










 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
គារវកថា 

នមោ តស្ស ភគវមោ អរហមោ ស្ោា ស្ម្ពុ ទ្ធ ស្ស 

 សូមនមស្កា រថ្វា យបង្គ ំ ចពំ ោះព្ពោះបរមសម្មា សមពុទធជាម្មា ស់ជា
រតនបុគ្គលដ៏ព្បពសើរ ជាអគ្គបុគ្គលឯកពៅកនុង្ពោក ព្ពោះអង្គព្ទង់្
ម្មននូវព្ពោះបញ្ញា គុ្ណ ព្ពោះវសុិទធិគុ្ណ និង្ព្ពោះមហាករុណាគុ្ណ 
ព្ពោះអង្គព្ទង់្ក្ព្កលលង្ពោយព្ពោះបញ្ញា ធិក ព្ពោះសទ្ធធ ធិក និង្ព្ពោះវរី ិ
យាធិក ។ 
 សូមនមស្កា រ ចពំ ោះព្ពោះធម៌ទ្ធងំ្ពួង្ លដលព្ពោះពុទធអង្គព្ទង់្
បានព្ាស់ដឹង្ព ើយព្ទង់្ព្ាស់សលមែង្ ជាធម៌ដ៏ព្បពសើរ ជាធម៌ដ៏
ម្មនតក្មៃក្ថៃថ្វៃ ជាធម៌លដលអាចពព្ស្កចព្សង់្នូវសតាពោក ឱ្យរួចផុត
អពីំពសចកែីទុកខទ្ធងំ្ពួង្ ។ 
 សូមនមស្កា រ ចពំ ោះព្ពោះអរយិសង្ឃលដលជាអនកព្ទព្ទង់្នូវ
គុ្ណដ៏ឧតតម គឺ្សីលគុ្ណ សម្មធិគុ្ណ និង្បញ្ញា គុ្ណ ជាបុគ្គល
បរសុិទធផុតចាកកិពលសទ្ធងំ្ពួង្ ។ 
 

 

 

 

 



 

 

ពាក្យប្រារព្ធ 

សូមពុទធបរស័ិទរកីរាយព្រោះថ្វៃ  សិកាព្ពោះធម៌ពសៀវពៅគ្មពីរ 
ធម្មសង្គណី តិក្មាតិកា ទុក្មាតិកា ដែលជាមមមរៀនរពះអភិធមម ពនយល់អធិបាយ
ក្នុងគមពីរធមមសងគណី ពទុធបរស័ិទមានឧបនិសស័យយ៉ងណាៗ គបបីសិក្ាយ៉ងម ះៗ

ចុះ ។ មសៀវមៅមនះ ខ្ុ ុំរពះក្រណុា-អាត្មម ភាពបានមរៀបចុំម ើងយ៉ងរបណីតផចតិផងង់

បុំផតុនវូមមមរៀនរពះអភិធមមគមពីរធមមសងគណី ។ ការសិក្ានវូមមមរៀនរពះអភិធមមមាន

របមយជន៍ធុំមធងណាស់ក្នុងការយល់ែងឹអុំពីជវីតិរបចុំថ្ថង និងជាឧបការៈែល់ការ

សមរមចមគគផល ។ គមពីរធមមសងគណីបរមតថធម៌ ជាធម៌ែដ៏សនលអតិរជាលមរៅ ដែល

រពះសមាម សមពុទធរពះអងគរទងរ់ត្មស់ែងឹម ើយរទង់បានរត្មស់សដមែងទុក្មក្ ជាធម៌

ដែល ុំសតវមោក្ឱ្យរចួផតុចក្ទុក្ខទុំងពងួ ។ ជាភ័ពវជាោភសុំណាងណាស់ដែល

មយើងរគប់គ្នន បានមក្ើតមក្ជបួនឹងពនលឺរពះធម៌ ែមូចនះពទុធបរស័ិទគួរសិក្ារពះធម៌ 

បែបិតតិនវូរពះធម៌ មរក្បយក្នវូធមមរសមែើមបីក្មាច ត់នវូមសចក្ែីមដែ រក្ហាយត្មមផលូវ

ចិតត មែើមបីរ ុំលត់មភលើងទុក្ខមភលើងក្ិមលស មែើមបីជារបទីបបុំភលឺជវីតិ រពះធម៌អាចក្មាច ត់ភាព

ងងតឹគឺមមា អវជិាា  រពះធម៌ជាមហា វាចមលងសតវមោក្ឱ្យផតុពីវែែទុក្ខបាន រពះធម៌

ជាផលូវដតមួយគត់សរមាប់ការរចួផតុចក្ទុក្ខ ។ មនសុស មទវត្ម ឥនទ រព ម ជាមរចើនរាប់

មិនបានរបមាណមិនអស់រចួផតុចក្ទុក្ខមោយសារការសាែ ប់សិក្ារពះធម៌ រពះធម៌ជា

មលប់ែរ៏តជាក់្របស់ចិតត ជវីតិដែលមាននវូមសចក្ែីសុខកាយសបាយចិតតមររះមានរពះ

ធម៌ជាទីពឹង រពះធម៌ជាទឹក្អរមឹតែព៏ដូក្សក្ែិសិទធិ មរបាះរពុំចិតតស ែ នសតវមោក្ដែល

ក្ុំពងុមដែ មឆះមោយក្ិមលសជាមរគឿងែតុចិតត ក្ិមលសជាមរគឿងមបៀតមបៀនចិតតស ែ ន 

ក្ិមលសជាមរគឿងរបហារចក់្មោតចិតតស ែ ន ។ 

 សិក្ារពះធម៌មរឿយៗជាម តុ ុំឱ្យសមបូរមៅមោយបញ្ញា  សមបូរមោយ

មយនិមសាមនសិការគឺការមធវើទុក្ក្នុងចិតតរតឹមរតវូមោយឧបាយថ្នរបាជ្ា រតឹមរតវូ

ត្មមម តុផល ។ សិក្ារពះធម៌មរឿយៗជវីតិរដមងសុខសងប់រតជាក់្ ជវីតិថ្នពទុធបរស័ិទ

រដមងសុខសងប់មោយបីតិនិងបសសទធិ ជវីតិថ្នបុគគលដែលរស់មៅរបក្បមោយបញ្ញា  



 

 

ជាជវីតិែរ៏បមសើរ មររះបញ្ញា អាចមោះរសាយបញ្ញា ជវីតិបាន ។ ការរត្មស់ែងឹជារពះ

សមាម សមពុទធក្នុងមោក្ជាការរក្  ព្ុទធុប្បាទោ ច ទុល្លទោ  មររះរពះអងគសនសុំបុណយ

បារមីអស់កាលយូរថ្រក្មលងថ្រក្ ទល់ដតរពះអងគរត្មស់ែងឹមទើបមាននវូរពះធម៌ 

ែមូចនះរពះធម៌ជារបស់រក្មៅមពញដសនរក្ បុ៉ដនែមនះគឺជាភ័ពវសុំណាងណាស់ដែល

បុគគលមានសទធ ទទួលយក្ពនលឺរពះធម៌ក្នុងសម័យកាលមនះ មោយសទធ មជឿែរ៏តឹមរតវូ

ក្នុងរពះធម៌ថា ជានិយានិក្ធម៌ែឧ៏តតម ដែលអាច ុំសតវមោក្ឱ្យរចួផតុចក្ទុក្ខបាន។ 

សូមពទុធបរស័ិទក្ុុំធញុរទន់ក្នុងការសិក្ាបរមតថធម៌ែរ៏ជាលមរៅ សូមបានជា

ឧបនិសស័យែថ៏្ថលថាល សមរមចបញ្ញា ចក់្ធលុះយល់ែងឹអរយិសចចធម៌ ។ 

 ការរច គមពីរ ធម្មសង្គណីតិក្មាតកិា ទកុ្មាតកិា ខ្ុ ុំមានការពិនិតយមរចើនែង

ម ើយ បុ៉ដនែរបាក្ែជាមៅមានអតថនិងពយញ្ានៈមសចក្ែីមិនមពញមលញ រពមទុំងមៅ

មានសល់រក្យខុសជាក់្ជាមិនខាន ែមូចនះសូមអនក្សិក្ាទុំងឡាយដែលបានមឃើញ

នវូក្ុំ ុសណាមួយម ើយ សូមមមត្មត ជយួដក្សរមលួផង ។ សូមពទុធបរស័ិទពាយម

ខិតខុំសិក្ារពះធម៌ឱ្យបានយល់រតវូចុំមរះធម៌ដែលរពះអងគរទងរ់ត្មស់សដមែង មររះ

មនះជាផលូវដតមួយគត់សរមាប់ការរចួផតុចក្ទុក្ខ ។ មោយអុំណាចថ្នបុណយមហា

ក្ុសលទុំងឡាយដែលមក្ើតអុំពីឆនទៈនិងមសចក្ែីពាយម សូមគុំនរថ្នបុណយក្ុសល

បានសមរមចែល់សពវសតវ រពមទុំងរពះក្រណុារពះសងឃរគប់រពះអងគ ពទុធបរស័ិទរគប់

របូបរបូិណ៌មោយបញ្ញា សមបតតិ ឆលងនវូអនលងថ់្នវែែទុក្ខរគប់រពះអងគនិងរគប់គ្នន  ។ សូម

អនមុមាទ !  

 

                                                  វតតម្ហាម្ន្ដ រ្ី 
ថ្ងៃ៧ទោច ខែអសសុជ ឆ្ន ាំជតូ ព្.ស.២៥៦៤ 

                                                       ភិក្ខុ ប្បញ្ញា ្ទទោ  សុង្ គីម្សា រ្ 
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៤.សបបដ្ិឃទុក......................................................................................១០៩ 

៥.រូបីទុក...................................................................................................១០៩ 

៦.វោកិយទុក.........................................................................................១១០ 

៧.វកន្ចិេិវញេ យយទុក............................................................................១១០ 

អាសវហោច្ឆក 

១.អាសេទុក...........................................................................................១២០ 

២.សាសេទុក.........................................................................................១២០ 
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៣.អាសេសមបយុត្ត ទុក..........................................................................១២១ 

៤.អាសេសាសេទុក.............................................................................១២២ 

៥.អាសេអាសេសមបយុត្ត ទុក.............................................................១២២ 

៦.អាសេេិបបយុត្តសាសេទុក..............................................................១២៣ 

សំហោជន្ហោច្ឆក 

១-សវញេ ជ្ន្ទុក....................................................................................១២៤ 

២-សវញេ ជ្ន្ិយទុក..............................................................................១២៤ 

៣-សវញេ ជ្ន្សមបយុត្ត ទុក...................................................................១២៥ 

៤-សវញេ ជ្ន្សវញេ ជ្ន្ិយទុក............................................................១២៥ 

៥-សវញេ ជ្ន្សវញេ ជ្ន្សមបយុត្ត ទុក................................................១២៦ 

៦-សវញេ ជ្ន្េិបបយុត្តសវញេ ជ្និ្យទុក............................................១២៧ 

គន្ថហោច្ឆក 

១-គន្ថ ទុក................................................................................................១២៨ 

២-គន្ថ ន្ិយទុក........................................................................................១២៨ 

៣-គន្ថ សមបយុត្ត ទុក...............................................................................១២៩ 

៤-គន្ថ គន្ថ ន្ិយទុក...................................................................................១២៩ 

៥-គន្ថ គន្ថ សមបយុត្ត ទុក.........................................................................១៣០ 

៦-គន្ថ វេិបបយុត្ត គន្ថ និ្យទុក...................................................................១៣០ 

៦.ឱឃហោច្ឆក 

១-ឱឃទុក...............................................................................................១៣១ 

២-ឱឃន្ិយទុក......................................................................................១៣២ 

៣-ឱឃសមបយុត្ត ទុក.............................................................................១៣២ 
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៤-ឱឃឱឃន្ិយទុក...............................................................................១៣៣ 

៥-ឱឃឱឃសមបយុត្ត ទកុ.....................................................................១៣៣ 

៦-ឱឃេិបបយុត្ត ឱឃនិ្យទុក...............................................................១៣៤ 

៧.ហោគហោច្ឆក 

១-វោគទុក.............................................................................................១៣៥ 

២-វោគន្ិយទុក....................................................................................១៣៥ 

៣-វោគសមបយុត្ត ទុក...........................................................................១៣៦ 

៤-វោគវោគន្ិយទុក..........................................................................១៣៦ 

៥-វោគវោគសមបយតុ្ត ទុក................................................................១៣៧ 

៦-វោគេិបបយុត្ត វោគនិ្យទុក..........................................................១៣៨ 

៨.នី្វរណ្ហោច្ឆក 

១-ន្ីេរណទុក..........................................................................................១៣៨ 

២-ន្ីេរណិយទុក.....................................................................................១៣៩ 

៣-ន្ីេរណសមបយុត្ត ទុក.........................................................................១៣៩ 

៤-ន្ីេរណន្ីេរណិយទុក.........................................................................១៤០ 

៥-ន្ីេរណន្ីេរណសមបយុត្ត ទុក............................................................១៤០ 

៦-នី្េរណេិបបយុត្ត នី្េរណិយទុក.........................................................១៤១ 

៩.បរាមាសហោច្ឆក 

១-បរាមាសទុក.......................................................................................១៤២ 

២-បរាមដ្ឋ ទុក........................................................................................១៤២ 

៣-បរាមាសសមបយុត្ត ទុក......................................................................១៤៣ 

៤-បរាមាសបរាមដ្ឋ ទុក..........................................................................១៤៣ 



5 

 

៥-បរាមាសេិបបយុត្ត បរាមដ្ឋ ទុក..........................................................១៤៤ 

១០.ម្េន្ដរទុក 

១-សារមមណទុក........................................................................................១៤៦ 

២-ចិត្ត ទុក................................................................................................១៤៧ 

៣-វចត្សិកទុក.......................................................................................១៤៧ 

៤-ចិត្តសមបយុត្ត ទុក................................................................................១៤៨ 

៥-ចិត្តសំសដ្ឋ ទុក.....................................................................................១៤៨ 

៦-ចិត្តសមុដ្ឋឋ ន្ទុក..................................................................................១៤៩ 

៧-ចិត្តសេភូទុក....................................................................................១៥០ 

៨-ចិត្តត ន្ុបរិេត្ត ិទុក.................................................................................១៥១ 

៩-ចិត្តសំសដ្ឋ សមដុ្ឋឋ ន្ទុក......................................................................១៥១ 

១០-ចិត្តសំសដ្ឋ សមុដ្ឋឋ ន្សេភូទុក .....................................................១៥២ 

១១-ចិត្តសំសដ្ឋ សមុដ្ឋឋ នាន្ុបរិេត្ត ិទុក...................................................១៥៣ 

១២-អជ្ឈត្ត ិកទុក.....................................................................................១៥៣ 

១៣-ឧបាទាទុក........................................................................................១៥៤ 

១៤-ឧបាទិន្ន ទុក.......................................................................................១៥៤ 

១១.ឧបាទាន្ហោច្ឆក 

១-ឧបាទាន្ទុក........................................................................................១៥៩ 

២-ឧបាទាន្ិយទុក..................................................................................១៥៩ 

៣-ឧបាទាន្សមបយុត្ត ទុក......................................................................១៦០ 

៤-ឧបាទាន្ឧបាទាន្ិយទុក ...................................................................១៦១ 

៥-ឧបាទាន្ឧបាទាន្សមបយុត្ត ទុក.......................................................១៦១ 
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៦-ឧបាទាន្េិបបយុត្ត ឧបាទានិ្យទុក..................................................១៦២ 

១២.កិហេសហោច្ឆក 

១-កិវលសទុក..........................................................................................១៦៣ 

២-សង្ក ិវលសិកទុក..................................................................................១៦៣ 

៣-សង្ក ិលិដ្ឋ ទុក........................................................................................១៦៤ 

៤-កិវលសសមបយុត្ត ទុក.........................................................................១៦៥ 

៥-កិវលសសង្ក ិវលសិកទុក.....................................................................១៦៥ 

៦-កិវលសសង្ក ិលិដ្ឋ ទុក............................................................................១៦៦ 

៧-កិវលសកិវលសសមបយុត្ត ទុក...........................................................១៦៦ 

៨-កិវលសេិបបយុត្តសង្ក ិវលសិកទុក....................................................១៦៧ 

១៣.បិដ្ឋិទុក 

១-ទសសវន្ន្វបហាត្ព្វ ទុក.....................................................................១៦៨ 

២-ភាេនាយវបហាត្ព្វ ទុក...................................................................១៦៨ 

៣-ទសសវន្ន្វបហាត្ព្វ វេត្ុកទុក.......................................................១៦៩ 

៤-ភាេនាយវបហាត្ព្វ វេត្ុកទុក......................................................១៧០ 

៥-សេិត្កក ទុក.........................................................................................១៧១ 

៦-សេិចារទុក........................................................................................១៧២ 

៧-សបបីត្ិកទុក......................................................................................១៧២ 

៨-បីត្ិសេគត្ទុក................................................................................១៧៣ 

៩-សុខសេគត្ទុក................................................................................១៧៣ 

១០-ឧវបក្ខខ សេគត្ទកុ.......................................................................១៧៤ 

១១-ក្ខមាេចរទុក..................................................................................១៧៥ 
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១២-រូបាេចរទុក......................................................................................១៧៥ 

១៣-អរូបាេចរទុក...................................................................................១៧៥ 

១៤-បរិោបន្ន ទុក...................................................................................១៧៦ 

១៥-ន្ិយាន្ិកទុក...................................................................................១៧៧ 

១៦-ន្ិយត្ទុក .........................................................................................១៧៧ 

១៧-សឧត្ត រទុក.......................................................................................១៧៨ 

១៨-សរណទុក.........................................................................................១៧៨ 

សុតតន្ដិកទុកមាតិកា 

១.េិជ្ជា ភាគីទុក......................................................................................១៨២ 

២.េិជ្ាូ បមទុក.........................................................................................១៨៤ 

៣.ពាលទុក..............................................................................................១៨៤វវវវវវវវ 

វ៤.កណហ ទុក..............................................................................................១៨៥ 

៥.ត្បន្ិយទុក..........................................................................................១៨៥ 

៦.អធិេចន្ទុក.......................................................................................១៨៦ 

៧.ន្ិរុត្ត ិទុក ...............................................................................................១៨៧វវវវវវវវ 

៨.បញេ ត្ត ិទុក...........................................................................................១៨៧ 

៩.នាមរូបទុក..........................................................................................១៨៨ 

១០.អេិជ្ជា ទុក.........................................................................................១៨៨ 

១១.ភេទិដ្ឋ ិទុក.........................................................................................១៩៩ 

១២.សសសត្ទិដ្ឋ ិទុក.................................................................................១៩៩ 

១៣.អន្ដវាទិដ្ឋ ិទុក....................................................................................១៩០ 

១៤.បុព្វនាដ ន្ុទិដ្ឋ ិទុក................................................................................១៩១ 
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១៥.អេិរីកទុក.......................................................................................១៩១ 

១៦.េិរីទុក..............................................................................................១៩២ 

១៧.វទាេចសសត្តទុក............................................................................១៩២ 

១៨.វសាេចសសត្តទុក............................................................................១៩៣ 

១៩.អាបត្ត ិកុសលត្តទកុ.........................................................................១៩៤ 

២០.សមាបត្ត ិកសុលត្តទុក...................................................................១៩៥ 

២១.ធាត្ុកុសលត្តទុក...........................................................................១៩៥ 

២២.អាយត្ន្កុសលត្តទុក..................................................................១៩៦ 

២៣.ឋាន្កុសលត្តទុក..........................................................................១៩៧ 

២៤.អជ្ាេទុក...........................................................................................១៩៨ 

២៥.ខន្ដ ិទុក..............................................................................................១៩៨ 

២៦.សាខលយទុក.....................................................................................១៩៩ 

២៧.ឥន្ទន្រ ិវយសុវអគុត្តទាវ រត្តទុក..........................................................២០០ 

២៨.ឥន្ទន្រ ិវយសុវគុត្តទាវ រត្តទុក.............................................................២០០ 

២៩.សមុដ្ឋ សសចច ទុក...............................................................................២០១ 

៣០.សត្ិសមបជ្ញេ ទុក.........................................................................២០១ 

៣១.បដ្ិសង្ខខ ន្ព្លទុក........................................................................២០២ 

៣២.សមថេិបសសនាទុក......................................................................២០៣ 

៣៣.សមថន្ិមិត្ត ទុក..............................................................................២០៣ 

៣៤.បគាា េទុក......................................................................................២០៤ 

៣៥.សីលេិបត្ត ិទុក.................................................................................២០៥ 

៣៦.សីលសមបទាទុក.............................................................................២០៥ 
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៣៧.សីលេិសុទធ ិទុក................................................................................២០៥ 

៣៨.ទិដ្ឋ ិេិសុទធ ិវវោវបន្វទុក.................................................................២០៦ 

៣៩.សំវេជ្ន្ិយដ្ឋឋ ន្ទុក.......................................................................២០៧ 

៤០.អសន្ដុ ដ្ឋ ិត្តកុសលធមម ទុក.............................................................២០៧ 

៤១.េិជ្ជា ទុក...........................................................................................២០៨ 

៤២.ខវយញាណទុក.............................................................................២០៩ 
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ធម្មសង្គណ្ី 

ត្ិកមាត្ិក្ខវន្ិង្វទុកមាត្ិក្ខ 

ន្វមាវត្សសវភគេវត្តវអរេវត្តវសមាម សមពុ ទធសស 

តិកមាតិកាបាេី ២២ តិក 

១.កុសោ      ធមាម  

អកុសោ      ធមាម  

អព្ាកត្ត      ធមាម  

២.សុោយវវេទនាយវសមបយុត្តត   ធមាម  

ទុក្ខខ យវវេទនាយវសមបយុត្តត   ធមាម  

អទុកខ មសុោយវវេទនាយវសមបយុត្តត  ធមាម  

៣.េិបាក្ខ      ធមាម  

វេិបាកធមម -     ធមាម  

វន្េេិបាកវន្វេិបាកធមម    ធមាម  

៤.ឧបាទិន្នុ បាទាន្ិោ   ធមាម  

អន្ុបាទិន្នុ បាទាន្ិោ    ធមាម  

អន្ុបាទិន្ន អន្ុបាទាន្ិោ   ធមាម  

៥.សង្ក ិលិដ្ឋ សង្ក ិវលសកិ្ខ   ធមាម  

អសង្ក ិលិដ្ឋ សង្ក ិវលសកិ្ខ   ធមាម  

អសង្ក ិលិដ្ឋ អសង្ក ិវលសកិ្ខ   ធមាម  

៦.សេិត្កកសេិចារា    ធមាម  

អេិត្កក េិចារមត្តត     ធមាម  

អេិត្កក អេិចារា    ធមាម  
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៧.បីត្ិសេគត្ត    ធមាម  

សុខសេគត្ត    ធមាម  

ឧវបក្ខខ សេគត្ត    ធមាម  

៨.ទសសវន្ន្វបហាត្ពាវ    ធមាម  

ភាេនាយវបហាត្ពាវ    ធមាម  

វន្េវទសសវន្ន្វន្វភាេនាយវបហាត្ពាវ  ធមាម  

៩.ទសសវន្ន្វបហាត្ព្វ វេត្ុក្ខ  ធមាម  

ភាេនាយវបហាត្ព្វ វេត្ុក្ខ  ធមាម  

វន្េវទសសវន្ន្វន្វភាេនាយវបហាត្ព្វ វេត្កុ្ខ ធមាម  

១០.អាចយគាមិវនា    ធមាម  

អបចយគាមិវនា    ធមាម  

១១.វសក្ខខ       ធមាម  

អវសក្ខខ       ធមាម  

វន្េវវសក្ខខ វនាវសក្ខខ    ធមាម  

១២.បរិត្តត       ធមាម  

មេគាត្ត      ធមាម  

អបបមាណា     ធមាម  

១៣.បរិត្តត រមមណា    ធមាម  

មេគាត្តរមមណា    ធមាម  

អបបមាណារមមណា    ធមាម  

១៤.េីនា      ធមាម  

មជ្ឈិមា      ធមាម  
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បណីត្ត      ធមាម  

១៥.មជ្ឈត្ត ន្ិយត្ត    ធមាម  

សមម ត្ត ន្ិយត្ត     ធមាម  

អន្ិយត្ត      ធមាម  

១៦.មគាា រមមណា    ធមាម  

មគា វេត្ុក្ខ     ធមាម  

មគាា ធិបត្ិវនា    ធមាម  

១៧.ឧបបវនាន      ធមាម  

អន្ុបបនាន       ធមាម  

ឧបាទិវនា     ធមាម  

១៨.អត្ីត្ត      ធមាម  

អនាគត្ត      ធមាម  

បចចុ បបនាន       ធមាម  

១៩.អត្ីត្តរមមណា    ធមាម  

អនាគត្តរមមណា    ធមាម  

បចចុ បបនាន រមមណា    ធមាម  

២០.អជ្ឈត្តត      ធមាម  

ព្េិទាធ       ធមាម  

អជ្ឈត្ត ព្េិទាធ     ធមាម  

២១.អជ្ឈត្តត រមមណា    ធមាម  

ព្េិទាធ រមមណា    ធមាម  

អជ្ឈត្ត ព្េិទាធ រមមណាវវវវ   ធមាម  
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  ២២.សនិ្ទសសន្បបដ្ឃិា  វវវវវវវវវធមាម  

  អនិ្ទសសន្បបដ្ិឃា                                  ធមាម  

វ  អនិ្ទសសន្អបបដ្ិឃា                                  ធមាម  

តិកមាតិកា និ្ដ្ឋិតា 

 

ទុកមាតិកា 

អភិធម្មទុកមាតិកាព្រះបាេី ១០០ ទុក 

ហេតុហោច្ឆក 

  ១.វេត្ ូ វវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវ   វ  វ         ធមាម  

  វវវន្វវេត្ ូ វវវវវវវវវវវវវវ    វ        វធមាម  

  ២.សវេត្ុក្ខ វវវវវវវវវវវវវវ វ             ធមាម  

  វវវអវេត្ុក្ខ វវវវវវវវវវវវវវវវ  វ          ធមាម  

  ៣.វេត្ុសមបយុត្តត វវវវវវវ  វ               ធមាម  

  វវវវេត្ុេិបបយុត្តត  វវវវវវវ          ធមាម  

  ៤.វេត្ូវវចេ ធមាម  សវេត្ុក្ខវច 

  វវវសវេត្ុក្ខវវចេវធមាម វន្វចវវេត្ូ 

  ៥.វេត្ូវវចេវធមាម វវេត្ុសមបយុត្តត វច 

  វវវវេត្ុសមបយតុ្តត វវចេវធមាម វន្វចវវេត្ូ 

  ៦.ន្វវេត្ូវវោវបន្វធមាម វសវេត្ុក្ខប ិ

  វវវន្វវេត្ូវវោវបន្វធមាម វអវេត្ុក្ខប ិ
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ច្ូឡន្ដរទុក 

  ៧.សបបចចោ វវវវវវវវវ                 វធមាម  

  វវអបបចចោ វវវវវវវវវវ                 ធមាម  

  ៨.សង្ខត្ត វវវវវវវវវ                             វធមាម  

  វវវអសង្ខត្ត វវវវវវវវវវ                  ធមាម  

  ៩.សន្ិទសសនាវវវ                             ធមាម  

  វវវអន្ិទសសនា វវវវវវវវវវ                  ធមាម  

  ១០.សបបដ្ិឃា                             ធមាម  

  វវវអបបដ្ិឃា វវវវវវវវវវ                  ធមាម  

  ១១.រូបិវនា វវវវវវវវវវ                  ធមាម  

  វវវអរូបិវនា វវវវវវវវវវវវវវវវវវវវ        ធមាម  

  ១២.វោកិោវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវ             ធមាម  

  វវវវោកុត្ត រា វវវវវវវវវវវវវវវវវវ      វវ   ធមាម  

  ១៣.វកន្ចិវេិវញេ យា                  ធមាម  

  វវវន្វវកន្ចិវេិវញេ យា                  ធមាម  

អាសវហោច្ឆក 

  ១៤.អាសវា វវវវវវវវវវវវវវវវវ    វ        ធមាម  

  វវវវនាវអាសវាវវវវវវវវវវវវវវវវវវ វ     វ         ធមាម  

  ១៥.សាសវា វវវវវវវវវវវវវវវវ វវ   វ       ធមាម  

  វវវអនាសវា វវវវវវវវវវវវវវវវវវវវ          ធមាម  

  ១៦.អាសេសមបយុត្តត                    ធមាម  

  វវវអាសេេិបបយុត្តត  វវវវវវវវវ        វធមាម  
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  ១៧.អាសវាវវចេវធមាម វសាសវាវច 

  វវវសាសវាវវចេវធមាម វវនាវចវអាសវា 

  ១៨.អាសវាវវចេវធមាម វអាសេសមបយុត្តត វច 

  វវវអាសេសមបយុត្តត វវចេវធមាម វវនាវចវអាសវា 

  ១៩.អាសេេិបបយុត្តត វវោវបន្វធមាម វសាសវាបិ 

  វវវអាសេេិបបយុត្តត វវោវបន្វធមាម វអនាសវាបិ 

សហញោ ជន្ហោច្ឆក 

  ២០.សវញេ ជ្នា    ធមាម វ 

  វវវវនាវសវញេ ជ្នាវ   ធមាម  

  ២១.សវញេ ជ្ន្ិោ   ធមាម   

  វវវអសវញេ ជ្ន្ិោ   ធមាម  

  ២២.សវញេ ជ្ន្សមបយុត្តត   ធមាម  

  វវវសវញេ ជ្ន្េិបបយុត្តត    ធមាម  

  ២៣.សវញេ ជ្នាវវចេវធមាម វសវញេ ជ្ន្ិោវច 

  វវវសវញេ ជ្ន្ិោវវចេវធមាម វវនាវចវសវញេ ជ្នា 

  ២៤.សវញេ ជ្នាវវចេវធមាម វសវញេ ជ្ន្ិោវច 

  វវវសវញេ ជ្ន្សមបយុត្តត វវចេវធមាម វវនាវចវសវញេ ជ្នា 

  ២៥.សវញេ ជ្ន្េិបបយតុ្តត វវោវបន្វធមាម វសវញេ ជ្និ្ោបិ 

  វវវសវញេ ជ្ន្េិបបយុត្តត វវោវបន្វធមាម វអសវញេ ជ្និ្ោបិ 
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គន្ថហោច្ឆក 

  ២៦.គនាថ  វវវវវវវវវ                ធមាម  

  វវវវនាវគនាថ  វវវវវវវវវ    ធមាម  

  ២៧.គន្ថ ន្ិោ វវវវវវវវ   វ ធមាម  

  វវវអគន្ថ ន្ិោ វវវវវវវវវ វ  ធមាម  

  ២៨.គន្ថ សមបយុត្តត   ធមាម  

  វវវគន្ថ េិបបយុត្តត               ធមាម  

  ២៩.គនាថ វវចេវធមាម វគន្ថ ន្ិោវច 

  វវវគន្ថ ន្ិោវវចេវធមាម វវនាវចវគនាថ  

  ៣០.គនាថ វវចេវធមាម វគន្ថ សមបយុត្តត វច 

  វវវគន្ថ សមបយុត្តត វវចេវធមាម វវនាវចវគនាថ  

  ៣១.គន្ថ េិបបយុត្តត វវោវបន្វធមាម វគន្ថ និ្ោប ិ

  វវវគន្ថ េិបបយុត្តត វវោវបន្វធមាម វអគន្ថ និ្ោបិ 

ឱឃហោច្ឆក 

  ៣២.ឱឃា   ធមាម  

  វវវវនាវឱឃា   ធមាម  

  ៣៣.ឱឃនិ្ោ   ធមាម  

  វវវអវនាឃន្ិោ                         ធមាម  

  ៣៤.ឱឃសមបយុត្តត                    ធមាម  

     ឱឃេិបបយុត្តត              ធមាម  

  ៣៥.ឱឃាវវចេវធមាម វឱឃន្ិោវច 

  វវវឱឃន្ិោវវចេវធមាម វវនាវចវឱឃា 
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  ៣៦.ឱឃាវវចេវធមាម វឱឃសមបយុត្តត វច 

  វវវឱឃសមបយុត្តត វវចេវធមាម វវនាវចវឱឃា 

  ៣៧.ឱឃេិបបយុត្តត វវោវបន្វធមាម វឱឃនិ្ោបិ 

  វវវឱឃេិបបយុត្តត វវោវបន្វធមាម វអវនាឃនិ្ោប ិ

ហោគហោច្ឆក 

  ៣៨.វោគា វវវវវវវវវវវវវវវវវវ        ធមាម  

  វវវវនាវវោគា វវវវវវវវវវវវវវវវវវ វ      ធមាម  

  ៣៩.វោគន្ិោ វវវវវវវវ វ                ធមាម  

  វវវអវោគន្ិោ វវវវវវវវវវ                ធមាម  

  ៤០.វោគសមបយុត្តត                ធមាម  

  វវវវោគេិបបយុត្តត  វវវវវវវវវវវ   ធមាម  

  ៤១.វោគាវវចេវធមាម វវោគន្ិោវច 

  វវវវោគន្ិោវវចេវធមាម វវោគសមបយុត្តត វច 

  ៤២.វោគាវវចេវធមាម វវោគសមបយុត្តត វច 

  វវវវោគសមបយុត្តត វវចេវធមាម វវនាវចវវោគា 

  ៤៣.វោគេិបបយុត្តត វវោវបន្វធមាម វវោគនិ្ោប ិ

  វវវវោគេិបបយុត្តត វវោវបន្វធមាម វអវោគនិ្ោបិ 

ន្ីវរណ្ហោច្ឆក 

  ៤៤.ន្ីេរណា វវវវវវវវវវវវវវវវវវ   វ  ធមាម  

  វវវវនាវន្ីេរណា វវវវវវវវវ               ធមាម  

  ៤៥.ន្ីេរណិោ វវវវវវវវវវ              ធមាម  

  វវវអន្ីេរណិោ វវវវវវវវវ វ             ធមាម  
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  ៤៦.ន្ីេរណសមបយុត្តត                   ធមាម  

  វវវនី្េរណេិបបយុត្តត  វវវវវវវវវវ      វ ធមាម  

  ៤៧.ន្ីេរណាវវចេវធមាម វន្ីេរណិោវច 

  វវវន្ីេរណិោវវចេវធមាម វន្ីេរណសមបយុត្តត វច 

  ៤៨.ន្ីេរណាវវចេវធមាម វន្ីេរណសមបយុត្តត វច 

  វវវន្ីេរណសមបយុត្តត វវចេវធមាម វវនាវចវន្ីេរណា 

  ៤៩.នី្េរណេិបបយុត្តត វវោវបន្វធមាម វនី្េរណិោប ិ

  វវវនី្េរណេិបបយុត្តត វវោវបន្វធមាម វអនី្េរណិោប ិ

បរាមាសហោច្ឆក 

  ៥០.បរាមាសាវវ វវវវវវវវ វ               ធមាម  

  វវវវនាវបរាមាសា វវវវវវវ វវ               ធមាម  

  ៥១.បរាមដ្ឋឋ  វវវវវវវវវវវវវវវវវវវ  វ   ធមាម  

  វវវអបរាមដ្ឋឋ  វវវវវវវវវវវវវវវវវវវ     វ ធមាម  

  ៥២.បរាមាសសមបយតុ្តត             ធមាម  

  វវវបរាមាសេិបបយុត្តត               ធមាម  

  ៥៣.បរាមាសាវវចេវធមាម វបរាមដ្ឋឋ វច 

   បរាមដ្ឋឋ វវចេវធមាម វវនាវចវបរាមាសា 

  ៥៤.បរាមាសេិបបយុត្តត វវោវបន្វធមាម វបរាមដ្ឋឋ បិ 

   បរាមាសេិបបយុត្តត វវោវបន្វធមាម វអបរាមដ្ឋឋ បិ 
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ម្េន្ដរទុក 

  ៥៥.សារមមណា វវវវវវវវវ                     វ      ធមាម  

   អនារមមណាវវវ                                វ    ធមាម  

  ៥៦.ចិត្តត                                  វ     ធមាម  

   វនាវចិត្តត  វវវវវវវវ              វវ             ធមាម  

  ៥៧.វចត្សិក្ខ វវវវវវវវវ             វ              ធមាម  

   អវចត្សិក្ខ                                      ធមាម  

  ៥៨.ចិត្តសមបយុត្តត                           ធមាម  

   ចិត្ត េិបបយុត្តត                            ធមាម  

  ៥៩.ចិត្តសសំដ្ឋឋ                                        ធមាម  

   ចិត្ត េិសំសដ្ឋឋ                                        ធមាម  

  ៦០.ចិត្តសមុដ្ឋឋ នា                           ធមាម  

   វនាវចិត្តសមុដ្ឋឋ នាវវវវវវវ                       ធមាម  

  ៦១.ចិត្តសេភុវនា វវវវវវវវវ                 ធមាម  

   វនាវចិត្តសេភុវនា                             ធមាម  

  ៦២.ចិត្តត ន្ុបរិេត្ត ិវនា                           ធមាម  

   វនាវចិត្តត ន្ុបរិេត្ត ិវនា                ធមាម  

  ៦៣.ចិត្តសំសដ្ឋ សមុដ្ឋឋ នា                ធមាម  

   វនាវចិត្តសំសដ្ឋ សមុដ្ឋឋ នា                ធមាម  

  ៦៤.ចិត្តសំសដ្ឋ សមដុ្ឋឋ ន្សេភុវនា   វ ធមាម  

   វនាវចិត្តសំសដ្ឋ សមុដ្ឋឋ ន្សេភុវនាវវ ធមាម  

  ៦៥.ចិត្តសសំដ្ឋ សមុដ្ឋឋ នាន្ុបរិេត្ត ិវនា វ   ធមាម  
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   វនាវចិត្តសំសដ្ឋ សមុដ្ឋឋ នាន្ុបរិេត្ត ិវនា ធមាម  

  ៦៦.អជ្ឈត្ត ិក្ខ វវវវវវវវវវវវវ        វ                           ធមាម  

   ព្េិរា  វវវ                                              ធមាម  

  ៦៧.ឧបាទា វវវវវវវវវវវវវវ                                   ធមាម  

   វនាវឧបាទា វវវ         វ                                    ធមាម  

  ៦៨.ឧបាទិនាន  វវវវវវវវវវវវវវ                                   ធមាម  

   អន្ុបាទិនាន  វវវ                                             វធមាម  

ឧបាទាន្ហោច្ឆក 

  ៦៩.ឧបាទានា វវវវវវវវវវវវវវវវវ                             វវធមាម  

   វនាវឧបាទានា វវវវវវវ វ                          វធមាម  

  ៧០.ឧបាទាន្ិោ     វវវ                        វវវវវ   វធមាម  

   អន្ុបាទាន្ិោ វវវវវវវវវ                          វធមាម  

  ៧១.ឧបាទាន្សមបយុត្តត                          ធមាម  

   ឧបាទាន្េិបបយុត្តត     ធមាម  

  ៧២.ឧបាទានាវវចេវធមាម វឧបាទាន្ិោវច 

   ឧបាទាន្ិោវវចេវធមាម វវនាវចវឧបាទានា 

  ៧៣.ឧបាទានាវវចេវធមាម វឧបាទាន្សមបយុត្តត វច 

   ឧបាទាន្សមបយុត្តត វវចេវធមាម វវនាវចវឧបាទានា 

  ៧៤.ឧបាទាន្េិបបយុត្តត វវោវបន្វធមាម វឧបាទានិ្ោប ិ

   ឧបាទាន្េិបបយុត្តត វវោវបន្វធមាម វអនុ្បាទានិ្ោប ិ
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កិហេសហោច្ឆក 

  ៧៥.កិវលសា វវវវវវវវវវវវវវវវវវវ                ធមាម  

   វនាវកិវលសា វវវវវវវ                         វវ ធមាម  

  ៧៦.សង្ក ិវលសិក្ខ វវវវវ             វវវ វធមាម  

   អសង្ក ិវលសិក្ខ វវវវវវវវវ              ធមាម  

  ៧៧.សង្ក ិលិដ្ឋឋ វវ វវវវវវវ                         វវធមាម  

   អសង្ក ិលិដ្ឋឋ  វវវវវវវវវវវវវវវវ               វវវវធមាម  

  ៧៨.កិវលសសមបយុត្តត    ធមាម  

   កិវលសេិបបយុត្តត    ធមាម  

  ៧៩.កិវលសាវវចេវធមាម វសង្ក ិវលសិក្ខវច 

   សង្ក ិវលសិក្ខវវចេវធមាម វវនាវចវកិវលសា 

  ៨០.កិវលសាវវចេវសង្ក ិលិដ្ឋឋ វចវ 

   សង្ក ិលិដ្ឋឋ វវចេវធមាម វវនាវចវកិវលសា 

  ៨១.កិវលសាវវចេវធមាម វកិវលសសមបយុត្តត វច 

   កិវលសសមបយុត្តត វវចេវធមាម វវនាវចវកិវលសា 

  ៨២.កិវលសេិបបយុត្តត វវោវបន្វធមាម វសង្ក ិវលសិក្ខបិ 

   សង្ក ិវលសេិបបយុត្តត វវោវបន្វធមាម វអសង្ក ិវលសិក្ខបិ 

បិដ្ឋិទុក 

  ៨៣.ទសសវន្ន្វបហាត្ពាវ វវវវវវវវវវ វវវ  វវវ  ធមាម  

   ន្វទសសវន្ន្វបហាត្ពាវ វវវវវវវវវវវ  វ វ   វធមាម  

  ៨៤.ភាេនាយវបហាត្ពាវ វវវវវវវវវវវវ  វវ វវ  ធមាម  

   ន្វភាេនាយវបហាត្ពាវ វវវវវវវវវវ វវវវ   ធមាម  
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  ៨៥.ទសសវន្ន្វបហាត្ព្វ វេត្ុក្ខវវវវ   ធមាម  

   ន្វទសសវន្ន្វបហាត្ព្វ វេត្ុក្ខវវ   ធមាម  

  ៨៦.ភាេនាយវបហាត្ពាវ វវវវវវ               ធមាម  

   ន្វភាេនាយវបហាត្ពាវ វវវ              វធមាម  

  ៨៧.សេិត្ក្ខក  វវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវ          ធមាម  

   អេិត្ក្ខក  វវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវ          វវធមាម  

  ៨៨.សេិចារា វវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវ          វធមាម  

   អេិចារា វវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវ          វធមាម  

  ៨៩.សបបីត្ិក្ខវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវ             ធមាម  

   អបបីត្ិក្ខ វវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវ         វធមាម  

  ៩០.បីត្ិសេគត្ត វវវវវវវវវវវវវវ        ធមាម  

   ន្ិបបីត្ិសេគត្តវវវវវវវវវវវវវវវវវ            ធមាម  

  ៩១.សុខសេគត្ត វវវវវវវវវវវវវវវ       ធមាម  

   ន្វសុខសេគត្ត វវវវវវវវវវវវវ        វធមាម  

  ៩២.ឧវបក្ខខ សេគត្ត វវវ                  វធមាម  

   ន្វឧវបក្ខខ សេគត្ត វវវវ                  ធមាម  

  ៩៣.ក្ខមាេចរា  វវវ                  វធមាម  

   ន្វក្ខមាេចរា វវវវវវវវវវវវ វ        ធមាម  

  ៩៤.រូបាេចរា វវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវ          វធមាម  

   អរូបាេចរាវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវ            វ ធមាម  

  ៩៥.អរូបាេចរា វវវវវវវវវវវវ                    វវធមាម  

   ន្វអរូបាេចរា វវវវវវវវវវវវ                វ     ធមាម  
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  ៩៦.បរិោបនាន   វវ              វធមាម  

   អបរិោបនាន   វវ              វធមាម  

  ៩៧.ន្ិយាន្ិក្ខវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវ         វវវធមាម  

   ន្វន្ិយាន្ិក្ខ វវវវវវវវវវវវវវ               ធមាម  

  ៩៨.ន្ិយត្ត                              ធមាម  

   អន្ិយត្ត                              ធមាម  

  ៩៩.សឧត្ត រា                              ធមាម  

   អន្ុត្ត រា                              ធមាម  

  ១០០.សរណា                            វ ធមាម  

   អសរណា                            វ ធមាម  

អភិធម្មទុកមាតិកា ន្ិដ្ឋិតា 

សុតតន្ដិកទុកមាតិកា ៤២ ទុក 

  ១.េិជ្ជា ភាគិវនា    ធមាម  

  អេិជ្ជា ភាគិវនា                     ធមាម  

  ២.េិជ្ាូ បមា                                 ធមាម  

  េជិ្រូបមា                               ធមាម  

  ៣.ពាោ                                            ធមាម  

  បណឌ ិត្ត                                 ធមាម  

  ៤.កណាហ                                  ធមាម  

  សុក្ខក                                  ធមាម  

  ៥.ត្បន្ិោ                                ធមាម  

  អត្បន្ិោ                              ធមាម  
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  ៦.អធិេចនា                              ធមាម  

