឋានញ្ញាណ   ល ើញនាមរូររលត្់លៅ   ជាភ័យ   ។ 

 ៧.អាទីនវញ្ញាណ   ល ើញនាមរូររលត្់លៅៗ   ជាទុ ខ   ជាលោស   ។ 

 

៨.និព្វិោញាណ   ល ើញនាមរូររលត្់លៅៗ   គ្ួរលនឿយណាយ   ។ 

 ៩.មុញ្ជិតុ្កម្យតាញាណ   ល ើញនាមរូររលត្់លៅៗ   ប្ាថ្ននឹងរត្់លជៀសឲ្យផ្តុ្   ។ 

 ១០.បដិសង្ខាញាណ   ល ើញនាមរូរល ើត្រលត្់លៅៗ   រ ផ្លូេរត្់លចាល   ។ 

 ១១.សង្ខារុលបកាាញាណ   ល ើញនាមរូររលត្់លៅៗ   រ ផ្លូេរត្់   រត្់មិនផ្ុត្   លៅប្រលងើយៗ   ។ 

 ១២.អនុលោមញាណ  ល ើញនាមរូមរលត្់លៅៗ  មាន មាាាំងលលើសល ើង  ត្តមអ្ាំណាចររស់
អ្រិយសចច   ។ 

 ១៣.លគាព្រត្ភូញាណ   ដ្ឹងប្រេះនិពាាន   អាចទមាាយលគ្នប្ត្រុថុជជន   ។ 
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 ១៤.មគគញ្ញាណ 

១៥.ផលញ្ញាណ 

 ១៤.បចចលវកេណញ្ញាណ   ញាណល ើត្ល ើង   រិចារណាល ើញ   មគ្គ   ផ្ល   និពាាន   
 ិលលសដដ្លសល់   និង    ិលលសដដ្លលេះលហើយ   ។ 

វិបសសនបូកិលលស  ១០ 

 ១.ឱោលោ   រសមីភលឺោាង   ល ើត្ល ើងអ្ាំរី   េិរស្សនា   ។    

 ២.បីតិ្   លសច តីដ អត្ក្ខយ   ដ អត្ចិត្ត   ល ើត្ល លៀេក្ខា   ជាងអ្ាំរីមុន   ។ 

 ៣.បស្សទធិ   លសច តីរមាារ់ក្ខយ   រមាារ់ចិត្ត   ល ើត្ល លៀេក្ខា   ជាងអ្ាំរីមនុ   ។ 

 ៤.អធិលមាលកាា   សទធិគនទីយ៍យងចុេះ   មាន មាាាំងល លៀេក្ខា   ។ 

 ៥.បគគលហា   រ្ាយមល លៀេក្ខា   អាចឲ្យសលប្មចសមមរ្ែធាន   ។ 

 ៦.សុខំ   លសច តីសុខល ើត្ឧត្តមទប្ ដលង   ។ 

 ៧.ញាណំ   រញ្ញា នុងប្គ្នលនាេះ   ល ើត្ល លៀេក្ខា   ដ្ូចប្រេះខនធដ េេជីរៈ   ររស់ប្រេះអ្ប្មិគនាាធរិាជ   ។ 

 

៨.ឧបដ្ឋានំ   សត្ិចូលលៅត្តាំងមាាំមួន   ល លៀេក្ខាល ើត្ជាសត្ិរ្ែោាន   ។ 

 ៩.ឧលបកាា   ឧលរក្ខាល ើត្ល លៀេក្ខា   ជាឧលរក្ខាសលមាោជ្ឈងគ   ។ 

 ១០.និកនតិ   លសច តីប្ាថ្ន   គ្ ឺ  សុខុមត្ណាា   ឲ្យលយគ្នេចរ   មានលសច តីលប្ត្ អ្រ នុងររូនិមតិ្ត   ។ 

លហត្នំុ្នឲ្យលក្តត្ លោភៈ ោន ៤ យ៉ា ងៈ 
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 ១.លោភបរិវារកមេបដិសនធិកតា   រដ្ិសនធិលោយ មម   ដដ្លមានលោភៈជាររិវារ   ។ 

 ២.លោភឧស្សននភវលតាចវនតា   ចុត្ិម អ្ាំរីភរ  ដដ្លមានលោភៈលប្ចើន   ។ 

 ៣.ឥដ្ឋារមេណសមាលយលគា   ានប្រសរ់ជាមួយនឹងអារមមណ៍   ដដ្លលអៗលរឿយៗ   ។ 

៤.អស្ាទទស្សនំ   ានល ើញររស់  ដដ្លជាទីលរញចិត្ត   ។ 

លហត្នំុ្នឲ្យលក្តត្មិច្ឆា ទិដឋិ ោន  ៥  យ៉ា ងៈ 

 ១.សស្សត្ឧលចឆទទិដឋជ្្ាសយតា   ជាអ្ន មានសស្សត្ទិដ្ឋិ  និង  ឧលចេទទិដ្ឋិ   ជាអ្ធ្ាប្ស័យ   ។ 

 ២.ទិដឋិវិប្បននបុគគលលសវន្ត   លសរគ្រ់ជាមួយនឹងរគុ្គល   ដដ្លមានលសច តីយល់ល ើញខុស   ។ 

 ៣.សទធមេវិមុខតា   ដររខនងឲ្យប្រេះសទធមម   ។ 

 ៤.មិច្ឆាវិត្កកព្ហុលតា   ជាអ្ន លប្ចើនលៅលោយ  ក្ខរគ្ិត្ខុស   ។ 

 ៥.អលយនិលោ   ឧមេុជ្ជនំ   ជាអ្ន លិចចុេះ នងុក្ខរត្តាំងចិត្តខុស   ។ 

លហត្នំុ្នឲ្យលក្តត្លោភៈមលូលសាមនសស ោន ៤ យ៉ា ងៈ 

 ១.លោមនស្សបដិសនធិកតា   មានរដ្ិសនធិចិត្ត   ជាលោមនស្ស   ។ 

 ២.អគមភីរបកតិ្តា   មិនមានលសច តីសុខុម   គ្មពីរោរ  មានក្ខរគ្ិត្រា ់ជាប្រប្ ត្ី  គ្ឺ  មិនមានក្ខរ-
គ្ិត្លប្ៅប្ជេះ   ។ 

 

៣.ឥដ្ឋារមេណសមាលយលគា   ានប្រសរ់ជាមួយនឹងអារមមណ៍   ដដ្លលអៗ   ។ 

 ៤.ព្្យសនមុត្តិ   ផ្ុត្ចា លសច តីេិនាស ៥ ប្រក្ខរ   ។ 
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រយសន  (លសចក្តតវិន្នស)  ៥  ព្ប្ការ  

 ១.ញាតិ្ព្្យសន   លសច តីេិនាសញាត្ិ   ឬ   ោរសូន្យញាត្ិ  ។ 

 ២.លោគព្្យសន   លសច តីេិនាសលោគ្ប្ទរ្យោាំងឡាយ  ។ 

 ៣.លោគព្្យសន   លសច តីេិនាសលប្ពាេះលរាគ្ភ័យ   មានជមៃឺដ្ ា្ត្់លផ្្សងៗ  ។ 

 ៤.សីលព្្យសន   លសច តីេិនាសលប្ពាេះេិរត្តិចា សីល  ។ 

៥.ទិដឋិព្្យសន   លសច តីេិនាស   ដដ្លល ើត្អ្ាំរលីសច តីល ើញខុសរីសមាមទិដ្ឋិ   ។ 

លហត្នំុ្នឲ្យលក្តត្លោភមលូឧលបកាា  ោន  ៥  ព្ប្ការ 

 ១.ឧលបកាាបដិសនធិកតា   មានរដ្ិសនធិជាឧលរក្ខា   ។ 

 ២.គមពីរបកតិ្តា   មានលសច តីសុខុមគ្មពីរោរ   មានក្ខរគ្ិត្លអិត្លអន់ជាប្រប្ ត្ី   ។ 

 ៣.មជ្្ឈតាារមេណសមាលយលគា   ានប្រសរ់នឹងអារមមណ៍   ដដ្លជា ណាៅល   ។ 

 ៤.ព្្យសនមុត្តិ   ផ្ុត្ចា លសច តីេិនាស   ៥   ប្រក្ខរ   ។ 

 ៥.មូគធាតុ្កតា   សនាានជាមនុស្សគ្   ។ 

លេះបងក់ាមឆនទៈលោយធម ៌ ៦  ព្ប្ការ 

 ១.ក្ខរលរៀនយ នេូអ្សុភនមិិត្ត   ។ 

 ២.ប្រ រលសច តីរា្យមលរឿយៗ    នុងអ្សុភោេនា   ។ 

 ៣.ោរជាអ្ន ប្គ្រ់ប្គ្ងលអ    នុងឥគនទីយ៍   ។ 
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៤.លោជ្នមត្តញ្ញូតា   ោរជាអ្ន ោរល់ប្រមាណ នុងលោជន   ។ 

 ៥.កល្ាណមិត្តតា   ោរជាអ្ន មាន ល្ាណមិត្ត   ។ 

 ៦.សប្ាយកថា   ោរជាអ្ន លពាល   ឬ   ោារ់ពា ្យជាទីសរ្ាយ    ។ 

លហត្នំុ្នឲ្យលក្តត្ទិដឋិគ្ត្សមបយតុ្តចិត្ត   ៤   ោន   ៥   ព្ប្ការ 

 ១.ទិដឋជ្្ាសយតា   មានមិចាាទិដ្ឋិជាចរិត្អ្ធ្ាប្ស័យ   ។ 

 ២.ទិដឋិវិប្បននបុគគលលសវនតា   លសរគ្រ់នងឹរុគ្គល   ដដ្លជាមិចាាទិដ្ឋិ   ។ 

 ៣.សទធមេវិមុខតា   មិនានសិ ្ាប្រេះសទធមម   ។ 

៤.មិច្ឆាវិត្កកព្ហុលតា   ចូលចិត្តនឹ គ្តិ្ដត្លរឿងដដ្លខុសៗ   ។ 

 ៥.អលយនិលោ   ឧមេុជ្ជនំ   លិចចុេះលៅ នុងក្ខររិចារណា   ដដ្លមិនឆ្ាត្ឈាាស   ។ 

លហត្នំុ្នឲ្យលក្តត្ទិដឋិគ្ត្វិប្បយុត្តចិត្ត   ៤   ោន   ៥   ព្ប្ការ 

 ១.សស្សត្ឧលចឆទទិដឋិអនជ្្ាសយតា   មិនមានសស្សត្ទិដ្ឋិ   និងឧលចេទទដិ្ឋិជាចរិត្អ្ធា្ប្ស័យ ។ 

 ២.ទិដឋិបននបុគគលអលសវតា   មិនលសរគ្រន់ឹងមនុស្ស   ដដ្លជាមិចាាទិដ្ឋិ   ។ 

 ៣.សទធមេសមេុខតា   ដររមុខលៅរ ប្រេះសទធមម   ។ 

 ៤.សមាាវិត្កកព្ហុលតា   លប្ចើនលៅលោយក្ខរគ្ិត្ប្ត្ូេ   គ្ិត្ប្រទរ   ។ 

 ៥.អលយនិលោ   ន   ឧមេុជ្ជនំ   មិនលិចចុេះលៅ នុងក្ខររិចារណា   ដដ្លមិនឆ្ាត្ឈាាស   ។ 

លហត្នំុ្នឲ្យលក្តត្អក្សុលអសង្ខា រិក្ចិត្ត ោន ៦ ព្ប្ការ 

 ១.អសង្ខារិកកមេជ្និកបដិសនធិកតា   មានរដ្ិសនធិចតិ្តល ើត្អ្ាំរី  អ្ស ា្រិ    ។ 
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 ២.កលលកាយចិត្តតា   មានលសច តីសុខក្ខយសុខចិត្ត   (មាាំមួន)   ។ 

