
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

មាតិកា 
ឈ ម្ ោះចិតត ទំព័រ 
លោភមូលចិត្ត ៨ដួង   ១ 
លោសមូលចិត្ត ២ដួង   ២ 
លោហមូលចិត្ត ២ដួង   ៣ 
អលហត្ុកចិត្ត ១៨ដួង   ៤ 
មហាកុសលចិត្ត ៨ដួង   ៥ 
មហាវិបាកចិត្ត ៨ដួង   ៦ 
មហាកិរិយាចិត្ត ៨ដួង   ៧ 
រូបាវចរកុសលចិត្ត ៥ដួង   ៨ 
រូបាវចរវិបាកចិត្ត ៥ដួង   ៩ 
រូបាវចរកិរិយាចិត្ត ៥ដួង  ១០ 
អរូបាវចរចិត្ត ១២ដួង   ១១ 
លោកុត្តរចិត្ត ៨ដួង   ១២ 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ចចកឈោភមូលចិតត ៨ដួង ឈោយន័យឈសេងៗ 
១- លោយជាត្ិ  ជាអកុសលជាត្ិ 
២- លោយភូមិ  ជាកាោវចរភូមិ (លកើត្ ៣០ ភូមិ) 
៣- លោយលវទនា  ជាលោមនសស ៤ និងជាឧលេកាា  ៤ 
៤- លោយលហត្ុ  ជានលហត្ុ និងជាទវិលហត្ុកចិត្ត 
៥- លោយសមបយុត្ត  ជាទិដឋិគត្សមបយុត្ត ៤ និងជាវិេបយុត្ត ៤ 
៦- លោយសង្ខា រ  ជាអសង្ខា រិក ៤ និងជាសសង្ខា រិក ៤ 
៧- លោយលោភណៈ  ជាអលោភណចិត្ត 
៨- លោយឈាន  ជាអកុសលឈាន 
៩- លោយលោក  ជាលោកិយចិត្ត 
១០- លោយកិចច   ជាចិត្តល្វើជវនកិចច 
១១- លោយអារមមណ៍  ជាចិត្តោនអារមមណ៍ ៦ 
១២- លោយោវ រ  ជាចិត្តលកើត្បានតាមោវ រ ៦ 
១៣- លោយវត្ថុ   លកើត្ត្ត្ង់ហទយវត្ថុ (ភូមិដដលោនខនធ៥) 
១៤- លោយវិញ្ញា ណធាតុ្  ជាមលនាវិញ្ញា ណធាតុ្ 
អភិ្មមត្ថសងគហៈ េរិលចេទទី១ (ភិកាុ គង់ សុមិត្ត)  ទំព័រ - ១០៦ 

 -១- 



ចចកឈោសមូលចិតត ២ដួង ឈោយន័យឈសេងៗ 
១- លោយជាត្ិ  ជាអកុសលជាត្ិ 
២- លោយភូមិ  ជាកាោវចរភូមិ (កាមភូមិ ១១) 
៣- លោយលវទនា  ជាលោមនសសលវទនា 
៤- លោយលហត្ុ  ជានលហត្ុ និងជាទវិលហត្ុកចិត្ត 
៥- លោយសមបយុត្ត  ជាេដិឃសមបយុត្ត 
៦- លោយសង្ខា រ  ជាអសង្ខា រិក ១ និងជាសសង្ខា រិក ១ 
៧- លោយលោភណៈ  ជាអលោភណចិត្ត 
៨- លោយឈាន   ជាអកុសលឈាន 
៩- លោយលោក   ជាលោកិយចិត្ត 
១០- លោយកិចច    ជាចិត្តល្វើជវនកិចច 
១១- លោយអារមមណ៍  ជាចិត្តោនអារមមណ៍ ៦ 
១២- លោយោវ រ   ជាចិត្តលកើត្បានតាមោវ រ ៦ 
១៣- លោយវត្ថុ    លកើត្ត្ត្ង់ហទយវត្ថុ  
១៤- លោយវិញ្ញា ណធាតុ្  ជាមលនាវិញ្ញា ណធាតុ្ 
អភិ្មមត្ថសងគហៈ េរិលចេទទី១ (ភិកាុ គង់ សុមិត្ត)  ទំព័រ - ១២១ 