  អធិេចន្បថា                             ធមាម  

  ៧.ន្ិរុត្ត ិ                                          ធមាម  

  ន្ិរុត្ត ិបថា                               ធមាម  

  ៨.បញេ ត្ត ិ                               ធមាម  

  បញេ ត្ត ិបថា                                ធមាម  

  ៩.នាមញច វរូបញច  

  ១០.អេិជ្ជា វចវភេត្ណាហ វច 

  ១១.ភេទិដ្ឋ ិវចវេិភេទិដ្ឋ ិវច 

  ១២.សសសត្ទិដ្ឋ ិវចវឧវចឆទទិដ្ឋ ិវច 

  ១៣.អន្ដវាទិដ្ឋ ិវចវអន្ន្ដវាទិដ្ឋ ិវច 

  ១៤.បុព្វនាដ ន្ុទិដ្ឋ ិវចវអបរនាដ ន្ុទិដ្ឋ ិវច 

  ១៥.អេិរីកញច វអវនាត្តបបញច  

  ១៦.េិរីវចវឱត្ត បបញច  

  ១៧.វទាេចសសត្តវចវបាបមិត្តត្តវច 

  ១៨.វសាេចសសត្តវចវកណាណមិត្តត្តវច 

  ១៩.អាបត្ត ិកុសលត្តវចវអាបត្ត ិេុដ្ឋឋ ន្កុសលត្តវច 

  ២០.សមាបត្ត ិកសុលត្តវចវសមាបត្ត ិេុដ្ឋឋ ន្កុសលត្តវច 

  ២១.ធាត្ុកុសលត្តវចវមន្សិក្ខរកុសលត្តវច 

  ២២.អាយត្ន្កុសលត្តវចវបដ្ិចចសមុបាទកុសលត្តវច 

  ២៣.ឋាន្កុសលត្តវចវអដ្ឋឋ ន្កុសលត្តវច 

  ២៤.អជ្ា វវាវចវមទរ វវាវច 
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  ២៥.ខន្ដ ិវចវវសារចច វច 

  ២៦.សាខលយញច វបដ្ិសណាឋ វរាវច 

  ២៧.ឥន្ទន្រ ិវយសុវអគុត្តទាវ រត្តវចវវភាជ្វន្វអមត្តញេុ ត្តវច 

  ២៨.ឥន្ទន្រ ិវយសុវគុត្តទាវ រត្តវចវវភាជ្វន្វមត្តញេុ ត្តវច 

  ២៩.មុដ្ឋ សសចចញច វអសមបជ្ញេ ញច វ 

  ៣០.សត្ិវចវសមបជ្ញេ ញច វ 

  ៣១.បដ្ិសង្ខខ ន្ព្លញច វភាេនាព្លញច  

  ៣២.សមវថាវចវេិបសសនាវច 

  ៣៣.សមថន្ិមិត្តញច វបគាា េន្ិមិត្តញច  

  ៣៤.បគាា វហាវចវអេិវកខ វបាវច 

  ៣៥.សីលេិបត្ត ិវចវទិដ្ឋ ិេបិត្ត ិវច 

  ៣៦.សីលសមបទាវចវទិដ្ឋ ិសមបទាវច 

  ៣៧.សីលេិសុទធ ិវចវទិដ្ឋ ិេិសុទធ ិវច 

  ៣៨.ទិដ្ឋ ិេិសុទធ ិវវោវបន្វយថាទិដ្ឋ សសវចវបធានំ្ 

  ៣៩.សំវេវគាវចវសំវេជ្និ្វយសុវឋាវន្សុវសំេិគសសវចវវោនិ្

វសាវបធាន្ ំ

  ៤០.អសន្ដុ ដ្ឋ ិត្តវចវកុសវលសុវធវមម សុវអបបដ្ិវានិ្ត្តវចវ

បធាន្សម  ឹ

  ៤១.អេិជ្ជា វចវេិមុត្ត ិវចវ 

  ៤២.ខវយវឈាន្ំវអន្ុបាវទវឈាន្ន្ដ ិ 

 

សុតតន្ដិកទុកមាតិកា ន្ិដ្ឋិតា 
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មាតិកា 

 ពាក្យថា មាតិកា មានសេចក្ដីថា សេមើរសោយមាតា មានវចនត្ថថា មាត្តេិោ

ត្ិ=មាត្ិក្ខ បទពកួ្ណាដចូម ៉ែ បទពកួ្ស ោះស ម្ ោះថា មាតិកា មានកុ្េលាធមាម  ជា

សដើ  ។ ព្ពោះបាលបីសទេសនោះស ម្ ោះថា មាតិកា សោយអត្ថថា សយើងជា ួយនឹងមាតា 

មាតារម ងឱ្យក្សំ ើ ត្ដល់បុព្ត្ទំងឡាយ រម ងរក្ានិងចិញ្ចឹ បុព្ត្ស ោះៗយ៉ែ ងណា 

ព្ពោះបាលបីសទេសនោះ ធ មនិងអត្ថសសេងៗទំងឡាយនឹងបំរងុរក្ាធ មនិងអត្ថស ោះៗ ិន

ឱ្យវ ិេសៅដសូ ន្ ោះ សព្ពាោះសេត្ុស ោះសទើបសៅថា មាតកិា ។ 

 ពាក្យថា មាតិកា ស ោះជាឧសទេេ ជាការេម ដងព្បធានសោយេសងេបដចូជា

សារប ណ របេ់សេៀវសៅក្នុងគ ពីរវ ិត្ិវសិ ទនីដកីាេម ដងថា៖វមាត្ិក្ខវឧវទរ វសាវ

វសាវេិវនិ្វទរសបទានំ្វជ្ន្និ្ឋាវន្វឋិត្ត្តត វមាត្តវេិោត្ិវមាត្ិក្ខត្ិវេុចច

ត្ិវ មព្បសេចក្ដីថា មាតកិា ស ោះគឺឧសទេេនិងឧសទេេសនោះជាស បទរបេ់និសទេេ

ទំងឡាយដចូគ្នន នឹងមាតា ។ 

 ចមំ ក្ពាក្យថា បទ ស ោះេំសៅដល់សេចក្ដីេសងេបសៅថា ន្ិហទេស ។ 

 សព្ពាោះដសូ ន្ ោះ កុសលា ធមាម  ជាសដើ សទើបជាឧសទេេនិងស ម្ ោះថា មាតិកា ស ោះ

ជាសាថ នឱ្យនិសទេេឬបទសសេងៗសក្ើត្ស ើងដចូគ្នន នឹងមាតាមដលជាសាថ នឱ្យបុព្ត្សក្ើត្

ស ើង បានដល់ ត្ិក្មាត្ិកាបទ៦៦ ទុក្មាត្ិកាបទ២៨៤ រ ួជា ៣៥០ បទ ។ 

ព្បហភទរបស់មាតិកា 

ធមមសង្ាណីត្ិក្ខវនាោះចចកប្បវភទទុកជ្ជវប្ចើន្ន្័យ 

ន្័យទី១វមាត្ិក្ខ២ប្បវភទវដ្ឋយមាន្មួយបទៗចំន្ួន្៣ន្ិង្២បាន្ដ្ល់ 

                                ១.   តិកមាតិកា ២២   តិក 

២.  ទុកមាតិកា ១០០ ទុក 

ន្័យទី២វមាត្ិក្ខ២ប្បវភទក្ខន្់យកអនកវពាលគឺ 
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 ១.រុទធភាសិត គឺមាត្ិកាមដលព្ពោះេមាម េ ពុទធជាមាច េ់ព្ទងព់្តាេ់េម ដងបាន

ដល់ត្ិក្២២ និងទុក្១០០ 

 ២.សាវកភាសិត គឺមាត្ិកាមដលសពាលេម ដងបានដល់េុត្តនដិក្ទុក្មាត្ិកា

មដលព្ពោះសារបុីត្តសត្ថរេម ដងទុក្ ។ 

 ន្័យទី៣វមាត្ិក្ខចដ្លចាត្់ជ្ជ២ចំចណកវដ្ឋយក្ខរសវន្ទង្ខា ោះបរមត្ថ

ធម៌ចុោះកនុ ង្មាត្ិក្ខបទវនាោះៗគឺ 

 ១.ន្ិបបហទសមាតិកា គឺេសគ រ្ ោះបរ ត្ថធ ៌ចុោះក្នុងមាត្ិកាស ោះបានទំងអេ់

 ិនមានសៅេល់ស ម្ ោះ និបបសទេមាត្ិកា បានដល់ត្ិក្១៣និងទុក្៧១ ។ 

 ២.សបបហទសមាតិកា គឺេសគ រ្ ោះបរ ត្ថធ ៌ចុោះក្នុងមាត្ិកាស ោះ ិនបានអេ់

មដលសៅេល់ស ម្ ោះថា េបបសទេមាត្ិកា បានដល់ត្ិក្៩និងទុក្៧១ ។ 

 ន្័យទី៤វ មាត្ិក្ខចចកជ្ជ២ចននកវដ្ឋយក្ខរបាន្វឈាម ោះវ មាត្ិក្ខវ

បាន្ដ្ល់ 

 ១.អាទិេទធនាម្តិក ឬ ទុក អាព្េ័យបទសដើ  ក្តាំងជាស ម្ ោះមាត្ិកាស ោះ

ដចូ កុសេតតិក ជាសដើ  ។ 

 ២.សរវេទធនាម្តិក ឬ ទុក គឺអាព្េ័យព្គប់បទ ក្តាំងជាស ម្ ោះមាត្កិា

ស ោះដចូ ហវទនាតិក ជាសដើ  ។ 

ធម្មសង្គណ្ីបករណ្៍មាន្ ៤ កណ្ឌ  

កនុង្បករណ្៍ធម្មសង្គណ្ី ព្រះរុទធអង្គព្ទង់្ហទសនាហោេហោយកណ្ឌ មាន្ ៤គឺ 

 ១.ច្ិតតុបាទកណ្ឌ  ជាក្ ឌ មដលេម ដងមចក្ត្ិក្មាត្ិកានិងទុក្មាត្ិកាសោយ

បរ ត្ថធ ៌ទំង ៤ មានចិត្តនិងសចត្េិក្ជាព្បធានយ៉ែ ងពិសាដ រ ។ 

 ២.រូបកណ្ឌ  ជាក្ ឌ មដលេម ដងមចក្ចមំ ក្របូសោយឯក្ន័យរេូត្ដល់ឯកា

ទេក្ន័យសោយពិសាដ រ ។ 
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 ៣.ន្ិហកេបកណ្ឌ  ជាក្ ឌ មដលេម ដងស ើងសោយ ូលខ្លោះ សោយខ្នធខ្លោះ សោយ

ទា រខ្លោះ សោយភូ ិខ្លោះ សោយអត្ថខ្លោះ សោយធ មខ្លោះ សោយ  ខ្លោះ សោយសភទខ្លោះ ចមំ ក្

សោយបរ ត្ថយ៉ែ ងក្ណាដ លៗ ។ 

 ៤.អដ្ឋកថាកណ្ឌ  ជាក្ ឌ មដលប ា្ ញសេចក្ដីក្នុងគ ពីរព្ពោះត្ព្ត្បិដក្មដលជា

ពទុធវចនៈសេើយមចក្សោយមាត្ិកាយ៉ែ ងេសងេប ។  

 ក្នុងក្ ឌ ទំង ៤ស ោះ ចិត្តុបាទក្ ឌ មាន ២យ៉ែ ងគឺ ១.មាតិកា ជាការេម ដងស 

បទ បានដល់ កុសលា ធមាម  ជាសដើ រេូត្ដល់ អន្បុាហទ ឈាន្ន្ដិ ។ ២.បទ

ភាជន្ីយ ជាការេម ដងអធិបាយសេចក្ដីស បទដចូ កតហម្ ធមាម  កុសលា ជាសដើ 

រេូត្ដល់ ឥហមាហោ អរាកតម្ូេំ ។េ។ ឥហម្ ធមាម  អរាកតា ក្នុងបក្រ ៍សនោះ 

បានេម ដងមាត្ិកានិងបទភាជនីយព្ព គ្នន ដចូ កុសលា ធមាម  ព្ព ទងំសេចក្ដីមព្ប

ស ោះជា មាត្ិកាបទ ចមំ ក្អងរធ ៌និងការមចក្ ខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច ស ោះជា បទ

ភាជនីយបទ ។ េព្មាប់ របូក្ ឌ  និសក្េបក្ ឌ  និងអដឋក្ថាក្ ឌ  អនសុលា ចូលក្នុងបក្

រ ៍សនោះ ។ 

មាតិកា ២ោ៉ា ង្ 

 ១.តិកមាតិកា ជាចមំ ក្បទមដលមចក្បរ ត្ថធ ៌ទំង ៤ សោយមបងមចក្

សចញជា ៣បទមាន ២២ត្ិក្តាំងមត្ ក្ុេលត្ិតក្ រេូត្ដល់ េនិទេេនត្ិក្ ។ 

 ២.ទុកមាតិកា ជាស បទមដលមចក្បរ ត្ថធ ៌ទំង ៤ សោយមបងមចក្សចញជា 

២បទមាន ២ន័យគឺ អភិធ មទុក្មាត្ិកាមាន ១០០ទុក្ តាំងមត្ សេត្ុទុក្ រេូត្ដល់

េរ ទុក្និងេុត្តនដិក្ទុក្មាត្ិកាមាន ៤២ទុក្ តាំងមត្ វជិាា ភាគិយទុក្ រេូត្ដល់ ខ្សយ

ញ្ញា  ទុក្ ។ 
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តិកមាតិកា 

១.កុសេតតិក 

 បឋម្បទ កុសោ  ធមាម  ធ ៌ទំងឡាយមដលមានលក្េ ៈ ិនមានសទេនិង

ឱ្យសលជាេុខ្  

 ទុតិយបទ អកុសោ   ធមាម  ធ ៌ទំងឡាយមានលក្េ ៈមដលព្បព្ពឹត្តសៅ

ព្ព សោយសទេនិងឱ្យសលជាទុក្េ  

 តតិយបទ  អព្ាកត្ត  ធមាម  ធ ៌ទំងឡាយមដលព្ពោះពទុធអងរ ិនបានព្ទង់

េម ដងថាជាក្ុេលឬអកុ្េល មត្ព្ទងេ់ម ដងទុក្ជាយ៉ែ ងដត្ទ ។ 

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់ក្ុេលចិត្ត២១ សចត្េិក្មដលព្បក្ប៣៨ កាលមចក្សោយខ្នធ អាយ

ត្ន ធាត្ុ េចច សេើយបានដល់ ខ្នធ៤ អាយត្ន២ ធាត្ុ២ េចច២ ។ 

 ខ្នធ៤គឺ ក្ុេលចិត្ត២១ជាវញិ្ញា  ក្េនធ ចមំ ក្សចក្េិក្៣៨ស ោះ សវទ 

សចត្េិក្ជាសវទ ខ្នធ េញ្ញា សចត្េិក្ជាេញ្ញា ខ្នធ សចត្េិក្មដលសៅេល់៣៦ជា

េ េ្ រក្េនធ រ ួជា ខ្នធ៤ ។ 

 អាយត្ន២គឺ ក្ុេលចិត្ត២១ជា  យត្ន សចត្េិក្៣៨ជាធមាម យត្ន រ ួជា 

អាយត្ន២ ។ 

 ធាត្ុ២គឺ ក្ុេលចិត្ត២១ជា ស វញិ្ញា  ធាត្ុ សចត្េិក្៣៨ជាធ មធាត្ុ រ ួជា 

ធាត្ុ ២ ។ 

 េចច២គឺ សលាក្ិយក្ុេលចិត្ត១៧ សចត្េិក្៣៨ជាទុក្េេចច អងរ គរ៨ឬ៧(សវៀរ 

េមាម េងកបប)មដលព្បក្បក្នុងបឋ ្ន គរឬទុត្ិយ្ន គរស ើងសៅជា គរេចច 

 ចមំ ក្ គរចិត្តុបាទ២៩ គឺ គរចិត្ត១ សចត្េិក្២៨ (សវៀរ អងរ គរ៨) ជាេចចវ ុិត្តិ 

។ 
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អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់ អកុ្េលចិត្ត១២ សចត្េិក្មដលព្បក្ប២៧ កាលមចក្សោយ ខ្នធ អាយ

ត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ខ្នធ៤ អាយត្ន២ ធាត្ុ២ េចច២  

 ខ្នធ៤គឺ អកុ្េលចិត្ត១២ជាវញិ្ញា  ក្េនធ ចមំ ក្សចត្េិក្២៧ស ោះ សវទ 

សចត្េិក្ជាសវទ ខ្នធ េញ្ញា សចត្េិក្ជាេញ្ញា ខ្នធ សចត្េិក្២៥មដលសៅេល់ជា 

េ េ្ រក្េនធ រ ួជា ខ្នធ៤ ។ 

 អាយត្ន២គឺ អក្ុេលចិត្ត១២ជា  យត្ន សចត្េិក្២៧ស ោះជាធមាម យត្ន 

រ ួជា អាយត្ន២ ។ 

 ធាត្ុ២គឺ អកុ្េលចិត្ត១២ជា ស វញិ្ញា  ធាត្ុ សចត្េិក្២៧ស ោះជាធ មធាត្ុ 

រ ួជា ធាត្ុ២ ។ 

 េចច២គឺ អកុ្េលចិត្ត១២ សចត្េិក្២៦(សវៀរ សលាភ) ជាទុក្េេចច សសាភ 

សចត្េិក្ជាេ ុទយេចច រ ួជា េចច២ ។ 

អង្គធម៌្របស់តតិយបទ 

 បានដល់ វបិាក្ចិត្ត៣៦ ក្ិរិយចិត្ត២០ សចត្េិក្មដលព្បក្ប៣៤ របូ២៨ ព្ពោះ

និពាា ន ។ កាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ខ្នធ៥ អាយត្ន១២ 

ធាត្ុ១៨ េចច២ 

 ខ្នធ៥គឺ វបិាក្ចិត្ត៣៦ ក្ិរយិចិត្ត២០ជាវញិ្ញា  ក្េនធ សចត្េិក្៣៨ស ោះ សវទ 

សចត្េិក្ជាសវទ ខ្នធ េញ្ញា សចត្េិក្ជាេញ្ញា ខ្នធ សចត្េិក្មដលសៅេល់៣៦ជា 

េ េ្ រក្េនធ របូ២៨ជារបូក្េនធ ចមំ ក្ព្ពោះនិពាា នស ោះជា ខ្នធវ ុិត្តិ ។ 

 អាយត្ន១២គឺ វបិាក្ចិត្ត៣៦ ក្ិរយិចិត្ត២០ជា  យត្ន សចត្េិក្៣៨ េុខ្ុ 

របូ១៦ ព្ពោះនិពាា ន ជាធមាម យត្ន ឱ្ឡារកិ្របូ១២(បសាទរបូ៥ វេិយរបូ៧)បានដល់របូ

អាយត្ន១០គឺ ចក្េុបបសាទជាចកាេា យត្ន សសាត្បបសាទជាសសាតាយត្ន ឃាន

បបសាទ ជាឃា យត្ន ជវី្ហា បសាទជាជវី្ហា យត្ន កាយបបសាទជាកាយយត្ន របូារ ម

 ៍ជារបូាយត្ន េទេ រ ម ៍ជាេទេ យត្ន គ ធ រ ម ៍ជាគ ធ យត្ន រសារ ម ៍ជា

រសាយត្ន សោដឋពាា រ ម ៍ជាសោដឋពាា យត្ន រ ួជា អាយត្ន១២ ។ 
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 ធាត្ុ១៨គឺ ចក្េុវញិ្ញា  ចិត្ត២ជាចក្េុវញិ្ញា  ធាត្ុ សសាត្វញិ្ញា  ចិត្ត២ជាសសាត្

វញិ្ញា  ធាត្ុ ឃានវញិ្ញា  ចិត្ត២ជាឃានវញិ្ញា  ធាត្ុ ជវី្ហា វញិ្ញា  ចិត្ត២ជាជវី្ហា វញិ្ញា  

ធាត្ុ កាយវញិ្ញា  ចិត្ត២ជាកាយវញិ្ញា  ធាត្ុ បញ្ចទា រាវជានចិត្ត១ េ បដចិឆននចិត្ត២ ជា

 ស ធាត្ុ វបិាក្ចិត្តមដលសៅេល់២៤ និងក្ិរយិចិត្ត១៩ ជា ស វញិ្ញា  ធាត្ុ 

សចត្េិក្៣៨ េុខ្ុ របូ១៦ ព្ពោះនិពាា ន ជាធ មធាត្ុ ។ 

 ចក្េុបបសាទជាចក្េុធាត្ុ សសាត្បបសាទជាសសាត្ធាត្ុ ឃានបបសាទជាឃានធាត្ ុ

ជវី្ហា បសាទជាជវី្ហា ធាត្ុ កាយបបសាទជាកាយធាត្ុ របូារ ម ៍ជារបូធាត្ុ េទេ រ ម ៍ជា

េទេធាត្ុ គ ធ រ ម ៍ជាគនធធាត្ុ រសារ ម ៍ជារេធាត្ុ សោដឋពាា រ ម ៍ជាសោដឋពាធាត្ ុ

រ ួជា ធាត្ុ១៨ ។ 

 េចច២គឺ សលាក្ិយវបិាក្ចិត្ត៣២ ក្ិរយិចិត្ត២០ សចត្េិក្៣៥(សវៀរ វរីត្ិ៣) របូ

២៨ ជាទុក្េេចច ព្ពោះនិពាា នជានិសរាធេចច រ ួជាេចច២ ។ សលចិត្តុបាទ៣៧គឺ សលចិត្ត១ 

សចត្េិក្ព្បក្ប៣៦ជា េចចវ ុិត្តិ ។ 

អធិបាយ កុសេតតិក 

 ពាក្យថា កុសេ ក្នុងបទថា កុសលា ធមាម  គឺធ ៌ជាក្ុេលសនោះ មានសេចក្ដីថា 

 ិនមានសរាគ  ិនមានសទេ មានសេចក្ដីឆ្លល ត្ និងមានសេចក្ដីេុខ្ជាវបិាក្ ។ 

 សេចក្ដី ិនមានសរាគ ក្នុងព្ពោះបាលថីា កចច ិវន្ុវវភាវត្តវកុសលំវកចច ិវវភាវត្តវ

អនាមយំ សលាក្ដច៏សព្ ើនសៅសោយលអ ិនមានសរាគខ្លោះឬ? 

 ការ ិនមានសទេ ក្នុងព្បសយគថាវកត្វមាវបន្វភវន្ដ វក្ខយសមាចាវរាវ

កុសវោ ? វោវវោវមហារាជ្វក្ខយសមាចាវរាវអន្េវជ្ជា  បពិព្ត្សលាក្

មាច េ់ដច៏សព្ ើន កាយេមា្រមដលជាក្ុេលដចូស ដច? េូ ថាា យព្ពោះពរ កាយ

េមា្រមដល ិនមានសទេ ស ម្ ោះកាយេមា្រមដលជាក្ុេល ។ 

 សេចក្ដឆី្លល ត្ ក្នុងព្បសយគថា កុសវោវត្វ ំវរថសសវអង្ាបញច ង្ខា ន្ំ សលាក្អនក្

ឆ្លល ត្ក្នុងចមំ ក្ព្បក្បរបេ់រថ ។ 
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 មានសេចក្ដីេុខ្ជាវបិាក្ ក្នុងព្បសយគថា កុសលសសវកមមសសវកត្ត្តត វឧប

ចិត្ត្តត  សព្ពាោះបានេនេំក្ មមដលជាក្ុេល ។ 

 អត្ថរបេ់ក្ុេលមដលថា ក្ខរមិន្មាន្វរាគវ មិន្មាន្វទាស មាន្

វសចកដ ីសុខជ្ជេិបាក ដចូគ្នន នឹងពាក្យថាជាក្ុេលក្នុងរបូកាយសោយអត្ថថា 

វសចកដ ីមិន្មាន្វរាគ សព្ពាោះ ិនមានពាធិេូ បីក្នុងអរបូធ ៌ ក៏្គបបីព្ជាបក្នុង

សេចក្ដីជាក្ុេលសោយអត្ថថា ក្ខរមិន្មាន្វរាគ សព្ពាោះការ ិនមានពាធិគឺ

ក្ិសលេស ោះ ។ 

 ក្ុេល សព្ពាោះអត្ថថាវ មិន្មាន្វទាស សព្ពាោះ ិនមានសទេ គឺកិ្សលេស ោះ

ឯង ។ ពាក្យថាវធម៌ ក៏្េម ដងសេចក្ដីសៅក្នុង បរិយត្ត ិវវេត្ុវគុណវន្ិង្ន្សិសត្ត វន្ិ

ជ្ា ីេត្ត ជាសដើ  ។ ក្នុងសេចក្ដីរបេ់ធ ៌ពកួ្សនោះ ព្ពោះបាលថីា៖  

 បរិយត្ត ិ ក្នុងព្បសយគថា៖ ធមម ំវបរិោបុណាត្ិវសតុ្ត ំវ វគយយំ (អនក្ខ្លោះក្នុង

ធ មវនិ័យសនោះ)រម ងសរៀនធ ៌គឺេូព្ត្ខ្លោះ សវយាក្រ ៍ខ្លោះ  

 វេត្ុ ក្នុងព្បសយគថា៖ វេត្ុមហ ិវឈានំ្វធមម បបដ្សិមភ ិទា សេចក្ដីដងឹក្នុង

សេត្ុស ម្ ោះថា ធ មបដេិ ភិទ ។ 

 គុណ ក្នុងព្បសយគថា៖ ន្វេិវធវមាម វអធវមាម វចវឧវភាវសមេិបាកិវនា 

េភាពទំងពីរគឺធ ៌និងអធ ៌មានវបិាក្ ិនសេមើរគ្នន  

 ន្ិសសត្ត ន្ិជ្ា ីេត្ត ក្នុងព្បសយគថា៖ ធវមមសុវធមាម នុ្បសសីវេិេរត្ិ ភិក្េុក្នុង

ធ មវនិ័យសនោះជាអនក្ពិ្រណាក្នុងធ ៌ជាសរឿយៗ ។ 

 ក្នុងមាត្ិកាសនោះេពេថា ធមាម  សព្បើក្នុងសេចក្ដី ន្ិសសតតន្ិជជីវតា គឺធ ៌ទំងឡាយ

មដល ិនម នេត្ា  ិនម នជវីតិ្ មត្ជាេភាវៈមដលមានសៅ(និេេត្តនិជាវីេភាវ្ហេំវជិា

នដិ) ។ ពាក្យថា ធមាម  ក្នងុមាត្ិកាសនោះព្គប់បទសទើបព្ត្វូមព្បថា ធម៌ទំាង្ឡាយវមនិ្

ចមន្សត្វ មិន្ចមន្ជី្េិត្វចត្ជ្ជសភាេៈ ។ 



33 

 

 េព្មាប់ក្នុង កុសលត្ត ិក សនោះ គបបីព្ជាបធ ៌មដលស ម្ ោះថា កុសល សព្ពាោះ

អត្ថថា កុចឆ ិវត្វបាបធវមម វសលយន្ដ ិវចលយន្ដ ិវកវមបន្ដ ិវេិសុទធ ិវលន្ដ ិ=កុសលំ 

ធ មជាត្ិណាញុំងបាបធ ៌មដលគួរឱ្យេអប់សខ្ពើ ឱ្យវ ិេសៅឬក្ំ្ ត់្សចញនវូបាបធ ៌

ស ោះ សព្ពាោះដសូ ន្ ោះ ធ មជាត្សិ ោះស ម្ ោះថា កសុល ។ 

 ចមំ ក្ពាក្យថា កុសល ជាបដបិក្េដល់អកុ្េលដចូជាអនក្បដបិក្េដល់ ិត្ត

ស ម្ ោះថា អមតិ្ត  សព្ពាោះដសូ ន្ ោះមានព្ពោះបាលថីា៖ ន្វកសុលំវអកុសលំ ធ ៌មដល ិន

ម នក្ុេលស ម្ ោះថា អកុសល ។ 

 ពាក្យថា អព្ាកត្ មានបាលថីា៖ ន្វព្ាកវត្តវអព្ាកវត្តវធ ៌មដល ិន

បានពាក្រ ៍ទុក្សោយសេចក្ដីថាជាក្ុេលឬអកុ្េល ព្ទងេ់ម ដងជាយ៉ែ ងដត្ទ

ស ម្ ោះថា អព្ាកត្ ។ 

ហេតុដដ្េព្ទង្ស់ដម្ដង្ កុសេតតិក មុ្ន្ 

ហេតុផេដដ្េព្រះរុទធអង្គព្ទង្់សដម្ដង្ កុសេតតិក មុ្ន្តិកដ្ទទៗមាន្៣ព្បការ 

 

 ១.បរ ត្ថធ ៌៤ រ ួចុោះក្នុងក្ុេលត្តិក្សនោះបានទំងអេ់  

 ២.ក្ុេលនិងអកុ្េលនិងអពាក្ត្ធ ៌ទំង៣សនោះព្បាក្ដជាចមំ ក្ៗ ិន

លាយ ំគ្នន  

 ៣.ក្ុេលត្តិក្ សនោះ ក្ុេលធ ៌ ធ ៌គឺសេចក្ដីលអតាំងសៅខាងសដើ  

 

ហេតុដដ្េសដម្ដង្កុសេ-អកុសេ-អរាកតធម្៌តាម្េំោប់ 

ហេតុផេដដ្េព្រះរុទធអង្គសដម្ដង្ កុសេ មុ្ន្ អកុសេ និ្ង្ អរាកត ហន្ះ

មាន្៣ព្បការគឺ 

 ១.កុសេធម៌្ ជាធ ៌មដលព្បសេើរមានលក្េ ៈឱ្យសលជាេុខ្ 

 ២.កុសេធម៌្ ជាធ ៌មដលជាសេចក្ដីលអគួរេរសេើររក្សទេ ិនបាន 
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 ៣.កុសេធម៌្ ជាធ ៌ ំព្បសយជន៍ ក្ឱ្យដល់េត្ាទំងឡាយទំងក្នុងសលាក្

សនោះទំងក្នុងខាង ុខ្នងិ ំ្ ក្ភពជាព្បសយជន៍ដត៏្ព្ក្មលង 

 សេត្ុសលមដលព្ទងេ់ម ដង ក្ុេលធ ៌ ត្អំពីអកុ្េលធ ៌ស ោះ សព្ពាោះធ មតា

ក្ុេលសនោះរម ងជាបដបិក្េនឹងអកុ្េលធ ៌ សទើបព្ទង់េម ដងក្ុេលធ ៌ សដើ បីឱ្យ

ស ើញេភាពមដលសេុយគ្នន អំពីអក្ុេលធ ៌ ។ 

 ចមំ ក្សេត្ុសលមដលព្ពោះពទុធអងរព្ទងេ់ម ដងអពាក្ត្ធ ៌ទុក្ខាងសព្កាស ោះ 

សព្ពាោះអពាក្ត្ធ ៌ជាេភាពមដលមបលក្្ក្ក្ុេលធ ៌និងអកុ្េលធ ៌ទំងពីរយ៉ែ ង

ស ោះ 

 ន្័យមួ្យហទៀត មដលព្ពោះពទុធអងរព្ទងេ់ម ដងក្ុេលធ ៌អកុ្េលធ ៌និង

អពាក្ត្ធ ៌តា លោំប់ គឺអាព្េ័យសេចក្ដីព្បព្ពឹត្តសៅរបេ់អេាទ-អាទីនវ និង

និេេរ ស ោះឯង គឺេភាពរបេ់ក្ុេលធ ៌ស ោះជាេភាពមដលេត្ាទំងឡាយ

សព្ត្ក្អរសពញចិត្ត(អេាទ) សទើបព្ទងេ់ម ដងក្ុេលធ ៌ ុនអកុ្េលធ ៌មដលមាន

េភាពមានសទេ ិនគួរសព្ត្ក្អរសពញចិត្ត(អាទីនវ) េព្មាប់អពាក្ត្ធ ៌ស ោះសោយ

ចសំពាោះព្ពោះនិពាា នមានេភាពមដលសតុ្្ក្វដដទុក្េ(និេេរ ) សទើបព្ពោះអងរព្ទងេ់ម ដង

ទុក្ក្នុងលោំប់ចុងសព្កាយ ។ 

 ន្័យមួ្យហទៀត ព្ពោះអងរេម ដង កុសល អកុសលវ អព្ាកត្ធម៌តា 

លោំប់ត្នការបដបិត្តិ គឺអនក្មានបញ្ញា រម ងពាយ សធាើក្ុេលសដើ បីព្បហារនវូ

អកុ្េលធ ៌ទំងពងួ រម ងចូលដល់ព្ពោះអរេត្តសលមានព្ពោះនិពាា នព្បាក្ដចសំពាោះ ុខ្ 

រម ងសតុ្្ក្អក្ុេលធ ៌ទំងពងួ ។ 

ច្ំដណ្កម្គគសច្ចន្ិង្សច្ចវិមុ្តតិ 

 ធ ៌មដលជា គរេចចស ោះបានដល់ សចត្េិក្៨ព្បការគឺ បញេ វ េិត្កក វសមាម

វាចាវសមាម កមម ន្ដ វសមាម អាជី្េវេីរិយវសត្ិ និងឯកគាត្ត មដលព្បក្បក្នុង គរ

ចិត្ត ។  គរចិត្តកាលសក្ើត្ជា ួយនឹង្នលាភីបុគរលសេើយមាន៥យ៉ែ ងគឺ បឋ 

្ន គរ ទុត្ិយ្ន គរ ត្ត្ិយ្ន គរ ចត្ុត្ថ្ន គរ បញ្ច ្ន គរ ។ 
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 េព្មាប់ក្នុងបឋ ្នមានអងរ គរ៨ ចមំ ក្ទុត្ិយ្ន គររេូត្ដល់បញ្ច

 ្ន គរមានអងរ៧(សវៀរ វតិ្ក្កសចត្េិក្) ។ 

 សព្ពាោះដសូ ន្ ោះអងរ គរមាន៨ឬ៧ស ម្ ោះថា មគាសចច  

 ធ ៌មដលជា សចច េិមុត្ត ិ គឺធ ៌មដល ិន្ត់្ចូលក្នុងទុក្េេចច េ ុទយេចច 

និសរាធេចច និង គរេចចស ោះឯង ។ 

 េព្មាប់ គរចិត្ត៤ សចត្េិក្មដលព្បក្ប២៨(សវៀរ អងរ គរ៨) និងសលចិត្ត៤ 

សចត្េិក្មដលព្បក្ប៣៦ពកួ្សនោះ េសគ រ្ ោះចូលក្នុងេចចទំង៤ ិនបាន សព្ពាោះដសូ ន្ ោះ 

សទើបជាធ ៌មដលមានស ម្ ោះថា សចច េិមុត្ត ិ ។  

 ក្នុងក្ុេលបទមដលថា គរចិត្តុបាទ២៩ស ោះ រាប់ គរចិត្ត១ដងួ សោយលក្េ ៈ

ក្នុងការទទួលដងឹអារ ម ៍មដលសក្ើត្ស ើងក្នុងខ្ ៈ ួយៗប៉ែុសណាណ ោះ រ ួជា ួយ

សចត្េិក្មដលសៅេល់ពីអងរ គរចនំនួ២៨ សទើបរ ួជា២៩សៅថា  គរចិត្តុបាទ ២៩ ។ 

េព្មាប់សលចិត្តុបាទ៣៧ ក៏្រាប់ទនំងដចូគ្នន គឺសលចិត្តរាប់១ សចត្េិក្មដលព្បក្ប៣៦ 

សោយ ិនព្ត្វូសវៀរអងរ៨ សព្ពាោះ ិនបានព្បក្បក្នុង គរចិត្តមដលព្ត្វូសធាើ ទីព្បហារ

កិ្សលេ សទើបបានចនំនួ សលចិត្តុបាទ ៣៧ ។ 

២.ហវទនាតិក 

 បឋម្បទ  សុោយវវេទនាយ សមបយុត្តត  ធមាម  េភាវៈធ ៌

ទំងឡាយមដលព្បក្បសោយេុខ្សវទ សោយលក្េ ៈទំង៤មានឯកុបាទត្តវជា

សដើ  ។ 

 ទុតិយបទ ទុក្ខខ យវវេទនាយ សមបយុត្តត  ធមាម  េភាវៈ

ធ ៌ទំងឡាយមដលព្បក្បសោយទុក្េសវទ សោយលក្េ ៈទំង៤មានឯកុបាទត្ត

ជាសដើ  ។ 

 តតិយបទ អទុកខ មសុោយវវេទនាយ សមបយុត្តត  ធមាម

 េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលព្បក្បសោយឧសបកាេ សវទ មដល ិនម នទុក្េ ិន

ម នេុខ្សោយលក្េ ៈទំង៤មាន ឯក្ុបាទតា ជាសដើ  ។ 
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អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់េុខ្េេគត្ចិត្ត៦៣ សចត្េិក្មដលព្បក្ប៤៦(សវៀរ សវទ ) ។ ធ ៌ពកួ្

សនោះកាលមចក្សោយ ខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ខ្នធ៣ អាយត្ន២ ធាត្ុ៣ 

េចច៣ ។ 

 ខ្នធ៣គឺ ក្នុងសចត្េិក្៤៦ស ោះ េញ្ញា សចត្េិក្ជាេញ្ញា ខ្នធ សចត្េិក្មដលសៅ

េល់៤៥ជាេ េ្ រក្េនធ េុខ្េេគត្ចិត្ត៦៣ជាវញិ្ញា  ក្េនធ រ ួជាខ្នធ ៣ ។ 

 អាយត្ន២គឺ េុខ្េេគត្ចិត្ត៦៣ជា  យត្ន សចត្េិក្៤៦ជាធមាម យត្ន រ ួ

ជា អាយត្ន ២ ។ 

 ធាត្ុ៣គឺ េុខ្េេគត្កាយវញិ្ញា  ចិត្ត១ជាកាយវញិ្ញា  ធាត្ុ េុខ្េេគត្

ចិត្តមដលសៅេល់៦៧ជា ស វញិ្ញា  ធាត្ុ សចត្េិក្៤៦ជាធ មធាត្ុ រ ួជា ធាត្ុ ៣ ។ 

 េចច៣គឺ សលាក្ិយេុខ្េេគត្ចិត្ត៣១ សចត្េិក្៤៥(សវៀរ សលាភ) ជាទុក្េេចច 

សលាភសចត្េិក្ជាេ ុទយេចច  គរអងរ៨ឬ៧មដលក្នុង គរេុខ្េេគត្ចិត្ត១៦ជា

 គរេចច ។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់ទុក្េេេគត្ចិត្ត៣ សចត្េិក្មដលព្បក្ប២១(សវៀរ សវទ ) ។ ធ ៌ពកួ្

សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយបានដល់ ខ្នធ៣ អាយត្ន២ ធាត្ុ៣ 

េចច១។ 

 ខ្នធ៣គឺ ក្នុងសចត្េិក្២១ស ោះ េញ្ញា សចត្េិក្ជាេញ្ញា ខ្នធ សចត្េិក្មដលសៅ

េល់២០ដងួជាេ េ្ រក្េនធ ទុក្េេេគត្ចិត្ត៣ជាវញិ្ញា  ក្េនធ រ ួជា ខ្នធ ៣ ។ 

 អាយត្ន២គឺ ទុក្េេេគត្ចិត្ត៣ជា  យត្ន សចត្េិក្២១ជាធមាម យត្ន រ ួជា 

អាយត្ន ២ ។ 

 ធាត្ុ៣គឺ ទុក្េេេគត្កាយវញិ្ញា  ចិត្ត១ជាកាយវញិ្ញា  ធាត្ុ សទេ ូលចិត្ត២

ជា ស វញិ្ញា  ធាត្ុ សចត្េិក្២១ជាធ មធាត្ុ រ ួជា ធាត្ុ ៣ ។ 

 េចច១គឺ ទុក្េេេគត្ចិត្ត៣ សចត្េិក្២១ជាទុក្េេចច ។ 
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អង្គធម៌្របស់តតិយបទ 

 បានដល់ឧសបកាេ េេគត្ចិត្ត៥៥ សចត្េិក្មដលព្បក្ប៤៦(សវៀរ សវទ ) ។ ធ ៌

ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយ ខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយបានដល់ ខ្នធ៣ អាយត្ន២ 

ធាត្ុ៧ េចច៣  

 ខ្នធ៣គឺ ក្នុងសចត្េិក្៤៦ស ោះ េញ្ញា សចត្េិក្ជាេញ្ញា ខ្នធ សចត្េិក្មដលសៅ

េល់៤៥ជាេ េ្ រក្េនធ ឧសបកាេ េេគត្ចិត្ត៥៥ជាវញិ្ញា  ក្េនធ រ ួជា ខ្នធ ៣ ។ 

 អាយត្ន២គឺ ឧសបកាេ េេគត្ចិត្ត៥៥ជា  យត្ន សចត្េិក្៤៦ជាធមាម យត្ន 

រ ួជា អាយត្ន ២ ។ 

 ធាត្ុ៧គឺ ក្នុងឧសបកាេ េេគត្ចិត្ត៥៥ស ោះ ចក្េុវញិ្ញា  ចិត្ត២ជាចក្េុវញិ្ញា  ធាត្ុ 

សសាត្វញិ្ញា  ចិត្ត២ជាសសាត្វញិ្ញា  ធាត្ុ ឃានវញិ្ញា  ចិត្ត២ជាឃានវញិ្ញា  ធាត្ុ ជី

វ្ហា វញិ្ញា  ចិត្ត២ជាជវី្ហា វញិ្ញា  ធាត្ុ បញ្ចទា រាវជានចិត្ត១ េ បដចិឆននចិត្ត២ជា ស ធាត្ ុ

ឧសបកាេ េេគត្ចិត្តមដលសៅេល់៤៤ជា ស វញិ្ញា  ធាត្ុ សចត្េិក្៤៦ជាធ មធាត្ុ 

រ ួជា ធាត្ុ ៧ ។ 

 េចច៣គឺ សលាក្ិយឧសបកាេ េេគត្ចិត្ត៤៧ សចត្េិក្៤៥(សវៀរ សលាភ)ជាទុក្េ

េចច សលាភសចត្េិក្ជាេ ុទយេចច អងរ គរ៧(សវៀរ េមាម េងកបប)មដលសៅក្នុង គរ

ឧសបកាេ េេគត្ចិត្ត៤ជា គរេចច រ ួជា េចច ៣ ។  គរចិត្តុបាទមដលសៅេល់២៦ 

សលចិត្តុបាទ៣៣ជា េចចវ ុិត្តិ ។ 

 េុខ្សវទ សចត្េិក្៦៣ ទុក្េសវទ សចត្េិក្៣ ឧសបកាេ សវទ សចត្េិក្៥៥ របូ

២៨ និងព្ពោះនិពាា ន ជា ត្ិក្វ ុិត្តិ ។ 

 តិក សនោះស ម្ ោះថា សរវេទធនាម្តិក សព្ពាោះអាព្េ័យពាក្យថា ហវទនា មដល

តាំងសៅក្នុងបទទងំ៣ ជាសគ្នលតាំងស ម្ ោះនិងស ម្ ោះថា សបបហទសតិក សព្ពាោះ

េម ដងបរ ត្ថធ ៌ ិនអេ់មានសៅេល់ ។ 
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អធិបាយ ហវទនាតិក 

 បឋម្បទ   ក្នុងសវទ ត្ិក្សនោះព្ពោះពទុធអងរព្ទងេ់ម ដងថា៖សុោយវវេទនាយវ

សមបយុត្តត វ ធមាម វ ទុក្ខខ យវ វេទនាយវសមបយុត្តត វ ធមាម វ អទុកខ មសុោយវ

វេទនាយវសមបយុត្តត វធមាម  គឺព្ពោះពទុធអងរព្ទងេំ់សៅយក្ធ ៌មដលព្បក្បសោយ

សុខវេទនាវ ទុកខ វេទនាវ ឧវបក្ខខ វេទនា ប៉ែុសណាណ ោះ  ិនបានេម ដងថា សុខ

វេទនាវធមាម វទុកខ វេទនាវធមាម វអទុកខ មសុខវេទនាវធមាម  និងេុខ្សវទ ក៏្

ព្បក្បជា ួយេុខ្សវទ  ិនបាន ទុក្េសវទ ក៏្ព្បក្បជា ួយទុក្េសវទ  ិនបាន 

ឧសបកាេ សវទ ក៏្ព្បក្បជា ួយឧសបកាេ សវទ  ិនបាន សព្ពាោះដសូ ន្ ោះ សវទ សចត្េិក្ 

សទើប ិនចូលសៅក្នុងបទទំង៣ត្ន ត្ិក សនោះ សោយសេត្ុដចូសពាលសេើយបឋ បទ

សនោះថា មគាចិត្តុ បាទ មដលសៅេល់២៨(គឺចុោះចនំនួសពញ២៩ចុោះ១)ក៏្សោយ ។ សល

ចិត្តុបាទ៣៦(ចុោះ១)ក៏្សោយ សោយសវៀរ វេទនាវចត្សិក ស ោះឯង ។ 

 តតិយបទ ក្នុងសវទ ត្ិក្សនោះអងរធ ៌បរ ត្ថធ ៌បានដល់ឧសបកាេ េេគ

ត្ចិត្ត៥៥ ដសូ ន្ ោះក្នុងសលាក្ុត្តរចិត្តស ោះ សទើបបានដល់សលាក្ុត្តរចិត្តមដលជាបញ្ច ្ន 