 

 ៣.សីត្ណាាទីនំខមនព្ហុលតា   មានលសច តីអ្ត្់ធនច់ាំលពាេះប្ត្ជា ់   និងលៅាជាលដ្ើម   
ប្ ីប្ ធាារ ់លងក្ខត្់   ។ 

 ៤.កត្តព្វកលមេសុទិដ្ឋានិសំសតា   ល ើញផ្ល នុងក្ខរ្រដដ្លនឹងគ្រ្ែលីធវើ   ។ 

 ៥.កលមេសុ   ចិណណវសិតា   មានលសច តីោាត្ជ់ាំនាញ    នុងក្ខរ្រដដ្លលធវើ   ។ 

 ៦.ឧតុ្លោជ្ន្តទិសប្ាយោលោ   ានទទួលអាក្ខសលអ   និងក្ខរ្រដដ្លលធវើ   ។ 

លហត្នំុ្នឲ្យលក្តត្លោសមលូចិត្ត ោន ៥ ព្ប្ការ 

 ១.លោសជ្្ាសយតា   មានអ្ធ្ាប្ស័យជាមនុស្ស  ដត្ងដត្ខងឹលប្ក្ខធ   ។ 

២.អគមភីរបកតិ្តា   មានក្ខរគ្ិត្មិនលអិត្លអន ់  ។ 

 ៣.អប្បសុតាា   មានក្ខរសិ ្ាត្ិច   ។ 

៤.អនិដ្ឋារមេណសមាលយលគា   ានជួរនឹងអារមមណ៍   ដដ្លមិនលអ   ។ 

៥.អាឃាត្វត្ថុសមាលយលគា   ានជួរនឹងអាឃាត្េត្ថុ ១០ ប្រក្ខរ   ។ 

អាឃាត្វត្ថ ុ១០ ព្ប្ការ 

 ១.អាឃាត្លគលដ្ឋយគិត្ថា   ានលធវើលសច តីេិនាសដ្ល់លយើង   ។ 

 ២.អាឃាត្លគលដ្ឋយគិត្ថា    ាំរុងលធវើលសច តីេិនាសដ្ល់លយើង   ។ 

 ៣.អាឃាត្លគលដ្ឋយគិត្ថា   នឹងលធវើលសច តេីនិាសដ្ល់លយើង   ។ 



56            រ ៀបរ ៀងរោយ  ព្រះភកិ្ខុ  រោសល្លធម្ម  នួន សារ ៉េត (ព្រះជនម ៣៥)ថ្ងៃចន្ទ  ៩រោច  ខែក្តតកិ្  ឆ្ន ាំវក្  អដ្ឋស័ក្  រ.ស.២៥៦០, គ.ស.២០១៦ 

 

 

 

 ៤.អាឃាត្លគលដ្ឋយគិត្ថា   ានលធវើលសច តីេិនាស   ដ្ល់អ្ន ដដ្លលយើងប្សឡាញ់   

ល ើញលរញចិត្ត   ។ 

 ៥.អាឃាត្លគលដ្ឋយគិត្ថា   ាំរុងលធវើលសច តេីិនាស ដ្ល់អ្ន ដដ្លលយើងប្សឡាញ់  លយើងលរញចិត្ត ។ 

 

៦.អាឃាត្លគលដ្ឋយគិត្ថា   នឹងលធវើលសច តីេនិាស   ដ្ល់អ្ន ដដ្លលយើងប្សឡាញ់  លយើងលរញចិត្ត។ 

 ៧.អាឃាត្លគលដ្ឋយគិត្ថា ានលធវើគ្ុណប្រលយជន៍ ដ្ល់អ្ន ដដ្លលយើងសអរ់ លយើងមិនប្សឡាញ់ ។ 

 ៨.អាឃាត្លគលដ្ឋយគិត្ថា   ាំរុងលធវើគ្ុណប្រលយជនដ៍្ល់អ្ន ដដ្លលយើងសអរ់ លយើងមិនប្សឡាញ់។ 

 ៩.អាឃាត្លគលដ្ឋយគិត្ថា  នឹងលធវើគ្ុណប្រលយជន៍  ដ្ល់អ្ន ដដ្លលយើងសអរ់ លយើងមិនប្សឡាញ់ ។ 

 ១០.អាឃាត្លកើត្លឡើងកកនុងឋានឺៈ ដដលមិនសមគួរ  ដ្ូចជា   ល ើត្លសច តីលប្ក្ខធ   ក្ខល-
លដ្ើរលៅ   ចាំររ់គ្ុលល ើ   ឬជាន់រនាាជាលដ្ើម   ។ 

លេះបងរ់ាបាទ  លោយធម ៌ ៦  ព្ប្ការ 

១.លមតាានិមិត្តស្ស   ឧគគលហា   ក្ខរលរៀនយ នូេលមត្តានមិិត្ត   ។    

២.លមតាាោវន្តនុលយលគា   ក្ខរប្រ ររា្យមលរឿយៗ   នុងលមត្តាោេនា   ។ 

 ៣.កមេស្សកតាបចចលវកេណា   ក្ខររិចារណាថ្  សត្វោាំងឡាយ  មាន មមជាររស់ខលួន  ។ 

 ៤.បដិសង្ខានព្ហុលីកតា   ោរជាអ្ន លប្ចើនលៅលោយ  ក្ខររិចារណា   ។ 

 ៥.កល្ាណមិត្តតា   ោរជាអ្ន មាន ល្ាណមិត្ត   ។ 

 ៦.សប្ាយកថា   ក្ខរសនទនាដ្ល់លរឿង   ដដ្លជាទីសរ្ាយ   ។ 



57            រ ៀបរ ៀងរោយ  ព្រះភកិ្ខុ  រោសល្លធម្ម  នួន សារ ៉េត (ព្រះជនម ៣៥)ថ្ងៃចន្ទ  ៩រោច  ខែក្តតកិ្  ឆ្ន ាំវក្  អដ្ឋស័ក្  រ.ស.២៥៦០, គ.ស.២០១៦ 

 

 

 

លហត្នំុ្នឲ្យលក្តត្លោហមលូចិត្ត ោន ១ ព្ប្ការ 

 ១.អលយនិលោមនិការ   មិនលធវើទុ  នុងចតិ្តលោយឧាយទនប្ាជាា   ។ 

វិចិកិច្ឆា  ោន ២ ព្ប្ការ 

 ១.និវរណភូត្វិចិកិច្ឆា   លសច តីសង្ស័យដដ្លចាត្់ជាត្ួ  នីេរណសុទធៗ   ានដ្ល់លសច តីសង្ស័យ   
ដដ្លជាសាំលយជនៈលនាេះឯង   ។ 

 ២.បដិរូបបកវិចិកិច្ឆា   លសច តីសង្ស័យដ លងក្ខាយ   គ្ឺ   មិនចាត្់ជា   នីេរណសុទធៗ   ដ្ូចជា    

 

សង្ស័យ នុងលឈាមេះមនុស្ស    នុងផ្លូេលដ្ើរ   ជាលដ្ើម   ។ 

លហត្ចុដលលេះវិចិកិច្ឆា  ោន ៦ ព្ប្ការ 

 ១.ព្ហុស្សុតាា   ជារហុស្សូប្ត្   គ្ឺ   ានឮ   ានោារ់លប្ចើន   ។ 

 ២.បរិបុចឆកតា   ដត្ងដត្ោ សួគ្៌លរឿយៗ   ។ 

 ៣.វិនលយបកត្ញ្ញតា   លចេះដ្ឹងសរវជាំនាញ   និងត្ឹងរឹង នងុេិន័យ   ។ 

 ៤.អធិលមាកេព្ហុលតា   លប្ចើនលោយក្ខរសលប្មចចតិ្តលជឿ   ។ 

 ៥.កល្ាណមិត្តតា   មានមិត្តលអ   ។ 

 ៦.សប្ាយកថា   ានោារ់ពា ្យដដ្លជាទីសរ្ាយ   ។ 

លហត្នំុ្នឲ្យលេះឧទធចចៈ ោន ៦ ព្ប្ការ 

 ១.ព្ហុស្សុតាា   ជារហុស្សូប្ត្   គ្ឺ   ានឮ   ានោារ់លប្ចើន   ។ 
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 ២.បរិបុចឆកតា   ដត្ងដត្ោ សួគ្៌លរឿយៗ   ។ 

 ៣.វិនលយបកត្ញ្ញុតា   លចេះដ្ឹងសរវជាំនាញ   និងត្ឹងរឹង នងុេិន័យ   ។ 

 ៤.ពុ្ទធលសវិតា   ានោារ់ធម៌ររស់ប្រេះរុទធលរឿយៗ   ។ 

 ៥.កល្ាណមិត្តតា   មានមិប្ត្លអ   ។ 

 ៦.សប្ាយកថា   ានោារ់ពា ្យដដ្លជាទីសរ្ាយ   ។ 

លហត្នំុ្នឲ្យលក្តត្ចក្ាវុិញ្ញា ណចិត្ត ២  ោន ៤ ព្ប្ការ 

 ១.ចកេបុោទ   មានរោទដភន លអ   ។  

 ២.រូបារមេណ៍   មានរូរ   គ្ឺ   រណ៌លផ្្សងៗ  ម ប្ា ដ្ចាំលពាេះមុខ   ។ 

 

 ៣.អាលោក   មានរនលឺ   ។ 

 ៤.មនសិការ   មានលសច តីត្តាំងចិត្ត   (រញ្ចោារាេជជនចិត្ត)   ។  

លហត្នំុ្នឲ្យលក្តត្លសាត្វិញ្ញា ណចិត្ត ២ ោន ៤ ព្ប្ការ 

 ១.លោត្បោទ   មានរោទដភន លអ   ។ 

 ២.សោារមេណ៍   មានសាំល ងលផ្្សងៗ   ម ប្ា ដ្ចាំលពាេះមុខ  ។ 

 ៣.វិវោកាស   មានប្រលហាងប្ត្លចៀ    (មានអាក្ខស)   ។ 

 ៤.មនសិការ   មានលសច តីត្តាំងចិត្ត   ។ 

លហត្នំុ្នឲ្យលក្តត្ឃានវិញ្ញា ណចិត្ត ២ ោន ៤ ព្ប្ការ 
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 ១.ឃានបោទ   មានរោទប្ចមេុះលអ   ។ 

 ២.គន្តារមេណ៍   មាន លិនលផ្្សងៗ   ម ប្ា ដ្ចាំលពាេះមុខ   ។ 

 ៣.វាលយធាតុ្   មានធាត្ុខ្យល់   ។ 

 ៤.មនសិការ   មានលសច តីត្តាំងចិត្ត   ។ 

លហត្នំុ្នឲ្យលក្តត្ជិវាា វិញ្ញា ណចិត្ត ២ ោន ៤ ព្ប្ការ 

 ១.ជិ្វាាបោទ   មានរោទអ្ណាៅត្លអ   ។ 

 ២.រោរមេណ៍   មានរសលផ្្សងៗ   ម ប្ា ដ្ចាំលពាេះមុខ   ។ 

 ៣.អាលបាធាតុ្   មានធាត្ុទឹ    ។ 

 ៤.មនសិការ   មានលសច តីត្តាំងចិត្ត   ។ 

 

 

លហត្នំុ្នឲ្យលក្តត្កាយវិញ្ញា ណចិត្ត ២ ោន ៤ ព្ប្ការ 

 ១.កាយបោទ   មានក្ខយរោទលអ   ។ 

 ២.លោដឋវោរមេណ៍   មានលៅា   ប្ត្ជា ់   រឹង   ទន់    ាំលរី    ញ័រ   ម ប្ា ដ្ចាំលពាេះមុខ   ។ 