 -២- 



ចចកឈមាហមូលចិតត ២ដួង ឈោយន័យឈសេងៗ 
១- លោយជាត្ិ  ជាអកុសលជាត្ិ 
២- លោយភូមិ  ជាកាោវចរភូមិ (លកើត្កនុងភូមិ ៣០) 
៣- លោយលវទនា  ជាឧលេកាា លវទនា 
៤- លោយលហត្ុ  ជានលហត្ុ និងជាឯកលហត្ុកចិត្ត 
៥- លោយសមបយុត្ត  ជាវិចិកិច្ឆេ សមបយុត្ត១ និងជាឧទធចចសមបយុត្ត១ 
៦- លោយសង្ខា រ  ជាអសង្ខា រិក 
៧- លោយលោភណៈ  ជាអលោភណចិត្ត 
៨- លោយឈាន   ជាអកុសលឈាន 
៩- លោយលោក   ជាលោកិយចិត្ត 
១០- លោយកិចច    ជាចិត្តល្វើជវនកិចច 
១១- លោយអារមមណ៍  ជាចិត្តោនអារមមណ៍ ៦ 
១២- លោយោវ រ   ជាចិត្តលកើត្បានតាមោវ រ ៦ 
១៣- លោយវត្ថុ    លកើត្ត្ត្ង់ហទយវត្ថុ (េញ្ចលោការភូមិ) 
១៤- លោយវិញ្ញា ណធាតុ្  ជាមលនាវិញ្ញា ណធាតុ្ 
អភិ្មមត្ថសងគហៈ េរិលចេទទី១ (ភិកាុ គង់ សុមិត្ត)  ទំព័រ - ១៤៨ 

 -៣- 



-៤- 

ចចកអឈហតុកចិតត ១៨ដួង ឈោយន័យឈសេងៗ 
១- លោយជាត្ិ  ជាវិបាកជាតិ្ ១៥ និងជាកិរិយាជាត្ិ ៣ 
២- លោយភូមិ  ជាកាោវចរភូមិ (កនុងភូមិ ៣០ តាមសមគួរ)* 
៣- លោយលវទនា  ជាសុខ១ ទុកា១ លោមនសស២ និងឧលេកាា ១៤ 
៤- លោយលហត្ុ  ជានលហត្ុ និងជាអលហត្ុកចិត្តោំង ១៨ 
៥- លោយសមបយុត្ត  ជាវិេបយុត្តចិត្តោំង ១៨ 
៦- លោយសង្ខា រ  ជាអសង្ខា រិកចិត្តោំង ១៨ 
៧- លោយលោភណៈ  ជាអលោភណចិត្តោំង ១៨ 
៨- លោយឈាន   ជាអឈានចិត្តោំង ១៨ 
៩- លោយលោក   ជាលោកិយចិត្តោំង ១៨ 
១០- លោយកិចច    ល្វើកិចចោំង ១៤ 
១១- លោយអារមមណ៍  ទទួលអារមមណ៍បាន ៦  
១២- លោយោវ រ   លកើត្បានោវ រ ៦ 
១៣- លោយវត្ថុ    លកើត្បានោំង ៦ វត្ថុ 
១៤- លោយវិញ្ញា ណធាតុ្  ជាវិញ្ញា ណធាតុ្ ៧ 
 
 
 

អភិ្មមត្ថសងគហៈ េរិលចេទទី១ (ភិកាុ គង់ សុមិត្ត)  ទំព័រ - ២៦៣ 

* - ឃានវិញ្ញា ណ ២, ជិោា វិញ្ញា ណ ២, កាយវិញ្ញា ណ ២ លកើត្កនុងកាមភូមិ ១១ ។ 
 -  ចកាុវិញ្ញា ណ ២, លោត្វិញ្ញា ណ ២, េញ្ចោវ រាវជជនៈ ១, សមបដិចេននៈ ២, សនតីរណៈ ៣  
  លកើត្កនុងភូមិ ២៦ គឺកាមភូមិ ១១ និងរូេភូមិ ១៥ ។ 
 -  មលនាោវ រាវជជនៈ ១ លកើត្កនុងភូមិ ៣០ ។ 
 -  ហសិត្ុេាទចិត្ត ១ លកើត្កនុងភូមិ ២២ គឺកាមសុគត្ិ ៧ និងរូេភូមិ ១៥ ។ 