ក្នុងសលាកុ្ត្តរបញ្ច ្នសនោះមានសចត្េិក្ព្បក្ប៣៣(សវៀរ វតិ្ក្ក វិ្ រ បីត្ិ) មត្ក្នុង

ត្ិក្សនោះសវទ សចត្េិក្សតុ្្ក្ជាអងរធ ៌សេើយ សព្ពាោះដសូ ន្ ោះ សចត្េិក្មដលព្បក្ប

ក្នុងសលាកុ្ត្តរបញ្ច ្ន៣៣ស ោះ សទើបសៅេល់ ៣២ ។ 

  គរចិត្តុបាទមដលសៅេល់២៦ស ោះគឺ សចត្េិក្មដលព្បក្បជា ួយបញ្ច 

្ន គរចិត្ត៤ មាន៣២ ដក្អងរ គរមដលជា គរេចចសចញ៧ សៅេល់២៥ រ ួជា ួយ

 គរចិត្ត សទើបជា២៦ ។ សលចិត្តុបាទគឺ សចត្េិក្មដលព្បក្បជា ួយបញ្ច ្នសល

ចិត្ត៤ មាន៣២ រ ួជា ួយសលចិត្ត សទើបជា ៣៣ ។ 
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អធិបាយ តិកវិមុ្តតិ 

 ពាក្យថា ត្ិកេិមុត្ត ិ មព្បថាសតុ្្ក្ ត្ិក្ សេចក្ដីថា អងរធ ៌ពកួ្សនោះ ិនបានសៅ

ក្នុងបទទី១ បទទី២ និងបទទី៣ សព្ពាោះដសូ ន្ ោះ េុខ្សវទ សចត្េិក្៦៣ មដលព្បក្ប

ជា ួយេុខ្េេគត្ចិត្ត៦៣ ទុក្េសវទ សចត្េិក្៣ មដលព្បក្បជា ួយទុក្េេេគត្

ចិត្ត៣ និងឧសបកាេ សវទ សចត្េិក្៥៥ មដលព្បក្បជា ួយឧសបកាេ េេគត្ចិត្ត៥៥ 

សទើបព្ត្វូជា ត្ិក្វ ុិត្តិ សោយជាក់្ចាេ់សេើយ ។ 

 ក្នុងត្ិក្មដលនឹងេម ដងត្សៅស ោះ សបើត្ិក្ណាមដលេម ដងធ ៌មដលជាត្ិក្

វ ុិត្តិសេើយ េូ ឱ្យអនក្េិក្ាគបបីយល់ថា អងរធ ៌ពកួ្ស ោះ ិនបានេសគ រ្ ោះចូលក្នុង

បទទំង៣របេ់ត្ិក្ស ោះ ក្នុងទុក្វ ុិត្តិក៏្ព្បព្ពឹត្តសៅទនំងដចូគ្នន  គឺអងរធ ៌បរ ត្ថស ោះ

 ិនបានចូលសៅក្នុងបឋ បទនិងទុត្ិយបទស ោះឯង ។ 

៣.វិបាកតិក 

 បឋម្បទ  វេិបាក្ខ ធមាម  េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលជាសលរបេ់ក្ុេលនិង

អកុ្េល 

 ទុតិយបទ វេិបាកធមម ធមាម  េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលមានេភាពឱ្យសល

សក្ើត្ស ើងនិងតាំងសៅ  

 តតិយបទ វន្េវេិបាកវន្វេិបាកធមម ធមាម    េភាវៈធ ៌ទំងឡាយ

មដល ិនជាសលរបេ់ក្ុេលនិងអកុ្េល មដលពិសេេជាងគ្នន និងគ្នន  នងិ ិនមាន

េភាពសធាើឱ្យសលសក្ើត្ស ើងមានសៅ  

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់វបិាក្ចិត្ត៣៦ សចត្េិក្៣៨ ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយ ខ្នធ អាយត្ន 

ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ខ្នធ៤ អាយត្ន២ ធាត្ុ៨ េចច១  

 ខ្នធ៤គឺ ក្នុងសចត្េិក្៣៨ស ោះ សវទ សចត្េិក្ជាសវទ ខ្នធ េញ្ញា សចត្េិក្ជា

េញ្ញា ខ្នធ សចត្េិក្មដលសៅេល់៣៦ជាេ េ្ រក្េនធ វបិាក្ចិត្ត៣៦ជាវញិ្ញា  ក្េនធ រ ួជា 

ខ្នធ ៤ ។ 
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 អាយត្ន២គឺ វបិាក្ចិត្ត៣៦ជា  យត្ន សចត្េិក្៣៨ជាធមាម យត្ន រ ួជា 

អាយត្ន ២ ។ 

 ធាត្ុ៨គឺ ក្នុងវបិាក្ចិត្ត៣៦ស ោះ ចក្េុវញិ្ញា  ចិត្ត២ជាចក្េុវញិ្ញា  ធាត្ុ សសាត្

វញិ្ញា  ចិត្ត២ជាសសាត្វញិ្ញា  ធាត្ុ ឃានវញិ្ញា  ចិត្ត២ជាឃានវញិ្ញា  ធាត្ុ ជវី្ហា

វញិ្ញា  ចតិ្ត២ជាជវី្ហា វញិ្ញា  ធាត្ុ កាយវញិ្ញា  ចិត្ត២ជាកាយវញិ្ញា  ធាត្ុ េ បដចិឆនន

ចិត្ត២ជា ស ធាត្ុ វបិាក្ចិត្តមដលសៅេល់២៤ជា ស វញិ្ញា  ធាត្ុ សចត្េិក្៣៨ជា

ធ មធាត្ុ រ ួជា ធាត្ុ ៨ ។ 

 េចច១គឺ សលាក្ិយវបិាក្ចិត្ត៣២ សចត្េិក្៣៥ជាទុក្េេចច សលចិត្តុបាទ៣៧ជា

េចចវ ុិត្តិ ។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់អកុ្េលចិត្ត១២ ក្ុេលចិត្ត២១ សចត្េិក្៥២ ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្

សោយ ខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ខ្នធ៤ អាយត្ន២ ធាត្ុ២ េចច៣  

 ខ្នធ៤គឺ   ក្េនធ៤ 

 អាយត្ន២គឺ   យត្ន ធមាម យត្ន 

 ធាត្ុ២គឺ  ស វញិ្ញា  ធាត្នុិងធ មធាត្ុ 

 េចច៣គឺ អកុ្េលចិត្ត១២ សលាក្ិយក្ុេលចិត្ត១៧ សចត្េិក្៥១(សវៀរ សលាភ) 

ជាទុក្េេចច សលាភសចត្េិក្ជាេ ុទយេចច អងរ គរ៨ឬ៧ក្នុង គរចិត្ត៤ជា គរេចច ។ 

 គរចិត្តុបាទមដលសៅេល់២៩ជា េចចវ ុិត្តិ ។ 

អង្គធម៌្របស់តតិយបទ 

 បានដល់ក្ិរយិចិត្ត២០ សចត្េិក្៣៥ របូ២៨ ព្ពោះនិពាា ន ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្

សោយ ខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ខ្នធ៥ អាយត្ន១២ ធាត្ុ១៣ េចច២ 

 ខ្នធ៥ ។ល។ 

 អាយត្ន១២។ល។ 
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 ធាត្ុ១៣គឺ ក្នុងរបូ២៨ស ោះ ឱ្ឡារកិ្របូ១២ជាឱ្ឡារកិ្ធាត្ុ១០ បញ្ចទា រាវជានចិត្ត

១ជា ស ធាត្ុ ក្ិរយិចិត្តមដលសៅេល់១៩ជា ស វញិ្ញា  ធាត្ុ សចត្េិក្៣៥ េុខ្ុ 

របូ១៦ ព្ពោះនិពាា នជាធ មធាត្ុ រ ួជាធាត្ុ ១៣ ។ 

 េចច២គឺ ក្ិរយិចិត្ត២០ សចត្េិក្៣៥ របូ២៨ ជាទុក្េេចច ព្ពោះនិពាា នជានិសរាធ

េចច រ ួជា េចច ២ ។ 

 ត្ិក សនោះស ម្ ោះថា អាទលិទធនាមត្ិក សព្ពាោះអាព្េ័យពាក្យថា វេិបាក 

មដលតាំងសៅក្នុងបទដបូំងជាសគ្នលតាងំស ម្ ោះថា ន្បិបវទសត្ិក សព្ពាោះេម ដង

បរ ត្ថធ ៌បានទំងអេ់ពុំមានេល់ ។ 

អធិបាយ វិបាកតិក 

 វចនត្ថរបេ់ពាក្យថា វបិាក្វអញេ មញេ េិសិដ្ឋឋ នំ្វកុសោកុសោនំ្វបាក្ខ

ត្ិ=វេិបាក្ខ ធ ៌ទំងឡាយជាសលរបេ់ក្ុេលនិងអក្ុេលមដលសសេងគ្នន ស ម្ ោះថា 

វេិបាក ។ ពាក្យថា ពិសេេជាងគ្នន នងិគ្នន ស ោះ សេចក្ដីថា ឱ្យសល ិនដចូគ្នន ស ោះឯង ។ 

កុសល ឱ្យសលជាឥដឋជារបេ់លអគួរព្បាថាន  អកុសល ឱ្យសលជាអនិដឋជារបេ់ ិនលអ

 ិនគួរព្បាថាន  ។ 

 វេិបាកវគឺនលវនាោះមាន្២ោង ង្គឺវ 

 ១.មុកខយនល ជាសលសោយព្ត្ង ់បានដល់វបិាក្ចិត្ត៣៦ សចត្េិក្៣៨  

 ២.សាមញេ នល ជាសលសោយសា ញ្ា បានដល់ក្ មជារបូ 

 ក្នុងបឋ បទពាក្យថា វេិបាក ស ោះេំសៅយក្ មុកខយនលវ សោយព្ត្ង់ 

សព្ពាោះដសូ ន្ ោះសទើបបានដល់វបិាក្ចិត្ត៣៦ សចត្េិក្មដលព្បក្ប៣៨ េព្មាប់សា ញ្ា

សលមដលបានដល់ក្ មជារបូស ោះ េូ បីថា ជាសលមដលសក្ើត្អំពីក្ុេលក្ មនិង

អកុ្េលក៏្ពិត្ មត្ ិនសៅថា វេិបាកវសៅមត្ជាសលប៉ែុសណាណ ោះ ។ កមម ជ្ា រូបវជាសល

របេ់ក្ុេលនិងអកុ្េលពកួ្សនោះមដល ិនសៅថា វេិបាក ក៏្សព្ពាោះធ ៌មដលជាសេត្ុ

មដលបានដល់ក្ុេលធ ៌ និងអកុ្េលធ ៌ស ោះ ជា  ធ ៌និងជាសារ ម ធ ៌ 



42 

 

ចមំ ក្ធ ៌មដលជាសលមដលបានដល់ កមម ជ្ា រូប ស ោះជារបូធ ៌និងជាអ រ ម 

ធ ៌ ិនដចូគ្នន  សព្ពាោះដសូ ន្ ោះសទើប ិនសៅថា វេិបាក ។ េព្មាប់វបិាក្ចិត្តនិងសចត្េិក្

មដលព្បក្បសទើបជាសលរបេ់ក្ុេលនិងអកុ្េលស ោះ ជា  ធ ៌និងជាសារ ម 

ធ ៌ជា ួយគ្នន  សទើបសៅថា វបិាក្ចិត្តបាន ឧបមាដចូការសព្ពាោះព្គ្នប់ព្េវូចូលសៅក្នុង

មព្េក្នុងខ្ ៈមដលព្គ្នប់ព្េវូដោុះសចញ ក្ជាសដើ ជាេលឹក្ លោំប់ស ោះេលឹក្ស ោះសក្ើត្

 ក្អំពីព្គ្នប់ព្េវូមដលសាបសព្ពាោះស ោះក៏្ពិត្ មត្ក៏្ ិនសៅថា បានសល សព្ពាោះេភាព

មដលព្បាក្ដសៅ ិនដចូគ្នន  កាលសដើ ព្េវូស ោះមានព្គ្នប់ព្េវូសេើយ សនោះឯងសទើប

សៅថា បានសល សព្ពាោះមានេភាពដចូគ្នន  សព្ពាោះដសូ ន្ ោះពាក្យថា វេិបាក សទើបបានដល់

វបិាក្៣៦ សចត្េិក្មដលព្បក្ប៣៨ស ោះឯង ដចូក្នុងគ ពីរអដឋសាលនិីអដឋក្ថា្រយ

េម ដងទុក្ថា៖ វេិបាកភាេមាបនាន នំ្វអរូបធមាម វន្វវមត្ត ំវអធិេចនំ្ ពាក្យថា 

វេិបាក សនោះជាស ម្ ោះរបេ់  ធ ៌ដល់សេចក្ដីជាសលមដលេុខ្សេើយ ។ 

 ពាក្យថា ធម្មធមាម  ក្នុងទុត្ិយបទស ោះ ពាក្យថា ធមម  បទដបូំងមព្បថា ធម៌ មដល

ព្ទព្ទងទ់ុក្គឺធ ៌មដលជាសេត្ុ រ ួជា ួយពាក្យវបិាក្ក៏្មព្បថា ធ ៌មដលព្ទព្ទងទ់ុក្នវូ

វបិាក្ ឬធ ៌ជាសេត្ុឱ្យវបិាក្ស ោះឯងដចូវចនត្ថថា៖ វេិបាកំវ ធាវរន្ដ ីត្ិ=វេិបាកធ

វមាម (ធរ-ធាត្ុ) ធ ៌ណាមដលព្ទព្ទងទ់ុក្នវូវបិាក្គឺជាសេត្ុឱ្យវបិាក្សក្ើត្ សព្ពាោះដសូ ន្ ោះ 

ធ ៌ស ោះស ម្ ោះថា វេិបាកធម៌វ ចមំ ក្ ធមាម  បទខាងសព្កាយស ោះជាេភាវៈ ិន

ម នេត្ា ិនម នជវីៈមដលជា(អនិបផននបាដបិទិក្បទ) បទមដលតាំងសៅចសំពាោះ ិនព្ត្វូ

តាក់្មត្ងតា បាលសីវយាក្រ ៍ សព្ពាោះដសូ ន្ ោះគ ពីរអដឋសាលនិីអដឋក្ថាសទើបេម ដងថា

៖ សាវ យមិធាបិវន្ិសសត្ត ន្ិជ្ា ីេត្តយវមេវេដ្ដ ត្ិ ពាក្យថា ធមម  ក្នុងទីសនោះរម ង

បានចសំពាោះក្នុងសេចក្ដីមដលថា ិនម នេត្ា ិនម នជវីៈមត្ប៉ែុសណាណ ោះ ។ 

 ត្ត្ិយបទស ោះព្ពោះពទុធអងរព្ទងេ់ម ដងក្នុងឋានៈជាបទបដសិេធទំង បឋ បទ

និង ទុត្ិយបទ ស ោះឯង ។ 
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 េរបុសេចក្ដីថា ក្នុងបឋ បទស ោះ េម ដងធ ៌មដលជាវបិាក្ ទុត្ិយបទស ោះ 

េម ដងធ ៌មដលជាសេត្ុឱ្យសក្ើត្វបិាក្ ត្ត្ិយបទស ោះ េម ដងធ ៌មដល ិនម នវបិាក្

និង ិនម នជាសេត្ុឱ្យសក្ើត្វបិាក្ស ោះឯង ។ ពាក្យថា វេិបាក មដលជាសគ្នលតាំង

ស ម្ ោះរបេ់ត្ិក្សនោះសទើបបានដល់ពាក្យថា វេិបាក ក្នុងបឋ បទសោយចសំពាោះ ត្ិក្សនោះ

សទើបមានស ម្ ោះថា អាទិលទធនាមត្ិក ។ 

៤.ឧបាទិន្នតិក 

 បឋម្បទ   ឧបាទិន្នុ បាទាន្ិោ ធមាម  េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលមានក្ ម

(ត្ណាា និងទិដឋ)ិ ព្ក្បបសោយក្ិសលេមានត្ណាា ជាសដើ កាន់យក្សេើយ នឹងជា

អារ ម ៍របេ់ឧបាទនបាន ។ 

 ទុតិយបទវវវវអន្ុបាទិន្នុ បាទាន្ិោវវធមាម  េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដល ិន

មានក្ ម ព្បក្បសោយកិ្សលេមដលមានត្ណាា ជាសដើ កាន់យក្សេើយ មត្ជាអារ ម ៍

របេ់ឧបាទនបាន ។ 

 តតិយបទ   អន្ុបាទិនាន ន្ុបាទាន្ិោ ធមាម   េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដល

 ិនមានក្ មព្បក្បសោយកិ្សលេមានត្ណាា ជាសដើ កាន់យក្សេើយ ទំង ិនជា

ព្បសយជន៍គឺ ិនជាអារ ម ៍របេ់ ឧបាទន ។ 

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់សលាក្ិយវបិាក្ចិត្ត ៣២ ក្ មជារបូ២០ ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយ ខ្នធ 

អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ខ្នធ៥ អាយត្ន១១ ធាត្ុ១៧ េចច១  

 ខ្នធ៥គឺ ។ល។ 

 អាយត្ន១១គឺ ក្នុងក្ មជារបូ២០ស ោះ ចក្េុបបសាទជាចកាេា យត្ន សសាត្បបសាទ

ជាសសាតាយត្ន ឃានបបសាទជាឃា យត្ន ជវី្ហា បសាទជាជវី្ហា យត្ន កាយបបសាទ

ជាកាយយត្ន របូារ ម ៍ជារបូាយត្ន េទេ រ ម ៍ជាេទេ យត្ន គ ធ រ ម ៍ជាគ ធ

យត្ន រសារ ម ៍ជារសាយត្ន សោដឋពាា រ ម ៍ជាសោដឋពាា យត្ន សលាក្ិយវបិាក្ចិត្ត

៣២ជា  យត្ន សចត្េិក្៣៥ េុខ្ុ របូ៩ឬ១១បានដល់ អាវបាវ ឥត្ថ ភីាេវ បុរិ
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សភាេវេទយវជី្េិត្វអាហារវបរិវចឆទវឧបចយវសន្ដ ត្ិ និងជ្រត្តវអន្ចិចត្ត 

ជាធមាម យត្ន រ ួជា អាយត្ន ១១ ។ 

 ធាត្ុ១៧គឺ ក្នុងក្ មជារបូ២០ស ោះ ចក្េុបបសាទជាចក្េុធាត្ុ សសាត្បបសាទជា

សសាត្ធាត្ុ ឃានបបសាទជាឃានធាត្ុ ជវី្ហា បសាទជាជវី្ហា ធាត្ុ កាយបបសាទជាកាយ

ធាត្ុ របូារ ម ៍ជារបូធាត្ុ េទេ រ ម ៍ជាេទេធាត្ុ គ ធ រ ម ៍ជាគនធធាត្ុ រសារ ម ៍

ជារេធាត្ុ សោដឋពាា រ ម ៍ជាសោដឋពាធាត្ ុចក្េុវញិ្ញា  ចិត្ត២ជាចក្េុវញិ្ញា  ធាត្ុ សសាត្

វញិ្ញា  ចិត្ត២ជាសសាត្វញិ្ញា  ធាត្ុ ឃានវញិ្ញា  ចិត្ត២ជាឃានវញិ្ញា  ធាត្ុ ជវី្ហា

វញិ្ញា  ចិត្ត២ជាជវី្ហា វញិ្ញា  ធាត្ុ កាយវញិ្ញា  ចិត្ត២ជាកាយវញិ្ញា  ធាត្ុ េ បដចិឆនន

ចិត្ត២ជា ស ធាត្ុ សលាក្ិយវបិាក្ចិត្តមដលសៅេល់២០ជា ស វញិ្ញា  ធាត្ ុ

សចត្េិក្៣៥ េុខ្ុ របូ៩ឬ១១បានដល់ អាវបាវ ឥត្ថ ីភាេវ បុវរិសភាេវ េទយវ

ជី្េិត្វអាហារវបរិវចឆទវឧបចយវសន្ដ ត្វិនិងជ្រត្តវអន្ិចចត្ត ជាធ មធាត្ុ  រ ួ

ជា ធាត្ុ ១៧ ។ 

 េចច១គឺ សលាក្ិយវបិាក្ចិត្ត៣២ សចត្េិក្៣៥ ក្ មជារបូ២០ជា ទុក្េេចច ។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់អកុ្េលចិត្ត១២ សលាក្ិយក្ុេលចិត្ត១៧ ក្ិរិយចិត្ត២០ សចត្េិក្៥២ 

ចិត្តជារបូ១៧ ឧត្ុជារបូ១៥ អាហារជារបូ១៤ ។ ធ ៌ពកួ្សនោះ កាលមចក្សោយ ខ្នធ អាយ

ត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ខ្នធ៥ អាយត្ន៧ ធាត្ុ៨ េចច២ 

 ខ្នធ៥គឺ ត្ិជរបូជារបូក្េនធ ក្នុងសចត្េិក្៥២បានដល់សចត្េិក្ខ្នធ៣គឺ សវទ ខ្នធ 

េញ្ញា ខ្នធ និង េ េ្ រក្េនធ អក្ុេលចិត្ត១២ សលាក្ិយក្ុេលចិត្ត១៧ ក្ិរយិចិត្ត២០ជា

វញិ្ញា  ក្េនធ រ ួជា ខ្នធ ៥ ។ 

 អាយត្ន៧គឺ ក្នុងត្ិជរបូស ោះ របូារ ម ៍ជារបូាយត្ន េទេ រ ម ៍ជាេទេ យត្ន 

គ ធ រ ម ៍ជាគ ធ យត្ន រសារ ម ៍ជារសាយត្ន សោដឋពាា រ ម ៍ជាសោដឋពាា យត្ន 

អកុ្េលចិត្ត១២ សលាក្ិយក្ុេលចិត្ត១៧ ក្ិរយិចិត្ត២០ ជា  យត្ន សចត្េិក្៥២ 

េុខ្ុ របូ១០ឬ១២ បានដល់ អាវបាវអាហារវបរិវចឆទវក្ខយេិញេ ត្ត ិវេចីេិញេ ត្ត វិ
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លេុត្តវមុទុត្តវកមមញេ ត្តវឧបចយវសន្ដ ត្ិ ឬនិង ជ្រត្តវអន្ិចចត្តវជាធមាម យ

ត្ន រ ួជា អាយត្ន ៧ ។ 

 ធាត្ុ៨គឺ ក្នុងត្ិជរបូស ោះ របូារ ម ៍ជារបូធាត្ុ េទេ រ ម ៍ជាេទេធាត្ុ គ ធ រ ម

 ៍ជាគនធធាត្ុ រសារ ម ៍ជារេធាត្ុ សោដឋពាា រ ម ៍ជាសោដឋពាធាត្ ុបញ្ចទា រាវជានចិត្ត

ជា ស ធាត្ុ អកុ្េលចិត្ត១២ សលាក្ិយក្ុេលចិត្ត១៧ ក្ិរយិចិត្តមដលសៅេល់១៩

ជា ស វញិ្ញា  ធាត្ុ សចត្េិក្៥២ េុខ្ុ របូ១០ឬ១២បានដល់ អាវបាវឥត្ថ ីភាេវបុរិ

សភាេវេទយវជី្េិត្វអាហារវបរិវចឆទវឧបចយវសន្ដ ត្ិ ឬនិងជ្រត្តវអន្ិចច

ត្ត ជាធ មធាត្ុ រ ួជា ធាត្ុ ៨ ។ 

 េចច២គឺ អក្ុេលចិត្ត១២ សលាក្ិយក្ុេលចិត្ត១៧ ក្ិរិយចិត្ត២០ សចត្េិក្៥១

(សវៀរ សលាភ ) និងត្ិជរបូ ជាទុក្េេចច សលាភសចត្េិក្ជាេ ុទយេចច រ ួជាេចច ២ ។ 

អង្គធម៌្របស់តតិយបទ 

 បានដល់សលាក្ុត្តរចិត្ត៨ សចត្េិក្៣៦ ព្ពោះនិពាា ន ។ ធ ៌ពកួ្សនោះ កាលមចក្សោយ 

ខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ខ្នធ៤ អាយត្ន២ ធាត្ុ២ េចច២  

 ខ្នធ៤គឺ   ក្េនធ៤ ព្ពោះនិពាា នជាខ្នធវ ុិត្តិ 

 អាយត្ន២គឺ   យត្ននិងធមាម យត្ន 

 ធាត្ុ២គឺ  ស វញិ្ញា  ធាត្នុិងធ មធាត្ុ 

 េចច២គឺ ព្ពោះនិពាា នជានិសរាធេចច អងរ គរ៨ឬ៧ក្នុង គរចិត្ត៤ជា  គរេចច រ ួជា 

េចច២ ។  គរចិត្តុបាទមដលសៅេល់២៩ សលចិត្តុបាទ៣៧ ជាេចចវ ុិត្តិ ត្ិក្សនោះ

ស ម្ ោះថា អាទិលទធនាមត្ិកវនិងស ម្ ោះថា ន្ិបបវទសត្ិក ។ 
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អធិបាយ ឧបាទិន្នតិក 

 បឋម្បទ    ឧបាទិន្នុ បាទាន្ិោវវធមាម     កាលមចក្ជាបទសចញសេើយបាន

៣បទគឺ ឧបាទិន្ន +ឧបាទាន្ិយ+ធមាម   

 ឧបាទិន្ន មព្បថា កមម  មដលត្ណាា និងទិដឋចិូលសៅជាប់សោយការសធាើឱ្យជា

អារ ម ៍ស ោះៗ ព្បកាន់មាំសោយសេចក្ដីជាសល បានដល់សលាក្ិយវបិាក្ចិត្ត៣២ 

សចត្េិក្៣៥ ក្ មជារបូ២០ ។ 

 ឧបាទាន្ិោ មព្បថា ជាព្បសយជន៍របេ់ឧបាទនគឺ ជាអារ ម ៍របេ់ឧបាទន 

បានដល់សលាក្ិយសចត្េិក្៨១ សចត្េិក្៥២ របូ២៨ ។ 

 ធមាម  មព្បថា េភាវៈធ ៌ទំងឡាយបានដល់បរ ត្ថធ ៌ទំង៤ ។ 

 កាលរ ួបទទំង៣ចូលគ្នន សេើយ អងរធ ៌បានដល់សលាក្ិយវបិាក្ចិត្ត៣២ 

សចត្េិក្៣៥ ក្ មជារបូ២០ ប៉ែុសណាណ ោះ សព្ពាោះធ ៌មដលេម ដងក្នុងបឋ បទសនោះ ព្ត្វូ

ព្បក្បសោយអងរទំង២គឺ ធ ៌មដលជាឧបាទិននសង ជាឧបាទនិយសង សព្ពាោះដសូ ន្ ោះ សទើប

បានអងរទំង២គឺ ធ ៌មដលជាឧបាទិននសង ជាឧបាទនិយសងដសូ ន្ ោះ សទើបបានអងរធ ៌មត្

សលាក្ិយវបិាក្ចិត្ត សចត្េិក្មដលព្បក្ប និងក្ មជារបូមត្ប៉ែុសណាណ ោះ ។ 

 មដលថា ក្ មជារបូ ២០ ស ោះ រាប់ ឧបចយនិងេនដត្ិសង កាលមចក្ជាអាយត្ន

និងធាត្ុសេើយ ក៏្រាប់ជរតានិងអនិចចតា មដលមានសេើយក្នុងក្ មជានិបផននរបូស ោះចូល

សង ទំងសនោះក៏្សព្ពាោះកាលក្ មជានិបផននរបូសក្ើត្ស ើងសេើយ លក្េ របូទំង៤ ក៏្រម ង

មានព្បាក្ដសេើយស ោះឯង ។ 

 ទុតិយបទ  អន្ុបាទិន្នុ បាទាន្ិោ ធមាម  កាលមចក្បទសេើយបាន៣

គឺ ឧបាទិន្ន +ឧបាទាន្ិយ+ធមាម  ។ 

 អន្ុបាទិន្ន  មព្បថា កមម  (មដលត្ណាា និងទិដឋចិូលសៅជាប់សោយការសធាើឱ្យជា

អារ ម ៍ស ោះ)  ិនព្បកាន់មាំសោយជាសល បានដល់អកុ្េលចិត្ត១២ ក្ុេលចិត្ត២១ 

ក្ិរយិចិត្ត២០ សលចិត្ត៤ សចត្េិក្៥២ ចិត្តជារបូ ឧត្ុជារបូ អាហារជារបូ ព្ពោះនិពាា ន ។ 
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 បទទី២ និងបទទី៣ ស ោះ សេចក្ដីមព្បនិងអងរធ ៌ដចូគ្នន នឹងបឋ បទ ។ មត្កាល

រ ួ៣បទចូលគ្នន សេើយ អងរធ ៌បានដល់ អកុ្េលចិត្ត១២ សលាក្ិយក្ុេលចិត្ត១៧ 

ក្ិរយិចិត្ត២០ សចត្េិក្៥២ ចិត្តជារបូ១៧ ឧត្ុជារបូ១៥ អាហារជារបូ១៤ ប៉ែុសណាណ ោះ ទំង

សនោះសព្ពាោះេភាវៈធ ៌ក្នុងទុត្ិយបទសនោះ ព្ត្វូព្បក្បសោយអងរ២ ធ ៌មដលជា អនបុាទិនន

សង ជាឧបាទនិយសង សព្ពាោះដសូ ន្ ោះ សទើបបានមត្អងរធ ៌ដចូមដលបានសពាល ក្សេើយ 

មដលសពាលថា ត្ិជ្រូប ស ោះគឺ ចិត្ត ជ្ា រូបវឧត្ុជ្ា រូប និង អាហារជ្ា រូប ស ោះឯង

មដលសៅថា ចិត្តជារបូ១៧ ឧត្ុជារបូ១៥ អាហារជារបូ១៤ ពកួ្សនោះ ក៏្សព្ពាោះរាប់ ឧបចយ

និងេនដត្ិចូលសង សព្ពាោះកាលចិត្ត ជ្ា វ ឧត្ុជ្ា វ អាហារជ្ា វ ន្ិបផ ន្ន រូប សក្ើត្ស ើងក្នុង

សពលណា សពលស ោះឧបចយនិងេនដត្ិទំងពីរសនោះក៏្ព្បាក្ដស ើងសង ។ ចមំ ក្ការ

មចក្អាយត្ននិងធាត្ុមដលរាប់ ជរតានិងអនិចចតាចូលសង ក៏្មានន័យដចូគ្នន មដលបាន

សពាលទុក្សេើយក្នុងបឋ បទ ។ 

 តតិយបទ អន្ុបាទិន្ន អន្ុបាទាន្ិោ ធមាម  កាលមចក្សចញជា

បទ បាន៣បទគឺ អនបុាទិនន+អនបុាទនិយ+ធមាម   

 អន្ុបាទិន្ន     ពាក្យមព្បនិងអងរធ ៌ដចូគ្នន និងទុត្ិយបទ 

 អន្ុបាទានិ្យ មព្បថា  ិនជាព្បសយជន៍របេ់ឧបាទន គឺ ិនជាអារ ម ៍របេ់

ឧបាទនបាន បានដល់សលាក្ុត្តរចិត្ត៨ សចត្េិក្៣៦ ព្ពោះនិពាា ន ។ 

 ធមាម  ពាក្យមព្បនិងអងរធ ៌ដចូគ្នន និងបឋ បទ ។ កាលរ ួ៣បទចូលគ្នន សេើយ 

អងរធ ៌បានមត្សលាក្ុត្តរចិត្ត៨ សចត្េិក្៣៦ ព្ពោះនិពាា ន នុ ោះឯង មដលដចូសនោះក៏្សព្ពាោះ

េភាវៈធ ៌មដលេម ដងក្នុងត្ត្ិយបទស ោះព្ត្វូព្បក្បសោយអងរ២គឺធ ៌មដលជា អនុ្

បាទិន្ន  សង ជាអន្ុបាទាន្ិយសង សទើបបានអងរធ ៌ដចូមដលបានសពាលសេើយ ។ 
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៥.សង្កិេិដ្ឋតិក 

 បឋម្បទ    សង្ក ិលិដ្ឋ សង្ក ិវលសកិ្ខ ធមាម  េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដល

ព្ត្វូកិ្សលេសធាើឱ្យសៅេមង និងជាទីអាព្េ័យរបេ់ក្ិសលេ ឬជាអារ ម ៍របេ់

ក្ិសលេបាន ។ 

 ទុតិយបទ អសង្ក ិលិដ្ឋ សង្ក ិវលសកិ្ខវ ធមាម វ េភាវៈធ ៌ទំងឡាយ

មដល ិនព្ត្វូកិ្សលេសធាើឱ្យសៅេមង មត្ជាទីអាព្េ័យរបេ់កិ្សលេ ឬជាអារ ម ៍

របេ់ក្ិសលេបាន ។ 

 តតិយបទ អសង្ក ិលិដ្ឋ អសង្ក ិវលសកិ្ខវធមាម  េភាវៈធ ៌ទំងឡាយ

មដល ិនព្ត្វូកិ្សលេសធាើឱ្យសៅេមង និង ិនជាទីអាព្េ័យសក្ើត្កិ្សលេ ឬ ិនជា

អារ ម ៍របេ់ក្ិសលេ ។ 

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់អកុ្េលចិត្ត១២ សចត្េិក្២៧ ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយ ខ្នធ 

អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ខ្នធ៤ អាយត្ន២ ធាត្ុ២ េចច២ ។ ល។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់សលាក្ិយក្ុេលចិត្ត១៧ សលាក្ិយវបិាក្ចិត្ត៣២ ក្ិរយិចិត្ត២០ 

សចត្េិក្៣៨ របូ២៨ ។ ធ ៌ពកួ្សនោះ កាលមចក្ចមំ ក្សោយ ខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច 

សេើយ បានដល់ ខ្នធ៥ អាយត្ន១២ ធាត្ុ១៨ េចច១ ។ល។ 

អង្គធម៌្របស់តតិយបទ 

 បានដល់សលាក្ុត្តរចិត្ត៨ សចត្េិក្៣៦ ព្ពោះនិពាា ន ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយ 

ខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ខ្នធ៤ អាយត្ន២ ធាត្ុ២ េចច២  

 ត្ិក សនោះស ម្ ោះថា អាទិលទធនាមត្ិក និងស ម្ ោះថា ន្ិបបវទសិកត្ិក ។ 
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អធិបាយ សង្កិេិដ្ឋតិក 

  វចនត្ថពាក្យថា សង្កិហេសិកវ សង្ក ិវលវសត្ីត្ិ=សង្ក វិលវសាវ (េំ-បុពា+ក្ិ

លេិ-ធាត្ុ) ធ ៌ណាមានេភាវៈសធាើឱ្យសៅេមង ធ ៌ស ោះស ម្ ោះថា សង្ក ិវលស បាន

ដល់ក្ិសលេ១០ ។ 

 ក្នុងទីសនោះ ក្ិលេិ-ធាត្ុ រម ងេម ដងសេចក្ដីជា២យ៉ែ ងគឺ សធាើឱ្យសៅេមងដចូព្ពោះ

អដឋក្ថាអដឋសាលនិីេម ដងថា៖ វេិពាធត្ិវ ឧបត្តវបត្ិវ ចាត្ិវ អវត្តថ វ កិលិស-

ធាត្ុ រម ងេម ដងសេចក្ដីជា២យ៉ែ ងគឺ សធាើឱ្យសៅេមងឬសដដ ព្ក្ហាយ 

 វចនត្ថពាក្យថា សង្កិេិដ្ឋវ សង្ក ិវលវសន្វសមមនាគត្តត្ិ=សង្ក ិលិដ្ឋឋ  ធ ៌

ពកួ្ណារម ងបរបូិ ៌សៅសោយក្ិសលេ សព្ពាោះក្ិសលេពកួ្ស ោះ សក្ើត្ស ើងសោយ

អាព្េ័យការសធាើខ្លួនឱ្យជាអារ ម ៍ សព្ពាោះដសូ ន្ ោះ ធ ៌ពកួ្ស ោះស ម្ ោះថា សង្ក ិលិដ្ឋ  បាន

ដល់សលាក្ិយចិត្ត៨១ សចត្េិក្មដលព្បក្ប៥២ របូ២៨ ។ 

 ក្នងុទីសនោះពាក្យថា សង្ក ិវលសិក ស ោះជាស ម្ ោះរបេ់សលាក្ិយធ ៌មដលជា

អារ ម ៍របេ់ក្ិសលេស ោះឯង ដចូក្នុងគ ពីរអដឋសាលនិីអដឋក្ថា្រយេម ដងថា៖ 

សង្ក ិវលសសសវ អារមមណបបចចយភូត្តន្វមត្វំ អធិេចនំ្ ស ម្ ោះថា 

សង្ក ិវលសិក សនោះ ជាស ម្ ោះរបេ់សត្ភូ ិក្ធ ៌មដលជាអារ ម ៍របេ់ក្ិសលេ ។ 

 កាលពិ្រណាអងរធ ៌របេ់ពាក្យថា សង្ក ិវលសវ សង្ក ិលិដ្ឋ វ សង្ក ិវលសិក 

សេើយ ក៏្ដងឹបានថា ក្ិសលេ១០សនោះ ជាេងកសិលេក៏្បាន ជាេងកលិដិឋក៏្បាន ជា

េងកសិលេិក្ក៏្បាន សេចក្ដីថា ជាធ ៌សធាើឱ្យសៅេមងសដដ ព្ក្ហាយសង ជាធ ៌មដលព្ត្វូ

សធាើឱ្យសៅេមងសដដ ព្ក្ហាយសង និងជាអារ ម ៍របេ់សេចក្ដីសៅេមងសដដ ព្ក្ហាយ

សង ។ ឧបមាដចូសភលើង ធ មតាសភលើងស ោះខ្លួនឯងមានេភាពសដដ និងអាចសធាើឱ្យវត្ថុដត្ទសដដ

បាន សភលើងនិងសភលើងក៏្អាចសធាើឱ្យសដដ ស ើងៗបាន និងអាចសធាើឱ្យសភលើងសក្ើត្ស ើងបានសទៀត្

សោយអាព្េ័យខ្លួនក៏្បាន ។ េព្មាប់អកុ្េលចិត្ត១២ សចត្េិក្១៧(សវៀរ ក្ិសលេ១០)

ស ោះ បានមត្េងកលិដិឋនិងេងកសិលេិក្ ដចូព្បស ោះចសងកៀង ចមំ ក្សលាក្ិយក្ុេលចិត្ត
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១៧ វបិាក្ចិត្ត៣២ ក្ិរយិចិត្ត២០ សចត្េិក្មដលព្បក្ប៣៨ របូ២៨ បានមត្ចសំពាោះ 

េងកសិលេិក្ ប៉ែុសណាណ ោះ ដចូត្ួចសងកៀង សព្ពាោះដសូ ន្ ោះ ក្នងុេងកលិដិឋត្ិក្សនោះ រម ងមចក្ធ ៌

បាន ៦ ព្បសភទគ ឺ

 ១.សង្កិហេស ធ ៌មដលសធាើឱ្យសៅេមង សដដ ព្ក្ហាយបានដល់ក្ិសលេ១០

មានសលាភជាសដើ  

 ២.សង្កិេិដ្ឋ ធ ៌មដលព្ត្វូកិ្សលេសធាើឱ្យសៅេមង សដដ ព្ក្ហាយបានដល់

អកុ្េលចិត្ត១២ សចត្េិក្មដលព្បក្ប២៧ 

 ៣.សង្កិហេសិក ធ ៌មដលជាអារ ម ៍របេ់ក្ិសលេបានដល់សលាក្ិយចិត្ត៨១ 

សចត្េិក្មដលព្បក្ប៥២ របូ២៨  

 ៤.អសង្កិហេស ធ ៌មដល ិនសធាើឱ្យសៅេមងសដដ ព្ក្ហាយបានដល់ចិត្ត៨៩ 

សចត្េិក្៥២(សវៀរ ក្ិសលេអងរធ ៌១០) របូ២៨ ព្ពោះនិពាា ន  

 ៥.អសង្កិេិដ្ឋ ធ ៌មដល ិនព្ត្វូកិ្សលេសធាើឱ្យសៅេមង សដដ ព្ក្ហាយបាន

ដល់ក្ុេលចិត្ត២១ វបិាក្ចិត្ត៣៦ ក្ិរយិចិត្ត២០ សចត្េិក្មដលព្បក្ប៣៨ របូ២៨ ព្ពោះ

និពាា ន 

 ៦.អសង្កិហេសិក ធ ៌មដល ិនជាអារ ម ៍របេ់ក្ិសលេ ឬ ិនជាទីអាព្េ័យ

របេ់ក្ិសលេ សេចក្ដីសៅេមងសដដ ព្ក្ហាយបានដល់សលាក្ុត្តរចិត្ត៨ សចត្េិក្៣៦ 

ព្ពោះនិពាា ន 

៦.សវិតកកតិក 

 បឋម្បទ សេិត្កកសេិចារាវ ធមាម វេភាវៈធ ៌មដលសក្ើត្ព្ព សោយវតិ្ក្ក

និងវិ្ រ ។ 

 ទុតិយបទ  អេិត្កក េិចារមត្តត  ធមាម  េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដល ិនមាន

វតិ្ក្កព្បក្ប មត្មានវិ្ រព្បក្បប៉ែុសណាណ ោះ ។ 

 តតិយបទ  អេិត្កក អេិចារា ធមាម  េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដល ិនមាន

ទំងវតិ្ក្កទំងវិ្ រព្បក្ប ។ 
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អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់ េវតិ្ក្កេវិ្ រចិត្ត៥៥គឺ កា ចិត្ត៤៤(សវៀរ ទាិបញ្ចវញិ្ញា  ចិត្ត១០) 

បឋ ្នចិត្ត១១ សចត្េិក្មដលព្បក្ប៥០(សវៀរ វតិ្ក្ក វិ្ រ) ។ ធ ៌ពកួ្សនោះ កាល

មចក្សោយ ខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ខ្នធ៤ អាយត្ន២ ធាត្ុ៣ េចច៣ 

 ខ្នធ៤គឺ   ក្េនធ៤ 

 អាយត្ន២គឺ េវតិ្ក្កេវិ្ រចិត្ត៥៥ជា  យត្ន សចត្េិក្៥០ជាធមាម យត្ន 

រ ួជា អាយត្ន ២  

 ធាត្ុ៣គឺ បញ្ចទា រាវជាចិត្ត១ េ បដចិឆននចិត្ត២ជា ស ធាត្ុ េវតិ្ក្កេវិ្ រចិត្ត

មដលសៅេល់៥២ជា ស វញិ្ញា  ធាត្ុ សចត្េិក្៥០ជាធ មធាត្ុ រ ួជា ធាត្ុ ៣ ។ 

 េចច៣គឺ សលាក្ិយេវតិ្ក្កេវិ្ រចិត្ត៤៣ សចត្េិក្៤៩(សវៀរ សលាភ) ជាទុក្េេចច 

សលាភសចត្េិក្ជាេ ុទយេចច អងរ គរ៧(សវៀរ េមាម េងកបប)ក្នុង គរេវតិ្ក្កេវិ្ រ

ចិត្ត៤ជា  គរេចច រ ួជា េចច ៣ ។  គរចិត្តបាទមដលសៅេល់២៨ សលចិត្តុបាទ៣៥

ជា េចចវ ុិត្តិ ។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់ទុត្ិយ្នចិត្ត១១ សចត្េិក្មដលព្បក្ប៣៦(សវៀរ វិ្ រ) និងវតិ្ក្ក

សចត្េិក្៥៥ មដលសៅក្នុងេវតិ្ក្កេវិ្ រចិត្ត៥៥ ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយ ខ្នធ 

អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ខ្នធ៤ អាយត្ន២ ធាត្ុ២ េចច២  

 ខ្នធ៤គឺ ក្នុងសចត្េិក្៣៦ស ោះ សវទ សចត្េិក្ជាសវទ ខ្នធ េញ្ញា សចត្េិក្ជា

េញ្ញា ខ្នធ សចត្េិក្មដលសៅេល់៣៤និងវតិ្ក្កសចត្េិក្៥៥ជាេ េ្ រក្េនធ ទុត្ិយ្ន

ចិត្ត១១ជាវញិ្ញា  ក្េនធ រ ួជា ខ្នធ ៤ ។ 

 អាយត្ន២គឺ ទុត្ិយ្នចិត្ត១១ជា  យត្ន សចត្េិក្៣៦និងវតិ្ក្កសចត្េិក្

៥៥ជាធមាម យត្ន រ ួជា អាយត្ន ២ ។ 

 ធាត្ុ២គឺ ទុត្ិយ្នចិត្ត១១ជា ស វញិ្ញា  ធាត្ ុ សចត្េិក្៣៦និងវតិ្ក្ក

សចត្េិក្៥៥ជាធ មធាត្ុ រ ួជា ធាត្ុ ២ ។ 
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 េចច២គឺ សលាក្ិយទុត្ិយ្នចិត្ត៣ សចត្េិក្៣៣ និងសលាក្ិយវតិ្ក្កសចត្េិក្