 ៣.ថទធបឋវី   មានរឋេីធាត្ុ   ដដ្លមានអាក្ខរៈរឹង   ។ 

 ៤.មនសិការ   មានលសច តីត្តាំងចិត្ត   ។ 

លហត្នំុ្នឲ្យលក្តត្មលន្នធាត្ ុ៣ ោន ៤ ព្ប្ការ 
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 ១.បញ្ចោោរ   មានរោទោាំង  ៥  មានច ខុជាលដ្ើម   ។ 

 ២.បញ្ញារមេណ៍   មានអារមមណ៍ោាំង  ៥  មានរូរជាលដ្ើម   ។ 

 ៣.ហទយវត្ថុ   មានហទយេត្ថុ   ជាទីត្តាំងទនចតិ្ត  និង  លចត្សិ    ។ 

 ៤.មនសិការ   មានលសច តីត្តាំងចិត្ត   ។ 

លហត្នំុ្នឲ្យលក្តត្មលន្នវិញ្ញា ណធាត្ ុ៧៦ ោន ៤ ព្ប្ការ 

 ១.មលន្តោោរ   ានដ្ល់  ភេងគចិត្ត ១៩ គ្ឺ  ឧលរក្ខាសនតីរណចិត្ត ២,  មហាេិា ចិត្ត ៨, 
មហគ្គត្េិា ចតិ្ត ៩   ។ 

 ២.អារមេណ៍  ៦   ានដ្ល់រូារមមណ៍   ជាលដ្ើម   ។ 

 ៣.ហទយវត្ថុ   ានដ្ល់េត្ថុហទយរូរ   (សប្មារ់ នុងរញ្ចលវាក្ខរភូមិ   គ្ ឺ  ភូមិដដ្លមានខនធ  ៥)   ឬ  
ដដ្លមិនមានេត្ថុហទយរូរ   (សប្មារ់ នុងចត្ុលវាក្ខរភូមិ   គ្ឺ   ភូមិដដ្លមានខនធ   ៤)   ។ 

 ៤.មនសិការ   មានលសច តីត្តាំងចិត្ត   ។ 

អត្ថននពាក្យថាក្សុល ៥ ព្ប្ការ 

 ១.អាលោគ្យត្ថ   លោយអ្ត្ថថ្   មិនមានលរាគ្   គ្ឺ   មិនមានរាគ្ៈ   ជាលដ្ើម   ។ 

 

 ២.សនទរត្ថ   លោយអ្ត្ថថ្   លអោោត្   គ្ឺ   ជួយគ្នាំប្ទដ្ល់សត្វោាំងឡាយ   ។ 

 ៣.លឆកត្ថ   លោយអ្ត្ថថ្   ឆ្ាត្ឈាាស   ។ 

 ៤.អនវជ្ជត្ថ   មិនមានលោសដដ្លនឹងគ្រ្ែតី្ិេះលដ្ៀលាន   ។ 
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 ៥.សុខវិបាកត្ថ   លោយអ្ត្ថថ្   ឲ្យផ្លជាសុខ   ។ 

លហត្នំុ្នឲ្យលក្តត្មហាក្សុល ោន  ៥  ព្ប្ការ 

 ១.បុលព្វ  ច  កត្បុញ្ញតា   ធាារ់លធវើរុណ្យទុ រកី្ខលមុន   ។ 

 ២.បដិរូបលទសវាស   លៅ នុងប្រលទសដ្៏សមគ្ួរ   ។ 

 ៣.សប្បុរិសូបនិស្សយ   លសរគ្រ់នងឹសរ្ែុរស   ។ 

 ៤.សទធមេស្សវន   ោារ់ធម៌ររស់់សរ្ែុរស   ។ 

 ៥.អត្តសមាបណិធិ   ត្តាំងខលួនទុ លោយប្រទរ   ។ 

លហត្នំុ្នឲ្យលក្តត្មហាក្សុលលសាមនសស ោន ៦ ព្ប្ការ 

 ១.លោមនស្សបដិសនធិកតា   មានរដ្ិសនធិចិត្ត  ជាលោមនស្ស   ។ 

 ២.សោាព្ហុលតា   មានសោោលប្ចើន   ។ 

 ៣.វិសុទធទិដឋិតា   មានលសច តីយល់ល ើញប្ត្ឹមប្ត្ូេ   អ្ស់មនទិល   ។ 

 ៤.អានិសំសទស្ាវិតា   ល ើញអានិសង្សទន ុសល មមលនាេះៗ   ។  

 ៥.ឥដ្ឋារមេណសមាលយលគា   ានជួរនឹងឥោារមមណ៍   គ្ឺ   ានលទយ្យធម៌    និង   រដ្ិគ្នរហ ៈ 
ដដ្លជាទីលរញចិត្ត   ។ 

 ៦.កស្សចិបីឡាោលវា   មិនមានឧរសគ្គណាៗ   រារាាំង   ។ 

 

លហត្នំុ្នឲ្យលក្តត្មហាក្សុលឧលបកាា  ោន ៦ ព្ប្ការ 
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 ១.ឧលបកាាបដិសនធិកតា   មានរដ្ិសនធិចិត្តជាឧលរក្ខា   ។ 

 ២.អប្បសទធតា   មានសោោត្ិច   ។ 

 ៣.អវិសុទធទិដឋិ   មានលសច តីយល់ល ើញមិនររិសុទធ   មានមនទិលោយខលេះ   ។ 

 ៤.អានិសំសអទស្ាវិតា   មិនល ើញ  ឬ  មិនយល់ នុងអានិសង្ស   ទន ុសល មមលនាេះៗ   ។ 

 ៥.មជ្្ឈតាារមេណសមាលយលគា   ាលនជួរនងឹអារមមណ៍ជា ណាៅល   គ្ ឺ  ានលទយ្យធម៌   និង   
រដ្ិគ្នរហ    ជាយ៉ាង ណាៅល   ។ 

 ៦.កស្សចិបីឡិកតា   មានឧរគ្គឯណានីមួយម រារាាំង   ។ 

លហត្នំុ្នឲ្យលក្តត្មហាក្សុលញាណសមបយតុ្តចិត្ត ោន  ៤  ព្ប្ការ 

 ១.បញ្ញាសំវត្តនិកកមេុបនិស្សយតា   រដ្ិសនធិម    លោយអាប្ស័យ ុសល មម   ដដ្លប្រ រ    
លោយរញ្ញា  ។ 

 ២.អព្្ាបជ្ជលោកូបបត្តិយ   ល ើត្ នុងជាត្ិ   ដដ្លអ្ស់លសច តី ងវល់ប្រួយារមភ   ប្ាសចា 
លសច តីរ្ាាទ   មានឱក្ខសានចូលេត្តោារ់ធម៌   ។ 

 ៣.កិលលសទូរតា   ឆ្ាយចា  ិលលស   មិនចារ់អារមមណ៍ នុងក្ខរដសវងរ ធម៌   ។ 

 ៤.ឥន្រនទិយបរិបាកតា   មានរញ្ញិគនទីយ៍ចាស់ក្ខា   គ្ឺ   មានអាយុចលនាាេះ  ៤០  ដ្ល់  ៥០  ឆ្នាំ   លៅថ្   
រញ្ញាទស    ដដ្លជាេ័យ   មានរញ្ញា   រិនិត្្យរចិារណាលោយលអិត្លអន់   ដ្ល់លហត្ុផ្ល   ។ 

នយ័មា៉ាងលទៀត្ លហត្នំុ្នឲ្យលក្តត្មហាក្សុលញាណសមបយតុ្តចិត្ត ោន ៧ ព្ប្ការ 

 ១.បរិបុចឆកតា   ដត្ងដត្ោ សួរធម៌លរឿយៗ   ។ 

 ២.វត្ថុវិសទកិរិយ   ោោត្ោាំងក្ខយោាំងចិត្ត   រហូត្ដ្ល់លប្គ្ឿងលប្រើប្ាស់   ។ 
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 ៣.ឥន្រនទិយសមនតបដិវជ្ជន្ត   រ ្ាឥគនទីយ៍  ៥  មានសោោជាលដ្ើម   ។ 

 ៤.ទុប្បញ្ញបុគគលបរិវជ្ជន្ត   លគ្ចលចញឲ្យផ្តុ្អ្ាំររីុគ្គល   ដដ្លមិនមានរញ្ញា   ។ 

 ៥.បញ្ញវនតបុគគលលសវន្ត   លសរគ្រ់នឹងរគុ្គលជារណឌិត្   ។ 

 ៦.គមពីរញាណចរិយបចចលវកេណា   រិចារណាធម៌ដ្ជ៏លប្ៅ   ។ 

 ៧.ត្ទធិមុត្តតា   រល ោ្នចិត្តដសវងរ រសទនធម៌   ដដ្លជញ្ជឹងគ្ិត្   ដដ្លលធវើប្ត្ូេឲ្យល ើត្រញ្ញា   ។ 

លហត្នំុ្នឲ្យលក្តត្មហាក្សុលញាណវិប្បយតុ្តចិត្ត ោន ៤ ព្ប្ការ 

 ១.បញ្ញាអសំវត្តនិកកមេុបនិស្សយតា   រដ្ិសនធិម លោយមិនានអាប្ស័យ ុសល មម   
ដដ្លប្រ រលោយរញ្ញា   ។ 

 ២.សព្្ាបជ្ជលោមកូបបត្តិយ   ល ើត្ នុងជាត្ិដដ្លមិនអ្ស់លសច តី ងវល់   ប្រួយារមភលៅលរញ
លៅលោយក្ខររ្ាាទ   ។ 

 ៣.កិលលោទូរតា   មិនលធវើចិត្តឲ្យឆ្ាយចា  ិលលស   លៅចារ់អារមមណ៍ នុងក្ខរដសវងរ  ិលលសធម៌  ។ 

 ៤.ឥន្រនទិយអបរិបាកតា   មានរញ្ញិគនទីយ៍   លៅមិនោន់ចាស់ក្ខា   លប្ពាេះលសច តីប្រមាទ នងុេ័យ   ។ 

លចត្សិក្បរមត្ថ ៥២ ដងួ 

  ក-អញ្ញសមានាចចត្សិក ១៣ ដងួឺៈ  

 ផលស្ា   រ េះអារមមណ៍,   លវទន្ត   លោយអារមមណ៍,   សញ្ញា   សមារល់អារមមណ៍,   លចត្ន្ត   
គ្ិត្ចាត្់ដចងអារមមណ៍,   ឯកគគតា   ផ្គងចិត្តឲ្យមានអារមមណ៍ដត្មួយ,   ជី្វិតិ្ន្រនទិយំ   ញុាំុំាងសហជាត្ធម៌ឲ្យរស់
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លៅ,   មនសិកាលោ   លធវើទុ  នុងចិត្ត,   វិត្លកាោ   ប្ត្ិេះរិេះអារមមណ៍,   វិច្ឆលោ   រិចារណានូេអារមមណ៍,   
អធិលកាា  ចុេះស ុរ នុងអារមមណ៍,  វីរិយ  រ្ាយម,  បីតិ្  ដ អត្ នុងក្ខយ នុងចិត្ត,  ឆលន្តា  រាំណង នុងអារមមណ៍។ 

   

 

ខ-អកុសលចចត្សិក ១៤ ដងួឺៈ 

លមាលហា   េលងវង នុងអារមមណ៍,   អហិរិកំ   មិនខាមសារ,   អលន្តត្តប្បំ   មិនត្ ់សលុត្ នុងារ,    

ឧទធចច ំ  រលេីរវាយ នុងអារមមណ៍,   លោលោ   ជារ់ជាំពា ់ នងុអារមមណ៍,   ទិដឋ ិ  ក្ខរយល់ខុស,   មាលន្ត   រឹងត្អឹង,    

លោលោ ប្រទូសត នុងអារមមណ៍,   ឥស្ា   ប្ចដណន,   មចឆរិយំ    ាំណាញ់, កុកកុចចំ  លៅាប្ ហាយោាយលប្ក្ខយ,    

