
 

សមថកមមដ្ឋា ន ៤០គឺ 
កសិណ ១០ 

១-បឋវីកសិណ  យកដីជាអារម្មណ៍។ 
២-អាបោកសិណ យកទឹកជាអារម្មណ៍។  
៣-បេបជាកសិណ យកប្លើងជាអារម្មណ៍។ 
៤-វាបោកសិណ យកខ្យល់ជាអារម្មណ៍។ 
៥-នីលកសិណ  យកវេថុមានពណ៌បខ្ៀវជាអារម្មណ៍។  
៦-បីេកសិណ  យកវេថុមានពណ៌បលឿងជាអារម្មណ៍។  
៧-បោហិេកសិណ យកវេថុមានពណ៌ក្កហម្ជាអារម្មណ៍។ 
៨-ឱទាេកសិណ យកវេថុមានពណស៌ជាអារម្មណ៍។  
៩-អាកាសកសិណ យកអាកាសដដលកំណេ់ទុកជាអារម្មណ៍។  
១០-អាបោកកសិណ យកពនលឺជាអារម្មណ៍។  

អ្ិធម្មេថសងគហៈ បរិបឆេទទី១ (្ិកខុ គង់ សុម្ិេត)  ទំព័រ - ៤១៥ 

 ១ 



 
អសុភ ១០ 

១-ឧទធុមាេក អសុ្បហើម្បោរបោ៉ោ ងប ើង។ 
២-វិនីលក  អសុ្មានពណ៌បខ្ៀវដ៏បក្ឆើន។  
៣-វិបុពវក  អសុ្មានខ្្ុុះហូរបឆញ ទាំងខាងបលើ ទាំងខាងបក្កាម្។ 
៤-វិឆិេទក្  អសុ្ដដលបគកាប់ ដាឆ់ោក់កណ្ដា លខ្លួន។ 
៥-វិកាខ យិេក អសុ្ដដលសេវកបករសុី មានស្នា ម្រលុុះរលួយបសេងៗ។  
៦-វិកិខេតក  អសុ្ដដលបគកាេ់ដាឆ់ពីគ្នា  ជាកំណ្ដេ់រាេ់រាយ។  
៧-ហេវិកិខេតក អសុ្ដដលបគកាប់ឆិញ្ច រ្ ំ មានស្នា ម្រមវរវាម្។ 
៨-បោហិេក អសុ្ដដលក្េូវបគក្បហារ មានឈាម្ហូរបក្ស្នឆក្សព។  
៩-បុ ុវក  អសុ្ដដលដងកូវប ុះ ហូរបឆញតាម្ទាវ រទាំងក្ោំបួន។  
១០-អដឋិក  អសុ្ដដលមានដេឆ្អឹង រាេ់រាយខារ េ់ខារ យបសេងៗ។   
  អ្ិធម្មេថសងគហៈ បរិបឆេទទី១ (្ិកខុ គង់ សុម្ិេត)  ទំព័រ - ៤១៥ 

 
 

២ 



 
អនុសសតិ ១០ 

១-ពុទាធ នុសេេិ បសឆកតីរលឹកបរីយៗឆំបោុះ ពុទធគុណម្កជាអារម្មណ៍។ 
២-ធមាម នុសេេិ បសឆកតីរលឹកបរីយៗឆំបោុះ ធម្មគុណម្កជាអារម្មណ៍។ 
៣-សងានុសេេ ិ បសឆកតីរលឹកបរីយៗឆំបោុះ សងឃគុណម្កជាអារម្មណ៍។ 
៤-សីោនុសេេ ិ បសឆកតីរលឹកបរីយៗឆំបោុះ សីលគុណម្កជាអារម្មណ៍។ 
៥- គ្ននុសេេិ បសឆកតីរលឹកបរីយៗឆំបោុះ  គគណុម្កជាអារម្មណ៍។ 
៦-បទវតានុសេេិ បសឆកតីរលឹកបរីយៗឆំបោុះ  សទាធ ទិគុណរបស់បទវតា ម្ក  
 ជាអារម្មណ៍។ 
៧-ម្រណ្ដនុសេេិ បសឆកតីរលឹកបរីយៗឆំបោុះបសឆកតីស្នល ប់ម្កជាអារម្មណ៍។ 
៨-កាយគតាសេិ បសឆកតីរលឹកបរីយៗ 
 ដដលតាំងឆុុះកាុងកាយម្កជាអារម្មណ៍។ 
៩-អានាោនសេេិ បសឆកតីរលឹកបរីយៗឆំបោុះ អសាសបសាសនិម្ិេត 
 ម្កជាអារម្មណ៍។ 
១០-ឧបសមានុសេេិ បសឆកតីរលឹកបរីយៗឆំបោុះ គុណក្ពុះនិោវ នម្កជាអារម្មណ៍។ 