៤៧ជាទុក្េេចច អងរ គរ៧(សវៀរ េមាម េងកបប) ក្នុងទុត្ិយ្ន គរចិត្ត៤និងេមាម

េងកបប គរគឺ វតិ្ក្កសចត្េិក្៤ មដលសៅក្នុងបឋ ្ន គរចិត្ត៤ស ោះជា  គរេចច រ ួ

ជា េចច ២ ។  គរចិត្តុបាទមដលសៅេល់២៨ សលចិត្តុបាទ៣៥ និងវតិ្ក្កសចត្េិក្៤

មដលសៅក្នុងបឋ ្នសលចិត្ត៤ជា េចចវ ុិត្តិ ។ 

អង្គធម៌្របស់តតិយបទ 

 បានដល់អវតិ្ក្កអវិ្ រចិត្ត៥៥គឺ ទាិបញ្ចវញិ្ញា  ចិត្ត១០ ត្ត្ិយ្នចិត្ត១១ ចត្ុត្ថ

្នចិត្ត១១ បញ្ច្នចិត្ត២៣ សចត្េិក្មដលព្បក្ប៣៦ និងវិ្ រសចត្េិក្១១ 

មដលសៅក្នុងទុត្ិយ្នចិត្ត១១ របូ២៨ ព្ពោះនិពាា ន ។ ធ ៌ពកួ្សនោះ កាលមចក្សោយ ខ្នធ 

អាយត្ន ធាត្ុ េចចសេើយ បានដល់ ខ្នធ៥ អាយត្ន១២ ធាត្ុ១៧ េចច៣  

 ខ្នធ៥គឺ របូ២៨ជារបូក្េនធ ក្នុងសចត្េិក្៣៦ស ោះ សវទ សចត្េិក្ជាសវទ ខ្នធ 

េញ្ញា សចត្េិក្ជាេញ្ញា ខ្នធ សចត្េិក្មដលសៅេល់៣៤និងវិ្ រសចត្េិក្១១ជា

េ េ្ រក្េនធ  អវតិ្ក្កវិ្ រចិត្ត៥៥ជាវញិ្ញា  ក្េនធ រ ួជា ខ្នធ ៥ ។ 

 ព្ពោះនិពាា នជាខ្នធវ ុិត្តិ  

 អាយត្ន១២គឺ ។ល។ 

 ធាត្ុ១៧គឺ ក្នុងរបូ២៨ស ោះ ឱ្ឡារកិ្របូ១២ជាឱ្ឡារកិ្ធាត្ុ១០ ទាិបញ្ចវញិ្ញា  ចិត្ត

១០ជាវញិ្ញា  ធាត្ុ៥ អវតិ្ក្កអវិ្ រចិត្ត មដលសៅេល់៤៥ជា ស វញិ្ញា  ធាត្ុ 

សចត្េិក្៣៦និងវិ្ រសចត្េិក្១១ េុខ្ុ របូ១៦ ព្ពោះនិពាា នជាធ មធាត្ុ រ ួជា ធាត្ុ ១៧

សវៀរ ស ធាត្ុ ។ េចច៣គឺ សលាក្ិយអវតិ្ក្កអវិ្ រចិត្ត៣១ សចត្េិក្៣៣ និងសលាក្ិយ

វិ្ រសចត្េិក្៣ របូ២៨ ជាទុក្េេចច ព្ពោះនិពាា នជានិសរាធេចច  គរអងរ៧ (សវៀរ េមាម

េងកបប)មដលសៅក្នុង គរអវតិ្ក្កអវិ្ រចិត្ត១២ជា  គរេចច រ ួជា េចច ៣ ។  គរចិត្តុ

បាទមដលសៅេល់២៨ សលចិត្តុបាទ៣៥និងវិ្ រសចត្េិក្៨មដលមានសៅក្នុង

សលាក្ុត្តរទុត្ិយ្នចិត្ត៨ជា េចចវ ុិត្តិ ។ 

 វិ្ រសចត្េិក្៥៥មដលមានសៅក្នុងវតិ្ក្កវិ្ រចិត្ត៥៥ជា ត្ិក្វ ុិត្តិ ។ 

 ត្ិក្ សនោះស ម្ ោះថា អាទិលទធនាមត្ិក និងស ម្ ោះថា សបបវទសត្ិក ។ 
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អធិបាយ សវិតកកតិក 

វច្ន្តថោកយថា សវិតកកសវិចារ 

 សេវេិត្វកក ន្វវយវេត្ត ន្ដ ីត្ិ=សេិត្ក្ខក  ធ ៌ពកួ្ណារម ងព្បព្ពឹត្ត

ព្ព សៅសោយវតិ្ក្ក សព្ពាោះដសូ ន្ ោះ ធ ៌ពកួ្ស ោះ ស ម្ ោះថា សេតិ្កក  បានដល់កា ចិត្ត

៤៤(សវៀរ ទាិបញ្ចវញិ្ញា  ចិត្ត១០) បឋ ្នចិត្ត១១ សចត្េិក្មដលព្បក្ប៥១(សវៀរ 

វតិ្ក្ក) សេចក្ដីថា ធ ៌មដលស ម្ ោះថា ព្បព្ពឹត្តសៅព្ព សោយវតិ្ក្កស ោះរម ងរាប់មត្ធ ៌

មដលព្បក្បសោយវតិ្ក្កសចត្េិក្មត្ប៉ែុសណាណ ោះ  ិនរាប់ត្ួវតិ្ក្កសចត្េិក្សង សព្ពាោះដសូ ន្ ោះ

ចនំនួសចត្េិក្មដលព្បក្បជា ួយេវតិ្ក្កចិត្តពកួ្ស ោះ សទើបព្ត្វូសវៀរវតិ្ក្កសចត្េិក្

សចញ ។ 

 សេវេិចាវរន្វវយវេត្ត ន្ដ ីត្ិ=សេិចារា ធ ៌ពកួ្ណារម ងព្បព្ពឹត្ត

សៅព្ព សោយវិ្ រ ធ ៌ពកួ្ស ោះស ម្ ោះថា សេិចារ បានដល់កា ចិត្ត៤៤(សវៀរ ទាិបញ្ច

វញិ្ញា  ចិត្ត១០) បឋ ្នចិត្ត១១ ទុត្ិយ្នចិត្ត១១ សចត្េិក្មដលព្បក្ប៥១ 

(សវៀរ វិ្ រ) សេចក្ដីថា ធ ៌មដលមានស ម្ ោះថា សេិចារ ស ោះរម ងរាប់មត្ធ ៌មដល

ព្បក្បជា ួយវិ្ រសចត្េិក្មត្ប៉ែុសណាណ ោះ  ិនរាប់វិ្ រសចត្េិក្សង សព្ពាោះដសូ ន្ ោះ ក្នងុ

ចនំនួសចត្េិក្មដលព្បក្បជា ួយេវិ្ រចិត្ត៦៦ដងួស ោះ សទើបព្ត្វូសវៀរវិ្ រសចត្េិក្

សចញ ។ 

 សេិត្ក្ខក វចវវត្វសេចិារាវចាត្ិ=សេិត្កកសេចិារា ធ ៌ពកួ្ណារម ង

ព្បព្ពឹត្តសៅព្ព សោយវតិ្ក្កនិងវិ្ រដសូ ន្ ោះ ធ ៌ពកួ្ស ោះស ម្ ោះថា សេិត្កកសេចិារ 

បានដល់កា ចិត្ត៤៤(សវៀរ ទាិបញ្ចវញិ្ញា  ចិត្ត១០) បឋ ្នចិត្ត១១ សចត្េិក្មដល

ព្បក្ប៥០(សវៀរ វតិ្ក្ក វិ្ រ) សេចក្ដីថា ធ ៌មដលស ម្ ោះថា សេិត្កកសេិចារ ស ោះ

រម ងរាប់មត្ធ ៌មដលព្បក្បជា ួយវតិ្ក្កនិងវិ្ រ  ិនរាប់ត្ួវតិ្ក្កនិងវិ្ រជា ួយ 

សព្ពាោះដសូ ន្ ោះ ចនំនួសចត្េិក្មដលព្បក្បជា ួយេវតិ្ក្កេវិ្ រចិត្ត៥៥ រម ងសវៀរ វតិ្ក្ក

និងវិ្ រសចញ ។ 
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 វេិត្កក េិចាវរសុវេចិាវរាេវមត្តត វបមាណវំឯវត្សន្ដ ិ=វេិចារមត្តត  ក្នុង

វតិ្ក្កនិងវិ្ រ២ដងួស ោះ វិ្ រសចត្េិក្១ដងួ ព្បក្បដល់ធ ៌ពកួ្ស ោះ សព្ពាោះដសូ ន្ ោះធ ៌

ពកួ្ស ោះស ម្ ោះថា វេិចារមត្តត  បានដល់ទុត្ិយ្នចិត្ត១១ សចត្េិក្មដលព្បក្ប

៣៦(សវៀរ វិ្ រ) និងវតិ្ក្កសចត្េិក្៥៥ មដលព្បក្បក្នុងេវតិ្ក្កចិត្ត៥៥ សេចក្ដីថា ធ ៌

មដលមានស ម្ ោះថា វេិចារមត្តត  ស ោះរម ងរាប់សោយចសំពាោះធ ៌មដលព្បក្បជា ួយ

វិ្ រមត្ ួយដងួ  ិនរាប់ធ ៌មដលព្បក្បជា ួយវតិ្ក្ក សព្ពាោះដសូ ន្ ោះ ក្នុងេវិ្ រចិត្ត៦៦

ស ោះ សវៀរសចញកា ចិត្ត៤៤ បឋ ្នចិត្ត១១សចញ និងក្នុងចនំនួសចត្េិក្មដល

ព្បក្បជា ួយទុត្ិយ្នចិត្ត១១ស ោះ ក៏្ព្ត្វូយក្ វិ្ រសចត្េិក្ សង ។ ចមំ ក្ វតិ្ក្ក

សចត្េិក្ ៥៥ ស ោះ កាលសក្ើត្ស ើងព្បក្បចិត្ត១ដងួៗ ក៏្មានមត្វតិ្ក្កសចត្េិក្មត្ ួយ

ដងួ  ិនមានវតិ្ក្កសចត្េិក្ដត្ទៗ មត្កាលមានវិ្ រសចត្េិក្ព្បក្បជា ួយដសូ ន្ ោះសទើប

ស ម្ ោះថា វេិចារមត្តត  បាន ។ 

 វេិត្វក្ខក វរេិត្តត្ិ=វេិត្ក្ខក  ធ ៌ទំងឡាយមដលព្បាេ្ក្វតិ្ក្ក ស ម្ ោះ

ថា អេិត្ក្ខក  បានដល់ ទាិបញ្ចវញិ្ញា  ចិត្ត១០ ទុត្ិយ្នចិត្ត១១ ត្ត្ិយ្នចិត្ត១១ 

ចត្ុត្ថ្នចតិ្ត១១ បញ្ច ្នចិត្ត២៣ សចត្េិក្មដលព្បក្ប៣៧ និង វតិ្ក្កសចត្េិក្

៥៥ របូ២៨ ព្ពោះនិពាា ន សេចក្ដីថា ធ ៌មដលស ម្ ោះថា អេិត្កក  ស ោះ រម ងរាប់ធ ៌ ិន

ព្បក្បជា ួយវតិ្ក្កទំងអេ់ កាលសបើដសូ ន្ ោះ វតិ្ក្កសចត្េិក្៥៥ មដលសក្ើត្ស ើងព្បក្ប

ជា ួយចិត្ត១ដងួៗ ក៏្ ិនមានវតិ្ក្កសចត្េិក្ដត្ទៗព្បក្បដសូ ន្ ោះ វតិ្ក្កសចត្េិក្៥៥សនោះ 

សទើបជា អេិត្កក ធម៌ បាន ។   េព្មាប់ ទាិបញ្ចវញិ្ញា  ចិត្ត ទុត្ិយ្នចិត្ត ត្ត្ិយ

្នចិត្ត ចត្ុត្ថ្នចិត្ត បញ្ច ្នចិត្ត និងសចត្េិក្មដលព្បក្ប របូ ព្ពោះនិពាា ន ជា 

អវតិ្ក្កធ ៌ សោយជាក់្ចាេ់សេើយ ។ 

 វេិចារវត្តវរេិត្តត្ិ=អេិចារា ធ ៌ទំងឡាយមដលព្បាេ្ក្វិ្ រ ស ម្ ោះ

ថា អេិចារ បានដល់ទាិបញ្ចវញិ្ញា  ចិត្ត១០ ត្ត្ិយ្នចិត្ត១១ ចត្ុត្ថ្នចិត្ត១១ 

បញ្ច ្នចិត្ត២៣ សចត្េិក្មដលព្បក្ប៣៦ និង អវិ្ រសចត្េិក្៦៦ របូ២៨ ព្ពោះ
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និពាា ន សេចក្ដីថា ធ ៌មដលស ម្ ោះថា អេិចារ រម ងរាប់ធ ៌មដល ិនព្បក្ប វិ្ រ

សចត្េិក្ទំងអេ់ សបើដចូសនោះ វិ្ រសចត្េិក្៦៦មដលសក្ើត្ស ើងព្បក្បជា ួយចិត្ត១  ដួ

ងៗ ក៏្ ិនមានវិ្ រសចត្េិក្ដត្ទៗព្បក្បដសូ ន្ ោះ វិ្ រសចត្េិក្៦៦ដងួសនោះសទើបជា    អ

វេិចារធម៌ បាន ។ 

 អេិត្ក្ខក វ ចវ វត្វ អេចិារាវ ចាត្ិ=អេិត្កក អេិចារា ធ ៌ពកួ្ណាមដល

ព្បាេ្ក្វតិ្ក្កនិងវិ្ រសព្ពាោះដសូ ន្ ោះ ធ ៌ពកួ្ស ោះស ម្ ោះថា អេិត្កក អេិចារ បាន

ដល់ទាិបញ្ចវញិ្ញា  ចិត្ត១០ ត្ត្ិយ្នចិត្ត១១ ចត្ុត្ថ្នចិត្ត១១ បញ្ច ្នចិត្ត

២៣ សចត្េិក្មដលព្បក្ប៣៦និងវិ្ រសចត្េិក្១១ សៅក្នុងទុត្ិយ្នចិត្ត១១ របូ

២៨ ព្ពោះនិពាា ន សេចក្ដីថា ធ ៌មដលស ម្ ោះថា អេិត្កក អេិចារ ស ោះរម ងរាប់ធ ៌

មដល ិនព្បក្បជា ួយវតិ្ក្កវិ្ រទំងពីរ សបើដចូសនោះវតិ្ក្កសចត្េិក្៥៥ េូ បីមានវតិ្ក្ក

សចត្េិក្ព្បក្បក៏្ពិត្ មត្មានវិ្ រសចត្េិក្ព្បក្បមដលសៅថា អេិត្កកសេិចារា 

ដសូ ន្ ោះ សទើបរាប់ ិនបាន វិ្ រសចត្េិក្៥៥មដលព្បក្បជា ួយេវតិ្ក្កចិត្ត េូ បី ិន

មានវិ្ រសចត្េិក្ព្បក្បមត្ក៏្វតិ្ក្កសចត្េិក្ព្បក្ប មដលសៅថា អេិចារសេតិ្កក  

សទើបរាប់ ិនបានដចូគ្នន  ។ ចមំ ក្វិ្ រសចត្េិក្១១មដលព្បក្បជា ួយទុត្ិយ្ន

ចិត្ត១១  ិនព្បក្បសោយវតិ្ក្កនិង ិនព្បក្បសោយវិ្ រដសូ ន្ ោះ សទើបជា អវតិ្ក្កនិង     អ

វិ្ រធ ៌ បាន  សព្ពាោះដសូ ន្ ោះ ការមចក្ធ ៌ក្នុងេវតិ្ក្កត្ិក្សេើយក៏្បានដចូសនោះគឺ 

 ១.សវិតកកធម្ម ធ ៌មដលសក្ើត្ព្ព សោយវតិ្ក្កបានដល់កា ចិត្ត៤៤ (សវៀរ ទាិ

បញ្ចវញិ្ញា  ចិត្ត១០) បឋ ្នចិត្ត១១ សចត្េិក្៥១(សវៀរ វតិ្ក្ក) ។ 

 ២.សវិចារធម្ម ធ ៌មដលសក្ើត្ព្ព សោយវិ្ របានដល់កា ចិត្ត៤៤ បឋ 

្នចិត្ត១១ ទុត្ិយ្នចិត្ត១១ សចត្េិក្៥១(សវៀរ វិ្ រ) ។ 

 ៣.អវិតកកធម្ម ធ ៌មដល ិនសក្ើត្ព្ព សោយវតិ្ក្ក បានដល់អវតិ្ក្កចិត្ត៦៦ដងួ

គឺ ទាិបញ្ចវញិ្ញា  ចិត្ត១០ ទុត្ិយ្នចិត្ត១១ ត្ត្ិយ្នចិត្ត១១ ចត្ុត្ថ្នចិត្ត១១ 

បញ្ច ្នចិត្ត២៣ សចត្េិក្៣៧និងវតិ្ក្កសចត្េិក្៥៥ របូ២៨ ព្ពោះនិពាា ន ។ 
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 ៤.អវិចារធម្ម ធ ៌មដល ិនសក្ើត្ព្ព សោយវិ្ របានដល់ទាិបញ្ចវញិ្ញា  ចិត្ត

១០ ត្ត្ិយ្នចិត្ត១១ ចត្ុត្ថ្នចិត្ត១១ បញ្ច ្នចិត្ត២៣ សចត្េិក្៣៦ និង

វិ្ រសចត្េិក្៦៦ របូ២៨ ព្ពោះនិពាា ន ។ 

 ៥.សវិតកកវិចារធម្ម ធ ៌មដលសក្ើត្ព្ព សោយវតិ្ក្កនិងវិ្ របានដល់កា 

ចិត្ត៤៤ បឋ ្នចិត្ត១១ សចត្េិក្៥០(សវៀរ វតិ្ក្ក វិ្ រ) ។ 

 ៦.សវិតកកអវិចារធម្ម ធ ៌មដលមានវតិ្ក្ក ិនមានវិ្ របានដល់វិ្ រសចត្េិក្

៥៥មដលសៅក្នុងវតិ្ក្កចិត្ត៥៥ ។ 

 ៧.សវិចារអវិតកកធម៌្ ធ ៌មដលមានវិ្ រមត្ ិនមានវតិ្ក្កបានដល់ទុត្ិយ

្នចិត្ត១១ សចត្េិក្៣៦(សវៀរ វិ្ រ) និងវតិ្ក្កសចត្េិក្៥៥ ។ 

 ៨.អវិតកកអវិចារធម្ម ធ ៌មដល ិនមានវតិ្ក្ក ិនមានវិ្ រ បានដល់ទាិបញ្ច

វញិ្ញា  ចិត្ត១០ ត្ត្ិយ្នចិត្ត១១ ចត្ុត្ថ្នចិត្ត១១ បញ្ច ្នចិត្ត២៣ សចត្េិក្

៣៦ និងវិ្ រសចត្េិក្១១ មដលសៅក្នុងទុត្ិយ្នចិត្ត១១ របូ២៨ ព្ពោះនិពាា ន ។ 

 វិ្ រសចត្េិក្៥៥ ក្នុងេវតិ្ក្កេវិ្ រចិត្ត៥៥  ិនបានចូលសៅក្នុងបឋ បទ 

ទុត្ិយបទនិងត្ត្ិយបទ ដសូ ន្ ោះសទើបជា ត្ិក្វ ុិត្តិ ។ 

៧.បីតិតិក 

បឋម្បទ បីត្ិសេគត្ត ធមាម   េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលសក្ើត្ព្ព សោយបីត្ិ  

ទុតិយបទ សុខសេគត្ត ធមាម  េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលសក្ើត្ព្ព សោយ

េុខ្សវទ  

តតិយបទ ឧវបក្ខខ សេគត្ត ធមាម  េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលសក្ើត្ព្ព សោយ

ឧសបកាេ សវទ  

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់បីត្ិេេគត្ចិត្ត៥១គឺ កា សសា នេេេេគត្ចិត្ត១៨ បឋ ្ន

ចិត្ត១១ ទុត្ិយ្នចិត្ត១១ ត្ត្ិយ្នចិត្ត១១ សចត្េិក្មដលព្បក្ប៤៦(សវៀរ បីត្ិ) ។ 
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ធ ៌ពកួ្សនោះ កាលមចក្សោយ ខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ខ្នធ៤ អាយត្ន២ 

ធាត្ុ២ េចច៣ 

 ខ្នធ៤គឺ   ក្េនធ៤ 

 អាយត្ន២គឺ   យត្ននិងធមាម យត្ន 

 ធាត្ុ២គឺ  ស វញិ្ញា  ធាត្នុិងធ មធាត្ ុ

 េចច៣គឺ សលាក្ិយបីត្ិេេគត្ចិត្ត២៧ សចត្េិក្មដលព្បក្ប៤៥(សវៀរ សលាភ) 

ជាទុក្េេចច សលាភសចត្េិក្ជា េ ុទយេចច អងរ គរ៨ឬ៧មដលក្នុង គរបីត្ិេេគត្

ចិត្ត១២ជា  គរេចច រ ួជា េចច ៣ ។  គរចិត្តុបាទមដលសៅេល់២៨ សលចិត្តុបាទ៣៦

ជា េចចវ ុិត្តិ ។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់េុខ្េេគត្ចិត្ត៦៣ សចត្េិក្មដលព្បក្ប៤៦(សវៀរ សវទ ) ។ ធ ៌ពកួ្

សនោះ កាលមចក្សោយ ខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយបានដល់ ខ្នធ៣ អាយត្ន២ ធាត្ុ

៣ េចច៣ ដចូបឋ បទត្នសវទ ត្ិក្ ។ 

អង្គធម៌្របស់តតិយបទ 

 បានដល់ឧសបកាេ េេគត្ចិត្ត៥៥ សចត្េិក្មដលព្បក្ប៤៦(សវៀរ សវទ ) ។ ធ ៌

ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយ ខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយបានដល់ ខ្នធ៣ អាយត្ន២ 

ធាត្ុ៧ េចច៣ ដចូត្ត្ិយបទត្នសវទ ត្ិក្ ។ 

 សទេ ូលចិត្ត២ ទុក្េេេគត្កាយវញិ្ញា  ចិត្ត១ សចត្េិក្ព្បក្ប២២ េុខ្

សវទ សចត្េិក្១២ មដលក្នុងេុខ្េេគត្កាយវញិ្ញា  ចិត្ត១ ក្នុងចត្ុត្ថ្នចិត្ត១១ 

ឧសបកាេ សវទ ៥៥ សៅក្នុងឧសបកាេ េេគត្ចិត្ត៥៥ របូ២៨ ព្ពោះនិពាា នជា ត្ិក្វ ុិត្តិ ។ 

ត្ិក្ សនោះស ម្ ោះថា អាទិលទធនាមត្ិក និងស ម្ ោះថា សបបវទសត្ិក ។ 
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អធិបាយ បីតិតិក 

 ក្នុងត្ិក្វ ុិត្តិអធិបាយថា សទេ ូលចិត្ត២ ទុក្េេេគត្កាយវញិ្ញា  ចិត្ត១ រ ួ

ទំង៣ដងួសនោះ សៅថា ទុក្េេេគត្ចិត្ត៣ សចត្េិក្មដលព្បក្ប២២ ព្គប់េេគត្ចិត្ត 

៣ សនោះ ជាធ មតាសក្ើត្ព្ព សោយទុក្េសវទ  សព្ពាោះដសូ ន្ ោះ សទើបចូលសៅក្នុងបទទំង៣

សនោះបាន សព្ពាោះបទទី១ជាធ ៌មដលសក្ើត្ព្ព សោយបីត្ិ ។ បទទី២ជាធ ៌មដលសក្ើត្ព្ព 

សោយេុខ្សវទ  បទទី៣ជាធ ៌មដលសក្ើត្ព្ព សោយឧសបកាេ សវទ  ។ 

 ឧសបកាេ សវទ សចត្េិក្៥៥ មដលជាត្ិក្វ ុិត្តិស ោះ សព្ពាោះេសគ រ្ ោះចូលក្នុងបទ

ទំង៣ ិនបានគឺ ធ ៌មដលព្ទងេ់ម ដងក្នុងបឋ បទស ោះ ។ ចមំ ក្មដលសក្ើត្ព្ព 

សោយបីត្ិ(បីត្ិេេគតា ធមាម ) េភាពរបេ់បីត្ិនិងេភាពរបេ់ឧសបកាេ សវទ ស ោះ

សសេងគ្នន  សព្ពាោះដសូ ន្ ោះឧសបកាេ សវទ ៥៥ សទើប ិនអាចេសគ រ្ ោះចូលក្នុងបឋ បទ ធ ៌

មដលព្ពោះពទុធអងរព្ទងេ់ម ដងក្នុងទុត្ិយបទស ោះ ។ ចមំ ក្ធ ៌មដលសក្ើត្ព្ព សោយ

េុខ្សវទ ប៉ែុសណាណ ោះតា ធ មតាឧសបកាេ សវទ និងេុខ្សវទ  ក៏្សក្ើត្ព្ព គ្នន  ិនបាន 

សព្ពាោះដសូ ន្ ោះ ឧសបកាេ សវទ  សទើបេសគ រ្ ោះចូលក្នុងទតុ្ិយបទ ិនបាន េព្មាប់ធ ៌

មដលព្ពោះអងរេម ដងក្នុងត្ត្យិបទ ជាធ ៌មដលសក្ើត្ព្ព សោយឧសបកាេ សវទ 

ប៉ែុសណាណ ោះ ចនំនួសចត្េិក្មដលព្បក្បជា ួយឧសបកាេ េេគត្ចិត្ត៥៥ សទើបសវៀរឧសបកាេ

សវទ សចញ ។  

 ចមំ ក្េុខ្សវទ សចត្េិក្១២ សៅក្នុងេុខ្េេគត្កាយវញិ្ញា  ចិត្ត១ ក្នុង

ចត្ុត្ថ្នចិត្ត១១ មដលជាត្ិក្វ ុិត្តិស ោះ សព្ពាោះេុខ្សវទ ពកួ្សនោះជា ន្ិបបីត្ិកសុខ 

 ិនបានដល់សក្ើត្ព្ព សោយបីត្ិ សទើបជាត្ិក្វ ុិត្តិ សេចក្ដីថា ក្នុងចនំនួេុខ្សវទ 

សចត្េិក្៦៣មដលសវៀរ្ក្ទុត្ិយបទស ោះ កាលមចក្សចញសេើយមាន២ពកួ្គឺ ស

បបីត្ិកសុខវេទនា េុខ្សវទ សក្ើត្ព្ព សោយបីត្ិមាន៥១ ។ ន្ិបបីត្ិកសខុ

វេទនា េុខ្សវទ មដល ិនសក្ើត្ព្ព សោយបីត្ិមាន១២ រ ួជា ៦៣ ក្នុងពីរពកួ្សនោះ 

េបបីត្ិក្េុខ្សវទ ៥១េសគ រ្ ោះចូលក្នុងបឋ បទសេើយ សទើប ិនជាត្ិក្វ ុិត្ត ិ
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ចមំ ក្ ន្ិបបីត្ិកសុខវេទនា មដលសៅេល់១២ កាលេសគ រ្ ោះចូលក្នុងបទទំង៣

 ិនបាន សទើបជាត្ិក្វ ុិត្តិ ។  

ការដច្កធម៌្កនុង្បីតិកហេើយបាន្ដ្ចូ្ហន្ះគឺ 

 ១.សបបីត្ិកធមម   ធ ៌មដលមានបីត្ិបានដល់សសា នេេេេគត្ចិត្ត

៥១(សវៀរ ចត្ុត្ថ្នចិត្ត១១) សចត្េិក្មដលព្បក្ប៤៦(សវៀរ បីត្ិ) ។ 

 ២.ន្ិបបីត្ិកធមម   ធ ៌មដល ិនមានបីត្ិបានដល់ឧសបកាេ េេគត្ចិត្ត

៥៥ សទេ ូលចិត្ត២ កាយវញិ្ញា  ចិត្ត២ ចត្ុត្ថ្នចិត្ត១១ សចត្េិក្៥១(សវៀរ បីត្ិ) 

និងបីត្ិសចត្េិក្៥១ របូ២៨ ព្ពោះនិពាា ន ។ 

 ៣.សបបីត្ិកសុខ សេចក្ដីេុខ្មដលព្បក្បសោយបីត្ិបានដល់េុខ្សវទ ៥១

មដលសៅក្នុងកា សសា នេេ១៨ បឋ ្នចិត្ត១១ ទុត្ិយ្នចិត្ត១១ ត្ត្ិយ

្នចិត្ត១១ ។ 

 ៤.និ្បបីត្ិកសុខ     សេចក្ដីេុខ្មដល ិនព្បក្បសោយបីត្ិបានដល់េុខ្សវទ 

១២មដលសៅក្នុងេុខ្េេគត្កាយវញិ្ញា  ចិត្ត១ ចត្ុត្ថ្នចិត្ត១១ ។ 

៨.ទសសន្តិក 

 បឋម្បទ   ទសសវន្ន្ បហាត្ពាវ វ វ ធមាម  េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដល

គបបីព្បហារសោយសសាតាបត្តិ គរ 

 ទុតិយបទ ភាេនាយ បហាត្ពាវ វ វធមាម  េភាវៈធ៌ទំងឡាយមដលគបបី

ព្បហារសោយអរយិ គរថាន ក់្សលើ៣ 

 តតិយបទ  វន្េវទសសវន្ន្វន្វភាេនាយវបហាត្ពាវ  ធមាម  េភាវៈធ ៌

ទំងឡាយមដល ិនគបបីព្បហារសោយសសាតាបត្តិ គរនិងអរយិ គរខាងសលើ៣ 

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់ទិដឋគិត្េ បយុត្តចិត្ត៤ វចិិកិ្ ឆ្ េ បយុត្តចិត្ត១ សចត្េិក្មដលព្បក្ប

២២ មដលសសាតាបត្តិ គរគបបីលោះបានោច់ខាត្ (េ ុសចឆទបបហាន) ។ 
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 ទិដឋគិត្វបិបយុត្តចិត្ត៤ សទេ ូលចិត្ត២ សចត្េិក្មដលព្បក្ប២៥ មដលនឹង ំ

សៅកាន់អបាយ(អបាយគ នីយ) មដលសសាតាបត្តិ គរគបបីលោះបានឱ្យព្សាលសេដើង 

(ត្នកុ្របបហាន) ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយ ខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយបាន

ដល់ ខ្នធ៤ អាយត្ន២ ធាត្ុ២ េចច២  

 ខ្នធ៤គឺ សចត្េិក្២៧ ជាសវទ ខ្នធ េញ្ញា ខ្នធ េ េ្ រក្េនធ អកុ្េលចិត្ត១១ជា

វញិ្ញា  ក្េនធ រ ួជា ខ្នធ ៤ ។ 

 អាយត្ន២គឺ   យត្ននិងធមាម យត្ន 

 ធាត្ុ២គឺ  ស វញិ្ញា  ធាត្នុិងធ មធាត្ុ 

 េចច២គឺ អកុ្េលចិត្ត១១ សចត្េិក្២៦(សវៀរ សលាភ) ជាទុក្េេចច សលាភសចត្េិក្

ជាេ ុទយេចច រ ួជា េចច ២ ។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់ទិដឋគិត្វបិបយុត្តចិត្ត៤ សទេ ូលចិត្ត២ សចត្េិក្មដលព្បក្ប២៥ មដល

ជា(ឱ្ឡារកិ្) មដលេក្ទគ្ន ិ គរគបបីលោះបានមដលអាចសធាើឱ្យព្សាលសេដើង (ត្នកុ្រ

បបហាន) ។ 

 ទិដឋគិត្វបិបយុត្តចិត្ត៤មដលជាប់ទក់្ទងសោយកា រាគសទេ ូលចិត្ត សចត្េិក្

មដលព្បក្ប២៥មដលអ គ្ន ិ គរគបបីលោះបានសោយោច់ខាត្(េុ ុសចឆទបបហាន) ។ 

 ទិដឋគិត្វបិបយុត្តចិត្ត៤ មដលជាប់ទក់្ទងសោយរបូរាគនិងអរបូរាគនិងឧទធចច

េ បយុត្តចិត្ត១ សចត្េិក្មដលព្បក្ប២១ មដលអរេត្ត គរគបបីលោះបានសោយោច់

ខាត្ (េ ុសចឆទបបហាន) ។ ធ ៌ពកួ្សនោះ កាលមចក្សោយ ខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច 

សេើយបានដល់ ខ្នធ៤ អាយត្ន២ ធាត្ុ២ េចច២  

 ខ្នធគឺ   ក្េនធ៥ 

 អាយត្ន២គឺ   យត្ននិងធមាម យត្ន 

 ធាត្ុ២គឺ  ស វញិ្ញា  ធាត្នុិងធ មធាត្ុ 

 េចច២គឺ អកុ្េលចិត្ត៧ សចត្េិក្២៤(សវៀរ សលាភ ) ជាទុក្េេចច សលាភសចត្េិក្

ជាេ ុទយេចច រ ួជា េចច ២ ។ 
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អង្គធម៌្របស់តតិយបទ 

 បានដល់ក្ុេលចិត្ត២១ វបិាក្ចិត្ត៣៦ ក្ិរយិចិត្ត២០ សចត្េិក្៣៨ របូ២៨ ព្ពោះ

និពាា ន ។ ធ ៌ពកួ្សនោះ កាលមចក្សោយ ខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ខ្នធ៥ 

អាយត្ន១២ ធាត្ុ១៨ េចច៣  

 ខ្នធ៥គឺ ។ល។ 

 អាយត្នគឺ ១២ ។ល។ 

 ធាត្ុ១៨គឺ ។ល។ 

 េចច៣គឺ សលាក្ិយក្ុេលចិត្ត១៧ សលាក្ិយវបិាក្ចិត្ត៣២ ក្ិរយិចិត្ត២០ 

សចត្េិក្៣៨ របូ២៨ ជាទុក្េេចច ព្ពោះនិពាា នជានិសរាធេចច អងរ គរ៨ឬ៧មដលសៅក្នុង

 គរចិត្ត៤ជា គរេចច រ ួជា េចច ៣ ។ 

អធិបាយ ទសសន្តិក 

 ពាក្យថា ទសសន្ ស ោះបានដល់សសាតាបត្តិ គរ សព្ពាោះសសាតាបត្តិ គរបានស ើញ

ព្ពោះនិពាា ន ុន គរដត្ទៗ េព្មាប់សគ្នព្ត្ភូស ោះ េូ បីបានស ើញព្ពោះនិពាា ន ុន សសាតា

បត្តិ គរក៏្ពិត្ មត្សគ្នព្ត្ភូស ោះ  ិនបានព្បហារក្ិសលេមដលជាក្ិចចេំខាន់ដចូមដល

សពាលទុក្ក្នុងអដឋសាលនិីអដឋក្ថាេម ដងថា៖ ទសសន្ន្ដ ិវកវទសសវន្នាត្ិវវសាត្ត

បត្ត ិមវគា វវសាវេិវបឋមំវន្ិពាវ ន្ំវទសសន្វត្តវទសសន្ន្ដ ិវេុវត្តត វវគាប្ត្ភូវបន្វ

កិញច បិវបឋមត្រំវបសសត្ិវយថាវបន្វរវញេ វសន្ដ កិំវវកន្ចិវវទវ វករណីវយន្វ

ទូរាគវត្តវបុរិវសាវទូរវត្តេវរថិក្ខយចរន្ដ ំវេត្ថ ិកខ ន្ធ គត្ំវរាជ្ជនំ្វវវវវវទិសាវ បវិ

ទិវដ្ឋឋ វវត្វរាជ្ជត្វិបុវដ្ឋឋ វទិសាវ បិវកត្ត ព្វ កិចចសសវអកត្ត្តត វន្វវវវវវវវវបសាមតី្វិ

អាេវឯេវមេវន្ិពាវ ន្ំវទិសាវ បិវកត្ត ព្វ សសវកិវលសបបហាន្-សាភាវាវន្វ

ទសសន្ន្ដ ិវេុចច ត្ិវត្ញហ ិវឈានំ្វមគាសសវអាេជ្ាន្ដ្ឋឋ វន្វទិដ្ឋ ត្ិវ 

 មព្បថា៖ ក្នុងទេេនត្ិក្ បទថា ទសសវន្ន្ មដលបានដល់សសាតាបត្តិ គរក៏្ពិត្

ម នសេើយ សសាតាបត្តិ គរស ោះសៅថា ទសសន្ សព្ពាោះស ើញព្ពោះនិពាា នជាសលើក្
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ដបូំង ចមំ ក្សគ្នព្ត្ភូគឺបញ្ញា មដលសៅក្នុង ហាក្ុេលញ េ បយុត្តចិត្តស ើញ

ព្ពោះនិពាា ន ុនសសាតាបត្តិ គរចិត្តក៏្ពិត្ដល់យ៉ែ ងស ោះ សគ្នព្ត្ភូញ ស ោះរម ងតាំង

សៅក្នុងឋានៈត្នអាវជានរបេ់សសាតាបត្តិ គរ ដចូយ៉ែ ងបុរេអនក្ ក្អំពីទីឆ្លា យ  ក្សៅ

ក្នុងេំណាក់្របេ់ព្ពោះរាជាសោយក្ិចច្ំបាច់ណា ួយ េូ បីស ើញព្ពោះរាជាព្បថាប់

សៅសលើខ្នងដរំមីដលក្ពំងុសេដចសៅសោយពលរថ មត្សៅឆ្លា យក៏្ព្ត្វូចូល ក្េួរថា អនក្

ចូលគ្នល់ព្ពោះរាជាសេើយឬ? េូ បីស ើញសេើយក៏្ស លើយថា ខ្្ុមំាច េ់សៅ ិនទន់បាន

ចូលគ្នល់ សព្ពាោះសៅ ិនបានសធាើក្ិចចមដលគួរសធាើ យ៉ែ ងណាសគ្នព្ត្ភូញ េូ បីស ើញ

ព្ពោះនិពាា នសេើយក៏្ ិនសៅថា ទសសន្ (គឺការស ើញព្ពោះនិពាា ន) សព្ពាោះដសូ ន្ ោះក៏្ដចូគ្នន  

សព្ពាោះ ិនមានការព្បហារក្ិសលេមដលគួរនឹងសធាើ ។ 

 េព្មាប់ពាក្យថា ភាេនា ស ោះបានដល់អរយិ គរខាងសលើ៣ ដចូសនោះក៏្សព្ពាោះ

 គរខាងសលើ៣ស ោះ  ិនបានស ើញអារ ម ៍ជាពិសេេ សៅ្ក្អារ ម ៍របេ់

សសាតាបត្តិ គរ ស ើញមត្អារ ម ៍និពាា នមដលសសាតាបត្តិ គរស ើញ ក្សេើយ ។ 

អរយិ គរខាងសលើ៣ រម ងសក្ើត្ស ើងសោយជាប់ទក់្ទងជា ួយការចសព្ ើន គរេចច 

ក្នុងអារ ម ៍ព្ពោះនិពាា នមដលសសាតាបត្តិ គរស ើញសេើយ សព្ពាោះដសូ ន្ ោះ អរយិ គរថាន ក់្

សលើ៣ សទើបស ម្ ោះថាវភាេនា ដចូមដលអដឋសាលនិីអដឋក្ថា្រយេម ដងថា៖  

 ភាេនាោត្វិវសសមគាត្វយន្វវសសមគាត្យញហ ិវបឋមមវគាន្វទិដ្ឋ

សម ឹវយេវធមាម វភាេនាេវសន្វឧបជ្ាត្ិវអទិដ្ឋ បុព្វ ំវកិញច ិវន្វបសសត្ិវត្សាម វ

ភាេនាត្ិវេុចច ត្ិ ក្នុងទុត្យិបទ ពាក្យថា ភាេនា បានដល់ គរមដលសៅេល់៣ក៏្

ពិត្  គរមដលសៅេល់៣ រម ងសក្ើត្ស ើងសោយអំណាចត្នការញុំងអរយិ គរេចចឱ្យ

ចសព្ ើនក្នុងនិពាា នមដលសសាតាបត្តិ គរស ើញសេើយ  គរមដលសៅេល់ទំង៣សនោះ ិន

ស ើញអាីៗមដល ិនធាល ប់បានស ើញ មត្ស ើញនិពាា នមដលធាល ប់ស ើញ ក្សេើយ

ប៉ែុសណាណ ោះ សព្ពាោះដសូ ន្ ោះ គរមដលសៅេល់៣សទើបសៅថា ភាេនា ។ 

 េព្មាប់ត្ត្ិយបទស ោះ ព្ពោះមានព្ពោះភាគព្ទងេ់ម ដងសោយអាចត្នសេចក្ដីជា

បដបិក្េដល់បទទំង២ ។ 
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ការព្បោរអកុសេធម៌្ហោយម្គគទាងំ្៤ 

 ការព្បហារអក្ុេលធ ៌របេ់សសាតាបត្តិ គរមាន២យ៉ែ ងគឺ េ ុសចឆទបបហាន 

លោះបានសោយោច់ខាត្ ត្នកុ្របបហាន លោះបានសោយព្សាលសេដើង 

 អកុ្េលធ ៌មដលសសាតាបត្តិ គរព្បហារបានសោយោច់ខាត្ស ោះ បានដល់ទិដឋិ

គត្េ បយុត្តចិត្ត៤ វចិិក្ិ ឆ្ េ បយុត្តចិត្ត១ សចត្េិក្មដលព្បក្ប២២ អកុ្េលធ ៌

មដលសសាតាបត្តិ គរព្បហារបានសោយសធាើឱ្យព្សាលសេដើងបានដល់ ទិដឋគិត្វបិបយុត្តចិត្ត

៤ សទេ ូលចិត្ត២ សចត្េិក្មដលព្បក្ប២៥ មដល ំសៅកាន់អបាយ(អបាយគ នី

យ)  

 ការព្បហារអក្ុេលធ ៌របេ់អ គ្ន ិ គរមានមត្េ ុសចឆទបបហានមត្ ា៉ែ ង 

អកុ្េលធ ៌ស ោះបានដល់ទិដឋគិត្វបិបយុត្តចិត្ត៤ មដលជាប់ទក់្ទងជា ួយកា រាគ 

សទេ ូលចិត្ត២ សចត្េិក្មដលព្បក្ប២៥ ។ 

 ការព្បហារអក្ុេលធ ៌របេ់អរេត្ត គរ មានមត្េ ុសចឆទបបហានមត្ ា៉ែ ង 

អកុ្េលធ ៌ស ោះបានដល់ទិដឋគិត្វបិបយុត្តចិត្ត៤ មដលជាប់ទក់្ទងជា ួយរបូរាគ 

អរបូរាគ និង ឧទធចចេ បយុត្តចិត្ត១ សចត្េិក្មដលព្បក្ប២១ អនក្េិក្ាគបបីេសងកត្

ថា ទិដឋគិត្វបិបយុត្តចិត្តនិងសទេ ូលចិត្តស ោះ កាលមចក្សចញតា អំណាចការ

ព្បហាររបេ់ គរចិត្តសេើយ មចក្បានដចូសនោះ ទិដឋគិត្វបិបយុត្តចិត្តនិងសចត្េិក្មដល

ព្បក្បមចក្បានជា៥ព្បសភទគឺ 

 ប្បវភទទី១ មដលជាអបាយគ នីយ ំសៅកាន់អបាយបាន ួយ 

 ប្បវភទទី២ មដលជាឱ្ឡារកិ្មត្ ំសៅកាន់អបាយ ិនបាន 

 ប្បវភទទី៣ មដលជាេុខ្ុ មដលជាប់ទក់្ទងជា ួយកា រាគ 

 ប្បវភទទី៤ មដលជាេុខ្ុ មដលជាប់ទក់្ទងជា ួយរបូរាគ 

 ប្បវភទទី៥ មដលជាេុខ្ុ មដលជាប់ទក់្ទងជា ួយអរបូរាគ 
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 ក្នុង៥ព្បសភទសនោះ ព្បសភទទ១ី គបបីព្បហារសោយសសាតាបត្តិ គរ ព្បសភទទី២ 