ថីនំ   រួញរាចាំលពាេះ ុសល,   មិទធ ំ  ងងុយល្ ង ់,   វិចិកិច្ឆា   សង្ស័យ   ។ 

គ-ចោភណចចត្សិក ២៥ ដងួឺៈ 

សោា   លជឿ មមផ្ល,   សតិ្   រលឹ ដ្ឹងខុសប្ត្ូេ,   ហិរិ   ខាមសារ,   ឱត្តប្ប   ត្ ់សលុត្ នុងអ្ាំលរើារ, 

អលោលោ   មិនជារ់ជាំពា ់,   អលោលោ   មិនប្រទូសត,   ត្ព្រត្មជ្្ឈត្តតា   សមលឹង ណាៅល,   
កាយបស្សទធិ   សៃរ់ក្ខយ,   ចិត្តបស្សទធិ   សៃរ់ចិត្ត,   កាយលហុតា   ប្ោលក្ខយ,   ចិត្តលហុតា   
ប្ោលចិត្ត,   កាយមុទុតា   ទន់ភលន់ក្ខយ,   ចិត្តមុទុតា   ទន់ភលន់ចិត្ត,   កាយកមេញ្ញតា   ក្ខយគ្ួរដ្ល់ក្ខរ 

្រ,   ចិត្តកមេញ្ញតា   ចិត្តគ្ួរដ្ល់ក្ខរ្រ,   កាយបាគុញ្ញតា   ក្ខយោាត្់ជាំនាញ,   ចិត្តបាគុញ្ញតា    

ចិត្តោាត្់ជាំនាញ,   កាយុជុ្កតា   ក្ខយប្ត្ឹមប្ត្េូ,  ចិត្តុជុ្កតា   ោេៈទនចិត្តប្ត្ង់,   សមាាវាច្ឆ   

 សមតីប្រទរ,   សមាាកមេលន្តា   ក្ខរ្រប្រទរ,   សមាាអាជី្លវា   អាជីេៈប្រទរ,   ករុណា   អាណិត្,   មុទិតា   
ទន់ភលន់,   បញ្ញិន្រនទិយំ   ោេៈជាធាំ នុងក្ខរលចេះដ្ងឹ   គ្ឺរញ្ញា ។ 
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-សព្វចិត្តោធារណលចត្សិក ៧ គ្ឺ៖   ផ្លស្ា, លេទនា, សញ្ញា, លចត្នា, ឯ គ្គត្ត, ជីេិត្ិគនទយិាំ, 
មនសិក្ខលរា ។ 

-បកិណណកលចត្សិក ៦ គ្ឺ៖  េិត្លក្ខា, េិចាលរា, អ្ធិលមាលក្ខា, េីរិយាំ, រីត្ិ,  លនាា ។ 

-លោភណោធារណលចត្សិក ១៩ គ្ឺ៖  សោោ, សត្ិ, ហិរិ, ឱត្តរ្ែ, អ្លោលោ, អ្លោលោ,  

ត្ប្ត្មជ្ឈត្តត្ត, ក្ខយរស្សទធិ, ចិត្តរស្សទធិ, ក្ខយលហុត្ត, ចិត្តលហុត្ត, ក្ខយមុទុត្ត, ចិត្តមុទុត្ត, ក្ខយ មមញ្ញត្ត, 
ចិត្ត មមញ្ញត្ត, ក្ខយាគ្ុញ្ញត្ត, ចិត្តាគ្ុញ្ញត្ត, ក្ខយុជុ ត្ត, ចិត្តុជុ ត្ត   ។ 

 

-វិរតិ្ ៣ គ្ឺ៖  សមាមវាចា, សមាម មមលនាា, សមាមអាជីលវា   ។ 

-អប្បមញ្ញាលចត្សិក ២ គ្ឺ៖   រុណា, មុទិត្ត   ។ 

 -បញ្ញិន្រនទិយលចត្សិក ១ គ្ឺ៖  រញ្ញិគនទិយាំ   ។ 

➢ សព្វចិត្តោធារណលចត្សិក  ៧   ប្រ រ នងុចិត្តោាំងអ្ស់   ៨៩   ឬ   ១២១    ។ 

➢ វិត្កកលចត្សិក   ប្រ រាន នងុចិត្ត   ៥៥   ដ្ងួ   គ្ ឺ  ក្ខមចិត្ត  ៤៤  (លេៀរទវិរញ្ចេិញ្ញាណចតិ្ត   

១០ ),   រឋមជា្នចតិ្ត   ១១   ។ 

➢ វិច្ឆរលចត្សិក   ប្រ រាន នុងចតិ្ត  ៦៦  គ្ឺ   ក្ខមចិត្ត  ៤៤   (លេៀរទវរិញ្ចេិញ្ញាណចិត្ត១០), 

រឋមជ្ានចិត្ត  ១១,   ទុត្ិយជ្ានចតិ្ត  ១១   ។ 

➢ អធិលមាកេលចត្សិក   ប្រ រាន នុងចិត្ត  ១១០  គ្ឺ   ក្ខមចិត្ត  ៤៣   (លេៀរទវិរញ្ចេិញ្ញាណចតិ្ត 

១០,   េិចិ ិចាាសម្ែយុត្តចិត្ត  ១),   មហគ្គត្ចតិ្ត   ២៧,   លោ ុត្តរចិត្ត   ៤០   ។ 

➢ វិរិយលចត្សិក   ប្រ រាន នុងចិត្ត  ១០៥  គ្ឺ  ក្ខមចិត្ត  ៣៨ (លេៀរអ្លហត្ុ េិា ចិត្ត១៥, 
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រញ្ចោារាេជជនចតិ្ត  ១),   មហគ្គត្ចិត្ត   ២៧,   លោ ុត្តរចតិ្ត   ៤០   ។ 

➢ បីតិ្លចត្សិក   ប្រ រាន នុងចតិ្ត   ៥១  គ្ឺ  ក្ខមលោមនស្សសហគ្គត្ចិត្ត ១៨,   រឋមជ្ាន 

ចិត្ត   ១១,   ទុត្ិយជ្ានចិត្ត   ១១,   ត្ត្ិយជ្ានចិត្ត   ១១   ។ 

➢ ឆនទលចត្សិក   ប្រ រាន នុងចតិ្ត   ១០១   គ្ឺ   ក្ខមចិត្ត   ៣៤   (លេៀរលមាហមូលចិត្ត   ២,    

អ្លហត្ុ ចតិ្ត   ១៨,   មហគ្គត្ចិត្ត   ២៧,   លោ ុត្តរចតិ្ត   ៤០   ។ 

(ចរ់សម្ែលយគ្ន័យអ្ញ្ញសមានាលចត្សិ   ១៣) 

• លមាចតុ្កលចត្សិក   ៤   ប្រ រាន នុងអ្ សុលចិត្ត   ១២   ោាំងអ្ស់   ។ 

 

• លោតិ្កលចត្សិក   ៣  គ ឺៈ 

-លោភលចត្សិក   ប្រ រាន នុងលោភមូលចតិ្ត   ៨   ។ 

-ទិដឋិលចត្សិក   ប្រ រាន នងុទិដ្ឋគិ្ត្សម្ែយុត្តចិត្ត   ៤   ។ 

-មានលចត្សិក   ប្រ រាន នុងទដិ្ឋិគ្ត្េិរ្ែយុត្តចិត្ត   ៤   ។ 

• លោចតុ្កលចត្សិក   ៤   ប្រ រាន នុងលោសមូលចិត្ត   ២   ។ 

• ថីទុកលចត្សិក   ២   ប្រ រាន នុងអ្ ុសលសស ា្រិ ចិត្ត   ៥   ។ 

• វិចិកិច្ឆាលចត្សិក   ១   ប្រ រាន នុងេចិិ ចិាាសម្ែយុត្តចិត្ត   ១   ។ 

(ចរ់អ្ ុសលលចត្សិ   ១៤) 

➢ លោភណោធារណលចត្សិក  ១៩  ប្រ រាន នុងលោភណចតិ្តោាំងអ្ស់  ៥៩  ឬ ៩១។ 
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➢ វិរតិ្លចត្សិក   ៣   ប្រ រាន នុងចិត្ត   ១៦   ឬ   ៤៨   គ្ឺ   មហា ុសលចិត្ត   ៨, 

លោ ុត្តរចតិ្ត   ៨   ឬ   ៤០   ។ 

➢ អប្បមញ្ញាលចត្សិក   ២  ប្រ រាន នុងចិត្ត  ២៨  គ្ ឺ មហា  ុសលចិត្ត  ៨, មហា ិរិយ- 

ចិត្ត   ៨,   រូាេចរចិត្ត   ១២   (លេៀររញ្ចមជា្នចតិ្ត   ៣)   ។ 

➢ បញ្ញាលចត្សិក  ១   ប្រ រាន នុងចតិ្ត  ៤៧  ឬ  ៧៩  គ្ឺ  មហា ុសលញាណសម្ែយុត្តចិត្ត 

៤,   មហាេិា ញាណសម្ែយុត្តចិត្ត   ៤,   មហា ិរិយញាណសម្ែយុត្តចិត្ត   ៤,   មហគ្គត្ចិត្ត   ២៧,   
លោ ុត្តរចតិ្ត   ៨   ឬ   ៤០   ។ 

❖ អនិយលយគីលចត្សិក   សាំលៅលសច តីថ្  លចត្សិ   ដដ្លប្រ រមនិប្ា ដ្  មាន  ១១  គ្ឺ  

ឥស្ា,   មចេរិយ,    ុ កុចច,   សមាមវាចា,   សមាម មមនត,   សមាមអាជីេ,    រុណា,   មុទិត្ត,  មាន,   ថីន,   មិទធ   ។ 

❖ ន្តន្តកោចិលចត្សិក សាំលៅលសច តីថ្  លចត្សិ   ដដ្លប្រ រានមួយដ្ងមួយក្ខល  និង   

 

មិនប្រ រប្រមគ្នន   មាន   ៨   គ្ ឺ  ឥស្ា,   មចេរិយ,   ុ កុចច,   សមាមវាចា,   សមាម មម,   សមាមអាជីេ,    រុណា,    

មុទិត្ត   ។ 

❖ កោចិលចត្សិក សាំលៅលសច តីថ្ លចត្សិ ដដ្លប្រ រានមួយដ្ងមួយក្ខល មាន១ គ្ឺ ១។ 

❖ សហកោចិលចត្សិក   សាំលៅលសច តីថ្   លចត្សិ    ដដ្លប្រ រានមួយដ្ងមួយក្ខល  

ដត្ប្រមគ្នន   មាន   ២   គ្ឺ   ថីន,   មិទធ   ។ 

❖ និយត្លយគីលចត្សិក  សាំលៅលសច តីថ្  លចត្សិ   ដដ្លប្រ រានប្ា ដ្ មាន ៤១ គ្ ឺ
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លចត្សិ    ៤១,   ដដ្លលប្ៅអ្ាំរីនិយត្លយគ្ីលចត្សិ    ១១   ។ 

សងគហនយ័លោយរិសាត រចចក្លចត្សិក្  ២៧  លោយអក្សុលលចត្សិក្  ១២ 

 ១.លោភមូលចិត្តទី  ១  មានលចត្សិ ប្រ រ   ១៩   គ្ឺ   អ្ញ្ញសមានលចត្សិ  ១៣,   លមាចត្ុ    ៤,    

លោភ,   ទិដ្ឋិ   ។ 

 ២.លោភមូលចិត្តទី  ២   មានលចត្សិ   ២១  គ្ឺ  អ្ញ្ញសមានលចត្សិ   ១៣,  លមាចត្ុ   ៤, លោភ, 