-៥- 

ចចកមហាកុសលចិតត ៨ដួង ឈោយន័យឈសេងៗ 
១- លោយជាត្ិ  ជាកុសលជាត្ិ 
២- លោយភូមិ  ជាកាោវចរភូមិ (លកើត្បាន ៣០ ភូមិ) 
៣- លោយលវទនា  ជាលោមនសស ៤ និងជាឧលេកាា  ៤ 
៤- លោយលហត្ុ  ជានលហត្ុ និងជាសលហត្ុកចិត្ត 
៥- លោយសមបយុត្ត  ជាញាណសមបយុត្ត៤ និងជាញាណវិេបយុត្ត៤ 
៦- លោយសង្ខា រ  ជាអសង្ខា រិក ៤ និងជាសសង្ខា រិក ៤ 
៧- លោយលោភណៈ  ជាកាមលោភណចិត្ត 
៨- លោយឈាន   ជាអឈានចិត្ត 
៩- លោយលោក   ជាលោកិយចិត្ត 
១០- លោយកិចច   ជាចិត្តល្វើជវនកិចច 
១១- លោយអារមមណ៍   ជាចិត្តោនអារមមណ៍ ៦ 
១២- លោយោវ រ   ជាចិត្តលកើត្បានតាមោវ រ ៦ 
១៣- លោយវត្ថុ   លកើត្ត្ត្ង់ហទយវត្ថុ  
១៤- លោយវិញ្ញា ណធាតុ្  ជាមលនាវិញ្ញា ណធាតុ្ 
អភិ្មមត្ថសងគហៈ េរិលចេទទី១ (ភិកាុ គង់ សុមិត្ត)  ទំព័រ - ៣២៥ 
 
 



-៦- 

ចចកមហាវិបាកចិតត ៨ដួង ឈោយន័យឈសេងៗ 
១- លោយជាត្ិ  ជាវិបាកជាតិ្ 
២- លោយភូមិ  ជាកាោវចរភូមិ (លកើត្កនុងកាមសុគត្ិភូមិ ៧) 
៣- លោយលវទនា  ជាលោមនសស ៤ និងជាឧលេកាា  ៤ 
៤- លោយលហត្ុ  ជានលហត្ុ និងជាសលហត្ុកចិត្ត 
៥- លោយសមបយុត្ត  ជាញាណសមបយុត្ត៤ និងជាញាណវិេបយុត្ត៤ 
៦- លោយសង្ខា រ  ជាអសង្ខា រិក ៤ និងជាសសង្ខា រិក ៤ 
៧- លោយលោភណៈ  ជាលោភណចិត្ត 
៨- លោយឈាន  ជាអឈានចិត្ត 
៩- លោយលោក   ជាលោកិយចិត្ត 
១០- លោយកិចច   ល្វើកិចច ៤ គឺេដិសនធិកិចច ១ ភវងគកិចច ១     
   ត្ោលមពណកិចច ១ និងចុត្ិកិចច ១ 
១១- លោយអារមមណ៍  ជាចិត្តោនអារមមណ៍ ៦ 
១២- លោយោវ រ   ជាចិត្តលកើត្បានតាមោវ រ ៦ និងោវ រវិមុត្ត 
១៣- លោយវត្ថុ   លកើត្ត្ត្ង់ហទយវត្ថុ  
១៤- លោយវិញ្ញា ណធាតុ្  ជាមលនាវិញ្ញា ណធាតុ្ 
អភិ្មមត្ថសងគហៈ េរិលចេទទី១ (ភិកាុ គង់ សុមិត្ត)  ទំព័រ - ៣៤៤ 