គបបីព្បហារសោយេក្ទគ្ន ិ គរ ព្បសភទទី៣ គបបីព្បហារសោយអ គ្ន ិ គរ 

ព្បសភទទី៤-៥ គបបីព្បហារសោយអរេត្ត គរ ។  

 វទាសមូលចិត្ត ២វវចត្សិកចដ្លប្បកបចចកវចញជ្ជ៣ប្បវភទគឺ 

 ប្បវភទទី១ មដលជាអបាយគ នីយ 

 ប្បវភទទី២ មដលជាឱ្ឡារកិ្ 

 ប្បវភទទី៣ មដលជាេុខ្ុ  

 ក្នុង៣ព្បសភទសនោះ ព្បសភទទ១ី គបបីព្បហារសោយសសាតាបត្តិ គរ ព្បសភទទី២ 

គបបីព្បហារសោយេក្ទគ្ន ិ គរ  ព្បសភទទី៣  គបបីព្បហារសោយអ គ្ន ិ គរ ។ 

 េរបុសេចក្ដីថា ការព្បហារទិដឋគិត្េ បយុត្តចិត្ត៤ វចិិកិ្ ឆ្ េ បយុត្តចិត្ត១ 

សចត្េិក្មដលព្បក្ប២២ គបបីព្បហារសោយសសាតាបត្តិ គរចិត្ត១ ឧទធចចេ បយុត្តចិត្ត

១ សចត្េិក្មដលព្បក្ប១៥ គបបីព្បហារសោយអរេត្ត គរចិត្ត១ ។ សទេ ូលចិត្ត២ 

សចត្េិក្មដលព្បក្ប២២ គបបីព្បហារសោយ គរចិត្តខាងសដើ សព្កា ៣ ។ 

 ទិដឋគិត្វបិបយុត្តចិត្ត៤ សចត្េិក្មដលព្បក្ប២១ គបបីព្បហារសោយ គរចិត្ត៤ 

េព្មាប់ការព្បហារកិ្សលេ សំវោជ្ន្វន្ីេរណ សោយ គរទំង៤ស ោះ េម ដងទុក្

ក្នុងអដឋសាលនិីអដឋក្ថាដចូសនោះថា មគាបបដ្ិបាដ្ិយបហាន្កិវលសាវឯេំវវេទិ

ត្ពាវ   

 ១.វសាត្តបត្ត ិមវគាន្វទិដ្ឋ ិេិចិកិចាឆ វបេីយន្ដ ិ ។ 

 ២.អនាគាមិមវគាន្វវទាវសាវបេីយន្ដ ិវ។ 

 ៣.អរេត្តមវគាន្វវសសាវសត្តត វបេីយន្ដ ិវ។ 

ការព្បោរកិហេសហោយេំោប់ទន្ម្គគ 

 ១.ទិដ្ឋ ិនិ្ង្េិចិកិចាឆ  គបបីព្បហារសោយសសាតាបត្តិ គរចិត្ត១ 

 ២.វទាស             គបបីព្បហារសោយអ គ្ន ិ គរចិត្ត១ 
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 ៣.កិវលសវវមដលសៅេល់៧មានសលាភជាសដើ  គបបីព្បហារសោយអរេត្ត

 គរចិត្ត១ 

ការព្បោរសំហោជន្ហោយេំោប់ទន្កិហេស 

 កិវលសបដ្ិបាដ្ិោវក្ខមរាគបដ្ិឃសំវោជ្នានិ្វអនាគាមិមវគា

ន្វបេីយន្ដ ិវមាន្សំវោជ្នំ្វ អរេត្តមវគាន្វ ទិដ្ឋ ិេិចិកិចាឆ វសីលព្វ ត្ត បរា

មាសាវវសាត្តបត្ត ិមវគាន្វភេរាគសំវោជ្ន្ំវអរេត្តមវគាន្វឥសាវមចឆ រិ

ោនិ្វវសាត្តបត្ត ិមវគាន្វអេិជ្ជា វអរេត្តមវគាន្ កា រាគេំសយជន បដ ិេំ

សយជន គបបីព្បហារសោយអ គ្ន ិ គរចិត្ត១ មានោះេំសយជន គបបីព្បហារសោយ

អរេត្ត គរចិត្ត១ ទិដឋេំិសយជន គបបីព្បហារសោយសសាតាបត្តិ គរចិត្ត១ វចិិកិ្ ឆ្ េំ

សយជន គបបីព្បហារសោយសសាតាបត្តិ គរចិត្ត១ េីលពាត្តបរាមាេេំសយជន គបបី

ព្បហារសោយសសាតាបត្តិ គរចិត្ត១ ភវរាគេំសយជន គបបីព្បហារសោយអរេត្ត គរ

ចិត្ត១ ឥេាេំសយជន ចឆរយិេំសយជន គបបីព្បហារសោយសសាតាបត្តិ គរចិត្ត១ 

អវជិាា េំសយជន គបបីព្បហារសោយអរេត្ត គរចិត្ត១ ។ 

ការព្បោរសំហោជន្តាម្េំោប់ទន្ម្គគ 

 ទិដ្ឋ ិេិចិកិចាឆ សីព្វ ត្ត បរាមាសឥសាមចឆ រិោន្ិវវសាត្តបត្ត ិមវគាន្វប

េីយន្ដ ិវក្ខមរាគបដ្ិឃាវអនាគាមិមវគាន្វមាន្ភេរាគអេិជ្ជា វអរេត្តម

វគានាត្ិ ទិដឋេំិសយជនវចិកិ្ិ ឆ្ េំសយជនេីលពាត្តបរាមាេេំសយជនឥេាេំសយ

ជន ចឆរយិេំសយជន គបបីព្បហារសោយសសាតាបត្តិ គរចិត្ត១   កា រាគេំសយជនប

ដ ិេំសយជន គបបីព្បហារសោយអ គ្ន ិ គរចិត្ត១ មានោះេំសយជនភវរាគេំសយ

ជនអវជិាា េំសយជន គបបីព្បហារសោយអរេត្ត គរចិត្ត១ ។ 

ការព្បោរន្ីវរណ្ហោយម្គគទាងំ្៤ 

វវវវវវឥវមវបន្វន្េីរវណវកិវលសបដិ្បដិ្ោវបិវអាេរិតំុ្វេដ្ដ តិ្វមគាបបដិ្បាដិ្ោ 

     ១.មគាបបដ្ិបាដ្ិោវវសាត្តបត្ត ិមវគាន្វកុកកុ ចច េិចិកិចាឆ វបេីយន្ដ ិវ។ 
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 ២.អនាគាមិមវគាន្វក្ខមឆន្រ ព្ាបាទាវបេីយន្ដ ិវ។ 

 ៣.អរេត្តមវគាន្វថីន្មទិធ ឧទធចាច េិជ្ជា វបេីយន្ដ វិ។ 

 ការ ំនីវរ ពកួ្សនោះ ក្េម ដងសោយលោំប់ត្នក្ិសលេក៏្សោយ លោំប់ត្ន

 គរក៏្សោយ រម ងេ គួរ ។  

 ក្ខរនំាមកសចមដ ង្វដ្ឋយលំដ្ឋប់នន្មគាដ្ូចវន្ោះគឺ  

 ក្ុក្កុចចនីវរ វចិិកិ្ ឆ្ នីវរ គបបីព្បហារសោយសសាតាបត្តិ គរចិត្ត១    កា  នេនី

វរ ពាបាទនីវរ គបបីព្បហារសោយអ គ្ន ិ គរចិត្ត១ ថនី ិទធឧទធចចនីវរ គបបី

ព្បហារសោយអរេត្ត គរចិត្ត១ អវជិាា នីវរ គបបីព្បហារសោយអរេត្ត គរចិត្ត១ ។ 

 ព្ពោះពទុធអងរព្ទងេ់ម ដងក្នុងព្ពោះេូព្ត្ថាវរូបំវភិកខ វេវន្វត្ុមាហ កំវត្ំវបជ្េថវ

មាន លភិក្េុទំងឡាយ របូសនោះ ិនម នជារបេ់អនក្ទំងឡាយ អនក្ទំងឡាយចូរលោះរបូ

ស ោះសចញ ។ មត្ក្នុងត្ត្ិយបទមដលសពាលថា      វន្េវទសសវន្ន្វន្វភាេនាយវប

ហាត្ពាវ វ ធមាម  េភាវៈធ ៌ទំងឡាយ ិនគបបីព្បហារសោយសសាតាបត្តិ គរនិង

អរយិ គរថាន ក់្សលើ៣ស ោះ អងរធ ៌របេ់បទសនោះក៏្មានរបូសៅជា ួយ ព្ពោះពទុធឱ្វ្ហទសនោះ

 ិនម នជាការេម ដងតា  ុខ្យន័យ មត្េម ដងសោយឧប្រន័យ គឺសេចក្ដីថា 

សឆ្លព ោះសៅរក្ការព្បហារ នេរាគមដលសក្ើត្ស ើងសោយអាព្េ័យរបូជាអារ ម ៍  ិនបាន

សឆ្លព ោះសៅរក្ការព្បហាររបូសោយព្ត្ង ់ សព្ពាោះរបូស ោះជាអបបហាត្ពាធ ៌ សព្ពាោះដសូ ន្ ោះ

របូសនោះជាវវន្េវទសសវន្ន្វន្វភាេនាយវបហាត្ពាវ វធមាម វដចូមដលបានេម ដង

សៅក្នុងអដឋសាលនិីអដឋក្ថាេម ដងថាវរូបំវអារមមណវំកត្តវ វឧបបន្ន ឆន្រ រាគំវសនាធ

យវត្ំវបជ្េថាត្វិភគេត្តវេុត្ត ំវពាក្យថាវត្ំវបជ្េថ ព្ពោះដម៏ានព្ពោះភាគព្ទង់

េម ដងសេចក្ដី ឆន្រ រាគ មដលសធាើឱ្យរបូសក្ើត្ស ើង ។ េព្មាប់ការព្បហារ េំសយជន

ក្ិសលេជាសដើ របេ់ គរទំង៤ មដល ក្ក្នុងញ ទេេនវេុិទធិនិសទេេត្នវេុិទធិ គរ

អដឋក្ថាស ោះដចូសនោះគឺ៖ 
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១.ការព្បោរសំហោជន្ហោយម្គគទាងំ្៤ 

 សំវោជ្វន្សុវ ត្តេវ សក្ខក យទិដ្ឋ ិវ េិចិកិចាឆ វ សីលព្វ ត្ត បរាមាវសាវ

អបាយគមនី្ោវចវក្ខមរាគបដ្ិឃាត្ិវឯវត្វបញច វធមាម វបឋមឈាន្វវវវេ

ជ្ាវ វសសាវ ក្ខមរាគបដ្ិឃាវ ឱឡារិក្ខវ ទុត្ិយឈាន្េជ្ាវ រូបរាគា

ទវោវបញច បិវចត្ុត្ថឈាន្េជ្ាវឯេវ។ 

 ក្នុងេំសយជន១០យ៉ែ ងស ោះ េំសយជនមដលគបបីព្បហារសោយសសាតាបត្តិ 

 គរមាន៥គឺ សក្ខក យទិដ្ឋ ិវ េិចិកិចាឆ វ សីលព្វ ត្ត បរាមាសនិងក្ខមរាគបដ្ិឃ 

មដល ំសៅកាន់អបាយបាន ។ 

 កា រាគបដ ិ មដលសចញ្ក្អបាយគ នីយស ោះ គបបីព្បហារសោយ

េក្ទគ្ន ិ គរ 

 កា រាគបដ ិជាព្បសភទេុខ្ុ ស ោះ គបបីព្បហារសោយអ គ្ន ិ គរ ។      េំ

សយជន៥មានរបូរាគជាសដើ (របូរាគ អរបូរាគ មានោះ ឧទធចច អវជិាា ) គបបីព្បហារសោយ

អរេត្ត គរប៉ែុសណាណ ោះ ។ 

២.ការព្បោរកិហេស១០ហោយម្គគទាងំ្៤ 

 កិវលវសសុវទិដ្ឋ ិេិចិកិចាឆ វបឋមឈាន្េជ្ាវវទាវសាវបឋមឈាន្

េវជ្ាវវវោភវមាេមាន្ថីន្ឧទធ ចច អេិរិកអវនាត្តបានិ្វចត្ុត្ថឈាន្េ

ជ្ាន្ិវ ច ក្នុងក្ិសលេ១០យ៉ែ ងស ោះទិដឋវិចិិក្ ឆ្ គបបីព្បហារសោយសសាតាបត្ត ិគរ 

សទេព្បហារសោយអ គ្ន ិ គរ សលាភសមាេមានថនីឧទធចចអេិរកិ្អស ត្តបបគបបី

ព្បហារសោយអរេត្ត គរ 
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មិ្ច្ឆតតធម៌្ 

ធម៌ចដ្លមាន្សភាព្ជ្ជវសចកដ ីអាប្កក់មាន្១០ោង ង្គឺ 

 ១.មិចាឆ ទិដ្ឋ ិ                     ការយល់ស ើញខ្ុេ 

 ២.មិចាឆ សង្ក វបា   ព្ត្ិោះរោិះខ្ុេ 

 ៣.មិចាឆ វាចា                     សពាលវ្ហ្ខ្ុេ 

 ៤.មិចាឆ កមម វនាដ                      ការ្រខ្ុេ 

 ៥.មិចាឆ ជី្វវា                     ការចិញ្ចឹ ជវីតិ្ខ្ុេ 

 ៦.មិចាឆ វាោវមា                    ពាយ ខ្ុេ 

 ៧.មិចាឆ សត្ ិ                     រលកឹ្ខ្ុេ 

 ៨.មិចាឆ សមាធិ                     ចិត្តតាំងមាំខ្ុេ 

 ៩.មិចាឆ េិមុត្ត ិ     មានសេចក្ដីយល់ស ើញខ្ុេថា 

សេចក្ដីព្បព្ពឹត្តសៅរបេ់អេញ្ាេត្តព្ពេមនិងសនវេញ្ញា  េញ្ញា យត្នព្ពេមសនោះសតុ្

្ក្េ េ្ រធ ៌ ។ 

 ១០.មិចាឆ ញាណ សេចក្ដីដងឹមដល ិនព្បព្ពឹត្តសោយ ិនព្ត្វូព្ត្ង ់។ 

ការព្បោរមិ្ច្ឆតតកធម៌្ហោយម្គគទាងំ្៤ 

 មិចឆ វត្តសុវមិចាឆ ទិដ្ឋ ិវមុសាវាវទាវមិចាឆ កមម វនាដ វមិចាឆ អាជី្វវាត្ិវឥវមវ

បឋមញាណេជ្ាវមិចាឆ សង្ក វបាវបិសណុវាចាវនរុសវាចាត្ិវឥវមវត្ត្ិ

យញាណេជ្ាវ វចត្នាវយេវ វចត្ថវាចាត្ិវ វេទិត្ពាវ វ ។វ សមផ បបោបាវ

មិចាឆ វាោមវមិចាឆ សត្វិមិចាឆ សមាធិវមិចាឆ េិមុត្ត ិញេ ណានិ្វចត្ុត្ថឈាន្

េជ្ាវ 
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  ិចឆត្តក្ធ ៌ពកួ្ស ោះ  ិចឆត្តធ ៌៤គឺ មិចាឆ ទិដ្ឋ ិវមុសាវាទវមិចាឆ កមម ន្ដ វមិចាឆ

អាជី្េ គបបីព្បហារសោយសសាតាបត្តិ គរ ។   ិចឆត្តធ ៌៣គឺ    មិចាឆ សង្កបបវវវវវវវវបិ

សុណាវាចាវនរុសវាចា គបបីព្បហារសោយអ គ្ន ិ គរ ។  

 ការសពាលវ្ហ្ក្នុងបិេុណាវ្ហ្និងសរេុវ្ហ្ពកួ្សនោះគបបីយល់ថា មាន

សចត្ មដលនឹងសពាល ពាក្យេ៊ក្សេៀត្និងពាក្យអាព្ក្ក់្ប៉ែុសណាណ ោះ ។ សមផ បបោបវ

មិចាឆ វាោមវមិចាឆ សត្ិវមិចាឆ សមាធិវមិចាឆ េិមតុ្ត ិវមិចាឆ ញាណ គបបីព្បហារ

សោយអរេត្ត គរ ។   

ការព្បោរម្ច្ឆរិយ៥ហោយម្គគទាងំ្៤ 

  ចឆរយិ៥គឺ អាវាសមចឆ រិយ សេចក្ដីក្ណំាញ់ េួងមេងវត្តអារា ទីសៅទី

អាព្េ័យ  កុលមចឆ រិយ ក្ណំាញ់ េួងមេងញត្ិ ិត្ត ក្ូនេិេេ ទយក្ទយិកា  

ោភមចឆ រិយ ក្ណំាញ់ក្នងុលាភេកាក រៈ  េណណ មចឆ រិយ ក្ណំាញ់សេចក្ដីសាអ ត្ 

ក្ិត្តិយេសក្រដិ៍ស ម្ ោះ វធមម មចឆ រិយ ក្ណំាញ់ក្នុងចសំ ោះសចោះដងឹ និងព្ពោះធ ៌ ។  

ការព្បោរវិបលាា សហោយម្គគទាងំ្៤ 

 វេិបោស វសសុវអនិ្វចច វនិ្ចច ំវអន្ន្ដ និ្វចវសញេ ចិត្ត ទិដ្ឋ ិេិបោស សាវទុវកខ វ

ទុកខ ំវវវអសុវភវវវសុភន្ដ ិវវវទិដ្ឋ ិេិបោស វសាវវចាត្ិវវឥវមវវបឋមឈាន្េជ្ាវអ

សុវភវ សុភន្ដ វិ សញេ ចតិ្ត េិបោស សាវ ត្ត្ិយឈាន្េជ្ាវ សុវភវ សភុន្ដ ិវ

សញេ ចិត្ត េិបោស សាវ ចត្ុត្ថឈាន្េជ្ា ក្នុងវបិលាល េធ ៌ពកួ្ស ោះ វបិលាល េ

ធ ៌៨យ៉ែ ងគឺ 

 អនិចចធ ៌មាន៣បានដល់ និ្ចចសញេ េិបោស សវ និ្ចច ចិត្ត េិបោស សវ និ្ចច

មិចាឆ ទិដ្ឋ ិេិបោស ស 

 អនត្តធ ៌មាន៣បានដល់ អត្តសញេ េិបោស សវ អត្ត ចិត្ត េិបោស សវ អត្ត

ទិដ្ឋ ិេិបោស ស និងសុខទិដ្ឋ ិេិបោស ស ក្នុងទុក្េធ ៌ សុភទិដ្ឋ ិេិបោស ស ក្នុង
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អេុភធ ៌ពកួ្សនោះ គបបីព្បហារសោយសសាតាបត្តិ គរ ។ េុខ្េញ្ញា វបិលាល េនិងេុខ្

ចិត្តវបិលាល េទំង២ ក្នុងទុក្េធ ៌គបបីព្បហារសោយអរេត្ត គរ ។ 

ការព្បោរអគតិបាន្ហោយម្គគទាងំ្៤ 

 អគត្ិបឋ ្នវជា អគត្ិ៤គឺ ឆនារ គត្ិវ វទាសាគត្ិវ វមាហាគត្វិ

ភោគត្ិ ពកួ្សនោះគបបីព្បហារសោយសសាតាបត្តិ គរស ោះឯង (គបបីេសងកត្ថា អគត្ិ

ពកួ្សនោះ ិនបានេំសៅយក្អងរធ ៌ជា វោភវវទាសវវមាេ សោយព្ត្ងច់សំពាោះព្ត្ឹ 

មត្បានបដបិត្តិកាយវ្ហ្ខ្ុេេីលធ ៌សោយអាព្េ័យវោភវ វទាសវ វមាេ ជា

 ូលប៉ែុសណាណ ោះ និងការបដបិត្តិខ្ុេ មដល ំសៅកាន់អបាយបាន គបបីព្បហារសោយ

សសាតាបត្តិ គរ) ។ 

ការព្បោរអកុសេបថ១០ហោយម្គគទាងំ្៤ 

 អកុសលកមម បវថសុវវបាណាត្ិបាវត្តវវវអទិនាន ទាន្ំវវវវក្ខវមសុវមិចាឆ

ចាវរាវ មុសាវាវទាវមិចាឆ ទិដ្ឋ ីត្ិវ ឥវមវ បឋមឈាន្េជ្ាវ បិសុណាវាចាវ

នរុសវាចាវព្ាបាវទាត្ិវត្វោវត្ត្ិយឈាន្េជ្ាវសមផ បបោបាភិជ្ាវ

ចត្ុត្ថឈាន្េជ្ា ក្នុងអក្ុេលក្ មបថ១០ពកួ្ស ោះ អកុ្េលក្ មបថ៥គឺ 

បាណាត្ិបាត្វ អទិនាន ទាន្វ ក្ខវមសុមិចាឆ ចារវ មុសាវាទវ មិចាឆ ទិដ្ឋ ិ គបបី

ព្បហារសោយសសាតាបត្តិ គរ អកុ្េលក្ មបថ៣គឺ បិសុណាវាចាវ នរុសវាចា 

គបបីព្បហារសោយអ គ្ន ិ គរ អកុ្េលក្ មបថ២គឺ សមផ បបោប និង អភជិ្ាវ

ទំងពីរគបបីព្បហារសោយអរេត្ត គរ ។ 

៩.ទសសន្ហេតុកតិក 

 បឋម្បទ   ទសសវន្ន្វ បហាត្ព្វ វេត្ុក្ខវ ធមាម  េភាវៈធ ៌ទំងឡាយ

មដលមានសេត្ុមដលគបបីព្បហារសោយសសាតាបត្តិ គរ ។ 

 ទុតិយបទ ភាេនាយវបហាត្ព្វ វេត្ុក្ខវ ធមាម វេភាវៈធ ៌ទំងឡាយ

មដលមានសេត្ុមដលគបបីព្បហារអរយិ គរថាន ក់្សលើ៣ ។ 
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 តតិយបទ វន្េវទសសវន្ន្វន្វភាេនាយវបហាត្ព្វ វេត្ុក្ខវធមាម

េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដល ិនមានសេត្ុមដលគបបីព្បហារសោយសសាតាបត្តិ គរនិង

អរយិ គរថាន ក់្សលើ៣ ។ 

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់ទិដឋគិត្វបិបយុត្តចិត្ត៤ វចិិកិ្ ឆ្ េ បយុត្តចិត្ត១ សចត្េិក្មដលព្បក្ប

២២(សវៀរ សមាេសចត្េិក្ក្នុងវចិិកិ្ ឆ្ េ បយុត្តចិត្ត១) មដលសសាតាបត្តិ គរគបបីលោះជា

េ ុសចឆទ ។ 

 ទិដឋគិត្វបិបយុត្តចិត្ត៤ សទេ ូលចិត្ត២ សចត្េិក្មដលព្បក្ប២៥ មដល ិន ំ

សៅកាន់អបាយ(អបាយគ នីយ) មដលសសាតាបត្តិ គរគបបីលោះបានសោយអាចសធាើឱ្យ

ព្សាលសេដើង(ត្នកុ្របបហាន) ។ ធ ៌ពកួ្សនោះ កាលមចក្សោយ ខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច 

សេើយ បានដល់ ខ្នធ៤ អាយត្ន២ ធាត្ុ២ េចច២ ដចូបឋ បទត្នទេេនត្ិក្ ។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់ទិដឋគិត្វបិបយុត្តចិត្ត៤ សទេ ូលចិត្ត២ សចត្េិក្មដលព្បក្ប២៥ 

េក្ទគ្ន ិ គរគបបីលោះបាន អាចសធាើឱ្យព្សាលសេដើង(ត្នកុ្របបហាន) ។ 

 ទិដឋគិត្វបិបយុត្តចិត្ត៤ មដលជាប់ទក់្ទងសោយកា រាគ សទេ ូលចិត្ត២ 

សចត្េិក្មដលព្បក្ប២៥ មដលអ គ្ន ិ គរគបបីលោះបានសោយោច់ខាត្(េ ុសចឆទ

បបហាន) ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ខ្នធ៤ 

អាយត្ន២ ធាត្ុ២ េចច២ ដចូទុត្ិយបទត្នទេេនត្ិក្ ។ 

អង្គធម៌្របស់តតិយបទ 

 បានដល់ក្ុេលចិត្ត២១ វបិាក្ចិត្ត៣៦ ក្ិរយិចិត្ត២០ សចត្េិក្មដលព្បក្ប៣៨ 

និងសមាេសចត្េិក្មដលសៅក្នុងសមាេ ូលចិត្ត២ របូ២៨ ព្ពោះនិពាា ន ។ ធ ៌ពកួ្សនោះ

កាលមចក្សោយ ខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចចសេើយ បានដល់ ខ្នធ៥ អាយត្ន១២ ធាត្ុ១៨ 

េចច៣  

 ខ្នធ៥គឺ ។ល។ 

 អាយត្ន១២គឺ ។ល។ 
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 ធាត្ុ១៨គឺ ។ល។ 

 េចច៣គឺ សលាក្ិយក្ុេលចិត្ត១៧ សលាក្ិយវបិាក្ចិត្ត៣២ ក្ិរយិចិត្ត២០ 

សចត្េិក្៣៨ និងសមាេសចត្េិក្មដលសៅក្នុងសមាេ ូលចិត្ត២ របូ២៨ ជាទុក្េេចច 

ព្ពោះនិពាា នជានិសរាធេចច អងរ គរ៨ឬ៧មដលសៅក្នុង គរចិត្ត៤ស ោះជា គរេចច រ ួជា 

េចច ៣ ។  គរចិត្តុបាទមដលសៅេល់២៩ សលចិត្តុបាទ៣៧ ជាេចចវ ុិត្តិ ត្ិក្សនោះ

ស ម្ ោះថា អាទិលទធនាមត្ិក និង ន្ិបបវទសត្ិក ។ 

អធិបាយ ទសសន្ហេតុកតិក 

 វច្ន្តថរបស់បឋម្បទ ទសសវន្ន្វបហាត្វពាវ វវេត្ុឯវត្សំវអត្ថ ីត្ិ=ទ

សសវន្ន្វ បហាត្ព្វ វេត្ុក្ខ សេត្ុមដលព្បហារសោយសសាតាបត្តិ គរមានសៅ

ធ ៌ពកួ្ស ោះ សព្ពាោះដសូ ន្ ោះ ធ ៌ពកួ្ស ោះស ម្ ោះថា ទសសវន្ន្វបហាត្ព្វ វេត្ុក្ខ 

សេចក្ដីថា ធ ៌មដលព្ពោះពទុធអងរេម ដងទុក្ក្នុងបឋ បទស ោះជាធ ៌មដលមានសេត្ុ

មដលគបបីព្បហារសោយសសាតាបត្តិ គរ ។ េព្មាប់សមាេសចត្េិក្មដលសៅក្នុង

វចិិកិ្ ឆ្ េ បយុត្តចិត្តស ោះ  ិនមានសេត្ុមដលគបបីព្បហារសោយសសាតាបត្តិ គរ 

សព្ពាោះដសូ ន្ ោះសទើបសវៀរសចញ ។  

 វច្ន្តថរបស់ទុតិយបទ ភាេនាយវ បហាត្វពាវ វ វេត្ុវ ឯវត្សំវ អត្ថ ី

ត្ិ=ភាេនាយវបហាត្ព្វ វេត្ុក្ខ សេត្ុមដលគបបីព្បហារសោយអរយិ គរថាន ក់្

សលើ៣ ធ ៌ពកួ្ស ោះ សព្ពាោះដសូ ន្ ោះ ធ ៌ពកួ្ស ោះស ម្ ោះថា ភាេនាយវ បហាត្ព្វ

វេត្ុក្ខ សេចក្ដីថា ធ ៌មដលព្ពោះពទុធអងរព្ទងេ់ម ដងក្នុងទុត្ិយបទស ោះ ជាធ ៌មដល

មានសេត្ុមដលគបបីព្បហារសោយអរយិ គរថាន ក់្សលើ៣ េព្មាប់សមាេសចត្េិក្ក្នុង

ឧទធចចេ បយុត្តចិត្តស ោះ ិនមានសេត្ុមដលគបបីព្បហារសោយអរយិ គរថាន ក់្សលើ៣ 

សព្ពាោះដសូ ន្ ោះសទើបសវៀរសចញ ។ 

 វច្ន្តថរបស់តតិយបទ វន្េវ ទសសវន្ន្វ ន្វ ភាេនាយវ បហាត្វពាវ វ

វេត្ុវ ឯវត្សំវ អត្ថ ីត្ិ=វន្េវទសសវន្ន្វន្វភាេនាយវបហាត្ព្វ វេត្កុ្ខវ
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សេត្ុមដលគបបីព្បហារសោយសសាតាបត្តិ គរនិងអរយិ គរថាន ក់្សលើ៣ ិនមានដល់ធ ៌

ពកួ្ស ោះ សព្ពាោះដសូ ន្ ោះ ធ ៌ពកួ្ស ោះស ម្ ោះថា វន្េវទសសវន្ន្វភាេនាយវបហាត្

ព្វ វេត្ុក្ខ សេចក្ដីថា ធ ៌មដលព្ពោះពទុធអងរេម ដងក្នុងត្ត្ិយបទស ោះ ជាធ ៌មដល

 ិនមានសេត្ ុ មដលគបបីព្បហារសោយសសាតាបត្តិ គរនិងអរយិ គរខាងសលើ៣ 

េព្មាប់សមាេសចត្េិក្ក្នុងសមាេ ូលចិត្ត២ស ោះ  ិនមានសេត្ុមដលគបបីព្បហារ

សោយសសាតាបត្តិ គរនិងអរយិ គរខាងសលើ៣ សទើបេសគ រ្ ោះចូលក្នុងបទសនោះ ។ 

១០.អាច្យោម្ិតិក 

 បឋម្បទ   អាចយគាមិវនាវ ធមាម វ េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលជាសេត្ុឱ្យ

ដល់ចុត្ិនិងបដេិនធិ ។ 

 ទុតិយបទ  អបចយគាមិវនាវធមាម វេភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលជាសេត្ុឱ្យ

ដល់ព្ពោះនិពាា ន ។ 

 តតិយបទ វន្វាចយគាមិនាបចយគាមិវនាវ ធមាម  េភាវៈធ ៌

ទំងឡាយមដល ិនជាសេត្ុឱ្យដល់ចុត្ិនិងបដេិនធិនិងព្ពោះនិពាា ន ។  

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់អកុ្េលចិត្ត១២ សលាក្ិយក្ុេលចិត្ត១៧ សចត្េិក្មដលព្បក្ប៥២ ។ 

ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយ ខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយបានដល់ខ្នធ៤ អាយត្ន២ 

ធាត្ុ២ េចច២ ។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់ គរចិត្ត៤ សចត្េិក្មដលព្បក្ប៣៦ ។ ធ ៌ពកួ្សនោះ កាលមចក្សោយ ខ្នធ 

អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ខ្នធ៤ អាយត្ន២ ធាត្ុ២ េចច១ ។ 

 េចច១គឺ  គរអងរ៨ឬ៧ក្នុង គរចិត្ត៤ជា  គរេចច ។  គរចិត្តុបាទមដលសៅេល់

២៩ ជាេចចវ ុិត្តិ ។ 
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អង្គធម៌្របស់តតិយបទ 

 បានដល់វបិាក្ចិត្ត៣៦ ក្ិរិយចិត្ត២០ សចត្េិក្មដលព្បក្ប៣៨ របូ២៨ ព្ពោះ

និពាា ន ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយ ខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ខ្នធ៥ 

អាយត្ន១២ ធាត្ុ១៨ េចច២  

 េចច២គឺ សលាក្ិយវបិាក្ចិត្ត៣២ ក្ិរយិចិត្ត២០ សចត្េិក្៣៥(សវៀរ វរីត្ិ) របូ២៨ 

ជា ទុក្េេចច ព្ពោះនិពាា នជានិសរាធេចច រ ួជា េចច ២ ។ សលចិត្តុបាទ៣៧ ជាេចចវ ុិត្តិ 

។ ត្ិក្សនោះស ម្ ោះថា អាទលិទធនាមត្ិក និង ន្ិបបវទសត្ិក ។ 

អធិបាយ អាច្យោម្ិតិក 

វច្ន្តថន្ិង្អភិហធយយ សដម្ដង្ហសច្កដីរបស់សរេនិ្ង្អង្គធម៌្កនុង្បឋម្បទ 

 កមម កិវលវសេិវអាចយិត្ីត្ិ=អាចវោវបដ្សិន្ធ ិចុត្ិគត្ិបបត្តត នំ្វ ឯ

ត្ំវនាម ំេងារវដដទុក្េណាមដលក្ មក្ិសលេទំងឡាយសាងស ើង សេត្ុស ោះេងារ

វដដទុក្េស ោះស ម្ ោះថា អាចយ អងរធ ៌បានដល់បដេិនធិចិត្តនិងក្ មជារបូ ។ ពាក្យថា វលិ

វល់ក្នុងវដដទុក្េសោយអំណាចការសក្ើត្សាល ប់ អាចយំវគាវមន្ដ ីត្ិ=អាចយគាមិវនាវ

សាសេកុសោកុសោន្ំវឯត្ំវអធិេចន្ំ េភាវៈធ ៌ពកួ្ណារម ងញុំងេត្ាឱ្យ

បដេិនធិនិងចុត្ិសេត្ុស ោះេភាវៈធ ៌ពកួ្ស ោះស ម្ ោះថា អាចយគាមិ អងរធ ៌បាន

ដល់អកុ្េលចិត្ត១២ សលាក្ិយក្ុេលចិត្ត១៧ សចត្េិក្មដលព្បក្ប៥២ ។ ពាក្យថា 

អាចយគាមិ ជាស ម្ ោះរបេ់ក្ុេលនិងអកុ្េលមដលជាអារ ម ៍របេ់អាេវៈ ។ 

      វច្ន្តថន្ិង្អភិហធយយ សដម្ដង្ហសច្កដីរបស់សរេនិ្ង្អង្គធម៌្កនុង្ទុតិយបទ 

 អវបត្ំវចោត្ិវអបចវោ ធ មជាត្ិមដលសតុ្្ក្បដេិនធិនិងចុត្ិស ម្ ោះថា 

អបចយ (បានដល់ព្ពោះនិពាា ន ) ។ អបចយំវគចឆន្ដ ីត្ិ=អបចយគាមិវនាវអរិយម

គាា ន្វមត្ំវ អធិេចនំ្ េភាវៈធ ៌ណារម ងដល់ព្ពោះនិពាា នមដលព្បាេ្ក្វដដទុក្េគឺ

ការសក្ើត្ ្េ់ ឈឺ សាល ប់ ស ោះ េភាវៈធ ៌ស ោះស ម្ ោះថា អបចយគាមិ (បានដល់
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 គរចិត្ត៤ សចត្េិក្មដលព្បក្ប៣៦) ។ ពាក្យថា អបចយគាមិ សនោះជាស ម្ ោះរបេ់

អរយិ គរ៨ សេចក្ដីថា េភាវៈធ ៌មដលជាសេត្ុឱ្យដល់ព្ពោះនិពាា នស ោះ ិនម នមាន

មត្ចសំពាោះសលាកុ្ត្តរក្ុេល សព្ពាោះសលាកិ្យក្ុេលក៏្ជាសេត្ុឱ្យដល់ព្ពោះនិពាា នបានដចូ

គ្នន  មត្ជាសេត្ុឆ្លា យនិង ិនពិត្ព្បាក្ដ េព្មាប់ គរ៤ស ោះជាសេត្ុជតិ្និងពិត្ព្បាក្ដ ។ 

ក្នុងបទសនោះព្ពោះពទុធអងរព្ទងេំ់សៅយក្ធ ៌មដលឱ្យដល់ព្ពោះនិពាា នមដលជាសេត្ុជតិ្និង

ពិត្ព្បាក្ដស ោះ សព្ពាោះដសូ ន្ ោះអងរធ ៌សទើបបានដល់ គរចិត្ត៤ និងសចត្េិក្មដលព្បក្ប

ប៉ែុសណាណ ោះ ។ េព្មាប់ត្ត្ិយបទស ោះព្ពោះមានព្ពោះភាគព្ទងេ់ម ដងសោយអាចត្នសេចក្ដី

ជាបដបិក្េដល់បទទំងពីរ ។ 

១១.ហសកេតិក 

 បឋម្បទ   វសក្ខខ វធមាម វេភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលជារបេ់សេក្េបុគរល៧ឬ

មដលមានស ម្ ោះថាសេក្េធ ៌ ។ 

 ទុតិយបទ  អវសក្ខខ វ ធមាម  េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលជារបេ់អសេក្េ

បុគរលឬមដលមានស ម្ ោះថាអសេក្េធ ៌ ។ 

 តតិយបទ វន្េវ វសក្ខខ វ វនាវសក្ខខ វធមាម  េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដល ិន

ម នជារបេ់សេក្េបុគរល៧និងអសេក្េបុគរលឬមដល ិនម នស ម្ ោះថា សេក្េធ ៌និង

អសេក្េធ ៌ ។ 

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់សលាក្ុត្តរចិត្ត៧(សវៀរអរេត្តសលចិត្ត១) សចត្េិក្៣៦ ។ ធ ៌ពកួ្សនោះ 

កាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ខ្នធ៤ អាយត្ន២ ធាត្ុ២ និង

េចច១  
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អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់អរេត្តសលចិត្ត១ សចត្េិក្៣៦ ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ 

អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ខ្នធ៤ អាយត្ន២ ធាត្ុ២ េចច១  

 ខ្នធ៤គឺ   ក្េនធ៤ 

 អាយត្ន២គឺ   យត្ននិងធមាម យត្ន 

 ធាត្ុ២គឺ  ស វញិ្ញា  ធាត្ុ និង ធ មធាត្ុ 

 សលចិត្តុបាទ៣៧ជា េចចវ ុិត្តិ ។ 

អង្គធម៌្របស់តតិយបទ 

 បានដល់សលាក្ិយចិត្ត៨១ សចត្េិក្៥២ របូ២៨ ព្ពោះនិពាា ន ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាល

មចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចចសេើយ បានដល់ខ្នធ៥ អាយត្ន១២ ធាត្ុ១៨ េចច៣  

 េចច៣គឺ សលាក្ិយចិត្ត៨១ សចត្េិក្៥១(សវៀរ សលាភ) របូ២៨ជាទុក្េេចច សលាភ

សចត្េិក្ជាេ ុទយេចច ព្ពោះនិពាា នជានិសរាធេចច រ ួជា េចច ៣ ។ ត្ិក្ សនោះស ម្ ោះថា 

អាទិលទធនាមត្ិកនិងស ម្ ោះថាន្ិបបវទសត្ិក ។ 

អធិបាយ ហសកេតិក 

 វច្ន្តថរបស់បឋម្បទ ត្ីសុវសិក្ខខ សុវជ្ជត្តត្ិ=វសក្ខខ  បុគរលពកួ្

ណាមដលក្ពំងុបដបិត្តិក្នុងេិកាេ ៣ សព្ពាោះដសូ ន្ ោះបុគរលពកួ្ស ោះស ម្ ោះថា វសកខ  (បាន

ដល់ព្ពោះសេក្េបុគរល៧) ។  

 អបរិវោសិត្សិកខត្តត វ សយវមេវ សិកខ ន្ដ ីត្ិវ ប=ិវសក្ខខ  បុគរលពកួ្ណា

រម ងបដបិត្តិធ ៌មដលខ្លួនបដបិត្តិខាងសដើ  សព្ពាោះមានការបត្ិបត្តិសៅ ិនទន់ចប់ 

សព្ពាោះដសូ ន្ ោះបុគរលពកួ្ស ោះស ម្ ោះថា វសកខ  (បានដល់ព្ពោះសេក្េបុគរល៧) ។ សត្តន្ន ំ 

វសក្ខខ ន្ំវ ឯវត្ត្វិ បិ=វសក្ខខ  ធ ៌ពកួ្ណាជារបេ់សេក្េបុគរល៧េូ បីសព្ពាោះសេត្ុ

ស ោះ ធ ៌ពកួ្ស ោះស ម្ ោះថា វសកខ វ(បានដល់សលាក្ុត្តរចិត្ត៧ សវៀរអរេត្តសលចិត្ត១) ។ 
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 វច្ន្តថរបស់ទុតិយបទ  ឧបរិសិកខ ិត្ពាវ វ វ ភាេវត្តវ វ ន្វ វ វសក្ខខ ត្ិ=វវវវវវវវវវ

អវសក្ខខ  បុគរលពកួ្ណា ិនម នសេក្េបុគរល សព្ពាោះ ិនមានធ ៌មដលព្ត្វូបដបិត្តិ

ត្សៅ សព្ពាោះដសូ ន្ ោះបុគរលពកួ្ស ោះស ម្ ោះថា អវសកខ  (បានដល់អរេត្តសលបុគរល) ។វ

េុឌ្ឍិបត្ត្តត វ វាវ វសក្ខខ ត្ិបិវ អវសក្ខខ  បុគរលមដលក្ពំងុបដបិត្តិក្នុងេិកាេ ៣ ពកួ្

ស ោះដល់សេចក្ដីចសព្ ើនសេើយគឺបដបិត្តិដល់ទីបំសតុ្សេើយ សព្ពាោះដសូ ន្ ោះ បុគរលពកួ្

ស ោះស ម្ ោះថា អវសកខ  ។ អរេត្ត នលធមាម ន្ំវឯត្វំអធិេចនំ្ ពាក្យថា អវសកខ

សនោះជាស ម្ ោះត្នធ ៌គឺអរេត្តសល េេិត្ុបាទចិត្ត១  ហាក្ិរយិចិត្ត៨  េគរត្ចិត្ត៩ 

រ ួចិត្ត១៨ដងួសនោះ សក្ើត្ស ើងចសំពាោះព្ពោះអរេនដក៏្ពិត្ មត្ចិត្ត១៨ដងួសនោះ  ិនស ម្ ោះថា 

អវសកខ ធម៌ ។ ក្នងុបទសនោះព្ពោះពទុធអងរេំសៅយក្ធ ៌មដលស ម្ ោះថា អវសកខ  សោយ

ចសំពាោះ បានដល់អរេត្តសល សព្ពាោះដសូ ន្ ោះចិត្ត១៨ដងួស ោះ សទើប ិនេសគ រ្ ោះចូលក្នុង

ទុត្ិយបទសនោះ ។ េព្មាប់ត្ត្ិយបទស ោះ ព្ពោះមានព្ពោះភាគព្ទងេ់ម ដងសោយសេចក្ដី

បដបិក្េដល់បទទំងពីរ ។ 

១២.បរិតតតិក 

 បឋម្បទ   បរិត្តត វធមាម  េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលមានអានភុាពត្ិច 

 ទុតិយបទ  មេគាត្ត ធមាម  េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលចូលដល់សេចក្ដី

ព្បសេើរឬមដល្នលាភីបុគរលអនក្ព្បសេើរទំងឡាយចូលដល់បាន  

 តតិយបទ អបបមាណាវ ធមាម វ េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលបដបិក្េដល់

ក្ិសលេមានរាគជាសដើ  មដលរម ងសធាើឱ្យមានព្បមា  

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់កា ចិត្ត៥៤ សចត្េិក្៥២ របូ២៨ ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ 

អាយត្ន ធាត្ុ េចចសេើយ បានដល់ ។ល។ 

 

 



78 

 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់ េគរត្ចិត្ត២៧ សចត្េិក្៣៥  ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយ

ត្ន ធាត្ុ េចចសេើយ បានដល់ ។ល។ 

អង្គធម៌្របស់តតិយបទ 

 បានដល់សលាក្ុត្តរចិត្ត៨ សចត្េិក្៣៦ ព្ពោះនិពាា ន ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយ 

ខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចចសេើយ បានដល់។ល។ ត្ិក្ សនោះស ម្ ោះថា អាទិលទធនាមត្កិ 

និង ន្ិបបវទសត្ិក ។ 

អធិបាយ បរិតតតិក 

 បឋម្បទ    សមវនាដ វខណឌ តិ្ត្តត វអបបមត្ត កំវបរិត្ត ន្ដ ិវេុចច ត្ិវបរិត្ត ំវវគាម

យបិណឌ ន្ដ ិអាទីសុេិយវឥវមបិវអបានុ្ភាេត្តយវបរិត្តត យវេិោត្ិ=បរិត្តត វ

ក្ខមាេចរធមាម ន្វមត្ំវអធិេចនំ្ វត្ថុមដលមានព្បមា ត្ិចត្ួចស ម្ ោះថា បរិត្ត  

សព្ពាោះមានចនំនួត្ិចដចូក្នុងពាក្យថា ត្ិចត្ួច ជាសដើ  េូ បីកាមាវចរធ ៌ពកួ្សនោះ ក៏្

សព្បៀបដចូវត្ថុត្ិចត្ួចសព្ពាោះមានអានភុាពត្ិច សេត្ុស ោះសទើបស ម្ ោះថា បរិត្ត  ។ ពាក្យ

ថា បរិត្ត  ជាស ម្ ោះត្នកាមាវចរធ ៌ទំងឡាយ ។ 

 ទុតិយបទ កិវលសេិកខ មភ ន្សមនាដ យវេិបុលនលត្តយវទីឃសនាដ ន្

ត្តយវចវមេនាដ ភាេំវគត្តវមេវន្ដេិវវាវឧឡារចឆន្រ េីរិយចិត្ត បវញេ េិវ

គត្តវបដ្ិបនាន ត្ិ=មេគាត្ត ធ ៌ពកួ្ណាមដលចូលដល់សេចក្ដីព្បសេើរ សព្ពាោះ

អាចព្គបេងកត់្ក្ិសលេ ួយព្បការ សព្ពាោះមានសលដទ៏ូលទំូលាយ ួយព្បការ សព្ពាោះត្

ជាប់គ្នន ជាសវលាយូរ ួយព្បការ ឬនឹងធ ៌ពកួ្ណាមដលបុគរលអនក្ដព៏្បសេើរគឺអនក្មាន

 នេៈ វរីយិ ចិត្ត និងបញ្ញា  ដសំ ើ រសៅ សព្ពាោះសេត្ុស ោះ ធ ៌ពកួ្ស ោះសទើបស ម្ ោះថា ម

េគាត្ ។  
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 តតិយបទ បមាណករាធមាម  រាគាទវោបមាណំវ នាមវ អារមមណ