អ្ិធម្មេថសងគហៈ បរិបឆេទទី១ (្ិកខុ គង់ សុម្ិេត)  ទំព័រ - ៤១៥ 
 

៣ 



 

ព្រហ្មវិហារ ៤ 
១-បម្តាត  ការសាយបសឆកតីរាប់អាន  ម្ិនឆំបោុះសេវណ្ដម្ួយបទ ឲ្យដេសេវមាន   
  ដងហីម្បឆញឆូល សូម្ឲ្យបៅជាសុខ្ឆុុះ។ 
២-ករុណ្ដ ការសាយបសឆកតីអាណិេអាសូរ ម្ិនឆំបោុះសេវណ្ដម្ួយបទ ឲ្យដេសេវមាន  
  ដងហីម្បឆញឆូល សូម្ឲ្យរួឆ កទុកខឆុុះ។  
៣-ម្ុទិតា ការសាយបសឆកតីរីករាយ  ម្ិនឆំបោុះសេវណ្ដម្ួយបទ ឲ្យដេសេវមាន  
  ដងហីម្បឆញឆូល សូម្ឲ្យរីករាយឆុុះ។ 
៤-ឧបបកាខ  ការសាយឆេិតជាកណ្ដា ល  ម្ិនឆំបោុះសេវណ្ដម្ួយបទ ឲ្យដេសេវមាន  
  ដងហីម្បឆញឆូល សូម្ឲ្យបៅតាម្ទំបនើងឆុុះ។  
 

អារម្មណ៍របស់រូបជ្ឈានមាន៤ក្បការគឺ 
១-បម្តាត   មានបិយម្នាបសេតបបញ្ញេតិជាអារម្មណ។៍ 
២-ករុណ្ដ មានទុកខិេសេតបបញ្ញេតិជាអារម្មណ៍។ 
៣-ម្ុទិតា មានសុខ្ិេសេតបបញ្ញេតិជាអារម្មណ៍។ 
៤-ឧបបកាខ  មានម្ជ្ឈឈេតសេតបបញ្ញេតិជាអារម្មណ៍។ 
 
 ៤ 



 

អរូប ៤ 
១- អាកាស្នន រ្ យេនៈ  យកអាកាសកាុងបដភិាគនិម្ិេតដដលបកើេអំពីកសិណ៩ 
 បលើកដលងដេ អាកាសកសិណបឆញ ដដលម្ិនមាន  ទីបំសេុ 
 ម្កជាអារម្មណ៍។ 
២- វិ ញ្ ណ រ្ យេនៈ  ក្ស្នវយកអរូបវិ ញ្ ណទី១ ដដលសាយបៅម្ិនមាន  ទីបំសេុ 
 ម្កជាអារម្មណ៍។ 
៣- អាកិញ្រ ញ្ យេនៈ កំណេ់យកអរូបវិ ញ្ ណទី២ ដដលសាយបៅបដាយ 
 ម្ិនមានកងវលេ់ិឆេឆួ ម្កជាអារម្មណ៍។ 
៤- បនវស ញ្ នាស ញ្ យេនៈ កំណេ់យកបសឆកតីលអិេរបស់អរូបវិ ញ្ ណទី៣   
  ដដលមានបស្ើរដេម្ិនមាន ម្កជាអារម្មណ៍។ 

 
អារម្មណ៍របស់អរូបជ្ឈានមាន៤ក្បការគឺ 

១- អនបនាត  អាកាបស្ន   អាកាសឥេមានទីបសំុេ។ 
២- អននតំ វិ ញ្ ណំ  វិ ញ្ ណឥេមានទីបសំុេ។ 
៣- នេថិ កិញ្រ ិ  អវីេិឆេួឆម្ិនមាន។ 
៤- ឯេំ សនតំ ឯេំ បណីេំ    បនុះសងប់ណ្ដស់ បនុះលអិេណ្ដស់។ 
 
 

៥ 



 
 

- សញ្ញា ១  ោនដល់អាហារបដិកូលស ញ្  ដដលបោគ្នវឆរ 
 ក្េូវពិ រណ្ដកណំេ់អាហារបដាយបដិបគ្នល។ 
- វវដ្ឋា ន១  ោនដល់ឆេុទាធ េុវវដាឋ ន ដដលបោគ្នវឆរ  
 ក្េូវពិ រណ្ដកណំេ់ធាេុទាំង៤ កាុងករជ្ឈជកាយ។ 