មាន,   ថីទុ   ២  ។   

 ៣.លោភមូលចិត្តទី  ៣  មានលចត្សិ ប្រ រ  ១៩   គ្ឺ   អ្ញ្ញសមានាលចត្សិ   ១៣,  លមាចត្ុ   ៤, 

លោភ,   មាន,     ។ 

 ៤.លោភមូលចិត្តទី  ៤  មានលចត្សិ ប្រ រ  ២១  គ្ឺ   អ្ញ្ញសមានាលចត្សិ   ១៣,  លមាចត្ុ   ៤,  
លោភ,   មាន,  ថីទុ   ២   ។ 

 ៥.លោភមូលចិត្តទី   ៥   មានលចត្សិ ប្រ រ   ១៨,   គ្ឺ   អ្ញ្ញសមានាលចត្សិ   ១២   (លេៀររីត្ិ), 

លមាចត្ុ    ៤,   លោភ,   ទិដ្ឋិ   ។ 

 ៦.លោភមូលចិត្តទី   ៦   មានលចត្សិ ប្រ រ  ២០   គ្ឺ   អ្ញ្ញសមានាលចត្សិ   ១២   (លេៀររតី្ិ),    

 

លមាចត្ុ    ៤,   លោភ,   ទិដ្ឋិ,   ថីទុ    ២   ។ 

 ៧.លោភមូលចិត្តទី   ៧   មានលចត្សិ ប្រ រ    ១៨   គ្ឺ   អ្ញ្ញសមានាលចត្សិ   ១២   (លេៀររីត្ិ),  
លមាចត្ុ    ៤,   លោភ,   មាន   ។ 
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 ៨.លោភមូលចិត្តទី   ៨   មានលចត្សិ ប្រ រ   ២០   គ្ឺ   អ្ញ្ញសមានាលចត្សិ    ១២  (លេៀររតី្ិ),   
លមាចត្ុ    ៤,   លោភ,   មាន,   ថីទុ   ២   ។ 

 ៩.លោសមូលចិត្តទី  ១   មានលចត្សិ ប្រ រ   ២០   គ្ ឺ  អ្ញ្ញសមានាលចត្សិ    ១២   (លេៀររតី្ិ),   
លមាចត្ុ    ៤,   លោចត្ុ    ៤   ។ 

 ១០លោសមូលចិត្តទី   ២   មានលចត្សិ ប្រ រ   ២២   គ្ឺ   អ្ញ្ញសមានាលចត្សិ   ១២   
(លេៀររតី្ិ),   លមាចត្ុ    ៤,   លោចត្ុ    ៤,   ថីទុ    ២   ។ 

 ១១.លមាហមូលចិត្តទី   ១   មានលចត្សិ ប្រ រ  ១៥  អ្ញ្ញសមានាលចត្សិ    ១០   (លេៀរអ្ធិលមា ខ,    

រីត្ិ,   នទ),   លមាចត្ុ    ៤,   េិចិ ិចាា  ១   ។ 

 ១២.លមាហមូលចិត្តទី   ២   មានលចត្សិ ប្រ រ   ១៥   គ្ឺ   អ្ញ្ញសមានាលចត្សិ   ១១   (លេៀររីត្ិ,   
 នទ),   លមាចត្ុ    ៤   ។ 

❖ ទវិបញ្ចវិញ្ញាណចិត្ត   ១០   មានលចត្សិ ប្រ រ  ៧  គ្ឺ  សរវចិត្តោធារណលចត្សិ  ៧ ។ 

❖ សម្បដិចឆននចិត្ត   ២,   ឧលបកាាសនតីរណចិត្ត   ២,  បញ្ចោោោវជ្ជនចិត្ត  ១  រួមជា  ៥ 

មានលចត្សិ ប្រ រ   ១០   គ្ ឺ  អ្ញ្ញសមានាលចត្សិ   ១០   (លេៀរេិរិយ,   រីត្ិ,    នទ)   ។ 

❖ លោមនស្សនតីរណចិត្ត   មានលចត្សិ ប្រ រ   ១១   គ្ឺ   អ្ញ្ញសមានាលចត្សិ    ១១  

(លេៀរេិរិយ,    នទ)    ។ 

❖ មលន្តោោោវជ្ជនចិត្ត   មានលចត្សិ ប្រ រ ១១  គ្ឺ  អ្ញ្ញសមានាលចត្សិ   ១១   (លេៀររតី្ី,   

 នទ)    ។ 
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❖ ហសិតុ្ប្ាទចិត្ត   មានលចត្សិ ប្រ រ  ១២  គ្ ឺ អ្ញ្ញសមានាលចត្សិ   ១២   (លេៀរ នទ) ។ 

ចចក្លចត្សិក្  ៣៨  លោយកាោវចរលសាភណចិត្ត  ២៤ 

▪ មហាកុសលចិត្តទី  ១  ទី  ២  មានលចត្សិ ប្រ រ  ៣៨  គ្ ឺ អ្ញ្ញសមានាលចត្សិ  ១៣, 

លោភណលចត្សិ    ២៥   ។ 

▪ មហាកុសលចិត្តទី  ៣   ទី   ៤  មានលចត្សិ ប្រ រ  ៣៧  គ្ឺ  អ្ញ្ញសមានាលចត្សិ  ១៣,   

លោភណលចត្សិ    ២៤   (លេៀររញ្ញា)   ។ 

▪ មហាកុសលចិត្តទី   ៥   ទី   ៦   មានលចត្សិ ប្រ រ  ៣៧  គ្ឺ  អ្ញ្ញសមានាលចត្សិ  ១២ 

(លេៀររតី្ិ),   លោភណលចត្សិ    ២៥   ។ 

▪ មហាកុសលចិត្តទី   ៧  ទី  ៨  មានលចត្សិ ប្រ រ  ៣៦  គ្ឺ  អ្ញ្ញសមានាលចត្សិ   ១២ 

(លេៀររតី្ិ),   លោភណលចត្សិ    ២៤   (លេៀររញ្ញា)   ។ 

➢ មហាវិបាកចិត្តទី   ១  ទី  ២  មានលចត្សិ ប្រ រ  ៣៣ គ្ឺ  អ្ញ្ញសមានាលចត្សិ    ១៣,    

លោភណោធារណលចត្សិ    ១៩,   រញ្ញា   ១   ។ 

➢ មហាវិបាកចិត្តទី   ៣  ទី  ៤  មានលចត្សិ ប្រ រ  ៣២  គ្ឺ  អ្ញ្ញសមានាលចត្សិ  ១៣,  

លោភណោធារណលចត្សិ    ១៩   ។ 

➢ មហាវិបាកចិត្តទី   ៥  ទី  ៦   មានលចត្សិ ប្រ រ  ៣២  គ្ឺ  អ្ញ្ញសមានាលចត្សិ    ១២ 

(លេៀររតី្ិ),   លោភណោធារណលចត្សិ    ១៩,   រញ្ញា  ១  ។ 

➢ មហាវិបាកចិត្ត   ទី  ៧  ទី  ៨  មានលចត្សិ ប្រ រ   ៣១  គ្ឺ  អ្ញ្ញសមានាលចត្សិ  ១២   
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(លេៀររតី្ិ),   លោភណោធារណលចត្សិ    ១៩   ។ 

 

➢ មហាកិរិយចិត្តទី  ១  ទី  ២  មានលចត្សិ ប្រ រ  ៣៥  គ្ឺ  អ្ញ្ញសមានាលចត្សិ   ១៣, 

លោភណោធារណលចត្សិ    ២២   (លេៀរេិរិយ   ៣)   ។ 

➢ មហាកិរិយចិត្តទី   ៣  ទី  ៤  មានលចត្សិ ប្រ រ  ៣៤  គ្ឺ  អ្ញ្ញសមានាលចត្សិ  ១៣, 

លោភណោធារណលចត្សិ    ២២   (លេៀរេិរត្ិ   ៣,   រញ្ញា   ១)   ។ 

➢ មហាកិរិយចិត្តទី   ៥  ទី  ៦  មានលចត្សិ ប្រ រ  ៣៤  គ្ ឺ អ្ញ្ញសមានាលចត្សិ   ១២  

(លេៀររតី្ិ),   លោភណោធារណលចត្សិ    ២១   (លេៀរេិរត្ិ   ៣,   រញ្ញា   ១)   ។ 

➢ មហាកិរិយចិត្តទី   ៧  ទី  ៨  មានលចត្សិ ប្រ រ  ៣៣  គ្ឺ  អ្ញ្ញសមានាលចត្សិ  ១២ 

(លេៀររតី្ិ),   លោភណោធារណលចត្សិ    ២១   (លេៀរេិរត្ិ   ៣,   រញ្ញា   ១)   ។ 

ចចក្លចត្សិក្  ៣៥  លោយមហគ្គត្ចិត្ត  ២៧ 

❖ បឋមជ្្ានចិត្ត  ៣  មានលចត្សិ ប្រ រ  ៣៥  គ្ឺ  អ្ញ្ញសមានាលចត្សិ  ១៣,  លោភណ- 

ោធារណលចត្សិ    ២២   (លេៀរេិរត្ិ  ១)   ។ 

❖ ទុតិ្យជ្្ានចិត្ត  ៣  មានលចត្សិ ប្រ រ  ៣៤  គ្ ឺ អ្ញ្ញសមានាលចត្សិ   ១២  

(លេៀរេតិ្ ក),   លោភណោធារណលចត្សិ    ២២   (លេៀរេិរត្ិ  ៣)   ។ 

❖ ត្តិ្យជ្្ានចិត្ត   ៣   មានលចត្សិ ប្រ រ   ៣៣   គ្ឺ   អ្ញ្ញសមានាលចត្សិ   ១១  (េិត្ ក,  

េិចារ),   លោភណោធារណលចត្សិ    ២២   (លេៀរេិរត្ិ  ៣)   ។ 
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❖ ចតុ្ត្ថជ្្ានចិត្ត  ៣  មានលចត្សិ ប្រ រ  ៣២  គ្ឺ   អ្ញ្ញសមានាលចត្សិ   ១០   (លេៀរេិត្ ក, 

េិចារ,   រីត្ិ),   លោភណោធារណលចត្សិ    ២២   (លេៀរេិរត្ិ   ៣)   ។ 

❖ បញ្ចមជ្្ានចិត្ត  ១៥   មានលចត្សិ ប្រ រ  ៣០  គ្ឺ  អ្ញ្ញសមានាលចត្សិ  ១០ (លេៀរេតិ្ ក, 

 

េិចារ,   រីត្ិ),   លោភណោធារណលចត្សិ   ២០   (លេៀរេិរត្ិ   ៣,   អ្រ្ែមញ្ញា   ២)   ។ 

ចចក្លចត្សិក្  ៣៦  លោយលោក្តុ្តរចិត្ត  ៤០ 

❖ បឋមជ្្ានចិត្ត  ៨  មានលចត្សិ ប្រ រ  ២៦  គ្ឺ  អ្ញ្ញសមានាលចត្សិ  ១៣,  លោភណ- 

ោធារណលចត្សិ   ២៣   (លេៀរអ្រែ្មញ្ញា  ២)  ។ 

❖ ទុតិ្យជ្្ានចិត្ត   ៨   មានលចត្សិ ប្រ រ  ៣៥  គ្ឺ  អ្រ្ែមញ្ញាលចត្សិ   ១២  (លេៀរេិត្ ក),   

លោភណោធារណលចត្សិ    ២៣   (លេៀរអ្រ្ែមញ្ញា  ២)   ។ 

❖ ត្តិ្យជ្្ានចិត្ត   ៨  មានលចត្សិ ប្រ រ  ៣៤ គ្ឺ  អ្ញ្ញសមានាលចត្សិ   ១១   (លេៀរេិត្ ក, 