វត្តវវាវសមបវោគវត្តវវាវន្ត្ថ ិវឯវត្សំវបមាណន្ដ ិ=អបបមាណាវបមាណ

សសវ ចវ បដ្ិបក្ខខ ត្ិ=អបបមាណាវ ធ ៌ទំងឡាយមានរាគជាសដើ មដលសធាើសេចក្ដី

ទប-ខ្ពេ់ សលើ-សព្កា សពក្ ស ម្ ោះថា បមា ធ ៌ ។ បមា ធ ៌ ិនមានដល់ធ ៌ពកួ្

សនោះសោយជាអារ ម ៍ឬសោយការព្បក្ប សព្ពាោះសេត្ុស ោះធ ៌ពកួ្ស ោះសទើបស ម្ ោះ

ថា អបបមា  ។ ធ ៌ពកួ្សនោះជាបដបិក្េដល់បមា ធ ៌ សព្ពាោះសេត្ុស ោះសទើបស ម្ ោះ

ថា អបបមាណវ( ជាស ម្ ោះរបេ់ព្ពោះនិពាា នឬសលាក្ុត្តរធ ៌) ។ 

១៣.បរិតាត រម្មណ្តិក 

 បឋម្បទ  បរិត្តត រមមណាវធមាម  េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមានអារ ម ៍ជាបរតិ្ត

ធ ៌មត្ ា៉ែ ង(ឯក្នដ) ឬេភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលសធាើបរិត្តធ ៌ឱ្យជាអារ ម ៍ ។ 

 ទុតិយបទ  មេគាត្តរមមណាវ ធមាម  េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមានអារ ម ៍

ជា េគរត្មត្ ា៉ែ ង(ឯក្នដ) ឬេភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលសធាើ េគរត្ធ ៌ឱ្យជា

អារ ម ៍ (អសនក្នដ) ។ 

 តតិយបទ  អបបមាណារមមណាវធមាម  េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមានអារ ម ៍

ជាអបបមា ធ ៌មត្ ា៉ែ ង(ឯក្នដ) ឬេភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលអបបមា ធ ៌ឱ្យជា

អារ ម ៍(អសនក្នដ) ។ 

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់ទាិបញ្ចវញិ្ញា  ១០   ស ធាត្ុ៣  េនដីរ ចិត្ត៣      ហាវបិាក្ចិត្ត៨ េ

េិត្ុបាទចិត្ត១ សចត្េិក្៣៣ មដលសធាើបរតិ្តធ ៌ឱ្យជាអារ ម ៍សោយពិត្ព្បាក្ដ និង

អកុ្េលចិត្ត១២  ស ទា រាវជានចិត្ត១  ហាក្ុេលចិត្ត៨  ហាក្ិរយិចិត្ត៨ អភិញ្ញា

ចិត្ត២ សចត្េិក្៥០(សវៀរ អបប ញ្ញា ) ក្នុងខ្ ៈមដលសធាើបរតិ្តធ ៌ស ោះឱ្យជាអារ ម ៍ ។ 

ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយ ខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ខ្នធ៤ អាយត្ន២ 

ធាត្ុ៨ េចច២  
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 ខ្នធ៤គឺ សចត្េិក្៥០ជា សវទ ខ្នធ េញ្ញា ខ្នធ េ េ្ រក្េនធ បរតិាត រ ម ចិត្តជា

វញិ្ញា  ក្េនធ រ ួជា ខ្នធ ៤ ។ 

 អាយត្ន២គឺ   យត្ន និង ធមាម យត្ន 

 ធាត្ុ៨គឺ បរតិាត រ ម ចិត្ត៥៦ ជាវញិ្ញា  ធាត្ុ៧ សចត្េិក្៥០ជាធ មធាត្ុ រ ួជា 

ធាត្ុ ៨ ។ 

 េចច២គឺ បរតិាត រ ម ចិត្ត៥៦ សចត្េិក្៤៩(សវៀរ សលាភ) ជាទុក្េេចច សលាភ

សចត្េិក្ជាេ ុទយេចច រ ួជា េចច ២ ។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់វញិ្ញា  ញ្ញច យត្ន្នចិត្ត៣ សនវេញ្ញា  េញ្ញា យត្ន្នចិត្ត៣ 

សចត្េិក្៣០ មដលសធាើ េគរត្ធ ៌ឱ្យជាអារ ម ៍សោយពិត្ព្បាក្ដ និងអកុ្េលចិត្ត

១២  ស ទា រាវជានចិត្ត១  ហាក្ុេលចិត្ត៨  ហាក្ិរិយចិត្ត៨ អភិញ្ញា ចិត្ត៥ សចត្េិក្

៤៧ (សវៀរ វរីត្ិ អបប ញ្ញា ) ក្នងុខ្ ៈមដលសធាើ េគរត្ធ ៌ឱ្យជាអារ ម ៍ ។ ធ ៌ពកួ្សនោះ

កាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ខ្នធ៤ អាយត្ន២ ធាត្ុ២ េចច

២  

 េចច២គឺ  េគរតារ ម ចិត្ត៣៧ សចត្េិក្៤៦ (សវៀរ សលាភ) ជាទុក្េេចច សលាភ

សចត្េិក្ជាេ ុទយេចច រ ួជា េចច ២ ។ 

អង្គធម៌្របស់តតិយបទ 

 បានដល់សលាក្ុត្តរចិត្ត៨ សចត្េិក្៣៦ មដលសធាើអបបមា ធ ៌ឱ្យជាអារ ម ៍

សោយពិត្ព្បាក្ដ និង ស ទា រាវជានចិត្ត១  ហាក្ុេលញ េ បយុត្តចិត្ត៤  ហា

ក្ិរយិញ េ បយុត្តចិត្ត៤ អភិញ្ញា ចិត្ត២  សចត្េិក្៣៣(សវៀរ វរីត្ិ អបប ញ្ញា ) ក្នុងខ្

 ៈមដលសធាើអបបមា ធ ៌ឱ្យជាអារ ម ៍ ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយ

ត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ខ្នធ៤ អាយត្ន២ ធាត្ុ២ េចច២  

 េចច២គឺ សលាក្ិយអបបមាណារ ម ៍ចិត្ត១១ សចត្េិក្៣៣ ជាទុក្េេចច អងរ គរ

៨ឬ៧មដលក្នុង គរចិត្ត៤ជា គរេចច រ ួជា េចច ២ ។  គរចិត្តុបាទមដលសៅេល់២៩ 

សលចិត្តុបាទ៣៧ជា េចចវ ុិត្តិ  របូាវចរចិត្ត១៥(សវៀរ អភិញ្ញា ) អាកាសានញ្ញច យត្ន
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្នចិត្ត៣ អាក្ិញ្ចញ្ញា យត្ន្នចិត្ត៣ សចត្េិក្៣៥ មដលសធាើបញ្ាត្តិធ ៌ឱ្យជា

អារ ម ៍សោយពិត្ព្បាក្ដ និងអកុ្េលចិត្ត១២  ស ទា រាវជានចិត្ត១  ហាក្ុេលចិត្ត

៨  ហាក្ិរយិចិត្ត៨ អភិញ្ញា ចិត្ត២ សចត្េិក្៤៩(សវៀរ វរីត្ិ) ក្នុងខ្ ៈមដលសធាើបញ្ាត្តិ

ធ ៌ឱ្យជាអារ ម ៍ របូ២៨ ព្ពោះនិពាា នជាត្ិក្វ ុិត្តិ ។ 

វច្ន្តថកនុង្បរិតាត រម្មណ្តិក 

 បឋម្បទ  បរិត្ត ំវ អារមមណំវ ឯវត្សន្ដ ិ=បរិត្តត រមមណា អារ ម ៍គឺបរតិ្តធ ៌

មានដល់ធ ៌ពកួ្ស ោះ សព្ពាោះសេត្ុស ោះ ធ ៌ពកួ្ស ោះស ម្ ោះថា បរិត្តត រមមណ  

 ទុតិយបទ មេគាត្ំវអារមមណំវឯវត្សន្ដ ិ=មេគាត្តរមមណា អារ ម ៍គឺ

 េគរត្ធ ៌មានដល់ធ ៌ពកួ្ស ោះ សព្ពាោះដសូ ន្ ោះធ ៌ពកួ្ស ោះស ម្ ោះថា  េគរតារ ម  

 តតិយបទ អបបមាណវំ អារមមណំវ ឯវត្សន្ដ =ិអបបមាណារមមណា

អារ ម ៍គឺអបបមា ធ ៌មានដល់ធ ៌ពកួ្ស ោះ សព្ពាោះដសូ ន្ ោះ ធ ៌ពកួ្ស ោះ ស ម្ ោះថា 

អបបមាណារមមណ ។ 

១៤.េីន្តិក 

 បឋម្បទ េីនាវធមាម វេភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលអាព្ក្ក់្ មដលលា ក្ 

 ទុតិយបទ មជ្ឈិមា ធមាម  េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលយ៉ែ ងក្ណាដ ល ឬេភា

វៈធ ៌ទំងឡាយមដលព្បព្ពឹត្តសៅក្នុងរវ្ហងធ ៌មដលលា ក្និងព្ប ីត្ 

 តតិយបទ បណីត្តវ ធមាម  េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលព្បសេើរឬមដល

ព្ប ីត្ 

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់អកុ្េលចិត្ត១២ សចត្េិក្២៧ ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយ

ត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ខ្នធ៤ អាយត្ន២ ធាត្ុ២ េចច២  
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អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់សលាក្ិយក្ុេលចិត្ត១៧ សលាក្ិយវបិាក្ចិត្ត៣២ ក្ិរយិចិត្ត២០ 

សចត្េិក្៣៨ របូ២៨ ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ 

បានដល់ ខ្នធ៥ អាយត្ន១២ ធាត្ុ១៨ េចច១ 

អង្គធម៌្របស់តតិយបទ 

 បានដល់សលាក្ុត្តរចិត្ត៨ សចត្េិក្៣៦ ព្ពោះនិពាា ន ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយ

ខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ខ្នធ៤ អាយត្ន២ ធាត្ុ២ េចច២ ត្ិក្សនោះស ម្ ោះ

ថា អាទិលទធនាមត្ិក នងិស ម្ ោះថា ន្ិបបវទសត្កិ ។ 

អធិបាយ េីន្តិក 

 បឋម្បទ េីនាត្ិ=ោមក្ខវ វអកុសោវធមាម វពាកយថាវេីនា មាន

សេចក្ដីថា លា ក្ បានដល់អកុ្េលធ ៌ ។ 

 ទុតិយបទ េីន្បណីត្ំវមវជ្ឈវភាេត្ិ=មជ្ឈិមាវអេវសសាវវត្ភូមិក្ខវ

ធមាម  ធ ៌មដលសៅក្នុងរវ្ហងត្នធ ៌មដលជាលា ក្និងព្ប ីត្ សព្ពាោះសេត្ុស ោះ

ស ម្ ោះថា មជ្ឈិមា បានដល់ធ ៌មដលព្បព្ពត្តសៅក្នុងភូ ិ៣ មដលេល់ពីអកុ្េលធ ៌ 

។ 

 តតិយបទ ឧត្តមវដ្ឋ ន្វ អត្ត បបកវដ្ឋ ន្វ ចវ បណីត្តវ វោកុត្ត រាវ ធមាម

 ធ ៌មដលស ម្ ោះថា ប ីត្ សព្ពាោះអត្ថថា ខ្ពងខ់្ពេ់ សព្ពាោះអត្ថថា  ិនដងឹម អត្(គឺ

 ិនធញុ) បានដល់សលាក្ុត្តរធ ៌ ។ 

១៥.មិ្ច្ឆតតតិក 

 បឋម្បទ មិចឆត្ត ន្ិយត្តវ ធមាម  េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលមានេភាវៈជា

សេចក្ដីអាព្ក្ក់្និងឱ្យសលជាពិត្ព្បាក្ដក្នុងលោំប់ត្នចុត្ិ  

 ទុតិយបទ សមម ត្ត ន្ិយត្តវធមាម  េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលជាសេចក្ដីលអនិង

ឱ្យសលជាពិត្ព្បាក្ដតា លោំប់ត្នខ្លួន  
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 តតិយបទ អន្ិយត្តវ ធមាម វ េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលមានេភាព ិនពិត្

ព្បាក្ដសោយអាការៈទំងពីរយ៉ែ ងស ោះឯង  

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់ជវនដងួទី៧របេ់ទិដឋគិត្េ បយុត្តចិត្ត៤ មដលសក្ើត្ស ើងសោយ

អំណាចត្ននិយត្ ិ ឆ្ ទិដឋកិ្ ម សចត្េិក្មដលព្បក្ប២១ និងជវនដងួទី៧របេ់

សទេ ូលចិត្ត២ មដលសក្ើត្ស ើងសោយអំណាចត្នបញ្ញច ននដរយិក្ មគឺ មាត្ុឃាត្វ

បិត្ុឃាត្វអរេន្ដឃាត្វវោេិត្ុបាទវសង្ឃវភទ សចត្េិក្មដលព្បក្ប២២ 

។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចចសេើយ បានដល់ខ្នធ៤ អាយយត្

ន២ ធាត្ុ២ េចច២ 

 ខ្នធ៤គឺ សចត្េិក្២៥ជា សវទ ខ្នធ េញ្ញា ខ្នធ េ េ្ រក្េនធ អកុ្េលចិត្ត៦ជា

វញិ្ញា  ក្េនធ រ ួជា ខ្នធ ៤ ។ 

 អាយត្ន២គឺ   យត្ន និង ធមាម យត្ន 

 ធាត្ុ២គឺ  ស វញិ្ញា  ធាត្ុ និង ធ មធាត្ុ 

 េចច២គឺ អកុ្េលចិត្ត៦ សចត្េិក្២៤(សវៀរ សលាភ) ជាទុក្េេចច សលាភសចត្េិក្

ជាេ ុទយេចច រ ួជា េចច ២ ។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់ គរចិត្ត៤ សចត្េិក្៣៦ ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន 

ធាត្ុ េចចសេើយ បានដល់ខ្នធ៤ អាយត្ន២ ធាត្ុ២ េចច១ 

 េចច១គឺ អងរ គរ៨ឬ៧ក្នុង គរចិត្ត៤ជា គរេចច ។ 

អង្គធម៌្របស់តតិយបទ 

 បានដល់អកុ្េលចិត្ត១២(សវៀរ ជវនដងួទី៧របេ់ទិដឋគិត្េ បយុត្តចិត្ត៤ មដល

សក្ើត្ស ើងសោយអំណាចត្ននិយត្ ិ ឆ្ ទិដឋកិ្ ម និងជវនដងួទី៧របេ់សទេ ូលចិត្ត២

មដលសក្ើត្សោយអំណាចត្នបញ្ញច ននដរយិក្ មគឺ មាត្ុឃាត្ បិត្ុឃាត្ អរេនដឃាត្ សលា

េិត្ុបាទ េងឃសភទ) សលាក្ិយក្ុេលចិត្ត១៣ វបិាក្ចិត្ត៣៦ ក្ិរយិចិត្ត២០ សចត្េិក្
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៥២ របូ២៨ ព្ពោះនិពាា ន ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចចសេើយ 

បានដល់ខ្នធ៥ អាយត្ន១២ ធាត្ុ១៨ េចច៣  

 េចច៣គឺ អកុ្េលចិត្ត១២ សលាក្ិយក្ុេលចិត្ត១៧ សលាក្ិយវបិាក្ចិត្ត៣២ 

ក្ិរយិចិត្ត២០ សចត្េិក្៥១(សរៀរ សលាភ) របូ២៨  ជាទុក្េេចច  សលាភសចត្េិក្ជា    េ

 ុទយេចច ព្ពោះនិពាា នជានិសរាធេចច សលចិត្តុបាទ៣៧ជា េចចវ ុិត្តិ ។ ត្ិក្ សនោះស ម្ ោះ

ថា អាទិលទធនាមត្ិក នងិស ម្ ោះថា ន្ិបបវទសត្កិ ។ 

អធិបាយ មិ្ច្ឆតតតិក 

 បឋម្បទ េិត្សុោេហាវវវមវភេិសសន្ដ ីត្ិវឯេំវអាលិសិត្តបិវត្ថាវអ

ភាេវត្តវអសភុាទីសុវយេវសុភន្ដ ិវអាទិេិបរតិ្បបេត្ត ិវត្តវចវមិចាឆ សភាវា

ត្ិ=មិចឆត្តត្តវ។វវេិបាកទាវន្វសត្ិវខន្ធ វភទាន្ន្ដ រវមេវេិបាកទាន្វត្តវនិ្

យត្តវមិចឆត្តត្តវចវវត្វន្យិត្តវចាត្ិ=មិចឆត្ត ន្ិយត្ត ធ ៌ទំងឡាយមដលជាមាន

េភាពជាសេចក្ដីអាព្ក្ក់្ សព្ពាោះសេត្ុថាជាធ ៌មដលដល់េូ បីេត្ាទំងឡាយព្បាថាន

ថា ធ ៌ពកួ្សនោះ ំព្បសយជន៍និងសេចក្ដីេុខ្ឱ្យដល់សយើង ក៏្ ិនអាចនឹងេសព្ ចតា 

សេចក្ដីព្បាថាន  សព្ពាោះយល់ក្នុងវត្ថុមដលជារបេ់ ិនសាអ ត្ជាសដើ  ថាជារបេ់សាអ ត្ដចូ

សនោះជាសដើ  សព្ពាោះដសូ ន្ ោះ សទើបស ម្ ោះថា មិចឆត្ត  ។ 

 កាលសពាលសោយការឱ្យសល ធ ៌ពកួ្សនោះឱ្យសលពិត្ព្បាក្ដក្នុងលោំប់ត្នការ

អេ់ជវីតិ្ សព្ពាោះដសូ ន្ ោះស ម្ ោះថា ន្ិយត្ ។ 

 ធ ៌ពកួ្សនោះមានេភាពជាសេចក្ដីអាព្ក្ក់្ សព្ពាោះេត្ាទំងឡាយេូ បីព្បាថាន ថា 

ធ ៌ពកួ្សនោះនឹង ំព្បសយជន៍និង ំសេចក្ដីេុខ្ ក្ឱ្យសយើង ក៏្ ិនអាចឱ្យេសព្ ចបាន 

និងមានសេចក្ដីយល់ខ្ុេក្នុងវត្ថុមដល ិនសាអ ត្ជាសដើ  ថាជារបេ់សាអ ត្ជាធ ៌មដលឱ្យ

សលយ៉ែ ងពិត្ព្បាក្ដក្នុងលោំប់ត្នការអេ់ជវីតិ្ ដសូ ន្ ោះសទើបស ម្ ោះថា  ិចឆត្តនយិតា 

  ិចឆត្តនិយត្ធ ៌គឺ ធ ៌ឱ្យសលយ៉ែ ងពិត្ព្បាក្ដក្នុងលោំប់ត្នការអេ់ជវីតិ្ សពាល

សោយសា ញ្ាមាន២យ៉ែ ងគឺ ន្ិយត្មិចាឆ ទិដ្ឋ ិកមម  នងិ បញច ន្ន្ដ រិយកមម ៥យ៉ែ ង
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ណា ួយ ។ សព្ដអំពីក្ មទំងពីរសនោះសេើយ អកុ្េលក្ មដត្ទៗ ិនអាចឱ្យពិត្ព្បាក្ដ

ក្នុងលោំប់ត្នចុត្ិបានស ើយ ។ 

 ន្ិយត្មិចាឆ ទិដ្ឋ ិកមម  គឺអក្ុេលក្ មមដលមានសេចក្ដីយល់ស ើញខ្ុេ មដល

អាច ំសៅកាន់អបាយ និរយភូ ិ ពិត្ព្បាក្ដក្នុងលោំប់ត្នចុត្ិមាន៣យ៉ែ ងគឺ បានដល់ 

ន្ត្ថ ិកទិដ្ឋ ិ មានសេចក្ដីយល់ស ើញថា េត្ាទំងឡាយមដលនឹងទទួលសលសេចក្ដីលអ

និងសេចក្ដីអាព្ក្ក់្ឬសេចក្ដីេុខ្និងសេចក្ដីទុក្េជាសដើ  ក្នុងភពខាង ុខ្ ិនបានជាសល

អំពីក្ មមដលបានសធាើ មដលជាបុ យជាបាបក្នុងបចចុបបននភពសនោះ ។ អវេត្ុកទដិ្ឋ  ិ

យល់ស ើញថា ការសធាើលអ សធាើអាព្ក្ក់្ សធាើបុ យ សធាើបាប ជាសដើ មដលេត្ាទំងឡាយសធាើ

សេើយក្នុងបចចុបបននភពសនោះជាសេត្ុឱ្យត្ជាប់ជាបុ យនិងបាបត្សៅក្នុងភពខាង ុខ្ ។ 

អកិរិយទិដ្ឋ ិ យល់ស ើញថា ការសធាើរបេ់េត្ាទំងឡាយ េូ បីការសធាើលអ ក៏្ ិនស ម្ ោះ

ថាជា បុ យ ការសធាើអាព្ក្ក់្ក៏្ ិនស ម្ ោះថាជា បាប ការសធាើពកួ្ស ោះរម ងព្បព្ពឹត្តសៅ

តា ធ មតាគឺ រម ងអេ់ព្ត្ឹ ការសធាើស ោះ ។ 

 បញច ន្ន្ដ រិយកមម  គឺអក្ុេលក្ ម៥យ៉ែ ងមដល ំសៅកាន់និរយភូ ិក្នុង

លោំប់ត្នចុត្ិ ៥យ៉ែ ងស ោះបានដល់ មាត្ុឃាត្វបិត្ុឃាត្វអរេន្ដឃាត្វ វោ

េិត្ុបាទវ សង្ឃវភទ ក្នុងក្ មទំង២យ៉ែ ងស ោះកាលសពាលសោយព្បសភទមាន៨

យ៉ែ ងជា ួយគ្នន បុគរលមដលបានព្បព្ពឹត្តសលមើេក្ មទំង៨យ៉ែ ងសនោះ យ៉ែ ងណា ួយក៏្

សោយ កាលអេ់ជវីតិ្សេើយនឹងសៅទទួលក្ មស ោះភាល   េូ បីអនក្ស ោះ ុនសាល ប់ បាន

សាងព្ពោះសចត្ិយខ្ពេ់ភនពំ្ពោះេុស រ ុ ៍ និងអារាធ ព្ពោះេមាម េ ពុទធជាមាច េ់ ឬព្ពោះ

បសចចក្ពទុធ ព្ពោះអគរសាវក័្ ព្ពោះ ហាសាវក័្ ព្ពោះភិក្េុសា ស រ មដលសៅក្នុងចព្ក្វ្ហ 

ទំងស ោះទំងអេ់ ក្ថាា យចត្ុបបចច័យរាល់ត្ថាៗ ព្គប់ៗអងរ ក៏្ ិនអាចជយួឱ្យសតុ្អំពី

សលក្ មសនោះ សោយសេត្ុសនោះអងរធ ៌របេ់បឋ បទ សទើបបានព្ត្ឹ មត្និយត្ ិ ឆ្ ទិដឋិ

ក្ ម និង បញ្ញច ននដរយិក្ មប៉ែុសណាណ ោះ ។ េព្មាប់អនក្មដលបានព្បព្ពឹត្តក្នលងសលមើេ

និយត្ ិ ឆ្ ទិដឋកិ្ មទំងពីរយ៉ែ ងសនោះ នរណាមដលព្បព្ពឹត្តក្នលងយ៉ែ ងណា ួយឬទំងបី

យ៉ែ ង ការឱ្យសលរបេ់ក្ មពកួ្ស ោះឯងរម ងសេមើរគ្នន   ិនថាក្ មណា ួយនឹងមាន      ឱ្
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កាេឱ្យសល ុនគ្នន  មត្ព្បការណាចមំ ក្មដលអនក្ព្បព្ពឹត្តសលមើេបញ្ញច ននដរយិក្ ម

ទំង៥យ៉ែ ងស ោះ ក្ មយ៉ែ ងណា ួយឱ្យសលសេើយ ក្ មមដលសៅេល់ដត្ទៗជា

អសហាេិក្ មសៅ ។ មត្យ៉ែ ងណាក៏្សោយបញ្ញច ននដរយិក្ មមដលសៅេល់ជា

អសហាេិក្ មពកួ្ស ោះ នឹងេសគ រ្ ោះចូលជាអងរធ ៌របេ់ត្ត្ិយបទ ិនបាន ព្ត្វូជាអងរ

ធ ៌របេ់បឋ បទស ោះឯង។សព្ពាោះការឱ្យសលរបេ់បញ្ញច ននដរយិក្ មជាអសហាេិក្ ម 

កាលឱ្យសលព្ត្វូឱ្យក្នុងលោំប់ត្នចុត្ិភពស ោះ និងឱ្យក្នុងកាលដត្ទៗ ិនបាន ។  

 អនក្ព្បព្ពឹត្តក្នលងបញ្ញច ននដរិយក្ មទំង៥យ៉ែ ងស ោះ េងឃសភទក្ មជាក្ មមដល

ឱ្យសល ក្ មដត្ទៗនិងអសហាេិក្ ម ។ អនក្មដលព្បព្ពឹត្តក្នលងេងឃសភទក្ មស ោះព្ត្វូ

ព្បក្បសោយអងរ៣យ៉ែ ងគឺ ១.អនកញុោះញង្់វនាោះប្ត្ូេជ្ជភិកខុ វ ២.គណៈសង្ឃ

ចដ្លប្ត្ូេញុោះញង្់ឱយចបកគាន វនាោះប្ត្ូេជ្ជភិកខុ សង្ឃវ ៣.ភិកខុ សង្ឃវនាោះ

បាន្ចបកគាន វរេូត្ដ្លម់ិន្ប្ព្មវធវ ើឧវបាសថកមម រួមគាន  ។ កាលព្គប់អងរ៣

យ៉ែ ងសនោះ សទើបេសព្ ចជាេងឃសភទក្ ម ។ េងឃសភទក្ មមដលសពាល ក្សនោះរម ងឱ្យ

សលយ៉ែ ងពិត្ព្បាក្ដក្នុងលោំប់ត្នចុត្ិមត្យ៉ែ ងណាក៏្សោយ ការសធាើេងឃសភទក្ ម សបើ

 ិនព្គប់អងរទំង៣យ៉ែ ងសនោះក៏្រម ងជាអកុ្េលក្ មធាន់ សបើ ិនព្គប់អងរទំង៣សេើយ

ក៏្អាចឱ្យសលយ៉ែ ងពិត្ព្បាក្ដក្នុងលោំប់ត្នចុត្ិប៉ែុសណាណ ោះ មដលនឹងឱ្យសលកាលណា

េសព្ ចមត្ឱ្កាេ សបើអនក្មាន ក់្ ិនបានសធាើេងឃសភទក្ ម សធាើមត្ក្ ម៤យ៉ែ ងមដលសៅ

េល់ស ោះ វោេិត្ុបាទ និង ំសៅកាន់និរយភូ ិតា លោំប់ត្នចុត្ិ សបើវោេិ

ត្ុបាទកមមមានមត្ក្ មមដលសៅេល់៣ អរេន្ដឃាត្កមម នឹង ំសៅកាន់នរិយ

ភូ ិក្នុងលោំប់ត្នចុត្ិ សបើមានមត្ក្ មទំង២គឺ មាត្ុឃាត្វបិត្ុឃាត្សេើយ ក្ មនងឹ

ជាមសនក្ឱ្យសលរម ងឱ្យសលសេើយ មត្មាតាឬបិតាជាអនក្មានេីលខ្ពេ់ជាងគ្នន  សបើ

មាតាមានេីលឯបិតា ិនមានេីល មាត្ុឃាត្ក្ មរម ងមានឱ្កាេឱ្យសល សបើបិតា

មានេីលឯមាតា ិនមានេីល បិត្ុឃាត្កមម រម ងមានឱ្កាេឱ្យសល មត្សបើមាតា

និងបិតាមានេីលសេមើរគ្នន ឬ ិនមានេីលសេមើរគ្នន  មាត្ុឃាត្កមមជាមសនក្ឱ្យសលក្នុង

លោំប់ត្នចុត្ិ ។ សបើអនក្មដលព្បព្ពឹត្តក្នលងសលមើលនិយត្ ិ ឆ្ ទិដឋកិ្ មនិងបញ្ញច ននដរយិ
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ក្ មទំងពីរយ៉ែ ងស ោះសេើយ ន្ិយត្មិចាឆ ទិដ្ឋ ិកមមជាមសនក្មានឱ្កាេឱ្យសលក្នុង

លោំប់ត្នចុត្ិ និយត្ ិ ឆ្ ទិដឋកិ្ មស ោះអងរធ ៌បានដល់ទិដឋគិត្េ បយុត្តចិត្ត៤ 

សចត្េិក្មដលព្បក្ប២១ ។ បញច ន្ន្ដ រិយកមម ស ោះអងរធ ៌បានដល់សទេ ូលចិត្ត

២ សចត្េិក្មដលព្បក្ប២២ មដលសពាលក្នុងបឋ បទថា អងរធ ៌បានដល់ ជវនដងួទី៧

សោយចសំពាោះប៉ែុសណាណ ោះ ក៏្សព្ពាោះថាជវនតាំងមត្ដងួទី១-៦  ិនមានឱ្កាេឱ្យសលក្នុង

លោំប់ត្នចុត្ិ ជវនដងួទី៧ ួយដងួប៉ែុសណាណ ោះជាអនក្ឱ្យសលក្នុងលោំប់ត្នចុត្ិ ។  

 ទុតិយបទ សមមត្តត វចវ វត្វន្ិយត្តវអន្ន្ដ រាវមេវនលទាន្ន្ិយវមនា

ត្ិ=សមម ត្ត ន្ិយត្ត ធ ៌ពកួ្ណាមានេភាពជាសេចក្ដីលអសោយមានសេចក្ដីសេុយគ្នន

ដចូមដលបានសពាលសេើយក្នុងបឋ បទដសូ ន្ ោះ ធ ៌ពកួ្ស ោះស ម្ ោះថា សមម ត្ត  ។ ធ ៌

ពកួ្សនោះមានេភាពជាសេចក្ដីលអឱ្យសលយ៉ែ ងពិត្ព្បាក្ដក្នុងលោំប់ត្នខ្លួន សព្ពាោះដសូ ន្ ោះ 

សទើបស ម្ ោះថា សមម ត្ត ន្ិយត្ត ។ 

 សមម ត្ត ន្ិយត្ធម៌ ធ ៌មដលមានេភាពជាសេចក្ដីលអនិងឱ្យសលយ៉ែ ងពិត្

ព្បាក្ដក្នុងលោំប់ត្នខ្លួនស ោះមានមត្ គរចិត្ត៤ សចត្េិក្មដលព្បក្ប៣៦ប៉ែុសណាណ ោះ  គរ

ចិត្ត៤ សចត្េិក្មដលព្បក្បសនោះរម ងឱ្យសលសក្ើត្ស ើងក្នុងលោំប់ត្នខ្លួន បានដល់សល

ចិត្ត៤ស ោះឯង ចមំ ក្សលាក្ិយក្ុេលជាធ ៌មដលមានេភាពជាសេចក្ដីលអនិងឱ្យ

សលបានទំងក្នុងភពសនោះនិងភពខាង ុខ្ មត្ការឱ្យសលស ោះ ិនពិត្ព្បាក្ដនិងព្បព្ពឹត្ត

សៅកាលសសេងគ្នន  ិនអាចឱ្យសលក្នុងលោំប់ត្នខ្លួនបាន សទើប ិនជាអងរធ ៌របេ់ទុត្ិយ

បទ ។ 

 តតិយបទ ឧភយថាបិវ ន្វ ន្ិយត្តត្ិ=អន្ិយត្តវ ធ ៌ពកួ្ណាមដលមាន

េភាពឱ្យសល ិនពិត្ព្បាក្ដសោយអាការៈទំងពីរយ៉ែ ងស ោះ សព្ពាោះដសូ ន្ ោះ ធ ៌ពកួ្

ស ោះស ម្ ោះថា អន្ិយត្ត ។ 
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១៦.ម្ោគ រម្មណ្តិក 

 បឋម្បទ   មគាា រមមណា ធមាម  េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលមានអារ ម ៍ជា

 គរមត្ ា៉ែ ង ឬេភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលសធាើ គរឱ្យជាអារ ម ៍ 

 ទុតិយបទ មគា វេត្ុក្ខវធមាម វេភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលមានសេត្ុគឺអងរ

 គរទំង៨ ឬេភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលព្បក្បសោយ គរឬេភាវៈធ ៌ទំងឡាយ

មដលមានសេត្ុតាំងសៅសេើយក្នុង គរ  

 តតិយបទ មគាា ធិបត្ិវនាវធមាម វេភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលមានបចច័យជា

អារ មណាធិបត្ីគឺ គរ ឬេភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលមានបចច័យជាេេជាតាធិបត្ីគឺ

 គរឬេភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលជាេេជាតាធិបត្ីបចច័យគឺ គរស ោះឯង១ 

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់ ស ទា រាវជានចិត្ត១  ហាក្ុេលញ េ បយុត្តចិត្ត៤ ក្ុេល

អភិញ្ញា ចិត្ត១របេ់ព្ពោះសសាតាបននបុគរលមដលសធាើសសាតាបត្តិ គរឱ្យជាអារ ម ៍  ស 

ទា រាវជានចិត្ត១  ហាក្ិរយិញ េ បយុត្តចិត្ត៤ ក្ិរិយអភិញ្ញា ចិត្ត១របេ់ព្ពោះអរេ

នដបុគរលមដលសធាើ គរទំង៤ឱ្យជាអារ ម ៍ សចត្េិក្៣៣(សវៀរ វរីត្ិ និងបញ្ញា ) ។ ធ ៌ពកួ្

សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ខ្នធ៤ អាយត្ន២ ធាត្ុ២ 

េចច១  

 េចច១គឺ  គ្នរ រ ម ចិត្ត១១ សចត្េិក្៣៣ ជាទុក្េេចច ។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់ េម ដងតា ពាក្យមព្បន័យទី១ គរចិត្ត៤ សចត្េិក្២៨(សវៀរ អងរ គរ៨) 

។ េម ដងតា ពាក្យមព្បន័យទី២  គរចិត្ត៤ សចត្េិក្៣៤(សវៀរ អសលាភ អសទេ)។ 

េម ដងតា ពាក្យមព្បន័យទី៣  គរចិត្ត៤ សចត្េិក្៣៥(សវៀរ បញ្ញា ) ។ ធ ៌ពកួ្សនោះ

កាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ខ្នធ៤ អាយត្ន២ ធាត្ុ២ េចច

១  
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 េចច១គឺ អងរ គរ៨ឬ៧មដលសៅក្នុង គរចិត្ត៤ជា គរេចច ។  គរចិត្តុបាទមដល

សៅេល់២៩ជា េចចវ ុិត្តិ ។ 

អង្គធម៌្របស់តតិយបទ 

 បានដល់ េម ដងតា ន័យទី១ 

  ហាក្ុេលញ េ បយុត្តចិត្ត៤ របេ់ព្ពោះសសាតាបននបុគរល មដលសធាើ

សសាតាបត្តិ គរឱ្យជាអារ ម ៍សោយសេចក្ដីជាអធិបត្ី ។ 

  ហាក្ុេលញ េ បយុត្តចិត្ត៤ របេ់ព្ពោះេក្ទគ្ន ិបុគរល មដលសធាើេក្

ទ ិ គរឱ្យជាអារ ម ៍សោយសេចក្ដីជាអធិបត្ី ។ 

  ហាក្ុេលញ េ បយុត្តចិត្ត៤ របេ់ព្ពោះអ គ្ន ិបុគរល មដលសធាើ

អ គ្ន ិ គរឱ្យជាអារ ម ៍សោយសេចក្ដីជាអធិបត្ី ។ 

  ហាក្ិរយិញ េ បយុត្តចិត្ត៤ របេ់ព្ពោះអរេនដមដលសធាើអរេត្ត គរឱ្យជា

អារ ម ៍សោយសេចក្ដីជាអធិបត្ី ។ សចត្េិក្៣៣(សវៀរ វរីត្ិ អបប ញ្ញា ) ។ 

 េម ដងតា ន័យទី២ 

  គរចិត្ត៤ សចត្េិក្៣៥ (សវៀរ វរិយិក្នុងខ្ ៈវរិយិជាអធិបត្ី ឬសវៀរ បញ្ញា ក្នុង       

ខ្ ៈបញ្ញា ជាអធិបត្ី) ។ 

 េម ដងតា ន័យទី៣ វរីយិសចត្េិក្និងបញ្ញា សចត្េិក្ក្នុងខ្ ៈជាអធិបត្ី ធ ៌

ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចចសេើយ បានដល់ខ្នធ៤ អាយត្ន២ ធាត្ុ

២ េចច២ ។ 

 េចច២គឺ សលាក្ិយ គ្នរ ធិបត្ិចិត្ត៨ សចត្េិក្៣៣ជាទុក្េេចច អងរ គរ៨ឬ៧មដល

ក្នុង គរចិត្ត៤ជា គរេចច រ ួជា េចច ២ ។  គរចិត្តុបាទមដលសៅេល់២៩ ជាេចចវ ុិត្តិ 

។ 

 អកុ្េលចិត្ត១២ អសេត្ុក្ចិត្ត១៨(សវៀរ  ស ទា រាវជានចិត្ត)  ហាក្ុេល

ញ វបិបយុត្តចិត្ត៤  ហាវបិាក្ចិត្ត៨  ហាក្ិរយិញ វបិបយុត្តចិត្ត៤ របូាវចរចិត្ត

១៥(សវៀរ អភិញ្ញា ចិត្ត២) អរបូាវចរចិត្ត១២ សលចិត្ត៤ សចត្េិក្៥២ មដល ិនមាន

អារ ម ៍ជា គរសោយពិត្ព្បាក្ដ និង ស ទា រាវជានចិត្ត១  ហាក្ុេលញ 
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េ បយុត្តចិត្ត៤  ហាក្ិរិយញ េ បយុត្តចិត្ត៤ អភិញ្ញា ចិត្ត២ សចត្េិក្៣៨ ក្នុង ខ្

 ៈមដល ិនបានសធាើ គរឱ្យជាអារ ម ៍ របូ២៨ ព្ពោះនិពាា ន ជាត្ិក្វ ុិត្តិ ។ ត្ិក្ សនោះ

ស ម្ ោះថា អាទិលទធនាមត្ិក និង សបបវទសត្ិក ។ 

អធិបាយ ម្ោគ រម្មណ្តិក 

 បឋម្បទ  ការេម ដងអងរធ ៌ក្នុងបឋ បទមដលព្ត្វូមចក្ជាអរយិបុគរលស ោះ 

សព្ពាោះសេត្ុថា ព្ពោះអរយិបុគរលថាន ក់្សព្កា   ិនអាចនឹងសធាើអរយិ គរថាន ក់្សលើ  ឱ្យជា

អារ ម ៍បាន ចមំ ក្ព្ពោះអរយិបុគរលថាន ក់្សលើស ោះរម ងអាចសធាើអរយិ គរថាន ក់្

សព្កា ឱ្យជាអារ ម ៍បានស ោះឯង ។ សពាលគឺព្ពោះសសាតាបននសធាើសសាតាបត្តិ គររបេ់

ខ្លួនឱ្យអារ ម ៍បានសោយចសំពាោះប៉ែុសណាណ ោះ ចមំ ក្ព្ពោះេក្ទគ្ន ិបុគរលសធាើ

េក្ទគ្ន ិ គររបេ់ខ្លួន និងព្ពោះសសាតាបត្តិ គរឱ្យជាអារ ម ៍បាន សព្ពាោះព្ពោះ

អ គ្ន ិបុគរលសធាើអ គ្ន ិ គររបេ់ខ្លួននិងសសាតាបត្តិ គរ េក្ទគ្ន ិ គរ ឱ្យជា

អារ ម ៍បាន េព្មាប់ព្ពោះអរេនដបុគរលស ោះមដលសធាើ គរទំង៤ឱ្យជាអារ ម ៍ ិន

បានស ោះ ទំងសនោះសព្ពាោះព្ពោះអរយិបុគរលថាន ក់្សលើរម ងធាល ប់បានអរយិ គរថាន ក់្សលើ ក្

សេើយ ។ 

 ចិត្តមដលអាចសធាើ គរឱ្យជាអារ ម ៍បានស ោះមាន១០ដងួគឺ  ស ទា រាវជានចិត្ត 

 ហាក្ុេលញ េ បយុត្តចិត្ត៤  ហាក្ិរយិញ េ បយុត្តចិត្ត៤ អភិញ្ញា ចិត្ត២ 

ក្នុងចនំនួចិត្ត១១ដងួមដលអាចសធាើ គរឱ្យជាអារ ម ៍បានស ោះ ចិត្តរបេ់សលសេក្េ

បុគរល៣បានដល់  ស ទា រាវជានចិត្ត១  ហាក្ុេលញ េ បយុត្តចិត្ត៤ អភិញ្ញា

ក្ុេល១ សចត្េិក្ព្បក្ប៣៣(សវៀរ វរីត្ិ អបប ញ្ញា ) ចិត្តរបេ់ព្ពោះអរេនដបុគរលស ោះ 

បានដល់ ស ទា រាវជានចិត្ត១  ហាក្ិរយិញណាេ បយុត្តចិត្ត៤  ហាក្ិរយិអភិញ្ញា

ចិត្ត១ សចត្េិក្មដលព្បក្ប(សវៀរ អបប ញ្ញា ) មដលសពាលថា សវៀរ វរីត្ិ អបប ញ្ញា  ស ោះ 

សព្ពាោះវរីត្ិមានអារ ម ៍ជា វេីរមិត្ព្វ េត្ថុ  មដលជាកា ធ ៌សោយពិត្ព្បាក្ដ  ចមំ ក្

អបប ញ្ញា  ស ោះមានេត្ាបញ្ាត្តិជាអារ ម ៍យ៉ែ ងពិត្ព្បាក្ដដចូគ្នន  សព្ពាោះដសូ ន្ ោះសទើប

 ិនអាចសធាើ គរឱ្យជាអារ ម ៍បាន សោយសេត្ុសនោះសទើបព្ត្វូសវៀរសចញ ។  
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 ទុតិយបទ  អងរធ ៌តា ពាក្យមព្បន័យទី១ មដលសវៀរអងរ គរ៨ស ោះ ព្ពោះធ ៌

មដលព្ពោះពទុធអងរព្ទងេំ់សៅយក្ក្នុងបទសនោះគឺ ធ ៌មដលមានសេត្ុនិងសេត្ុស ោះបាន

ដល់អងរ គរ៨មដលជាេ ាបក្សេត្ុ សេត្ុឱ្យដល់ព្ពោះនិពាា នស ោះ  ិនម នព្ត្វូការត្ួ

បចច័យសេត្ុ ដសូ ន្ ោះសទើបបានអងរធ ៌ព្ត្ឹ  គរចិត្ត៤ សចត្េិក្២៨ប៉ែុសណាណ ោះ (សវៀរ អងរ

 គរ៨សចញ) ។ 

 អងរធ ៌តា ពាក្យមព្បន័យទី២ មដលសវៀរ អសលាភ អសទេ ស ោះសព្ពាោះធ ៌

មដលព្ពោះពទុធអងរព្ទងេំ់សៅយក្ក្នុងបទសនោះគឺធ ៌ មដលមានសេត្ុព្បក្បជា ួយអងរ

 គរ៨ បានដល់អសលាភ អសទេ សព្ពាោះអសលាភ អសទេស ោះជាបចច័យសេត្ុមដល

ព្បក្បក្នុងអងរ គរ៨ដសូ ន្ ោះ សទើបព្ត្វូសវៀរសចញ ។ 

 អងរធ ៌តា ពាក្យមព្បន័យទី៣ មដលសវៀរ បញ្ញា សចត្េិក្ ស ោះ សព្ពាោះធ ៌

មដលព្ពោះពទុធអងរព្ទងេំ់សៅយក្ក្នុងបទសនោះបានដល់ធ ៌មដលមានសេត្ុ មដលព្បក្ប

ជា ួយអងរ គរ សេត្ុមដលតាំងសៅសេើយក្នុង គរស ោះ អសមាេសេត្ុ បានដល់បញ្ញា

សចត្េិក្ស ោះឯង សទើបព្ត្វូសវៀរបញ្ញា សចត្េិក្សចញ ។ 

 តតិយបទ  អងរធ ៌តា ពាក្យមព្បន័យទី១មដលមចក្ព្ពោះអរយិបុគរលទំង៤និង

 គរទំង៤សចញជាចសំពាោះៗតា លោំប់ស ោះ សព្ពាោះព្ពោះអរយិបុគរលមដលសធាើ គរឱ្យជា

អារ ម ៍សោយសេចក្ដីជាអធិបត្ីបានស ោះ  គរស ោះព្ត្វូជា គររបេ់ខ្លួនសោយចសំពាោះ 

ដចូក្នុងគ ពីរអដឋសាលនិីអដឋក្ថាេម ដងថា៖ អរិយសាេក្ខន្ញហ ិវអត្ត វនាវមគា ំវគរុំវ

កត្តវ វបចច វេកខណក្ខវលវអារមមណាធិបត្ិវលព្ភ ត្ិ ព្ពោះអរយិបុគរលទំងឡាយ

កាលពិ្រណា គររបេ់ខ្លួនសោយអាការៈធាន់ក្នុងខ្ ៈ គរចិត្តរបេ់ព្ពោះអរយិបុគរល

សោយចសំពាោះសនោះ ជាអារ មណាធិបត្ិបចច័យបាន ។ 

 ចិត្តមដលអាចសធាើ គរឱ្យអារ ម ៍ សោយសេចក្ដីជាអធិបត្ីគឺសោយអាការៈធាន់

ស ោះមាន៨ដងួគឺ  ហាក្េុលញ េ បយុត្តចិត្ត៤  ហាក្ិរយិញ េ បយុត្ត

ចិត្ត៤ សចត្េិក្មដលព្បក្ប(សវៀរ វរិត្ិ អបប ញ្ញា  ) ។ 

 អងរធ ៌តា ពាក្យមព្បន័យទី២ មដលសវៀរវរីយិសចត្េិក្ឬបញ្ញា សចត្េិក្ដងួ

ណា ួយស ោះ ក៏្សព្ពាោះក្នុងចនំនួអងរ គរ៨ស ោះ អងរ គរមដលជាេេជាតាធិបត្ិបចច័យ
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បានស ោះមាន២គឺ វរីយិសចត្េិក្មដលសៅថា វេីរិោធិបត្ី និង បញ្ញា សចត្េិក្មដល