 
រួមទាំ ងអស់ព្តូវជាកមមដ្ឋា ន៤០ 

 

 

 

 

 

 

 

៦ 



   ពកួវកកបញ្រកកម្មដាឋ ន 
 ៦- ម្ំសំ  ស្នឆ់ 
 ៧- នហារូ  សរមស 
 ៨- អដឋិ  ឆ្អឹង 
 ៩- អដឋិម្ិញ្ជំ  ខ្ួរកាុងឆ្អឹង 
 ១០- វកកំ   ទាឆ (េក្ម្ងបសាវៈ) 
 ពកួម្េថលុងគបញ្រកកម្មដាឋ ន 
១៦- អនតំ  បោុះបវៀនធ ំ
១៧- អនតគុណំ បោុះបវៀនេូឆ 
១៨- ឧទរិយំ  អាហារថ្មី 
១៩- ករីសំ  អាហារ ស់ 

២០- ម្េថលុងគំ  ខ្ួរកាុងកាល 

៧ 

 

សសម្ភា រននធាតុទាំ ង៤ ម្ភន៤២គឺ 
 

   ពកួេឆបញ្រកកម្មដាឋ ន 
  ១- បកស្ន   សក់   
  ២- បោមា   បរាម្  
  ៣- នខា   ក្កឆក   
  ៤- េនាត    បធមញ   
  ៥- េប    ដសបក 
   ពកួបោា សបញ្រកកម្មដាឋ ន 

  ១១- ហទយំ  បបុះដូង 
  ១២- យកនំ  បថ្លើម្ 
  ១៣- កិបោម្ក ំ រាវ  
  ១៤- បិហកំ  ក្កពុះ 
  ១៥- បោា សំ  សួេ 
 

ធាតុដមីាន ២០គឺ 



 
 
  
 
 
   
   ពកួបម្ទឆ្កកកម្មដាឋ ន៦គ ឺ
  ១- បិេតំ   ទឹកក្បមាេ ់  

  ២- បសម្ហំ   បសលសម  

  ៣- បុបោវ    ខ្្ុុះ  

  ៤- បោហិេំ  ឈាម្  

  ៥- បសបទា   បញើស 
  ៦- បម្បទា   ខាល ញ់ខាប់ 
  
   
 
 

ធាតុទឹកមាន ១២គឺ 
 

 ពកួម្េុតឆ្កកកម្មដាឋ ន៦គ ឺ
៧- អសេុ  ទឹកដ្ាក 
៨- វស្ន  ខាល ញ់រាវ 
៩- បខ្បោ  ទឹកមាេ ់
១០- សិងានិកា  ទឹកសំបោរ 
១១- លសិកា  ទឹករំអិល 
១២- ម្ុេតំ  ទឹកម្ូក្េ 

 

៨ 



 
  
  

១- ឧស្នម បេបជា   ប្លើងដដលបធវើឲ្យរាងកាយបតត  
២- ោឆកបេបជា ប្លើងរំោយអាហារ  

៣- ជ្ឈីរណបេបជា  ប្លើងដដលបធវើឲ្យក្ទឌុបក្ទាម្ មានបធមញោក់ជាបដើម្ 
៤- សនាត បនបេបជា  ប្លើងដដលបធវើឲ្យបតត  រហេូដល់មានជ្ឈម្ងឺ 
 

  
១- ឧទធងគមាវាតា  ខ្យល់បក់ពីបក្កាម្ប ើងបលើ 
២- អបធាគមាវាតា   ខ្យល់បក់ពីបលើឆុុះបក្កាម្ 
៣- កុឆេិសោវាតា   ខ្យល់បដកបៅកាុងមស្ (ខ្យល់ខាងបក្តបោុះបវៀន) 
៤- បកាដាឋ សោវាតា   ខ្យល់កាុងក្កពុះ (ខ្យល់ខាងកាុងបោុះបវៀន) 
៥- អងគម្ង្គគ នុស្នរិបនាវាតា  ខ្យល់សេពវសាយសពវអវយវៈេូឆធំ 
៦- អសាបស្ន បសាបស្ន  ខ្យល់ដកដបងហើម្ឆូល បឆញ 

ធាតុភ្លើងមាន ៤គឺ 

ធាតុខ្យលម់ាន ៦គឺ 

៩ 