េិចារ),   លោភណោធារណលចត្សិ   ២៣  (លេៀរអ្រែ្មញ្ញា  ២)   ។ 

❖ ចតុ្ត្ថជ្្ានចិត្ត   ៨   នងិ  រញ្ចមជ្ានចិត្ត  ៨  មានលចត្សិ ប្រ រ  ៣៣  គ្ឺ  អ្ញ្ញសមានា- 

លចត្សិ   ១០(លេៀរអ្រ្ែមញ្ញា  ២ )   ។ 

(ចរ់លចត្សិ ររមត្ថ) 

របូបរមត្ថ ២៨  

  ក-សភាវរបូ ១៨ គ ឺៈ 
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 បឋវីធាតុ្   (ធាត្ុដ្ី),   អាលបាធាតុ្   (ធាត្ុទឹ ),  លត្លជធាតុ្   (ធាត្ុលភលើង),  វាលយធាតុ្  
(ធាត្ុខ្យល់),  ចកេុបោទរូប   (ដភន ),  លោត្បោទរូប   (ប្ត្លចៀ ),   ឃានបោទរូប   (ប្ចមុេះ),   
ជិ្វាាបោទរូប   (អ្ណាៅត្),   កាយបោទរូប   (ក្ខយ),   រូបារមេណ   (រូរ),   សោារមេណ៍   
(សលមលង),   គន្តារមេណ៍   ( លិន),   រោរមេណ៍   (រស),   ឥត្ថីោវរូប   (រូរប្សី),   បុរិសោវរូប   
(រូរប្រុស),   ហទយវត្ថុរូប   (លរេះដ្ូង),   ជី្វិត្រូប   (ជីេិត្),   អាហាររូប    (អាហារ)  ។ 

 

 

ខ-អសភាវរបូ ១០ គ ឺៈ 

 បរិលចឆទរូប  (រូរជាចលនាាេះ),   កាយវិញ្ញត្តិរូប   ( ាំលរី ក្ខយ,   វចីវិញ្ញត្តិរូប   ( ាំលរី វាចា),    

រូបលហុតា   (រូរប្ោល),   រូបមុទុតា   (រូរទន់),   រូបកមេញ្ញតា   (រូរគ្ួរដ្ល់ក្ខរ្រ), 

ឧចយរូប   (រូរល ើត្ល ើង),   សនតតិ្រូប   (ត្ាំណទនរូរ),   ជ្រតារូប   (រូរជរា),   អនិចចតារូប    

(រូរមនិលទៀង)   ។ 

 -មហាភូត្រូប ៤  គ្ឺ៖   រឋេី, អាលា, លត្លជា, វាលយ   ។ 

 -ឧបាោយរូប ២៤  គ្ឺ៖   រោទរូរ ៥, េិសយរូរ ៤ ឬ ៧, ហទយរូរ ១, ឥត្ថីោេរូរ ១, រុរិសោេរូរ 
១,អាហាររូរ ១, ជីេិត្រូរ ១, េិញ្ញិត្តិរូរ ១, អាក្ខសរូរ  (ររិលចេទរូរ), េិក្ខររូរ ៣, ល ខណរូរ ៤  ។ 

 -រូប ៩ ល ើត្ដត្អ្ាំរ ីមមសុទធ  គ្ឺ៖  រោទររូ ៥, ោេរូរ ២, ជីេិត្រូរ ១, ហទយរូរ ១ ។ 

 -រូប ២ ល ើត្ដត្អ្ាំរចីិត្តសុទធ  គ្ឺ៖  ក្ខយេិញ្ញត្តិរូរ ១, េចីេិញ្ញិត្តិរូរ ១ ។ 

-រូប ១  គ្ឺ  សាំល ង  ល ើត្អ្ាំរីចិត្ត ៏មាន   ល ើត្អ្ាំរីឧត្ ុ៏មាន   ។ 
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 -វិការរូប ៣  គ្ឺ៖  រូរលហុត្ត, រូរមុទុត្ត, រូរ មមញ្ញត្ត   ។  េិក្ខររូរ ៣ លនេះ  ល ើត្អ្ាំរចីិត្ត ៏មាន  
ល ើត្អ្ាំរីអាហារ ៏មាន   ។ 

 -រូប ៩  គ្ឺ៖  មហាភូត្រូរ ៤, និង  េលណា្ណ ១, គ្លនាោ ១, រលោ ១, ឱជា ១, អាក្ខសធាត្ុ ១ ។  រូរ ៩ លនេះ 

ល ើត្អ្ាំរី មម ៏មាន  ល ើត្អ្ាំរចីិត្ត ៏មាន   ល ើត្អ្ាំរឧីត្ុ ៏មាន   ល ើត្អ្ាំរីអាហារ ៏មាន   ។ 

អាការៈ ៣២ ចចក្ជាធាត្ ុ៤ 

១.ធាត្ដីុ   ោន ២០ និងចចក្ជា ៤ រកួ្  គៈ 

១.ធាត្ដីុ  ២០   

 1-ត្ចបញ្ចកឺៈ   ល ោ (ស ់), លោមា (លរាម), នខា (ប្ ច ), ទនាា (លធមញ), ត្លចា (ដស្ែ )  ។ 

 

2-វកកបញ្ចកឺៈ   មាំសាំ (ោច់), នហារូ (សទស), អ្ដ្ឋិ ( អឹង), អ្ដ្ឋិមិញ្ជាំ (ខួរ នុង អងឹ), េ កាំ (ោច)  ។ 

 3-បបាាសបញ្ចកឺៈ   ហទយាំ (លរេះដ្ងូ), យ នាំ (លថលើម),  ិលោម ាំ (វាេ), រិហ ាំ (ប្ រេះ), រាាសាំ  

(សួត្)   ។ 

 4-អនតំ (លពាេះលេៀនធាំ), អ្នតគ្ុណាំ (លពាេះលេៀនត្ូច), ឧទរយាំ (អាហារថមី),  រីសាំ (អាហារចាស់), មត្ថលុងគាំ  

(ខួរ នងុ ្ាល)  ។ 

២.ធាត្ទឹុក្ ោន ១២ ចចក្ជា ២ រកួ្ 

 1-រ ួលមទ  កៈ   រតិ្តាំ (ប្រមាត្់), លសមហាំ (លសលសម), រុលពាា (ខទុេះ), លោហិត្ាំ (ឈាម), លសលោ (លញើស), 

លមលោ (ខាាញ់ខារ់)   ។ 
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 2-រ ួមតុ្ត  កៈ   អ្ស្សុ (ទឹ ដភន ), េោ (ខាាញ់រាេ), លខលឡា (ទឹ មាត្់), សង្ានិក្ខ (ទឹ សាំលា), 
លសិក្ខ (ទឹ រំអ្ិល), មុត្តាំ (ទឹ មបូ្ត្)   ។ 

៣.ធាត្លុលើង ោន ៤ 

 ១.ឧោាលត្លជ   លភលើងដដ្លលធវើឲ្យរាក្ខយលៅា   ។ 

 ២.បាចកលត្លជ   លភលើងរំោយអាហារ   ។ 

 ៣.ជី្រណលត្លជ   លភលើងដដ្លលធវើឲ្យប្ទុឌលប្ោម   មានលធមញចា ់   ស ់សកូេ   ជាលដ្ើម ។ 

 ៤.សន្តាបនលត្លជ   លភលើងដដ្លលធវើឲ្យលៅា   រហូត្ដ្ល់មានជមៃឺ   ។ 

៤.ធាត្ខុ្យល ់ោន ៦  

 ១.ឧទធងគមវាលយ   ខ្យល់ដដ្លរ ់ល ើងលៅខាងលលើ   ។ 

 ២.អលធាគមវាលយ   ខ្យល់ដដ្លរ ់ចុេះលប្ក្ខម   ។   

 

៣.កុចឆិសយវាលយ   ខ្យល់ នុងទផ្ទលពាេះ   ។ 

 ៤.លកាដ្ឋាសយវាលយ   ខ្យល់ នុងលពាេះលេៀន   ។ 

៥.អងគមង្ខានុោរិវាលយ   ខ្យល់ប្ត្តច់លៅត្តមអ្េយេៈត្ចូធាំ   ។ 

 ៦.អស្ាសបស្ាសវាលយ   ខ្យល់ដ្ ដ្លងហើមចូល-លចញ   ។ 

អានិសងសរបសក់្មមោឋ ន 
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 ១. មមោាន  ១០  គ្ឺ   រុោោនុស្សត្ិ,   ធមាមនុស្សត្ិ,   សង្ានុស្សត្ិ,   សីោនុស្សត្ិ,   ចាគ្ននុស្សត្ិ,   
លទេត្តនុស្សត្ិ,   ឧរសមានុស្សត្ិ,   មរណានុស្សត្ិ   ប្ត្ូេជា   ៨  និង   រដ្ិ ូលសញ្ញា  ១   ធាត្ុេេោាន   មានប្ត្ឹម 

ដត្   ឧរចារៈ   ។ 

 ២. មមោានដដ្លលៅសល់   ៣០   គ្ឺ    សិណ  ១០,   អ្សុភ  ១០,   អានាានស្សត្ិ  ១,   
ក្ខយគ្ត្តសត្ិ  ១,   ប្រហមេិហារ   ៤,   អ្រូរ  ៤   លនេះមានោាំង   ឧរចារៈ  និង   អ្រ្ែនាោេនា   ។ 

 ៣. សិណ  ១០,   អានាានស្សត្ិ  ១   ោាំង   ១  លនេះ   ឲ្យសលប្មច   រូរឈាន   ត្តាំងអ្ាំរី   រឋមជ្ាន 

ដ្ល់    រញ្ចមជ្ាន   ។ 

 ៤.អ្សុភ  ១០,   ក្ខយគ្ត្តសត្ិ  ១   ោាំង  ១១   លនេះ   ឲ្យសលប្មចានប្ត្ឹមដត្   រឋមជា្ន   ។ 

 ៥.ប្រហមេិហារ  ៣   គ្ឺ   លមត្តា  ១,    រុណា  ១,   មុទិត្ត  ១   ឲ្យសលប្មចានប្ត្ឹមដត្  ចត្តុ្ថជា្ន  ។ 

 ៦.ឧលរក្ខាប្រហមេិហារ   ឲ្យសលប្មចានប្ត្ឹមដត្   រញ្ចមជ្ាន   ។ 

សលគង្ខគ េះចរិត្  ៦  ក្នងុក្មមោឋ ន  ៤០ 

 ១.អសុភ  ១០,   កាយគតាសតិ្  ១   ជាទីសរ្ាយទនរុគ្គល   រាគ្ចរិត្   ។ 

 ២.អប្បមញ្ញា  ៤,   វណណកសិណ  ៤   ជាទីសរ្ាយទនរុគ្គល   លោសចរិត្   ។ 

 ៣.អាន្តបានស្សតិ្  ១   ជាទីសរ្ាយទនរុគ្គល  លមាហចរិត្   ។ 

 

 ៤.ពុ្ោានុស្សត្,   ធមាានុស្សតិ្,   សង្ានុស្សតិ្,   សីោនុស្សតិ្,   ច្ឆគានុស្សតិ្,   
លទវតានុស្សតិ្   ជាទីសរ្ាយទនរុគ្គល   សោោចរិត្   ។ 
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 ៥.ឧបសមានុស្សតិ្  ១,   សរណានុស្សតិ្  ១,   បដិកូលសញ្ញា  ១,   ធាតុ្វវដ្ឋាន  ១   
ជាទីសរ្ាយទនរុគ្គល   រុទធិចរិត្   ។ 

អាការៈោំង  ១០  យ៉ា ង  របសក់្មមោឋ ន 

 ១.សង្ខាត្និលទទស   ប្ត្ូេដ្ឹងអាក្ខរៈ  ដដ្លលោ សាំដដ្ងលចញរារ់ចាំនួន   ។ 

 ២.ឧបច្ឆរប្បន្តវហ   ប្ត្ូេដ្ឹង មមោាន   ដដ្លនាាំនូេ   ឧរចារជ្ាន   និង មមោាន   ដដ្លនាាំម នូេ   
អ្រ្ែនាឈាន   ។ 