-៧- 

ចចកមហាកិរិយាចិតត ៨ដួង ឈោយន័យឈសេងៗ 
១- លោយជាត្ិ  ជាកិរិយាជាត្ិ 
២- លោយភូមិ  ជាកាមភូមិ (លកើត្បាន ២៦ ភូមិ) 
៣- លោយលវទនា  ជាលោមនសស ៤ និងជាឧលេកាា  ៤ 
៤- លោយលហត្ុ  ជានលហត្ុ និងជាសលហត្ុកចិត្ត 
៥- លោយសមបយុត្ត  ជាញាណសមបយុត្ត៤ និងជាញាណវិេបយុត្ត៤ 
៦- លោយសង្ខា រ  ជាអសង្ខា រិក ៤ និងជាសសង្ខា រិក ៤ 
៧- លោយលោភណៈ  ជាលោភណចិត្ត 
៨- លោយឈាន   ជាអឈានចិត្ត 
៩- លោយលោក   ជាលោកិយចិត្ត 
១០- លោយកិចច   ជាចិត្តល្វើជវនកិចច  
១១- លោយអារមមណ៍  ជាចិត្តោនអារមមណ៍ ៦ 
១២- លោយោវ រ   ជាចិត្តលកើត្បានតាមោវ រ ៦  
១៣- លោយវត្ថុ   លកើត្ត្ត្ង់ហទយវត្ថុ (២២ ភូមិ) 
១៤- លោយវិញ្ញា ណធាតុ្  ជាមលនាវិញ្ញា ណធាតុ្ 
អភិ្មមត្ថសងគហៈ េរិលចេទទី១ (ភិកាុ គង់ សុមិត្ត)  ទំព័រ - ៣៥៤ 

 



-៨- 

ចចករូបាវចរកុសលចិតត ៥ដួង ឈោយន័យឈសេងៗ 
១- លោយជាត្ិ  ជាកុសលជាត្ិ 
២- លោយភូមិ  ជារូបាវចរភូមិ (លកើត្បាន ២២ ភូមិ លវៀរ អបាយភូមិ៤   
  អសញ្ាសត្តភូម១ិ និងអរូេភូមិ៤) 
៣- លោយលវទនា  ជាលោមនសស ៤ គឺ ឈាន៤ខាងលដើម និងជាឧលេកាា  ១  
 គឺ ឈានទី៥ 
៤- លោយលហត្ុ  ជានលហត្ុ និងជា ត្ិលហត្ុកចិត្ត 
៥- លោយសមបយុត្ត  ជាញាណសមបយុត្ត 
៦- លោយសង្ខា រ  ជាសសង្ខា រិក (លោយមលនាេលយាគ) 
៧- លោយលោភណៈ  ជារូបាវចរលោភណចិត្ត 
៨- លោយឈាន   ជារូេជានចិត្ត 
៩- លោយលោក   ជាលោកិយចិត្ត 
១០- លោយកិចច   ជាចិត្តល្វើជវនកិចច  
១១- លោយអារមមណ៍  ោន្ោម រមមណ៍ ជាអារមមណ៍ 
១២- លោយោវ រ   ដឹងអារមមណ៍តាមមលនាោវ រ  
១៣- លោយវត្ថុ   លកើត្ត្ត្ង់ហទយវត្ថុ  
១៤- លោយវិញ្ញា ណធាតុ្  ជាមលនាវិញ្ញា ណធាតុ្ 
អភិ្មមត្ថសងគហៈ េរិលចេទទី១ (ភិកាុ គង់ សុមិត្ត)  ទំព័រ - ៤៣០ 