សៅថា វេិមំសាធិបត្ី ប៉ែុសណាណ ោះ និងធ ៌មដលព្ពោះពទុធអងរព្ទងេំ់សៅយក្ក្នុងបទសនោះ

ក៏្គឺធ ៌មដលមានបចច័យជាេេជាតាធិបត្ី បានដល់វរីយិធិបត្ីឬវ ិំសាធិបត្ី មដល

ជា គរ សព្ពាោះដសូ ន្ ោះអងរ គរសទើបបានដល់ គរចិត្ត៤ សចត្េិក្៣៥ សវៀរ វរីយិឬបញ្ញា ដងួ

ណា ួយ និងសវៀរសោយចសំពាោះដងួណា ួយ ក៏្សព្ពាោះថាតា ធ មតាធ ៌មដលជាអធិបត្ី

ស ោះក្នុងខ្ ៈជា ួយគ្នន ជាអធិបត្ីសព្ចើនជាង ួយ ិនបានស ោះឯង សពាលគឺកាលណា

វរិយិជាអធិបត្ី កាលស ោះបញ្ញា ក៏្ជាអធិបត្ី ិនបាន ព្ត្វូេសគ រ្ ោះចូលសៅក្នុងអងរធ ៌

ក្នុងចនំនួសចត្េិក្៣៥ កាលណាបញ្ញា ជាអធិបត្ី សពលស ោះវរីយិក៏្ជាអធិបត្ី ិនបាន 

ព្ត្វូេសគ រ្ ោះចូលសៅក្នុងអងរ គរដចូគ្នន  ។ 

 អងរធ ៌តា ពាក្យមព្បន័យទី៣ មដលបានដល់វរីយិនិងបញ្ញា ជាអធិបត្ីស ោះ 

ក៏្សព្ពាោះអងរ គរជាេេជាតាបត្ិបចច័យបានស ោះ មានមត្២គឺ បានដល់ វរីិយសចត្េិក្

និងបញ្ញា សចត្េិក្២ដងួស ោះឯង ។ 

អធិបាយ តិកវិមុ្តតិ 

 ធ ៌មដល ិនសធាើ គរឱ្យជាអារ ម ៍ស ោះមាន២ពកួ្គឺ សោយពិត្ព្បាក្ដ ួយពកួ្ 

និងសោយ ិនពិត្ព្បាក្ដ ួយពកួ្  

 សោយពិត្ព្បាក្ដស ោះ បានដល់អកុ្េលចិត្ត១២ អសេត្ុក្ចិត្ត១៧ (សវៀរ  ស 

ទា រាវជានចិត្ត)  ហាក្ុេលញ វបិបយុត្តចិត្ត៤  ហាវបិាក្ចិត្ត៨  ហាក្ិរយិញ 

វបិបយុត្តចិត្ត៤ របូាវចរចិត្ត១៥(សវៀរ អភិញ្ញា ចិត្ត២) អរបូាវចរចិត្ត១២ សលចិត្ត៤ 

សចត្េិក្៥២ ។ 

 សោយ ិនពិត្ព្បាក្ដ បានដល់ ស ទា រាវជានចិត្ត១  ហាក្ុេលញ 

េ បយុត្តចិត្ត៤  ហាក្ិរិយញ េ បយុត្តចិត្ត៤ អភិញ្ញា ចិត្ត២ សចត្េិក្៣៨       ខ្

 ៈមដល ិនបានសធាើ គរឱ្យជាអារ ម ៍ ចមំ ក្របូ២៨ និងព្ពោះនិពាា នស ោះ សតុ្្ក្

បទទំង៣ ។ 
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១៧.ឧបបន្នតិក 

 បឋម្បទ  ឧបបនាន វ ធមាម វេភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលក្ពំងុដល់នវូខ្ ៈទំង

៣ 

 ទុតិយបទ អន្ុបបនាន វធមាម វេភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដល ិនម នដល់សេើយ

និងក្ពំងុដល់នវូខ្ ៈទំង៣ 

 តតិយបទ ឧបាទិវនា ធមាម  េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលនឹងសក្ើត្សោយ

ពិត្ព្បាក្ដ សព្ពាោះមានសេត្ុេសព្ ចសេើយ  

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់ចិត្ត៨៩ សចត្េិក្៥២ របូ២៨ មដលសក្ើត្ស ើងព្បាក្ដ ។ ធ ៌ពកួ្ស ោះ

កាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចចសេើយ បានដល់ខ្នធ៥ អាយត្ន១២ ធាត្១ុ៨ 

េចច៣ 

 េចច៣គឺ ទុក្េេចច េ ុទយេចច  គរេចច ។  គរចិត្តុបាទមដលសៅេល់២៩ 

សលចិត្តុបាទ៣៧ជាេចចវ ុិត្តិ ។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់អកុ្េលចិត្ត១២ ក្ុេលចិត្ត២១ ក្ិរយិចិត្ត២០ សចត្េិក្៥២ ចិត្តជារបូ

១៧ ឧត្ុជារបូ១៥ អាហារជារបូ១៤ មដលនឹងសក្ើត្ ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ 

អាយត្ន ធាត្ុ េចចសេើយ បានដល់ខ្នធ៥ អាយត្ន៧ ធាត្ុ៨ េចច៣ 

 អាយត្ន៧គឺ ក្នុងត្ិជរបូស ោះ របូារ ម ៍ជារបូាយត្ន េទេ រ ម ៍ជាេទេ យត្ន 

គ ធ រ ម ៍ជាគ ធ យត្ន រសារ ម ៍ជារសាយត្ន សោដឋពាា រ ម ៍ជាសោដឋពាា យត្ន

(បឋវ ីសត្សជា វ្ហសយ) ។ សោដឋពាា រ ម ៍ជាសោដឋពាា យត្ន អកុ្េលចិត្ត១២ ក្ុេលចិត្ត

២១ ក្ិរយិចិត្ត២០ជា  យត្ន សចត្េិក្៥២និងេុខ្ុ របូ១០ដល់១២ជាធមាម យត្ន 

រ ួជា អាយត្ន៧ ។ 

 ធាត្ុ៨គឺ ក្នុងត្ិជរបូស ោះ របូារ ម ៍ជារបូធាត្ុ េទេ រ ម ៍ជាេទេធាត្ុ គ ធ រ ម

 ៍ជាគនធធាត្ុ រសារ ម ៍ជារេធាត្ុ សោដឋពាា រ ម ៍ជាសោដឋពាធាត្ុ(បឋវ ី សត្សជា 



94 

 

វ្ហសយ) បញ្ចទា រាវជានចិត្ត១ជា ស ធាត្ុ អកុ្េលចិត្ត១២ ក្ុេលចិត្ត២១ ក្ិរយិចិត្ត

មដលសៅេល់១៩ជា ស វញិ្ញា  ធាត្ុ សចត្េិក្៥២ េុខ្ុ របូ១០ដល់១២ ក្ិរយិចិត្ត

មដលសៅេល់១៩ជា ស វញិ្ញា  ធាត្ុ សចត្េិក្៥២ េុខ្ុ របូ១០ដល់១២ជាធ ម

ធាត្ុ រ ួជា ធាត្ុ ៨ ។ 

 េចច៣គឺ អក្ុេលចិត្ត១២ សលាក្ិយក្ុេលចិត្ត១៧ ក្ិរិយចិត្ត២០ សចត្េិក្៥១

(សវៀរ សលាភ) និងត្ិជរបូស ោះជាទុក្េេចច សលាភសចត្េិក្ជាេ ុទយេចច អងរ គរ៨ឬ

៧មដលសៅក្នុង គរចិត្ត៤ស ោះជា គរេចច ។  គរចិត្តុបាទមដលសៅេល់២៩ជា េចច

វ ុិត្តិ ។ 

អង្គធម៌្របស់តតិយបទ 

 បានដល់វបិាក្ចិត្ត៣៦ សចត្េិក្៣៨ ក្ មជារបូ២០មដលនឹងសក្ើត្ ។ ធ ៌ពកួ្សនោះ

កាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ខ្នធ៥ អាយត្ន១១ ធាត្ុ១៧ 

េចច១  

 អាយត្ន១១គឺ ក្ មជារបូ២០ស ោះ ឱ្ឡារកិ្របូ១១(សវៀរ េទេ) ជាឱ្ឡារកិាយត្ន៩ 

វបិាក្ចិត្ត៣៦ជា  យត្ន សចត្េិក្៣៨ ក្ មជាេុខ្ុ របូ៩-១១ជាធមាម យត្ន រ ួជា 

អាយត្ន១១ ។ 

 ធាត្ុ១៧គឺ ក្នុងក្ មជារបូ២០ស ោះ ឱ្ឡារកិ្របូ១១(សវៀរ េទេ) ជាឱ្ឡារកិ្ធាត្ុ៩ 

វបិាក្ចិត្ត៣៦ជាវញិ្ញា  ធាត្ុ៧ សចត្េិក្៣៨ ក្ មជាេុខ្ុ របូ៩-១១ ជាធ មធាត្ុ រ ួជា 

ធាត្ុ ១៧ ។ 

 េចច១គឺ សលាក្ិយវបិាក្ចិត្ត៣២ សចត្េិក្៣៥ ក្ មជារបូ២០ ជាទុក្េេចច សលចិត្តុ

បាទ៣៧ជាេចចវ ុិត្តិ ។ ព្ពោះនិពាា នជាត្ិក្វ ុិត្តិ ។ ត្ិក្ សនោះ ស ម្ ោះថា អាទិលទធនា

មត្ិក និង សបបវទសត្កិ ។ 

អធិបាយ តិក វិមុ្តតិ 

 ព្ពោះនិពាា នមដលជាត្ិក្វ ុិត្តិស ោះ សព្ពាោះព្ពោះនិពាា នជាកាលវ ុិត្តិគឺសតុ្្ក្កាល

ទំង៣ សេចក្ដីថា េភាវៈរបេ់ព្ពោះនិពាា នសនោះ មដលក្ពំងុសក្ើត្ក៏្ ិនម ន នឹងសក្ើត្ក៏្ ិន

ម ន សក្ើត្សេើយក៏្ ិនម ន ដចូសនោះក៏្សព្ពាោះេភាវៈព្ពោះនិពាា នស ោះមដលជាទីរលត់្ត្ន 
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ចិត្ត វវចត្សិកវរូប ។ អនក្ណាមដលរលំត់្ជាសលើក្ចុងសព្កាយ ិនសក្ើត្សទៀត្ស ោះឯង 

ស ម្ ោះថា ប្ព្ោះន្ិពាវ ន្ ដចូមដលព្ពោះពទុធអងរព្ទងេ់ម ដងថា ន្ិពាវ ន្ំវន្វេត្ត ព្វ ំវឧបបន្ន

ន្ត ិបិវឧបាទីត្ិបិ េភាវៈរបេ់ព្ពោះនិពាា នស ោះ សពាល ិនបានថា ក្ពំងុសក្ើត្ នឹងសក្ើត្ 

ឬសក្ើត្សេើយ ។  

១៨.អតីតតិក 

 បឋម្បទ  អត្ីត្តវវធមាម វវវ េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលជាអត្ីត្ 

 ទុតិយបទ  អនាគត្ត ធមាម  េភាវៈធ ៌ទំងឡាយជាអ គត្ 

 តតិយបទ បចចុ បបនាន  ធមាម  េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលជាបចចុបបនន 

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់ចិត្ត៨៩ សចត្េិក្៥២ របូ២៨ ជាអត្ីត្កាល ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្

សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ខ្នធ៥ អាយត្ន១២ ធាត្ុ១៨ េចច៣  

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់ចិត្ត៨៩ សចត្េិក្៥២ របូ២៨ ជាអ គត្កាល ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្

សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចចសេើយ បានដល់ ខ្នធ៥ អាយត្ន១២ ធាត្ុ១៨ េចច៣ 

 

អង្គធម៌្របស់តតិយបទ 

 បានដល់ចិត្ត៨៩ សចត្េិក្៥២ របូ២៨ ជាបចចុបបននកាល ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្

សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចចសេើយ បានដល់ ខ្នធ៥ អាយត្ន១២ ធាត្ុ១៨ េចច៣ ។ 

ព្ពោះនិពាា នជាត្ិក្វ ុិត្តិ ។ ត្ិក្ សនោះស ម្ ោះថា អាទិលទធនាមត្ិក និងស ម្ ោះថា សបប

វទសត្ិក ។ 

១៩.អតីតារម្មណ្តិក 

 បឋម្បទ   អត្ីត្តរមមណាវ ធមាម វ េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលមានអារ ម ៍

ជាអត្ីត្ធ ៌មត្ ា៉ែ ង ឬេភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលសធាើអត្ីត្ធ ៌ឱ្យជាអារ ម ៍ 
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 ទុតិយបទ អនាគត្តរមមណាវ ធមាម វ េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលមាន

អារ ម ៍ជាអ គត្ ធ ៌មត្ ា៉ែ ងឬេភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលសធាើអ គត្ធ ៌ឱ្យជា

អារ ម ៍ 

 តតិយបទ បចចុ បបនាន រមមណាវធមាម វេភាវៈធ ៌ទំងឡាយមានអារ ម ៍ជា

បចចុបបននមត្ ា៉ែ ង ឬេភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលសធាើបចចុបបននធ ៌ឱ្យជាអារ ម ៍ 

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់វញិ្ញា  ញ្ញច យត្ន្នចិត្ត៣ សនវេញ្ញា  េញ្ញា យត្ន្នចិត្ត៣ 

សចត្េិក្៣០ មដលសធាើអត្ីត្ធ ៌ឱ្យជាអារ ម ៍សោយពិត្ព្បាក្ដ និង ស ទា រាវជានចិត្ត

១ កា ជវនចិត្ត២៩ ត្ទល ពនចិត្ត១១ អភិញ្ញា ចិត្ត២ សចត្េិក្មដលព្បក្ប៤៧(សវៀរ វី

រត្ិ អបប ញ្ញា ) ខ្ ៈមដលសធាើអត្ីត្ធ ៌ឱ្យជាអារ ម ៍ ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយ

ខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចចសេើយបានដល់ខ្នធ៥ អាយត្ន២ ធាត្ុ២ េចច២ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់ ស ទា រាវជានចិត្ត១ កា ជវនចិត្ត២៩ ត្ទល ពនចិត្ត១១ អភិញ្ញា ចិត្ត២ 

សចត្េិក្មដលព្បក្ប៥០(សវៀរ អបប ញ្ញា ) ខ្ ៈមដលសធាើអ គត្ធ ៌ឱ្យជាអារ ម ៍ 

។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចចសេើយបានដល់ខ្នធ៤ អាយត្ន ២ 

ធាត្ុ២ េចច២ 

អង្គធម៌្របស់តតិយបទ 

 បានដល់ទាិបញ្ចវញិ្ញា  ចិត្ត១០  ស ធាត្ុ៣ អញ្ាេមា សចត្េិក្១០(សវៀរ 

វរីយិ បីត្ិ និង នេ) មដលសធាើបចចុបបននធ ៌ឱ្យជាអារ ម ៍សោយពិត្ព្បាក្ដ និង ស ទា

រាវជានចិត្ត១ កា ជវនចិត្ត២៩ ត្ទល ពនចិត្ត១១ អភិញ្ញា ចិត្ត២ សចត្េិក្មដលព្បក្ប

៥០(សវៀរ អបប ញ្ញា ) ខ្ ៈមដលសធាើបចចុបបននធ ៌ឱ្យជាអារ ម ៍ ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាល

មចក្សោយ ខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ខ្នធ៤ អាយត្ន២ ធាត្ុ៨ េចច២ 

 ធាត្ុ៨គឺ បចចុបប ន រ ម ចិត្ត៥៦ជាវញិ្ញា  ធាត្ុ៧ សចត្េិក្៥០ជាធ មធាត្ុ រ ួ

ជាធាត្ុ ៨ ។ 
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 េចច២គឺ បចចុបប ន រ ម ចិត្ត៥៦ សចត្េិក្៤៩(សវៀរ សលាភ) ជាទុក្េេចច សលាភ

សចត្េិក្ជាេ ុទយេចច រ ួជា េចច ២ ។ 

 បញ្ាតាត រ ម ចិត្តឯក្នដ២១ សចត្េិក្មដលព្បក្ប៣៥ បញ្ាតាត រ ម ចិត្តអសនក្

នដ៣១ សចត្េិក្មដលព្បក្ប៤៩(សវៀរ វរីត្ិ) និងអបបមាណាចិត្តឯក្នដ៨ សចត្េិក្មដល

ព្បក្ប៣៦ អបបមាណារ ម ចិត្តអសនក្នដ១១ សចត្េិក្មដលព្បក្ប៣៣ (សវៀរ វរីត្ិ 

អបប ញ្ញា ) របូ២៨ ព្ពោះនិពាា ន ជាត្ិក្វ ុិត្តិ ។ ត្ិក្ សនោះស ម្ ោះថា អាទិលទធនាមត្កិ 

និង ស ម្ ោះថាវសបបវទសត្ិក ។ 

២០.អជឈតតតិក 

 បឋម្បទ   អជ្ឈត្តត វវធមាម   េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលសៅក្នុងេ ដ នត្នខ្លួន 

 ទុតិយបទ  ព្េិទាធ វវធមាម វេភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលសៅខាងសព្ដេ ដ ន

ត្នខ្លួន 

 តតិយបទ អជ្ឈត្ត ព្េិទាធ វធមាម  េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលសៅខាងក្នុងនិង

ខាងសព្ដេ ដ នត្នខ្លួន  

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់ចិត្ត៨៩ សចត្េិក្៥២ របូ២៨ មដលសៅខាងក្នុងេ ដ នត្នខ្លួន ។ ធ ៌ពកួ្

សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចចសេើយ បានដល់ ខ្នធ៥ អាយត្ន១២ ធាត្ុ

១៨ េចច៣  

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់ចិត្ត៨៩ សចត្េិក្៥២ របូ២៨ ព្ពោះនិពាា ន មដលសៅខាងសព្ដេ ដ នត្ន

ខ្លួន ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចចសេើយ បានដល់ ខ្នធ៥ អាយ

ត្ន១២ ធាត្ុ១៨ េចច៤ 
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អង្គធម៌្របស់តតិយបទ 

 បានដល់ចិត្ត៨៩ សចត្េិក្៥២ របូ២៨ មដលសៅខាងក្នុងនិងខាងសព្ដេ ដ នត្ន

ខ្លួន ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចចសេើយ បានដល់ខ្នធ៥ អាយ

ត្ន១២ ធាត្ុ១៨ េចច៣ 

អធិបាយ អជឈតតតិក 

 ចិត្តទំងអេ់ សចត្េិក្ទំងអេ់ ឥគនេិយពទធរបូគឺរបូមដលជាប់ទក់្ទងនឹង

ឥគនេិយពកួ្សនោះ កាលសក្ើត្ខាងក្នុងរបេ់សយើងក៏្សៅថា អជ្ឈត្ត ធម៌ សបើសក្ើត្សៅខាង

ក្នុងរបេ់អនក្ដត្ទក៏្សៅថា ព្េិទធ ធម៌ ។ េព្មាប់អនិគនេិយពទធរបូ របូមដល ិន

ទក់្ទងជា ួយឥគនេិយនិងព្ពោះនិពាា នស ោះជាពេិទធធ ៌សោយពិត្ព្បាក្ដ សព្ពាោះសក្ើត្

ខាងក្នុងេត្ត ិនបាន ។ 

 ចិត្ត សចត្េិក្ ឥគនេិយពទធរបូ មដលស ម្ ោះថា អជឈត្តនងិពេិទធធ ៌ បានទំងពីរ

ស ោះមបងមចក្សចញជា២យ៉ែ ងគឺ អជ្ឈត្ត ិកធម៌ ធ ៌មដលសក្ើត្ខាងក្នុង ។ ព្េិ

ទធ ធម៌ ធ ៌មដលសក្ើត្ខាងសព្ដ ។ 

 អជឈត្តិក្ធ ៌ស ោះ   បានដល់ េឡាយត្ន៦ មានចកាេា យត្នជាសដើ  ។ 

 ពេិទធធ ៌ស ោះ      បានដល់ ពាេិរាយត្ន៦ មានរបូាយត្នជាសដើ  ។ 

 េឡាយត្ន៦សនោះសក្ើត្ក្នុងេ ដ នត្នខ្លួនក៏្សោយ សក្ើត្ក្នុងេ ដ នត្នអនក្ដត្ទក៏្

សោយ ព្ត្វូស ម្ ោះថា អជឈត្តិក្ធ ៌ទំងអេ់ ។ ពាេិរាយត្ន៦សនោះ សក្ើត្ក្នុងេ ដ នត្ន

ខ្លួនក៏្សោយ សក្ើត្ក្នុងេ ដ នត្នអនក្ដត្ទក៏្សោយ ស ម្ ោះថា ពាេិរធ ៌ទំងអេ់ ។ 

២១.អជឈតាត រម្មណ្តិក 

 បឋម្បទ  អជ្ឈត្តត រមមណាវ ធមាម វ េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលមានអារ ម ៍

ជាអជឈត្តធ ៌មត្ ា៉ែ ង ឬេភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលសធាើអជឈត្តធ ៌ឱ្យជាអារ ម ៍ 

 ទុតិយបទ ព្េិទាធ រមមណាវធមាម វេភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលមានអារ ម ៍

ជាពេិទធធ ៌មត្ ា៉ែ ង ឬេភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលសធាើពេិទធធ ៌ឱ្យជាអារ ម ៍ 
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 តតិយបទ អជ្ឈត្ត ព្េិទាធ រមមណាវ ធមាម វេភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលមាន

អារ ម ៍ជាអជឈត្តពេិទធធ ៌មត្ ា៉ែ ង ឬេភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលសធាើអជឈត្តពេិទធ

ធ ៌ឱ្យជាអារ ម ៍ 

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់វញិ្ញា  ញ្ញច យត្ន្នចិត្ត៣ សនវេញ្ញា  េញ្ញា យត្ន្នចិត្ត៣ 

សចត្េិក្៣០ មដលសធាើអជឈត្តធ ៌ឱ្យជាអារ ម ៍សោយពិត្ព្បាក្ដ និងកា ចិត្ត៥៤ 

អភិញ្ញា ចិត្ត២ សចត្េិក្មដលព្បក្ប៤៩(សវៀរ ឥេា អបប ញ្ញា ) ខ្ ៈមដលសធាើអជឈត្ត

ធ ៌ឱ្យជាអារ ម ៍ ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចចសេើយ បាន

ដល់ ខ្នធ៤ អាយត្ន២ ធាត្ុ៨ េចច២ 

 ធាត្ុ៨គឺ អជឈតាត រ ម ចិត្ត៦២ជាវញិ្ញា  ធាត្ុ៧ សចត្េិក្៣៩ជាធ មធាត្ុ រ ួជា 

ធាត្ុ៨ ។ 

 េចច២គឺ អជឈតាត រ ម ចិត្ត៦២ សចត្េិក្៤៨(សវៀរ សលាភ) ជាទុក្េេចច សលាភ

សចត្េិក្ជាេ ុទយេចច រ ួជា េចច ២ ។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់របូាវចរចិត្ត១៥(សវៀរ អភិញ្ញា ចិត្ត២) អាកាសានញ្ញច យត្ន្នចិត្ត៣ 

សលាក្ុត្តរចិត្ត៨ សចត្េិក្៣៨ មដលសធាើពេិទធធ ៌ឱ្យជាអារ ម ៍សោយពិត្ព្បាក្ដ និង

កា ចិត្ត៥៤ អភិញ្ញា ចិត្ត២ សចត្េិក្៥២ ខ្ ៈមដលសធាើពេិទធធ ៌ឱ្យជាអារ ម ៍ ។ ធ ៌

ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយ ខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ខ្នធ៤ អាយត្ន២ ធាត្ុ

៨ េចច៣  

 េចច៣គឺ សលាក្ិយពេិទធ រ ម ចិត្ត៣៤ សចត្េិក្៥១(សវៀរ សលាភ) ជាទុក្េេចច 

សលាភសចត្េិក្ជាេ ុទយេចច  គរអងរ៨ឬ៧សៅក្នុង គរចិត្ត៤ ជា គរេចច រ ួជា 

េចច ៣ ។  គរចិត្តុបាទមដលសៅេល់២៩ សលចិត្តុបាទ៣៧ ជាេចចវ ុិត្តិ ។ 
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អង្គធម៌្របស់តតិយបទ 

 បានដល់កា ចិត្ត៥៤ អភិញ្ញា ចិត្ត២ សចត្េិក្មដលព្បក្ប៤៩(សវៀរ ឥេា និង

អបប ញ្ញា ) ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយ ខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ខ្នធ

៤ អាយត្ន២ ធាត្ុ២ េចច២ 

 នត្ថិភាវបញ្ាតាត រ ម ចិត្តសោយពិត្ព្បាក្ដ៣គឺ អាក្ិញ្ចញ្ញា យត្ន្នចិត្ត៣ 

សចត្េិក្៣០ និងនត្ថិភាវបញ្ាតាត រ ម ចិត្តសោយ ិនពិត្ព្បាក្ដ៣១គឺ អកុ្េលចិត្ត១២ 

 ស ទា រាវជានចិត្ត១  ហាក្ុេលចិត្ត៨  ហាក្ិរយិចិត្ត៨ អភិញ្ញា ចិត្ត២ សចត្េិក្

មដលព្បក្ប៥៥(សវៀរ វរីត្ិ អបប ញ្ញា  ឥេា  ចឆរយិ) របូ២៨ ព្ពោះនិពាា ន ជា ត្ិក្វ ុិត្តិ ។ 

ត្ិក្ សនោះស ម្ ោះថា អាទិលទធនាមត្ិក និង ស ម្ ោះថា សបបវទសត្ិក ។ 

អធិបាយ តិកវិមុ្តតិ 

 នត្ថិភាវបញ្ាត្តិ សេចក្ដីថា េភាពមដលេនមត្ក្នុងសេចក្ដីព្បព្ពឹត្តសៅ សោយ

សេចក្ដី ិនមានអាីស ម្ ោះថា ន្ត្ថ ិភាេបញេ ត្ត ិ សនោះ ជាអជឈត្តធ ៌ក៏្ ិនម ន ជាពេិទធ

ធ ៌ក៏្ ិនម ន សោយសេត្ុសនោះសចត្េិក្មដលមានអារ ម ៍ជានត្ថិភាវបញ្ាត្តិសោយ

ពិត្ព្បាក្ដឬសោយ ិនពិត្ព្បាក្ដទំងពីរមសនក្សនោះ ជាអងរធ ៌របេ់បឋ បទ ទុត្ិយបទ 

ត្ត្ិយបទ  ិនបាន សទើបជា ត្ិក្វ ុិត្តិ ។ េព្មាប់អភញិ្ញា ចិត្ត២ មដលជាត្ិក្វ ុិត្តិស ោះ 

េំសៅយក្អភិញ្ញា មដលសក្ើត្ស ើងសោយការសធាើ បុសពានិវ្ហេនេុេត្ិញ្ញា   និង អ គ

ត្អំភិញ្ញា  ។ ខ្ ៈមដលសធាើនត្ថិភាវបញ្ាត្តិឱ្យជាអារ ម ៍ សេចក្ដីថា អភិញ្ញា មដលមាន

ការដងឹ ដល់អនក្មដលបរនិិពាា នសៅសេើយ និងអនក្មដលនឹងបរនិិពាា នក្នុងកាលខាង ុខ្ 

។ 

២២.សន្ិទសសន្តិក 

 បឋម្បទ សនិ្ទសសន្បបដ្ិឃាវ ធមាម វ េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលមាន

េភាពព្បព្ពឹត្តសៅព្ព សោយស ើញបាននិងប៉ែោះខ្េប់បាន 

 ទុតិយបទ អនិ្ទសសន្សបបដ្ិឃាវ ធមាម វេភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលមាន

េភាពស ើញ ិនបាន មត្មានេភាពព្បព្ពឹត្តសៅព្ព សោយការប៉ែោះខ្េប់់បាន 
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 តតិយបទ អនិ្ទសសន្អបបដ្ិឃាវ ធមាម វ េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលមាន

េភាពស ើញ ិនបាន និងប៉ែោះខ្េប់ ិនបាន 

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់របូារ ម ៍១ ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយ ខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច

សេើយ បានដល់ ខ្នធ១ របូាយត្ន១ របូធាត្ុ១ ទុក្េេចច១ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់ឱ្ឡារកិ្របូ១១(សវៀរ របូារ ម ៍) ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយ

ត្ន ធាត្ុ េចចសេើយ បានដល់ របូក្េនធ១ ឱ្ឡារកិាយត្ន៩(សវៀរ របូាយត្ន) ឱ្ឡារកិ្ធាត្ុ

៩(សវៀរ របូធាត្ុ) ទុក្េេចច១ 

អង្គធម៌្របស់តតិយបទ 

 បានដល់ចិត្ត៨៩ សចត្េិក្៥២ េុខ្ុ របូ១៦ ព្ពោះនិពាា ន ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្

សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចចសេើយ បានដល់ខ្នធ៥ អាយត្ន២ ធាត្ុ៨ េចច៤ ។ ត្ិក្ 

សនោះស ម្ ោះថា អាទិលទធនាមត្ិក និងស ម្ ោះថា ន្ិបបវទសត្ិក ។ 

 ចមំ ក្ត្ិក្២២សោយ អាទិលទធនាមត្ិក និង សព្វលទធនាមត្ិក ក្នុងចនំនួ

ត្ិក្២២ស ោះ សវទ ត្ិក្ប៉ែុសណាណ ោះ ជាសព្វលទធនាមត្ិក ត្ិក្មដលសៅេល់២១ជា 

អាទិលទធនាមត្ិកវទំងអេ់ ។ 

 ចមំ ក្ត្ិក្២២សោយ សបបវទសត្ិក និង ន្ិបបវទសត្ិក ក្នុងចនំនួត្ិក្២២

ស ោះ េបបសទេត្ិក្មាន៩គឺ វេទនាត្ិកវ សេិត្កក ត្ិកវ បីត្ិត្ិកវ ឧបបន្ន ត្កិវ

អត្ីត្ត្ិកវបរិត្តត រមមណត្ិកវមគាា រមមណត្ិកវអត្ីត្តរមមណត្ិកវអជ្ឈត្តត រមម

ណត្ិក ចមំ ក្ត្ិក្មដលសៅេល់១៣ស ោះជា ន្ិបបវទសត្ិក ទំងអេ់ ។ 

ច្ប់ តិកមាតិកា 
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ទុកមាតិកា 

ក្ខលប្ព្ោះព្ទុធ អង្ា ប្ទង្់សចមដ ង្ត្ិកមាត្ិក្ខចប់វេើយវប្ទង្់សចមដ ង្ទុកមាត្កិ្ខ

តហៅ កនុង្ទុកមាតិកាដបង្ដច្កហច្ញជា ១៣ រួក ១០០  ទុកគឺ 

 ១.វេត្ុវគាចឆក   ៦វវទុក 

 ២.ចូឡន្ដ រទុក    ៧វវទុក 

 ៣.អាសេវគាចឆក   ៦វវទុក 

 ៤.សវញេ ជ្ន្ទុក   ៦វវវទុក 

 ៥.គន្ថ វគាចឆក    ៦វវទុក 

 ៦.ឱឃវគាចឆក វវវវវវវវ  វ ៦វវទុក 

 ៧.វោគវគាចឆក   ៦វវទុក 

 ៨.នី្េរណវគាចឆក វវវវវវវ វ ៦វវទុក 

 ៩.បរាមាសវគាចឆកវវវវវវវ វ ៥វវទុក 

 ១០.មេន្ដ រទុក វវវវវវវ   ១៤វទុក 

 ១១.ឧបាទាន្វគាចឆកវវវវវ  ៦វវវទុក 

 ១២.កិវលសវគាចឆកវវវវវវ  ៨វវទុក 

 ១៣.បិដ្ឋ ិទុក    ៨វវទុក 

 ក្នុងចនំនួទុក្១៣ពកួ្សនោះ ព្ពោះពទុធអងរព្ទងួេ់ម ដង សេត្ុសគ្នចឆក្  ុន សេើយព្ទង់

េម ដង ចូ នដរទុក្ ជាសដើ ត្សៅតា លោំប់ ។ 

១.ហេតុហោច្ឆក 

កនុង្ហេតុហោច្ឆកហន្ះមាន្ទុក៦ព្បហភទគឺ 

១-វេត្ុទុក ២-សវេត្ុកទុក ៣-វេត្ុសមបយុត្ត ទុក ៤-វេត្ុ

សវេត្ុកទុក៥-វេត្ុវេត្ុសមបយតុ្ត ទុក វ៦-ន្វេត្ុសវេត្ុកទុក 
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១-ហេតុទុក 

 បឋម្បទ វេត្ូវ ធមាម វ េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលមានស ម្ ោះថាសេត្ុ ឬ

មដលជាសេត្ុ 

 ទុតិយបទវន្វ វេត្ូវធមាម វេភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដល ិនស ម្ ោះថាសេត្ុឬ

មដល ិនជាសេត្ុ 

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់សេត្ុ៦គឺ សលាភ សទេ សមាេ អសលាភ អសទេ អសមាេ ។ ធ ៌ពកួ្

សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចចសេើយ បានដល់េ េ្ រក្េនធ១ ធមាម យត្ន១ 

ធ មធាត្ុ១ េចច៣គឺ សេត្ុទំង៥ (សវៀរ សលាភសេត្ុ) មដលសៅក្នុងសលាក្ិយេសេត្ុក្

ចិត្ត៣៦ជាទុក្េេចច សលាភសេត្ុជាេ ុទយេចច េមាម ទិដឋ ិគរគឺអសមាេសចត្េិក្

មដលសៅក្នុង គរចិត្ត៤ជា គរេចច ។ 

 អសលាភ អសទេ មដលសៅក្នុង គរចិត្ត៤និងអសលាភ អសទេ អសមាេ មដល

សៅក្នុងសលចិត្ត៤ ជាេចចវ ុិត្តិ ។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់ចិត្ត៨៩ សចត្េិក្៤៦(សវៀរ សេត្ុ៦) របូ២៨ ព្ពោះនិពាា ន ។ ធ ៌ពកួ្សនោះ

កាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចចសេើយ បានដល់ ខ្នធ៥ អាយត្ន១២ ធាត្ុ១៨ 

េចច៣ ។ េចច៣គឺ សលាក្ិយចិត្ត៨១ សចត្េិក្៤៦ របូ២៨ ជាទុក្េេចច ព្ពោះនិពាា នជា

និសរាធេចច អងរ គរ៧(សវៀរ េមាម ទិដឋ)ិ ឬអងរ គរ៦(សវៀរ េមាម ទិដឋ ិេមាម េងកបប) ក្នុង គរ

ចិត្ត៤ជា គរេចច ។  គរចិត្តុបាទមដលសៅេល់២៧ សលចិត្តុបាទ៣៤ជាេចចវ ុិត្តិ ។ 

ទុក្ សនោះស ម្ ោះថា អាទិលទធនាមទុក និង ន្ិបបវទសទុក ។ 

២-សហេតុកទុក 

 បឋម្បទ  សវេត្ុក្ខ ធមាម  េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមានសេត្ុព្បក្ប 

 ទុតិយបទ អវេត្ុក្ខ ធមាម  េភាវៈធ ៌ទំងឡាយ ិនមានសេត្ុព្បក្ប 
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អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់េសេត្ុក្ចិត្ត៧១ សចត្េិក្៥២(សវៀរ សលាភ) សមាេសចត្េិក្មដលសៅ

ក្នុងសមាេ ូលចិត្ត ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចចសេើយ បាន

ដល់ខ្នធ៤ អាយត្ន២ ធាត្ុ២ េចច៣ ។ េចច៣គឺ សលាក្ិយេសេត្ុក្ចិត្ត៦៣ សចត្េិក្

៥១(សវៀរ សលាភសចត្េិក្) ជាទុក្េេចច សលាភសចត្េិក្ជាេ ុទយេចច  គរអងរ៨ឬ៧

ក្នុង គរចិត្ត៤ជា គរេចច រ ួជា េចច ៣ ។  គរចិត្តុបាទមដលសៅេល់២៩ សលចិត្តុ

បាទ៣៧ជា េចចវ ុិត្តិ ។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់អសេត្ុក្ចិត្ត១៨ អញ្ាេមា សចត្េិក្១២(សវៀរ  នេ) សមាេសចត្េិក្

មដលសៅក្នុងសមាេ ូលចិត្ត២ របូ២៨ ព្ពោះនិពាា ន ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ 

អាយត្ន ធាត្ុ េចចសេើយ បានដល់ខ្នធ៥ អាយត្ន១២ ធាត្ុ១៨ េចច២ ។ ខ្នធ៥គឺ របូ

២៨ ជារបូក្េនធ ក្នុងអញ្ាេមា សចត្េិក្១២ស ោះ សវទ សចត្េិក្ជាសវទ ខ្នធ េញ្ញា

សចត្េិក្ជាេញ្ញា ខ្នធ អញ្ាេមា សចត្េិក្មដលសៅេល់១០ សមាេសចត្េិក្មដល

សៅក្នុងសមាេ ូលចិត្ត២ ជាេ េ្ រក្េនធ អសេត្ុក្ចិត្ត១៨ ជាវញិ្ញា  ក្េនធ រ ួជា ខ្នធ៥ ។ 

ព្ពោះនិពាា នជាខ្នធវ ុិត្តិ ។ េចច២គឺ អសេត្ុចិត្ត៨ អញ្ាេមា សចត្េិក្១២ សមាេ

សចត្េិក្មដលសៅក្នុងសមាេ ូលចិត្ត២ របូ២៨ ជាទុក្េេចច ព្ពោះនិពាា នជានិសរាធេចច 

រ ួជា េចច២ ។ ទុក្ សនោះស ម្ ោះថា អាទិលទធនាមទុក និងស ម្ ោះថា ន្ិបបវទសទុក 

។ 

៣-ហេតុសម្បយុតតទុក 

 បឋម្បទ  វេត្ុសមបយុត្តត វ ធមាម វ េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដល

ព្បក្បសោយសេត្ ុ

 ទុតិយបទ  វេត្ុេបិបយុត្តត វ ធមាម វ េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដល ិន

ព្បក្បសោយសេត្ ុ
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 អងរធ ៌របេ់សេត្ុេ បយុត្តទុក្សនោះ ដចូគ្នន នឹងអងរធ ៌របេ់េសេត្ុក្ទុក្ព្គប់

ព្បការ ។ វេត្ុសមបយុត្ត ទុក និង សវេត្កុទុក ទំងពីរសនោះសពាលសោយ

សេចក្ដីដចូគ្នន  សសេងគ្នន មត្េពេប៉ែុសណាណ ោះ កាលមដលព្ពោះពទុធអងរព្ទងេ់ម ដង វេត្ុ

សមបយុត្ត ទុក មដលមានសេចក្ដីដចូគ្នន ជា ួយនឹងេសេត្ុក្ទុក្ស ោះក៏្សោយ

សទេ  សវលាេ និងជាបុគរលជាេយប៉ែុសណាណ ោះ ។ ទុក្ដត្ទៗមដលមានអងរធ ៌ដមដ

លៗដចូគ្នន  េូ ឱ្យអនក្េិក្ាគបបីព្ជាបតា ន័យដចូមដលបានសពាល ក្សនោះ ។ 

៤-ហេតុសហេតុកទុក 

 បឋម្បទ វេត្ូវ វចេវធមាម វសវេត្ុក្ខវច េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដល

ស ម្ ោះថា សេត្ុ និងមដលមានសេត្ុ ព្បក្ប 

 ទុតិយបទ សវេត្ុក្ខវវចេវធមាម វន្វចវវេត្ូ េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដល

មានសេត្ុព្បក្ប មត្ ិនស ម្ ោះថាសេត្ ុ

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់សេត្ុ៦(សវៀរ សមាេសចត្េិក្មដលសៅក្នុងសមាេ ូលចិត្ត២) ។ ធ ៌ពកួ្

សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចចសេើយ បានដល់ខ្នធ១ អាយត្ន១ ធាត្ុ១ 

េចច៣ ។ គឺ ទុក្េេចច េ ុទយេចច និង គរេចច ។ អសលាភ អសទេ ក្នុង គរចិត្ត៤ និង

អសលាភ អសទេ អសមាេ ក្នុងសលចិត្ត៤ ជាេចចវ ុិត្តិ ។  

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់េសេត្ុក្ចិត្ត៧១ សចត្េិក្៤៦(សវៀរ សេត្ុ៦) ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្

សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចចសេើយ បានដល់ខ្នធ៤ អាយត្ន២ ធាត្ុ២ េចច២ ។ េចច

២គឺ សលាក្ិយេសេត្ុក្ចិត្ត៦៣ សចត្េិក្៤៦ជាទុក្េេចច អងរ គរ៧(សវៀរ េមាម ទិដឋ)ិ ឬ

អងរ គរ៦(សវៀរ េមាម ទិដឋ ិេមាម េងកបប) មដលសៅក្នុង គរចិត្ត៤ ជា គរេចច រ ួជា េចច 

២ ។  គរចិត្តុបាទមដលសៅេល់២៧ សលចិត្តុបាទ៣៤ជាេចចវ ុិត្តិ អសេត្ុក្ចិត្ត១៨ 

អញ្ាេមា សចត្េិក្១២(សវៀរ  នេ ) និងសមាេសចត្េិក្មដលសៅក្នុងសមាេ ូលចិត្ត
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២ របូ២៨ ព្ពោះនិពាា នជាទុក្វ ុិត្តិ ។ ទុក្ សនោះស ម្ ោះថា អាទិលទធនាមទុក និងស ម្ ោះ

ថា សបបវទសទុក ។ 

៥-ហេតុហេតុសម្បយុតតទកុ 

 បឋម្បទ  វេត្ូវ វចេវធមាម វ វេត្ុសមបយុត្តត វច េភាវៈធ ៌ទំងឡាយ

មដលស ម្ ោះថា សេត្ុ និងមដលព្បក្បសោយ សេត្ុ  

 ទុតិយបទ វេត្ុសមបយុត្តត វ វចេវ ធមាម វ ន្វ ចវ វេត្ូ េភាវៈធ ៌

ទំងឡាយមដលព្បក្បសោយសេត្ុ មត្ ិនស ម្ ោះថា សេត្ុ  

 អងរធ ៌ជាសដើ រេូត្ដល់ ទុក្វ ុិត្តិពកួ្សនោះ ដចូគ្នន ជា ួយនឹងសេត្ុេសេត្ុក្ទុក្

ព្គប់ព្បការ ។ 

៦-ន្ហេតុសហេតុកទុក 

 បឋម្បទ ន្វវេត្ូវវោវបន្វធមាម វសវេត្ុក្ខបិវេភាវៈធ ៌ទំងឡាយ

មដល ិនស ម្ ោះថា សេត្ុ មត្មានសេត្ុព្បក្ប 

 ទុតិយបទ ន្វវេត្ូវវោវបន្វធមាម វអវេត្ុក្ខបិវេភាវៈធ ៌ទំងឡាយ

មដល ិនស ម្ ោះថា សេត្ុ នងិ ិនមានសេត្ុព្បក្ប 

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់េសេត្ុក្ចិត្ត៧១ សចត្េិក្៤៦(សវៀរ សេត្ុ៦) ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្

សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចចសេើយ បានដល់ខ្នធ៤ អាយត្ន២ ធាត្ុ២ េចច២ ។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់អសេត្ុក្ចិត្ត១៨ អញ្ាេមា សចត្េិក្១២(សវៀរ  នេ) របូ២៨ ព្ពោះ