 ៣.ឈានប្បលភទ   ប្ត្ូេដ្ឹងប្រលភទររស់ឈាន   ។ 

 ៤.សមតិ្កកម   ប្ត្ូេដ្ឹងេិធ ីនលងររស់ មមោាន   ។ 

 ៥.វឌ្ឍន្តវឌ្ឍន   ប្ត្ូេដ្ឹង មមោាន   ដដ្លគ្ួរចាំលរីនដថម   និងមិនគ្រួចាំលរនីដថម   ។ 

 ៦.អារមេណ   ប្ត្ូេអារមមណ៍ររស់ មមោាន   ។ 

 ៧.ភូមិ   ប្ត្ូេដ្ឹងភូមិររស់ មមោាន   ។ 

 ៨.គហណ   ប្ត្ូេដ្ឹង ិចចលរៀនយ នូេ មមោាន   ។ 

 ៩.បចចយ   ប្ត្ូេដ្ឹងរចច័យររស់ មមោាន   ។ 

 ១០.ចរិយនុកូល   ប្ត្ូេដ្ឹង មមោានដដ្លសមគ្ួរដ្ល់ចរតិ្   ។ 

ក្មមោឋ ន  ៤០ 

ក្សិណ ១០ 

 ១.បឋវីកសិណ   យ ដ្ីលធវើជាេង់ សិណ   ។ 
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២.អាលបាកសិណ   យ ទឹ លធវើជាេង ់សិណ   ។ 

 ៣.លត្លជកសិណ   យ លភលើងលធវើជាេង់ សិណ   ។ 

 ៤.វាលយកសិណ   យ ខ្យល់លធវើជា សិណ   ។ 

 ៥.នីលកកសិណ   យ េត្ថុរណ៌លខៀេជា សិណ   ។ 

 ៦.បីត្កសិណ   យ េត្ថុមានរណ៌លលឿងជា សិណ   ។ 

 ៧.លោហិត្កកសិណ   យ េត្ថុមានរណ៌ប្ ហមជា សិណ   ។ 

 ៨.ឱោត្កសិណ   យ េត្ថុមានរណ៌សជា សិណ   ។ 

 ៩.អាកាសកសិណ   យ អាក្ខសដដ្ល ាំណត្់ទុ ជា សិណ   ។ 

 ១០.អាលោកកសិណ   យ រនលឺជា សិណ   ។ 

អសភុ ១០ 

 ១.ឧទធុមាត្ក   អ្សុភលហើមលពាងរងល ើង   ។ 

 ២.វិនីលក   អ្សុភលហើមមានរណ៌លខៀេ   លោយលប្ចើន   ។ 

 ៣.វិបុព្វក   អ្សុភលហើមមានខទុេះហូរលៅ    នុងខាងលលើ   ខាងលប្ក្ខម   ។ 

 ៤.វិចឆិទទក   អ្សុភដដ្លលគ្ក្ខត្់ោច់ពា ់ ណាៅលខលួន   ។ 

 ៥.វិកាាយិត្ក   អ្សុភដដ្លសត្វខាាំ ល រសីu   មានសាំណាម   រលុេះរលួយលផ្្សងៗ   ។ 

 ៦.វិកេិត្តក   អ្សុភដដ្លលគ្ក្ខត្់ោច់លចញរីគ្នន   ជា ាំណាត្់ៗ   រាត្់រាយលៅលផ្្សងៗ   ។ 
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 ៧.ហត្វិកេិត្តក   អ្សុភដដ្លលគ្ក្ខរ់ោរ់   មានោនមោាំរវាម   ។ 

 ៨.លោហិត្ក   អ្សុភប្ត្ូេប្រហារ   មានឈាមហូរលប្ោចប្សរ   ។ 

 

៩.បុឡុវក   អ្សុភមានដ្ងកូេលចាេះហូរលចញ   ត្តមោារោាំង  ៩   ។ 

 ១០.អដឋិក   អ្សុភមានរាង អឹង   រាត្់រាយខាាត្ខ់ាាយ   លៅលផ្្សងជៗ   ។ 

អនសុសតិ ១០ 

 ១.ពុ្ោានុស្សតិ្   លសច តីរលឹ លរឿយៗ   មានរុទធគ្ុណ   ជាអារមមណ៍   ។ 

 ២.ធមាានុស្សតិ្   លសច តីរលឹ លរឿយៗ   មានធមមគ្ុណ   ជាអារមមណ៍   ។ 

 ៣.សង្ានុស្សតិ្   លសច តីរលឹ លរឿយៗ   មានសង្ឃគ្ុណ   ជាអារមមណ៍   ។ 

 ៤.សីោនុស្សតិ្   លសច តីរលឹ លរឿយៗ   មានសីលគ្ុណ   ជាអារមមណ៍   ។ 

 ៥.ច្ឆគានុស្សតិ្   លសច តីរលឹ លរឿយៗ   មានចាគ្គ្ុណ   ជាអារមមណ៍   ។ 

 ៦.លទវតានុស្សតិ្   លសច តីរលឹ លរឿយៗ   មានសោោទិគ្ុណ  ររស់លទេត្ត  និងសោោទិគ្ុណ   
ររស់ខលួនជាអារមមណ៍   ។ 

 ៧.មរណានុស្សតិ្   លសច តីរលឹ លរឿយៗ   នូេលសច តីោារ់   ជាអារមមណ៍   ។ 

 ៨.កាយគតានុស្សតិ្  លសច តីរលឹ ត្តាំងចុេះ នងុក្ខយ  មានលក្ខោាសនិមិត្ត  ទនអាក្ខរៈមានស ់ជា
លដ្ើម។ 

 ៩.អាន្តបានស្សតិ្   លសច តីរលឹ    មានអ្ស្ាសរស្ាសនិមិត្ត   ជាអារមមណ៍   ។ 

 ១០.ឧបសមានុស្សតិ្   លសច តីរលឹ លរឿយៗ   មានគ្ុណររស់ប្រេះនិពាាន   ដដ្លជាទីរមាារ់នូេទ ុខ 
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ោាំងរួងជាអារមមណ៍   ។ 

ព្រហមវិហារ ៤ 

 ១.លមតាា   ផ្្ាយលមត្តា   ដ្ល់សរវសត្វោាំងអ្ស់   ។ 

 ២.ករុណា   ផ្្ាយ រុណា   ដ្ល់សរវសត្វោាំងអ្ស់   ។ 

៣.មុទិតា   ផ្្ាយមុទិត្ត   ដ្ល់សរវសត្វោាំងអ្ស់   ។ 

 ៤.ឧលបកាា   ផ្្ាយឧលរក្ខា   ដ្ល់សរវសត្វោាំងអ្ស់   ។ 

អារបុ្ប ៤ 

 ១.អាកាោនញ្ញាយត្ន   យ អាក្ខស នុងរដ្ិោគ្និមតិ្ត   អ្ាំរី សិណ  ៩  លលើ អាក្ខស សិណ
លចញដដ្លមិនមានទីរាំផ្តុ្   ជាអារមមណ៍   ។ 

 ២.វិញ្ញាណញ្ញាយត្ន   ប្ោេយ អ្រូរេិញ្ញាណទី  ១   ដដ្លផ្្ាយលៅ   ដដ្លមិនមានទីរាំផ្តុ្   
ម ជាអារមមណ៍   ។ 

 ៣.អាកិញ្ចញ្ញាយត្ន    ាំណត្់យ អ្រូរេិញ្ញាណទី  ២   ដដ្លផ្្ាយលៅ   មិនមាន ងវល់ត្ិចត្ចួ  
ម ជាអារមមណ៍   ។ 

 ៤.លនវសញ្ញាន្តសញ្ញាយត្ន    ាំណត្់យ លសច តីលអិត្   ររស់អ្រូរេិញ្ញាណទី   ៣   ដដ្លមាន
លសទើរដត្នឹងមិនមាន   ម ជាអារមមណ៍   ។ 

 -អាហាលរបដិកូលសញ្ញា  ១   ដដ្លលយគ្នេចររិចារណា   អាហារលោយរដ្ិ ូល   ។ 

 -ចតុ្ធាតុ្វវដ្ឋាន  ១   ដដ្លប្រេះលយគ្នេចររិចារណា    ាំណត្់ធាត្ុោាំង   ៤    នុង រជក្ខយ   ។ 

លពាធិបកិាយធម ៌ (ធមជ៌ាលព្គ្ឿងព្ត្តសដឹ់ង)  ៣៧  ព្ប្ការ 
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  ១.សតិ្បបដ្ឋា ន  ៤  គ ឺៈ 

 1-កាយនុបស្សន្តសតិ្ប្បដ្ឋាន   រិចារណាល ើញក្ខយ    នុងក្ខយ   ។ 

 2-លវទន្តនុបស្សន្តសតិ្ប្បដ្ឋាន   រិចារណាល ើញលេទនា    នុងលេទនា   ។ 

 3-ចិតាានុបស្សន្តសតិ្ប្បដ្ឋាន   រិចារណាល ើញចិត្ត    នុងចិត្ត   ។ 

 4-ធមាានុបស្សន្តសតិ្ប្បដ្ឋាន   រិចារណាល ើញធម៌    នុងធម៌   ។ 

 

២.សម្មបបធាន  ៤   គ ឺៈ 

 1-បហានប្បធាន   រ្ាយមលេះារអ្ ុសលធម៌   ដដ្លល ើត្ល ើងលហើយ   ។ 

 2-សំវរប្បធាន   រ្ាយមញុាំុំាងារអ្ ុសល   ដដ្លមិនោន់ល ើត្   មិនឲយ្ល ើត្ល ើងាន   ។ 

 3-ោវន្តបធាន   រ្ាយមញុាំុំាង ុសល   ដដ្លមិនោន់ល ើត្   ឲ្យល ើត្ល ើង   ។ 

 4-អនុរកេន្តបធាន   រ្ាយមរ ្ា ុសលធម ៌  ដដ្លល ើត្ល ើងលហើយ   ឲ្យរឹងរឹត្ដត្ចលប្មើនល ើង  ។ 

  ៣.ឥទធិបាទ  ៤  គ ឺៈ 

 1-ឆនទិទធិបាទ   មាន នទៈ   ។ 

 2-ចិត្តិទធិបាទ   យ ចិត្តទុ ោ ់   ។ 

 3-វីរយិិទធិបាទ   មានរ្ាយម   ។ 

 4-វិមំសិទធិបាទ   រិចារណា   ។ 
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  ៤.ឥន្ទនរិយ  ៥   គ ឺៈ    ៥.ពលឺៈ   ៥   គ ឺៈ 