-៩- 

ចចករូបាវចរវិបាកចិតត ៥ដួង ឈោយន័យឈសេងៗ 
១- លោយជាត្ិ  ជាវិបាកជាតិ្ 
២- លោយភូមិ  ជារូបាវចរភូមិ (រូេត្ពហមភូមិ ១៥)   
៣- លោយលវទនា  ជាលោមនសស ៤ គឺ ឈាន៤ខាងលដើម និងជាឧលេកាា  ១  
  គឺ ឈានទី៥ 
៤- លោយលហត្ុ  ជានលហត្ុ និងជា ត្ិលហត្ុកចិត្ត 
៥- លោយសមបយុត្ត  ជាញាណសមបយុត្ត 
៦- លោយសង្ខា រ  ជាសសង្ខា រិក  
៧- លោយលោភណៈ  ជារូបាវចរលោភណចិត្ត 
៨- លោយឈាន  ជាផលរេស់ឈានចិត្ត 
៩- លោយលោក   ជាលោកិយចិត្ត 
១០- លោយកិចច   ោន៣ គឺ េដិសនធិកិចច ភវងគកិចច ចត្ុកិចច  
១១- លោយអារមមណ៍  កុសលោនអារមមណ៍ណាជាកមមោឋ ន វិបាកចិត្តក៏ោនអារមមណ៍លនាោះ 
១២- លោយោវ រ   ដឹងអារមមណ៍លោយមិនអាត្ស័យោវ រ (ោវ រវិមុត្ត) 
១៣- លោយវត្ថុ   លកើត្ត្ត្ង់ហទយវត្ថុ  
១៤- លោយវិញ្ញា ណធាតុ្  ជាមលនាវិញ្ញា ណធាតុ្ 
អភិ្មមត្ថសងគហៈ េរិលចេទទី១ (ភិកាុ គង់ សុមិត្ត)  ទំព័រ - ៤៤១ 
 



-១០- 

ចចករូបាវចរកិរិយាចិតត ៥ដួង ឈោយន័យឈសេងៗ 
១- លោយជាត្ិ  ជាកិរិយាជាត្ិ 
២- លោយភូមិ  ជារូបាវចរភូមិ (លកើត្បាន ២២ ភូមិ)   
៣- លោយលវទនា  ជាលោមនសស ៤ គឺ ឈាន៤ខាងលដើម និងជាឧលេកាា  ១  
  គឺ ឈានទី៥ 
៤- លោយលហត្ុ  ជានលហត្ុ និងជា ត្ិលហត្ុកចិត្ត 
៥- លោយសមបយុត្ត  ជាញាណសមបយុត្ត 
៦- លោយសង្ខា រ  ជាសសង្ខា រិក  
៧- លោយលោភណៈ  ជារូបាវចរលោភណចិត្ត 
៨- លោយឈាន  ជារូបាវចរកិរិយាឈានចិត្ត 
៩- លោយលោក   ជាលោកិយចិត្ត លត្រោះមិនោននិរវ ន ជាអារមមណ៍ 
១០- លោយកិចច   ល្វើជវនកិចច  
១១- លោយអារមមណ៍  ោន្ោម រមមណ៍ ជាអារមមណ៍ 
១២- លោយោវ រ   ដឹងអារមមណ៍តាមមលនាោវ រ 
១៣- លោយវត្ថុ   លកើត្ត្ត្ង់ហទយវត្ថុ  
១៤- លោយវិញ្ញា ណធាតុ្  ជាមលនាវិញ្ញា ណធាតុ្ 
អភិ្មមត្ថសងគហៈ េរិលចេទទី១ (ភិកាុ គង់ សុមិត្ត)  ទំព័រ - ៤៤៤ 
 