 1-សទធិន្រនទិយ   មានសោោ   ។   1-សោាព្ល    ាំោាំងសោោ   ។ 

 2-វីរិយិន្រនទិយ   រ្ាយម   ។   2-វីរិយព្ល    ាំោាំរ្ាយម   ។ 

 3-សតិ្ន្រនទិយ   មានសត្ិ   ។   3-សតិ្ព្ល    ាំោាំងសត្ិ   ។ 

 4-សមាធិន្រនទិយ   មានសមាធិ   ។  4-សមាធិព្ល    ាំោាំងសមាធិ   ។ 

 5-បញ្ញិន្រនទិយ   មានរញ្ញា   ។   5-បញ្ញាព្ល    ាំោាំងរញ្ញា   ។ 

  ៦.ចព្វជ្ឈឈងគ   ៧   គ ឺៈ 

 1-សតិ្សលមាោជ្្ឈងគ     លប្គ្ឿងប្ត្តស់ដ្ឹង   គ្ឺសត្ិ   ។ 

2-ធមេវិចយសលមាោជ្្ឈងគ    លប្គ្ឿងប្ត្តស់ដ្ឹង   គ្ឺរិចារណាធម៌   ។ 

 3-វីរិយសលមាោជ្្ឈងគ     លប្គ្ឿងប្ត្តស់ដ្ឹង   គ្ឺរ្ាយម   ។ 

 4-បីតិ្សលមាោជ្្ឈងគ     លប្គ្ឿងប្ត្តស់ដ្ឹង   គ្ឺរីត្ិ   ។ 

 5-បស្សទធិសលមាោជ្្ឈងគ    លប្គ្ឿងប្ត្តស់ដ្ឹង   គ្ឺរស្សទធិ   ។ 

 6-សមាធិសលមាោជ្្ឈងគ    លប្គ្ឿងប្ត្តស់ដ្ឹង   គ្ឺសមាធិ   ។ 

 7-ឧលបកាាសលមាោជ្្ឈងគ   លប្គ្ឿងប្ត្តស់ដ្ឹង   គ្ឺឧលរក្ខា   ។ 

  ៧.អរយិម្គគអងគ  ៨  គ ឺៈ 

 1-សមាាទិដឋិ   ក្ខរយល់ល ើញប្ត្ូេ   ។  5-សមាាអាជី្លវា   ិរិយចិញ្ចឹមជីេិត្ប្ត្ូេ   ។ 

 2-សមាាសងកលប្ា   លសច តីប្ត្ិេះរិេះប្ត្ូេ   ។  6-សមាាវាយលមា   រ្ាយមប្ត្ូេ   ។ 
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 3-សមាាវាច្ឆ   សាំដ្ីប្ត្ូេ   ។   7-សមាាសតិ្   លសច តីរលឹ ប្ត្ូេ   ។ 

 4-សមាាកមេលន្តា   ក្ខរ្រប្ត្ូេ   ។  8-សមាាសមាធិ    ិរិយត្មកល់ចិត្តហនឹងប្ត្ូេ   ។ 

 5-សមាាអាជី្លវា   ិរិយចិញ្ចឹមជីេិត្ប្ត្ូេ   ។   រួមប្ត្ូេជា លពាធិរ ខិយធម៌  មាន  ៣៧  ប្រក្ខរ   ។ 

ភមិូរបសវ់ិបសស  ៦  យ៉ា ង 

 ១. ខនធ ៥   គ ឺៈ  រូរ,   លេទនា,   សញ្ញា,   ស ា្រ,   េិញ្ញាណ   ។ 

 ២.អាយត្នឺៈ  ១២   គ ឺៈ   ដភន ,   ប្ត្លចៀ ,   ប្ចមុេះ,   អ្ណាៅត្,   ក្ខយ,   ចិត្ត, (លនេះជាអាយត្នៈ
ខាង នុង៦),  រូរ,  សាំល ង,   លិន,  រស,  លផ្កដ្ឋរវៈ,  ធមាមរមមណ៍   (លនេះជាអាយត្នៈខាងលប្ៅ ៦)  ។ 

៣.ធាតុ្  ៤  គ ឺៈ   រឋេីធាត្ុ,  អាលាធាត្ុ,  លត្លជាធាត្ុ,  វាលយធាត្ុ   ។ 

៤.សចច  ៤   គ ឺៈ   ទុ ខសចច,  សមុទយសចច,  និលរាធសចច,  មគ្គសចច   ។ 

 

៥.ឥន្រនទិយ   ២២   គ ឺៈ   ច ខុគនទិយ,  លោត្ិគនទិយ,  ឃានិគនទិយ,  ជិេហិគនទិយ,  ក្ខយិគនទិយ,  មនិគនទិយ,   

ឥត្ថិគនទិយ,  រុរិសិគនទិយ,  ជិេិត្ិគនទិយ,  សុខិគនទិយ,  ទុ ខិគនទិយ,  លោមន្សិគនទិយ,  លោមនស្សិគនទិយ,  ឧលរ ខិគនទិយ, 

សទធិគនទិយ,  េិរិយិគនទិយ,  សត្ិគនទិយ,  សមាធិគនទិយ,  រញ្ញិគនទិយ,  អ្នញ្ញត្ញ្ញស្ាមីត្ិគនទិយ,  អ្ញ្ញិគនទិយ,  
អ្ញ្ញាត្តេិគនទិយ   ។ 

៦.បដិចចសមុប្ាទ  ១២   គ ឺៈ    

1-អវិជោបចចយ   សង្ខាោ   ស ា្រោាំងឡាយ (ល ើត្មាន)លប្ពាេះរចច័យគ្ឺអ្េិជាាលពាលគ្ឺលសច តីលៃង់។ 

 2-សង្ខារប្បចចយ   វិញ្ញាណំ   េិញ្ញាណ  (ល ើត្មាន)  លប្ពាេះរចច័យគ្ឺស ា្រ  ។ 

 3-វិញ្ញាណប្បចចយ   ន្តមរូបំ   នាមនិងរូរ  (ល ើត្មាន)  លប្ពាេះរចច័យគ្ឺេិញ្ញាណ   ។ 
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 4-ន្តមរូបប្បចចយ   សឡាយត្នំ   អាយត្នៈ  ៦  (ល ើត្មាន)  លប្ពាេះរចច័យគ្ឺនាមនងិរូរ   ។ 

 5-សឡាយត្នប្បចចយ   ផលស្ា   សមផស្ស  (ល ើត្មាន)   លប្ពាេះរចច័យគ្ឺអាយត្នៈ  ៦   ។ 

 6-ផស្សប្បចចយ   លវទន្ត   លេទនា  (ល ើត្មាន)  លប្ពាេះរចច័យគ្ឺសមផស្ស   ។ 

 7-លវទន្តបចចយ   ត្ណាា   ត្ណាា  (ល ើត្មាន)   លប្ពាេះរចច័យគ្ឺលេទនា   ។ 

 8-ត្ណាាបចចយ   ឧបាោនំ   ឧាោន  (ល ើត្មាន)   លប្ពាេះរចច័យគ្តឺ្ណាា   ។ 

 9-ឧបាោនប្បចចយ   ភលវា   ភរ  (ល ើត្មាន)  លប្ពាេះរចច័យគ្ឧឺាោន   ។ 

 10-ភវប្បចចយ   ជតិ្   ជាត្ិ  (ល ើត្មាន)   លប្ពាេះរចច័យគ្ភឺរ   ។ 

 11-ជតិ្ប្បចចយ   ជ្ោមរណំ   ជរានិងមរណៈ  (ល ើត្មាន)   លប្ពាេះរចច័យគ្ឺជាត្ិ  ។ 

 12-លោកបរិលទវទុកេលោមនស្សុបាយោ   សមភវនតិ   លសច តីលោ    លសច តីខ្សឹ ខ្សលួ   
លសច តីប្រួយ  លសច តីត្ចូចិត្ត   និងលសច តីចលងអៀត្ចងអល់ចិត្តោាំង    ៏រដមងល ើត្មាន (លប្ពាេះជាត្ិជារចច័យដដ្រ) ។ 

• ប្ត្ូេចាាំថ្ៈ   លរើរចច័យរលត្់   លប្ពាេះរលត្់រចច័យដដ្រ  ។ 

 

និពាា នបរមត្ថ ២ យ៉ា ង គៈ 

 ១.សឧបាទិលសសនិវោនធាតុ្   រំលត្់ ិលលស   ដត្ខនធលៅសល់   លៅល ើយ   ។ 

 ២.អនុបាទិលសសនិវោនធាតុ្   រំលត្់ោាំង ិលលស  ោាំងខនធ ៏ដរ ធាាយលៅ   ។ 

ទកុ្ាសចច ោនអត្ថ ៤ យ៉ា ង 

 ១.បីឡនលតាា   លោយអ្ត្ថថ្   លរៀត្លរៀនសត្វឲ្យលាំា    ។ 
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 ២.សំខត្លតាា   លោយអ្ត្ថថ្   ត្ណាាជារចច័យត្ត ់ដត្ង   ។ 

៣.សន្តាបលតាា   លោយអ្ត្ថថ្   ញុាំុំាងសត្វឲ្យលៅា   ។ 

 ៤.វិបរិណាមលតាា   លោយអ្ត្ថថ្   លធវើសត្វឲ្យដប្រប្រួល   េិររិត្លផ្្សងៗ   ។ 

សមទុយសចច ោនអត្ថ ៤ យ៉ា ង 

 ១.អាយុហនលតាា   មានអ្ត្ថថ្   ប្រមូល ងទុ ខ   ។ 

 ២.និោនលតាា   មានអ្ត្ថថ្   ជាលហត្ុឲ្យល ើត្ ងទុ ខ   ។ 

 ៣.សំលយគលតាា   មានអ្ត្ថថ្   ប្រ រសត្វទុ  នុងសង្ារេដ្ត   ។ 

៤.បលិលវធលតាា   មានអ្ត្ថថ្    ងវល់លោយេត្ថុក្ខម   ។ 

និលរាធសចច ោនអត្ថ ៤ យ៉ា ង 

 ១.និស្សរណលតាា   មានអ្ត្ថថ្   រោស់ខលួនលចញចា ភរ   ។ 

 ២.វិលវកលតាា   មានអ្ត្ថថ្   មិន ងវល់លោយេត្ថុក្ខម   និង    ិលលសក្ខម   ។ 

៣.អសំខត្លតាា   មានអ្ត្ថថ្   គ្នមនរចច័យប្រជុាំត្ត ់ដត្ង   ។ 

 ៤.អមត្លតាា   មានអ្ត្ថថ្   ជាអ្មត្ធម៌   គ្ឺ  ធម៌មិនលចេះោារ់   ។ 

 

មគ្គសចច ោនអត្ថ ៤ យ៉ា ង 

 ១.និយ្ានលតាា   មានអ្ត្ថថ្   នាាំខលួនលចញចា ភរ   ។ 

 ២.លហត្វលតាា   មានអ្ត្ថថ្   ជាលហត្ុទនប្រេះនពិាាន   ។ 
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 ៣.និទស្សនលតាា   មានអ្ត្ថថ្   សដមតងលចញ   គ្ឺ   ានល ើញច្ាស់នូេប្រេះនិពាាន   ។ 

 ៤.អធិបត្្យលតាា   មានអ្ត្ថថ្   ជាធាំ នុងក្ខររមាារ់ ងទុ ខោាំងរងួ   ។ 

បទរបសព់្រេះនិពាា ន  ៩  បទ  គៈ 

១.ោគវិោគាយ   លដ្ើម្ែីប្ាសចា ត្លប្ម    ។ 

២.មទនិមេទន្តយ   លដ្ើម្ែីញុាំុំាញីនូេលសច តីប្សេឹង   ។ 

 ៣.បិបាសវិនយយ   លដ្ើម្ែី ាំចាត្់រងន់ូេក្ខរលប្សចឃាាន នុងក្ខម   ។ 

៤.អាលយសមុគ្ាតាយ   លដ្ើម្ែីដ្ លចញនូេលសច តីអាល័យ នុងក្ខម   ។ 

 ៥.វដតូបលចឆោយ   លដ្ើម្ែីផ្កាច់រងន់ូេេដ្តៈ   ។ 

 ៦.ត្ណាកេយយ   លដ្ើម្ែីអ្ស់លៅទនត្ណាា   ។ 

 ៧.វិោគាយ   លដ្ើម្ែីមិនមានរាគ្ៈ   ។ 

 ៨.និលោធាយ   លដ្ើម្ែីរំលត្់រង់   ។ 

 ៩.និវោន្តយ   លដ្ើម្ែីប្រេះនិពាាន   ។ 

 
 

រ ៀបរ ៀងរោយ  ព្រះភិក្ខុ  លកាសលលធមេ  នួន ោលរ៉េត្ (ប្រេះជនម ៣៥) 

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

 

 