-១១- 

ចចកអរូបាវចរចិតត ១២ដួង ឈោយន័យឈសេងៗ 
១- លោយជាត្ិ  ជាកុសលជាត្ិ ៤  ជាវិបាកជាតិ្ ៤  ជាកិរិយាជាត្ិ ៤ 
២- លោយភូមិ  ជាអរូបាវចរភូមិ (កុសល កិរិយា បាន ២៦ភូមិ)  
៣- លោយលវទនា  ជាឧលេកាា លវទនា 
៤- លោយលហត្ុ  ជានលហត្ ុនិងជា ត្ិលហត្ុកចិត្ត 
៥- លោយសមបយុត្ត  ជាញាណសមបយុត្ត 
៦- លោយសង្ខា រ  ជាសសង្ខា រិក  
៧- លោយលោភណៈ  ជាអរូបាវចរលោភណចិត្ត 
៨- លោយឈាន  ជាេញ្ចមជានចិត្ត (េញ្ចកន័យ) 
៩- លោយលោក   ជាលោកិយចិត្ត  
១០- លោយកិចច   អរូបាវចរកុសល ៤ កិរិយា ៤ ល្វើជវនកិចច,  
   អរូបាវចរវិបាក ល វ្ើកិចច៣ គឺ េដិសនធិ ភវងគ ចុតិ្ 
១១- លោយអារមមណ៍  ោន្ោម រមមណ៍ ជាអារមមណ៍ 
១២- លោយោវ រ   អរូបាវចរកុសល ៤ កិរិយា ៤ ដឹងអារមមណ៍ តាមមលនាោវ រ,  
  អរូបាវចរវិបាក ៤  មិនអាត្ស័យោវ រ 
១៣- លោយវត្ថុ   អរូបាវចរកុសល ៤ កិរិយា ៤ ដដលលកើត្កនុងេញ្ចលោការភូមិ  
  អាត្ស័យហទយវត្ថុ លេើលកើត្កនុងអរូេត្ពហមេុគគល មិនោនវត្ថុ   
  អាត្ស័យ, អរូបាវចរវិបាក ៤ មិនអាត្ស័យវត្ថុ 
១៤- លោយវិញ្ញា ណធាតុ្  ជាមលនាវិញ្ញា ណធាតុ្ 
   អភិ្មមត្ថសងគហៈ េរិលចេទទី១ (ភិកាុ គង់ សុមិត្ត)  ទំព័រ - ៤៦៧ 



-១២- 

ចចកឈោកុតតរចិតត ៨ដួង ឈោយន័យឈសេងៗ 
១- លោយជាត្ិ  ជាកុសលជាត្ិ ៤ ជាវិបាកជាតិ្ ៤    
២- លោយភូមិ  ជាលោកុត្តរភូមិោំង៨ដួង ដូលចនោះលហើយលទើេអវតាថ នភូមិ (មិនោនភូមិត្េច្ឆំ 
 រេស់ខលួន), លកើត្បាន២៦ភូមិ (លវៀរអបាយភូមិ៤ និងអសញ្ាសត្តភូមិ១) 
៣- លោយលវទនា  ជាលោមនសសលវទនា និងជាឧលេកាា លវទនា 
៤- លោយលហត្ុ  ជានលហត្ុ និងជា ត្ិលហត្ុកចិត្ត 
៥- លោយសមបយុត្ត  ជាញាណសមបយុត្ត 
៦- លោយសង្ខា រ  ជាសសង្ខា រិក  
៧- លោយលោភណៈ  ជាលោភណចិត្ត 
៨- លោយឈាន  ជាឈានចិត្ត (េញ្ចកន័យ) 
៩- លោយលោក   ជាលោកុត្តរចិត្ត  
១០- លោយកិចច   ល្វើជវនកិចច 
១១- លោយអារមមណ៍   ោន្ោម រមមណ៍ គឺត្ពោះនិរវ ន ជាអារមមណ៍ 
១២- លោយោវ រ   លកើត្ល ើងអាត្ស័យមលនាោវ រ 
១៣- លោយវត្ថុ   លវៀរលោតាេត្តិមគគចិត្ត១ ដដលអាត្ស័យហទយវត្ថុ, លោកុត្តរចិត្ត 
  លៅសល់ ៧ដួងលទៀត្ អាត្ស័យហទយវត្ថុ កនុងេញ្ចលោការភព,  
  មិនអាត្ស័យហទយវត្ថុ កនុងចត្ុលោការភព 
១៤- លោយវិញ្ញា ណធាតុ្  ជាមលនាវិញ្ញា ណធាតុ្ 
ចិត្តសងគហវិភាគ េរិលចេទទី១ (លោកត្គូ រស់ សូផាត្)  ទំព័រ - ៣៤២ 