និពាា ន ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចចសេើយ បានដល់ខ្នធ៥ 

អាយត្ន១២ ធាត្ុ១៨ េចច២ ។ សេត្ុទំង៦ជាទុក្វ ុិត្តិ ។ ទុក្ សនោះស ម្ ោះថា អាទិលទធ

នាមទុក និងស ម្ ោះថា សបបវទសទុក ។ 
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អធិបាយ ហោច្ឆក 

 ពាក្យថា វគាចឆក មព្បថា ជាចស ក្   ឬភួងោក  ឬចស ក្  មសលសឈើ  ធ មតាភួងោក

ឬចស ក្  មសលសឈើមដលសៅក្នុងចស ក្  ឬភួងជា ួយគ្នន  រម ងមានការទក់្ទងគ្នន  

សពាលសោយេពេឬសោយសេចក្ដីព្ត្វូទក់្ទងគ្នន សទើបសៅថា វគាចឆក ដចូសេត្ុក្

សគ្នចឆក្មាន៦ទុក្ ក្នុង៦ទុក្ស ោះសពាលសោយេពេនិងសេចក្ដីរម ងជាប់ទក់្ទងគ្នន និង

គ្នន  គឺេសេត្ុក្នងិសេត្ុេ បយុត្តទុក្ ទំងពីរទុក្សនោះជាប់ទក់្ទងគ្នន ជា ួយធ ៌

មដលជាសេត្ុទំង៦ ។ ក្នុងសេត្ុទុក្ សេត្ុេសេត្ុក្ទុក្ មដលជាប់ទក់្ទងគ្នន ជា ួយ

សេត្ុទុក្និងេសេត្ុក្ទុក្សេត្ុេ បយុត្តទុក្សនោះជាប់ទក់្ទងគ្នន ជា ួយសេត្ុទុក្និង

សេត្ុេ បយុត្តទុក្ នសេត្ុក្ទុក្សនោះជាប់ទក់្ទងជា ួយសេត្ុក្ទុក្និងេសេត្ុក្ទុក្

ដចូសនោះជាសដើ  ។ 

២.ច្ូឡន្ដរទុក 

កនុ ង្ចូឡន្ដ រទុកវន្ោះមាន្៧ប្បវភទគឺ 

 ១-សបបចចយទុក ២-សង្ខត្ទុក ៣-សន្ិទសសន្ទុក 

 ៤-សបបដ្ិឃទុកវវ៥-រូបីទុក៦-វោកិយទុក   ៧-វកន្ចិេិវញេ យយទុក 

១-សបបច្ចយទុក 

 បឋម្បទ សបបចចោវ ធមាម វ េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលមានបចច័យ៤(ក្ ម 

ចិត្ត ឧត្ុ អាហារ ) តាក់្មត្ង 

 ទុតិយបទ អបបចចោវ ធមាម វ េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដល ិនមានបចច័យ៤

(ក្ ម ចិត្ត ឧត្ុ អាហារ)តាក់្មត្ង  

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់ចិត្ត៨៩ សចត្េិក្៥២ របូ២៨ ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយ

ត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ខ្នធ៥ អាយត្ន១២ ធាត្ុ១៨ េចច៣  
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អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់និពាា ន ។ ព្ពោះនិពាា នសនោះសតុ្្ក្ការរាប់េសគ រ្ ោះចូលក្នុងខ្នធសេើយ បាន

ដល់ធមាម យត្ន១ ធ មធាត្ុ១ និសរាធេចច១ ។ ទុក្ សនោះស ម្ ោះថា អាទិលទធនាមទកុ 

និងស ម្ ោះថា ន្ិបបវទសទកុ ។ 

២-សង្េតទុក 

 បឋម្បទ   សង្ខត្តវ ធមាម វ េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលព្ត្វូតាក់្មត្ងសោយ

បចច័យ៤(ក្ ម ចិត្ត ឧត្ុ អាហារ) 

 ទុតិយបទ អសង្ខត្តវ ធមាម វ េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដល ិនព្ត្វូតាក់្មត្ង

សោយបចច័យ៤(ក្ ម ចិត្ត ឧត្ុ អាហារ) 

 អងរធ ៌ក្នុងេងេត្ទុក្សនោះដចូគ្នន នឹងេបបចចយទុក្ព្គប់ព្បការ ។ ទុក្ សនោះស ម្ ោះ

ថា អាទិលទធនាមទុក និងស ម្ ោះថា ន្ិបបវទសទុក ។ 

៣-សនិ្ទសសន្ទុក 

 បឋម្បទ  សន្ិទសសនាវ ធមាម វ េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលមានេភាព

ព្បព្ពឹត្តសៅព្ព សោយការស ើញបាន 

 ទុតិយបទ  អន្ិទសសនាវ ធមាម  េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដល ិនមានេភាព

ព្បព្ពឹត្តសៅព្ព សោយការស ើញបាន 

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់របូារ ម ៍ ។ របូារ ម ៍សនោះបានដល់របូក្េនធ១ របូាយត្ន១ របូធាត្ុ១ ទុក្េ

េចច១ ។  

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់ចិត្ត៨៩ សចត្េិក្៥២ របូ២៧(សវៀរ របូារ ម ៍) ព្ពោះនិពាា ន ។ ធ ៌ពកួ្សនោះ

កាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ខ្នធ៥ អាយត្ន១១(របូាយ

ត្ន) ធាត្ុ១៧(សវៀរ របូធាត្ុ) េចច៤ 
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៤-សបបដ្ិឃទុក 

 បឋម្បទ  សបបដ្ិឃាវធមាម វេភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលមានេភាពព្បព្ពឹត្ត

សៅព្ព សោយការប៉ែោះខ្េប់បាន 

 ទុតិយបទ អបបដ្ិឃាវ ធមាម វ េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដល ិនមានេភាព

ព្បព្ពឹត្តសៅព្ព សោយការប៉ែោះខ្េប់បាន 

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់ឱ្ឡារកិ្របូ១២ ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច 

សេើយ បានដល់ ខ្នធ១ ឱ្ឡារិកាយត្ន១០ ឱ្ឡារកិ្ធាត្ុ១០ ទុក្េេចច១ ។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់ចិត្ត៨៩ សចត្េិក្៥២ េុខ្ុ របូ១៦ ព្ពោះនិពាា ន ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្

សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ខ្នធ៥ អាយត្ន២ ធាត្ុ៨ េចច៤ ។  គរ

ចិត្តុបាទមដលសៅេល់២៩ សលចិត្តបាទ៣៧ជា េចចវ ុិត្តិ ។ ទុក្ សនោះស ម្ ោះថា អាទិ

លទធនាមទុក និងស ម្ ោះថា ន្ិបបវទសទុក ។ 

៥-រូបីទុក 

 បឋម្បទ  រូបិវនាវ ធមាម វ េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលមានរបុបនលក្េ ៈគឺ

មានសេចក្ដីមបក្ធាល យសៅ 

 ទុតិយបទ អរូបិវនាវ ធមាម វ េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដល ិនមានរបុបនលក្េ

 ៈគឺសេចក្ដីមបក្ធាល យ 

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់របូ២៨ ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ 

បានដល់ របូក្េនធ១ ឱ្ឡារកិាយត្ន១០ ធមាម យត្ន១ ឱ្ឡារកិ្ធាត្ុ១០ ធ មធាត្ុ១  ទុក្េេចច

១ ។ 
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អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់ចិត្ត៨៩ សចត្េិក្៥២ ព្ពោះនិពាា ន ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ 

អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់   ក្េនធ៤ ព្ពោះនិពាា នជាខ្នធវ ុិត្តិ អាយត្ន២ ធាត្ុ

៨ េចច៤ ។  គរចិត្តុបាទមដលសៅេល់២៩ សលចិត្តុបាទ៣៧ ជាេចចវ ុិត្តិ ។ ទុក្ សនោះ

ស ម្ ោះថាវអាទិលទធនាមទុក និងស ម្ ោះថា ន្ិបបវទសទុក ។ 

៦-ហលាកិយទុក 

 បឋម្បទ   វោកិោវ ធមាម វ េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលេសគ រ្ ោះចូលក្នុង

េ េ្ រសលាក្មដលជាវដដទុក្េមដលមានេភាពសក្ើត្រលត់្ 

   ទុតិយបទ  វោកុត្ត រាវវធមាម វវេភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលសតុ្្ក្េ េ្ រសលាក្

មដលជាវដដទុក្េ 

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់សលាក្ិយចិត្ត៨១ សចត្េិក្៥២ របូ២៨ ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយ

ខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ខ្នធ៥ អាយត្ន១២ ធាត្ុ១៨ េចច២ ។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់សលាក្ុត្តរចិត្ត៨ សចត្េិក្៣៦ ព្ពោះនិពាា ន ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយ

ខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ខ្នធ៥ ព្ពោះនិពាា នជាខ្នធវ ុិត្តិ អាយត្ន២ ធាត្ុ២ 

េចច២ ។  គរចិត្តុបាទមដលសៅេល់២៩ សលចិត្តុបាទ៣៧ ជា េចចវ ុិត្តិ ។ ទុក្ សនោះ

ស ម្ ោះថា អាទិលទធនាមទុក និងស ម្ ោះថា ន្ិបបវទសទុកវ។ 

៧-ហកន្ច្ិវិហញោយយទុក 

 បឋម្បទ វកន្ចិវ វេិវញេ យាវ ធមាម វ េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលគបបីដងឹ

សោយចិត្តខ្លោះ មានចក្េុវញិ្ញា  ចិត្តជាសដើ  

 ទុតិយបទ ន្វវកន្ចិវវេិវញេ យាវធមាម វេភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដល ិនគបបី

ដងឹសោយចិត្តខ្លោះ មានចក្េុវញិ្ញា  ចិត្តជាសដើ  
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អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់សលាក្ិយចិត្ត៨៩ សចត្េិក្៥២ របូ២៨ ព្ពោះនិពាា នមដលគបបីដងឹសោយ

ចិត្តខ្លោះ មានចក្េុវញិ្ញា  ចិត្តជាសដើ  ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ 

េចច សេើយ បានដល់ ខ្នធ៥ អាយត្ន១២ ធាត្ុ១៨ េចច៤ ។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់ចិត្ត៨៩ សចត្េិក្៥២ របូ២៨ ព្ពោះនិពាា នមដល ិនគបបីដងឹសោយចិត្តខ្លោះ 

មានចក្េុវញិ្ញា  ចិត្តជាសដើ  ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច 

សេើយ បានដល់ ខ្នធ៥ អាយត្ន១២ ធាត្ុ១៨ េចច៤ ។ 

សដម្ដង្អង្គធម៌្កនុង្បទទាងំ្រីរ 

តាម្ន័្យគម្ពីរអដ្ឋសាេិន្ីអដ្ឋកថា មាន្១២ន័្យគឺ 

ន្័យទី១ 

 អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ បានដល់របូារ ម ៍មដលគបបីដងឹសោយចក្េុវញិ្ញា  ចិត្ត

២ របូារ ម ៍មចក្ជារបូក្េនធ១ របូាយត្ន១ របូធាត្ុ១ ទុក្េេចច១ ។  

 អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទបានដល់ចិត្ត៨៩ សចត្េិក្៥២ របូ២៧(សវៀរ របូារ ម ៍) 

ព្ពោះនិពាា នមដល ិនគបបីដងឹបានសោយចក្េុវញិ្ញា  ចិត្ត២ ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្

សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ខ្នធ៥ អាយត្ន១១ ធាត្ុ១៧ េចច៤ ។ 

ន្័យទី២ 

 អង្គធម៌្របស់បឋម្បទបានដល់េទេ រ ម ៍មដលគបបីដងឹសោយសសាត្វញិ្ញា  

ចិត្ត២ េទេ រ ម ៍មចក្ជា របូក្េនធ១ េទេ យត្ន១ េទេធាត្ុ១ ទុក្េេចច១  

 អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ បានដល់ចិត្ត៨៩ សចត្េិក្៥២ របូ២៧(សវៀរ េទេ រ ម

 ៍) ព្ពោះនិពាា នមដល ិនគបបីដងឹសោយសសាត្វញិ្ញា  ចិត្ត២ ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្

សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ខ្នធ៥ អាយត្ន១១ ធាត្ុ១៧ េចច៤ ។ 
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ន្័យទី៣ 

 អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ បានដល់គ ធ រ ម ៍មដលគបបីដងឹសោយឃានវញិ្ញា  

ចិត្ត២ គ ធ រ ម ៍សនោះមចក្ជា របូក្េនធ១ គ ធ យត្ន១ គនធធាត្ុ១ ទុក្េេចច១ ។ 

 អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ បានដល់ចិត្ត៨៩ សចត្េិក្៥២ របូ២៧(សវៀរ គ ធ រ ម

 ៍) ព្ពោះនិពាា នមដល ិនគបបីដងឹសោយ ឃានវញិ្ញា  ចិត្ត២ ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្

សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ខ្នធ៥ អាយត្ន១១ ធាត្ុ១៧ េចច៤ ។ 

ន្័យទី៤ 

 អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ បានដល់រសារ ម ៍មដលគបបីដងឹបានសោយជវី្ហា

វញិ្ញា  ចិត្ត២ រសារ ម ៍សនោះមចក្ជា របូក្េនធ១ រសាយត្ន១ រេធាត្ុ១ ទុក្េេចច ។  

 អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ បានដល់ចិត្ត៨៩ សចត្េិក្៥២ របូ២៧(សវៀរ រសារ ម

 ៍) ព្ពោះនិពាា នមដល ិនគបបីដងឹសោយ ជវី្ហា វញិ្ញា  ចិត្ត២ ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្

សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ខ្នធ៥ អាយត្ន១១ ធាត្ុ១៧ េចច៤ ។ 

ន្័យទី៥ 

 អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ បានដល់សោដឋពាា រ ម ៍មដលគបបីដងឹសោយកាយ

វញិ្ញា  ចិត្ត២ សោដឋពាា រ ម ៍មចក្ជារបូក្េនធ១ សោដឋពាា យត្ន១ សោដឋពាធាត្ុ១ ទុក្េេចច១ 

។ 

 អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ បានដល់ចិត្ត៨៩ សចត្េិក្៥២ របូ២៥(សវៀរ 

សោដឋពាា រ ម ៍) ព្ពោះនិពាា នមដល ិនគបបីដងឹសោយកាយវញិ្ញា  ចិត្ត២ ។ ធ ៌ពកួ្សនោះ

កាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ខ្នធ៥ អាយត្ន១១ ធាត្ុ១៧ 

េចច៤ ។  

ន្័យទី៦ 

 អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ បានដល់បញ្ញច រ ម ៍ មានរបូារ ម ៍ជាសដើ គបបីដងឹ

បានសោយ ស ធាត្ុ៣ បញ្ញច រ ម ៍សនោះមចក្ជា របូក្េនធ១ អាយត្ន៥ ធាត្ុ៥ ទុក្េេចច១  
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 អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ បានដល់ចិត្ត៨៩ សចត្េិក្៥២ របូ២១(សវៀរ វេិយរបូ

៧) ព្ពោះនិពាា នមដល ិនគបបីដងឹសោយ ស ធាត្ុ៣ ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ 

អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ខ្នធ៥ អាយត្ន៧ ធាត្ុ១៣ េចច៤ ។ 

ន្័យទី៧ 

 អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ បានដល់កា ចិត្ត៥៤ សចត្េិក្៥២ របូ២៨ មដលដងឹ

បានសោយេនដីរ ចិត្ត៣  ហាវបិាក្ចិត្ត៨ េេិត្ុបាទចិត្ត១ ។ ពកួ្សនោះកាលមចក្

សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ខ្នធ៥ អាយត្ន១២ ធាត្ុ១៨ េចច២ ។  

  អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ បានដល់ េគរត្ចិត្ត២៧ សលាក្ុត្តរចិត្ត៨ សចត្េិក្

៣៨ ព្ពោះនិពាា នមដល ិនគបបីដងឹសោយេនដីរ ចិត្ត៣  ហាវបិាក្ចិត្ត៨ េេិត្ុបាទ

ចិត្ត១ ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់   ក្េនធ

៤ អាយត្ន២ ធាត្ុ២ េចច៣ ។ 

ន្័យទី៨ 

 អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ បានដល់សលាក្ិយចិត្ត៨១ សចត្េិក្៥២ របូ២៨ មដល

គបបីដងឹបានសោយអក្ុេលចិត្ត១២  ហាក្ុេលញ វបិបយុត្តចិត្ត៤  ហាក្ិរិយ

ញ វបិបយុត្តចិត្ត៤ ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ 

បានដល់ ខ្នធ៥ អាយត្ន១២ ធាត្ុ១៨ េចច២ ។ 

 អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ បានដល់សលាក្ុត្តរចិត្ត៨ សចត្េិក្៣៦ ព្ពោះនិពាា នមដល

 ិនគបបីដងឹសោយអកុ្េលចិត្ត១២  ហាក្ុេលញ វបិបយុត្តចិត្ត៤  ហាក្ិរិយ

ញ វបិបយុត្តចិត្ត៤ ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ 

បានដល់   ក្េនធ៤ អាយត្ន២ ធាត្ុ២ េចច២ ។ 

ន្័យទី៩ 

 អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ បានដល់ចិត្ត៨៧(សវៀរ អរេត្ត គរ អរេត្តសល) 

សចត្េិក្៥២ របូ២៨ ព្ពោះនិពាា ន មដលគបបីដងឹបានសោយ ហាក្ុេលញ 
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េ បយុត្តចិត្ត៤ អភិញ្ញា ក្ុេលចិត្ត១ ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ ុ

េចច សេើយ បានដល់ ខ្នធ៥ អាយត្ន១២ ធាត្ុ១៨ េចច៤ ។ 

 អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ បានដល់អរេត្ត គរចិត្ត១ អរេត្តសលចិត្ត១ សចត្េិក្

៣៦ មដល ិនគបបីដងឹសោយ ហាក្ុេលញ េ បយុត្តចិត្ត៤ អភិញ្ញា ក្ុេលចិត្ត១ 

។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ខ្នធ៤ អាយត្

ន២ ធាត្ុ២  គរេចច១ ។ 

ន្័យទី១០ 

 អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ បានដល់អាកាសានញ្ញច យត្នក្ុេលចិត្ត១ ក្ិរយិចិត្ត១ 

សចត្េិក្៣០ មដលគបបីដងឹសោយវញិ្ញា  ញ្ញច យត្នចិត្ត៣ ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្

សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ខ្នធ៤ អាយត្ន២ ធាត្ុ២ េចច១ ។ 

 អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ បានដល់ចិត្ត៨៧(សវៀរ អាកាសានញ្ញច យត្នក្ុេលនិង

ក្ិរយិ) សចត្េិក្៥២ របូ២៨ ព្ពោះនិពាា នមដល ិនគបបីដងឹសោយវញិ្ញា  ញ្ញច យត្នចិត្ត

៣ ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ខ្នធ៥ អាយ

ត្ន១២ ធាត្ុ១៨ េចច៤ ។ 

ន្័យទី១១ 

 អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ បានដល់អាក្ិញ្ចញ្ញា យត្នក្ុេលចិត្ត១ ក្ិរយិចិត្ត១ 

សចត្េិក្៣០ មដលគបបីដងឹបានសោយសនវេញ្ញា  េញ្ញា យត្នចិត្ត៣ ។ ធ ៌ពកួ្សនោះ

កាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់   ក្េនធ៤ អាយត្ន២ ធាត្២ុ 

ទុក្េេចច១ ។ 

 អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ បានដល់ចិត្ត៨៧(សវៀរ អាក្ិញ្ចញ្ញា យត្នក្ុេល និង

ក្ិរយិ) សចត្េិក្៥២ របូ២៨ ព្ពោះនិពាា នមដល ិនគបបីដងឹបានសោយសនវេញ្ញា  

េញ្ញា យត្ន្នចិត្ត៣ ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ 

បានដល់ ខ្នធ៥ អាយត្ន១២ ធាត្ុ១៨ េចច៤ ។ 
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ន្័យទី១២ 

 អង្គធម៌្របស់បឋម្បទបានដល់ព្ពោះនិពាា នមដលគបបីដងឹបានសោយសលាត្តរចិត្ត

៨ សចត្េិក្៣៦ ព្ពោះនិពាា នសនោះកាលសវៀរការរាប់េសគ រ្ ោះសោយខ្នធសចញសេើយ បាន

ដល់ធមាម យត្ន ធ មធាត្ុ និសរាធេចច ។  

 អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ បានដល់ចិត្ត៨៩ សចត្េិក្៥២ របូ២៨ មដល ិនគបបី

ដងឹសោយសលាក្ុត្តរចិត្ត៨ ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច 

សេើយ បានដល់ ខ្នធ៥ អាយត្ន១២ ធាត្ុ១៨ េចច៣ ។ 

 ការេម ដងអងរធ ៌តា ន័យអដឋសាលនិីអដឋក្ថា ដចូមដលបានសពាល ក្សនោះ

អងរធ ៌របេ់ សក្នចិ មដលសៅក្នុងបឋ បទ និងទុត្ិយបទ មដលជាក្ត្តុបទ អារ ម 

បទ វញិ្ញា  បទ ដចូគ្នន  ។ មត្អងរធ ៌របេ់ពាក្យថា វសិញ្ាយា ធមាម  មដលសៅក្នុងបឋ 

បទនិងទុត្ិយបទ មដលជាក្ មបទ អារ ម បទ វញិ្ញា ត្ពាបទស ោះសសេងគ្នន  ។ 

សដម្ដង្អង្គធម៌្កនុង្បទទាងំ្រីរ 

តាម្ន័្យមូ្េដ្ីកា មាន្១៥ន័្យគឺ 

ន្័យទី១ 

 អង្គធម៌្របស់បឋម្បទបានដល់របូារ ម ៍មដលគបបីដងឹសោយចក្េុវញិ្ញា  ចិត្ត

២ ។ល។  

 អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ បានដល់របូារ ម ៍មដល ិនគបបីដងឹបានសោយចិត្ត

៤៣គឺ សសាត្វញិ្ញា  ចិត្ត២ ឃានវញិ្ញា  ចិត្ត២ ជវី្ហា វញិ្ញា  ចិត្ត២ កាយវញិ្ញា  ចិត្ត២ 

បញ្ាតាត រ ម ិក្ចិត្តឯក្នដ២១  េគរតារ ម ិក្ចិត្តឯក្នដ៦ និពាា  រ ម ិក្ចិត្តឯក្នដ៨ 

។ល។ 

ន្័យទី២ 

 អង្គធម៌្របស់បឋម្បទបានដល់េទេ រ ម ៍មដលគបបីដងឹសោយសសាត្វញិ្ញា  

ចិត្ត២ ។ល។  
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 អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ បានដល់េទេ រ ម ៍មដល ិនគបបីដងឹបានសោយចិត្ត

៤៣គឺ ចក្េុវញិ្ញា  ចិត្ត២ ឃានវញិ្ញា  ចិត្ត២ ជវី្ហា វញិ្ញា  ចិត្ត២ កាយវញិ្ញា  ចិត្ត២ ប

ញ្ាតាត រមាម  ិក្ចិត្តឯក្នដ២១  េគរតារ ម ិក្ចិត្តឯក្នដ៦ និពាា  រ ម ិក្ចិត្តឯក្នដ៨ 

។ល។ 

ន្័យទី៣ 

 អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ បានដល់គ ធ រ ម ៍មដលគបបីដងឹសោយឃានវញិ្ញា  

ចិត្ត២ ។ល។  

 អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ បានដល់គ ធ រ ម ៍មដល ិនគបបីដងឹបានសោយចិត្ត

៤៣គឺ ចក្េុវញិ្ញា  ចិត្ត២ សសាត្វញិ្ញា  ចិត្ត២ ជវី្ហា វញិ្ញា  ចិត្ត២ កាយវញិ្ញា  ចិត្ត២ ប

ញ្ាតាត រ ម ិក្ចិត្តឯក្នដ២១  េគរតារ ម ិក្ចិត្តឯក្នដ៦ និពាា  រ ម ិក្ចិត្តឯក្នដ៨ 

។ល។ 

ន្័យទី៤ 

 អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ បានដល់រសារ ម ៍មដលគបបីដងឹសោយជវី្ហា វញិ្ញា  

ចិត្ត២ ។ល។  

 អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ បានដល់រសារ ម ៍មដល ិនគបបីដងឹបានសោយចិត្ត

៤៣គឺ ចក្េុវញិ្ញា  ចិត្ត២ សសាត្វញិ្ញា  ចិត្ត២ ឃានវញិ្ញា  ចិត្ត២ កាយវញិ្ញា  ចិត្ត២ 

បញ្ាតាត រ ម ិក្ចិត្តឯក្នដ២១  េគរតារ ម ិក្ចិត្តឯក្នដ៦ និពាា  រ ម ិក្ចិត្តឯក្នដ៨ 

។ល។ 

ន្័យទី៥ 

 អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ បានដល់សោដឋពាា រ ម ៍មដលគបបីដងឹសោយកាយ

វញិ្ញា  ចិត្ត២។ល។  

 អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ បានដល់សោដឋពាា រ ម ៍មដល ិនគបបីដងឹបានសោយ

ចិត្ត៤៣គឺ ចក្េុវញិ្ញា  ចិត្ត២ សសាត្វញិ្ញា  ចិត្ត២ ឃានវញិ្ញា  ចិត្ត២ ជវី្ហា វញិ្ញា  ចិត្ត២     
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បញ្ាតាត រ ម ិក្ចិត្តឯក្នដ២១  េគរតារ ម ិក្ចិត្តឯក្នដ៦ និពាា  រ ម ិក្ចិត្តឯក្នដ៨ 

។ល។ 

ន្័យទី៦ 

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ  បានដល់បញ្ញច រ ម ៍មដលគបបីដងឹសោយ ស ធាត្ុ៣ ។ល។  

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ បានដល់បញ្ញច រ ម ៍មដល ិនគបបីដងឹបានសោយចិត្ត៣៥គឺ 

បញ្ាតាត រ ម ិក្ចិត្តឯក្នដ២១  េគរតារ ម ិក្ចិត្តឯក្នដ៦ និពាា  រ ម ិក្ចិត្តឯក្នដ៨ 

។ល។ 

ន្័យទី៧ 

 អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ បានដល់កា ចិត្ត៥៤ សចត្េិក្៥២ របូ២៨ មដលគបបី

ដងឹសោយត្ទល ពនចិត្ត១១ េេិត្ុបាទចិត្ត១ ។ល។  

 អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ បានដល់កា ចិត្ត៥៤ សចត្េិក្៥២ របូ២៨ មដល ិន

គបបីដងឹបានសោយចិត្ត៣៥គឺ បញ្ាតាត រ ម ិក្ចិត្តឯក្នដ២១  េគរតារ ម ិក្ចិត្តឯក្នដ៦ 

និពាា  រ ម ិក្ចិត្តឯក្នដ៨ ។ល។ 

ន្័យទី៨ 

 អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ បានដល់សលាក្ិយចិត្ត៨១ សចត្េិក្៥២ របូ២៨ មដល

គបបីដងឹសោយអកុ្េលចិត្ត១២  ហាក្ុេលញ វបិបយុត្តចិត្ត៤  ហាក្ិរយិ

ញ វបិបយុត្តចិត្ត៤ ។ល។  

 អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ បានដល់សលាក្ិយចិត្ត៨១ សចត្េិក្៥២ របូ២៨ មដល

 ិនគបបីដងឹបានសោយចិត្ត២៩គឺ បញ្ាតាត រ ម ិក្ចិត្តឯក្នដ២១  េគរតារ ម ិក្ចិត្តឯក្

នដ៦ និពាា  រ ម ិក្ចិត្តឯក្នដ៨ ។ល។ 

ន្័យទី៩ 

 អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ បានដល់ចិត្ត៨៧(សវៀរ អរេត្ត គរ អរេត្តសល) 

សចត្េិក្៥២ របូ២៨ ព្ពោះនិពាា នមដលគបបីដងឹសោយ ហាក្ុេលញ េ បយុត្តចិត្ត

៤ អភិញ្ញា ក្ុេលចិត្ត១ ។ល។  
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 អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ បានដល់ចិត្ត៨៧(សវៀរ អរេត្ត គរ អរេត្តសល) 

សចត្េិក្៥២ របូ២៨ ព្ពោះនិពាា នមដល ិនគបបីដងឹបានសោយ បញ្ាតាត រ ម ិក្ចិត្តឯក្

នដ២១ ។ល។ 

ន្័យទី១០ 

 អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ បានដល់ចិត្ត៨៩ សចត្េិក្៥២ របូ២៨ ព្ពោះនិពាា នមដល

គបបីដងឹសោយ ស ទា រាវជានចិត្ត១  ហាក្ិរយិញ េ បយុត្តចិត្ត៤ អភិញ្ញា ក្ិរិយ

ចិត្ត១ ។ល។  

 អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ បានដល់ចិត្ត៨៩ សចត្េិក្៥២ របូ២៨ ព្ពោះនិពាា នមដល

 ិនគបបីដងឹបានសោយ បញ្ាតាត រ ម ិក្ចិត្តឯក្នដ២១ ។ល។ 

 

ន្័យទី១១ 

 អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ បានដល់អាកាសានញ្ញច យត្នក្ុេលចិត្ត១ សចត្េិក្

៣០ មដលគបបីដងឹសោយវញិ្ញា  ញ្ញច យត្នក្ុេលចិត្ត និងវបិាក្ចិត្ត ។ល។  

 អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ បានដល់អាកាសានញ្ញច យត្នក្ុេលចិត្ត១ សចត្េិក្

៣០ មដល ិនគបបីដងឹបានសោយចិត្ត៥៧គឺ កាមារ ម ិក្ចិត្តឯក្នដ២៥ បញ្ាតាត រមាម  ិក្

ចិត្តឯក្នដ២១ និពាា  រ ម ិក្ចិត្តឯក្នដ៨ និងសនវេញ្ញា  េញ្ញា យត្ន្នចិត្ត៣ 

។ល។ 

ន្័យទី១២ 

 អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ បានដល់អាកាសានញ្ញច យត្នក្ុេលចិត្ត១ ក្ិរយិចិត្ត១ 

សចត្េិក្៣០ មដលគបបីដងឹសោយវញិ្ញា  ញ្ញច យត្នក្ិរិយចិត្ត ។ល។  

 អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ បានដល់អាកាសានញ្ញច យត្នក្ុេលចិត្ត១ ក្ិរយិចិត្ត

១ សចត្េិក្៣០ មដល ិនគបបីដងឹបានសោយចិត្ត៥៧គឺ កាមារ ម ិក្ចិត្តឯក្នដ២៥ បញ្ា

តាត រ ម ិក្ចិត្តឯក្នដ២១ និពាា  រ ម ិក្ចិត្តឯក្នដ៨ និងសនវេញ្ញា  េញ្ញា យត្ន

្នចិត្ត៣ ។ល។ 
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ន្័យទី១៣ 

 អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ បានដល់អាក្ិញ្ចញ្ញា យត្នក្ុេលចិត្ត១ សចត្េិក្៣០ 

មដលគបបីដងឹសោយសនវេញ្ញា  េញ្ញា យត្នក្ុេលចិត្ត និងវបិាក្ចិត្ត ។ល។  

 អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ បានដល់អាក្ិញ្ចញ្ញា យត្នក្ុេលចិត្ត១ សចត្េិក្៣០ 

មដល ិនគបបីដងឹបានសោយចិត្ត៥៧គឺ កាមារ ម ិក្ចិត្តឯក្នដ២៥ បញ្ាតាត រ ម ិក្ចិត្ត

ឯក្នដ២១ និពាា  រ ម ិក្ចិត្តឯក្នដ៨ និងវញិ្ញា  ញ្ញច យត្ន្នចិត្ត៣ ។ល។ 

ន្័យទី១៤ 

 អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ បានអាក្ិញ្ចញ្ញា យត្នក្ុេលចិត្ត១ ក្ិរយិចិត្ត១ 

សចត្េិក្៣០ មដលគបបីដងឹសោយសនវេញ្ញា  េញ្ញា យត្នក្ិរយិចិត្ត ។ល។  

 អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ បានដល់អាក្ិញ្ចញ្ញា យត្នក្ុេលចិត្ត១ ក្ិរយិចិត្ត១ 

សចត្េិក្៣០ មដល ិនគបបីដងឹបានសោយចិត្ត៥៧គឺ កាមារ ម ិក្ចិត្តឯក្នដ២៥ បញ្ា

តាត រមាម  ិក្ចិត្តឯក្នដ២១ និពាា  រ ម ិក្ចិត្តឯក្នដ៨ និងវញិ្ញា  ញ្ញច យត្ន្នចិត្ត៣ 

។ល។ 

ន្័យទី១៥ 

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ បានដល់ព្ពោះនិពាា នមដលគបបីដងឹសោយសលាក្ុត្តរចិត្ត៨ ។ល។  

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ បានដល់ព្ពោះនិពាា ន មដល ិនគបបីដងឹបានសោយចិត្ត៧២គឺ កា

មារ ម ិក្ចិត្តឯក្នដ២៥ សលាក្ិយនិងបញ្ាតាត រមាម  ិក្ចិត្ត២០ បញ្ាតាត រ ម ិក្ចិត្តឯក្

នដ២១  េគរតារ ម ិក្ចិត្តឯក្នដ៦ ។ល។ 

 ការេសគ រ្ ោះអងរធ ៌តា នយ័ ូលដកីាដចូមដលបានសពាល ក្សនោះ អងរធ ៌

របេ់ ហកន្ច្ ិ មដលសៅក្នុងបឋ បទនិងទុត្ិយបទ មដលជាក្ត្តុបទ អារ ម ិក្បទ 

វញិ្ញា  បទ សសេងគ្នន  ។ មត្អងរធ ៌របេ់ពាក្យថា  វិហញោយា ធមាម  មដលសៅក្នុងបឋ 

បទ និង ទុត្ិយបទ មដលជាក្ មបទ អារ ម បទ វញិ្ញា ត្ពាបទ ស ោះ ដចូគ្នន  ។ ទុក្ សនោះ

ស ម្ ោះថា អាទិលទធនាមទុក និងស ម្ ោះថា ន្ិបបវទសទុក ។ 
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៣.អាសវហោច្ឆក 

កនុង្អាសវហោច្ឆកហន្ះមាន្ទុក៦ព្បហភទគឺ 

 ១-អាសេទុក ២-សាសេទុក ៣-អាសេសមបយុត្ត ទុក

 ៤-អាសេសាសេទុក  ៥-អាសេអាសេសមបយុត្ត ទុក 

 ៦-អាសេេិបបយុត្តសាសេទុក 

១-អាសវទុក 

 បឋម្បទ អាសវាវ ធមាម វេភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលស ម្ ោះថា អាេវៈ ឬ

មដលមានេភាពេូរសៅ សពាលសោយភូ ិដល់ភវគរភូ ិ សពាលសោយធ ៌ដល់សគ្នព្ត្ភូ  

 ទុតិយបទ វនាវ អាសវាវ ធមាម វ េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដល ិនស ម្ ោះថា 

អាេវៈ ឬមដល ិនមានេភាពេូរសៅ 

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់អាេវៈអងរធ ៌៣គឺ សលាភ ទិដឋ ិ សមាេ ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយ

ខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ េ េ្ រក្េនធ១ ធមាម យត្ន១ ធ មធាត្ុ១ េចច២ គឺ 

ទិដឋ ិសមាេ ជាទុក្េេចច សលាភជាេ ុទយេចច ។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់ចិត្ត៨៩ សចត្េិក្៤៩(សវៀរ អាេវអងរធ ៌៣) របូ២៨ ព្ពោះនិពាា ន ។ ធ ៌

ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ខ្នធ៥ អាយត្ន១២ 

ធាត្ុ១៨  េចច៣ ។ ទុក្ សនោះស ម្ ោះថា អាទិលទធនាមទុក និងស ម្ ោះថា ន្ិបបវទស

ទុក ។ 

២-សាសវទុក 

 បឋម្បទ   សាសវាវវធមាម វវេភាវៈធ ៌ទំងឡាយជាអារ ម ៍របេ់អាេវៈ 

 ទុតិយបទ អនាសវាវ ធមាម វ េភាវៈធ ៌ទំងឡាយ ិនជាអារ ម របេ់

អាេវៈ 
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អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់សលាក្ិយចិត្ត៨១ សចត្េិក្៥២ របូ២៨ ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយ

ខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ខ្នធ៥ អាយត្ន១២ ធាត្ុ១៨  េចច២ ។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់សលាក្ុត្តរចិត្ត៨ សចត្េិក្៣៦ ព្ពោះនិពាា ន ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយ

ខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់   ក្េនធ៤ អាយត្ន២ ធាត្ុ២  េចច២ ។ ទុក្ 

សនោះ ស ម្ ោះថា អាទិលទធនាមទុក និងស ម្ ោះថា ន្បិបវទសទុក ។ 

៣-សាសវសម្បយុតតទុក 

 បឋម្បទ អាសេសមបយុត្តត វ ធមាម វ េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដល

ព្បក្បសោយអាេវៈ 

 ទុតិយបទ អាសេេិបបយុត្តត វ ធមាម វ េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដល ិន

ព្បក្បសោយអាេវៈ 

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់អកុ្េលចិត្ត១២ សចត្េិក្២៧(សវៀរ សមាេសចត្េិក្មដលសៅក្នុង

សទេ ូលចិត្ត២ សមាេ ូលចិត្ត២) ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ ុ

េចច សេើយ បានដល់ ខ្នធ៤ អាយត្ន២ ធាត្ុ២  េចច២ ។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់ក្ុេលចិត្ត២១ វបិាក្ចិត្ត៣៦ ក្ិរយិចិត្ត២០ សចត្េិក្៣៨ និងសមាេ

សចត្េិក្មដលសៅក្នុងសទេ ូលចិត្ត២ សមាេ ូលចិត្ត២ របូ២៨ ព្ពោះនិពាា ន ។ ធ ៌ពកួ្

សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ខ្នធ៥ អាយត្ន១២ ធាត្ុ

១៨  េចច៣ ។ ទុក្ សនោះ ស ម្ ោះថា អាទិលទធនាមទុក និងស ម្ ោះថា ន្ិបបវទសទុក  

៤-អាសវសាសវទុក 

 បឋម្បទ អាសវាវ វចេវ ធមាម វសាសវាវ ច េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដល

ស ម្ ោះថាអាេវៈ និងជាអារ ម ៍របេ់អាេវៈ 
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 ទុតិយបទ សាសវាវវចេវធមាម វវនាវចវអាសវា េភាវៈធ ៌ទំងឡាយជា

អារ ម ៍របេ់អាេវៈមត្ ិនស ម្ ោះជាអាេវៈ 

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់អាេវអងរធ ៌៣គឺ សលាភ ទិដឋ ិសមាេ ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ 

អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ខ្នធ៥ អាយត្ន១២ ធាត្ុ១៨  េចច២ ។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់សលាក្ិយចិត្ត៨១ សចត្េិក្៤៩(សវៀរ អាេវអងរធ ៌៣) របូ២៨ ។ ធ ៌ពកួ្

សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ សលាក្ុត្តរចិត្ត៨ សចត្េិក្

៣៦ និពាា នជា ទុក្វ ុិត្តិ ។ល។ ទុក្ សនោះ ស ម្ ោះថា អាទលិទធនាមទុក និងស ម្ ោះថា 

សបបវទសទុក ។ 

៥-អាសវអាសវសម្បយុតតទុក 

 បឋម្បទ អាសវាវ វចេវ ធមាម វ អាសេសមបយុត្តត វ ច េភាវៈធ ៌

ទំងឡាយមដលស ម្ ោះថា អាេវៈ និងព្បក្បសោយអាេវៈ 

 ទុតិយបទ អាសេសមបយុត្តត វវចេវធមាម វវនាវចវវោវអាសវា េភាវៈ

ធ ៌ទំងឡាយមដលព្បក្បសោយអាេវៈមត្ ិនស ម្ ោះថាអាេវៈ 

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់អាេវអងរធ ៌៣គឺ សលាភ ទិដឋ ិសមាេ មដលសៅក្នុងសលាភ ូលចិត្ត៨ ។ 

ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ខ្នធ៥ អាយត្

ន១២ ធាត្ុ១៨  េចច២ ។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់អកុ្េលចិត្ត១២ សចត្េិក្២៤(សវៀរ អាេវអងរធ ៌៣)  ។ ធ ៌ពកួ្សនោះ

កាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ។ល។ ទុក្ សនោះ ស ម្ ោះថា 

អាទិលទធនាមទុក និងស ម្ ោះថា សបបវទសទុក ។ 
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៦-អាសវវិបបយុតតសាសវទុក 

 បឋម្បទ  អាសេេិបបយុត្តត វ វោវ បន្វ ធមាម វ សាសវាប ិ េភាវៈធ ៌

ទំងឡាយមដល ិនព្បក្បសោយអាេវៈមត្ជាអារ ម ៍របេ់អាេវៈ 

 ទុតិយបទ អាសេេិបបយុត្តត វវោវបន្វធមាម វអនាសវាបិវេភាវៈធ ៌

ទំងឡាយមដល ិនព្បក្បសោយអាេវៈនិងជាអារ ម របេ់អាេវៈ 

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់សលាក្ិយក្ុេលចិត្ត១៧ សលាក្ិយវបិាក្ចិត្ត៣២ ក្ិរយិចិត្ត២០ 

សចត្េិក្៣៨ និងសមាេសចត្េិក្មដលសៅក្នុងសទេ ូលចិត្ត២ សមាេ ូលចិត្ត២ របូ

២៨ ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ។ល។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់សលាក្ុត្តរចិត្ត៨ សចត្េិក្៣៦ ព្ពោះនិពាា ន ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយ

ខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ។ល។  អកុ្េលចិត្ត១២ សចត្េិក្២៧(សវៀរ 

សមាេសចត្េិក្ មដលសៅក្នុងសទេ ូលចិត្ត២ សមាេ ូលចិត្ត២) ជាទុក្វ ុិត្តិ ។ ទុក្ 

សនោះ ស ម្ ោះថា អាទិលទធនាមទុក និងស ម្ ោះថា សបបវទសទុក ។ 

៤.សហញោ ជន្ហោច្ឆកទុក 

កនុង្សហញោ ជន្ហោច្ឆកហន្ះមាន្ទុក ៦ព្បហភទគឺ 

 ១-សវញេ ជ្ន្ទុក ២-សវញេ ជ្ន្ិយទុក៣-សវញេ ជ្ន្

សមបយុត្ត ទុក  ៤-សវញេ ជ្ន្សវញេ ជ្ន្ិយទុកវ ៥-សវញេ ជ្ន្

សវញេ ជ្ន្សមបយុត្ត ទកុ វវ៦-សវញេ ជ្ន្េិបបយុត្តសវញេ ជ្និ្យទុក 

១-សហញោ ជន្ទុក 

 បឋម្បទ សវញេ ជ្នាវ ធមាម វ េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលស ម្ ោះថា 

េសញ្ញា ជន 
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 ទុតិយបទ វនាវសវញេ ជ្នាវធមាម វេភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដល ិនស ម្ ោះថា 

េសញ្ញា ជន  

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់េសញ្ញា ជនអងរធ ៌៨គឺ សលាភ សទេ មានោះ ទិដឋ ិវចិិកិ្ ឆ្  ឥេា  ចឆរយិ 

សមាេ ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ។ល។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់ចិត្ត៨៩ សចត្េិក្៤៤(សវៀរ េសញ្ញា ជនអងរធ ៌៨) របូ២៨ ព្ពោះនិពាា ន ។ 

ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ។ល។  ទុក្ សនោះ 

ស ម្ ោះថា អាទិលទធនាមទុក និងស ម្ ោះថា ន្ិបបវទសទុក ។ 

េសញ្ញា ជនអងរធ ៌៨សនោះេម ដងតា អភិធ មន័យ ។ 

២-សហញោ ជន្ិយទុក 

 បឋម្បទ     សវញេ ជ្ន្ោិវធមាម វេភាវៈធ ៌ទងំឡាយមដលជាអារ ម ៍

របេ់េសញ្ញា ជន 

 ទុតិយបទ    អសវញេ ជ្ន្ិោវ ធមាម វេភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដល ិនជា

អារ ម ៍របេ់ េសញ្ញា ជន  

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់សលាក្ិយចិត្ត៨១ សចត្េិក្៥២ របូ២៨  ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយ

ខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ។ល។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់សលាក្ុត្តរចិត្ត៨ សចត្េិក្៣៦ ព្ពោះនិពាា ន ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយ

ខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ។ល។  ទុក្ សនោះ ស ម្ ោះថា អាទិលទធនាម

ទុក និងស ម្ ោះថា ន្ិបបវទសទុក ។ 
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៣-សហញោ ជន្សម្បយុតតទុក 

 បឋម្បទ   សវញេ ជ្ន្សមបយុត្តត វ ធមាម វ េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដល

ព្បក្បសោយេសញ្ញា ជន 

 ទុតិយបទ សវញេ ជ្ន្េិបបយុត្តត វ ធមាម វ េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដល ិន

ព្បក្បសោយេសញ្ញា ជន  

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់អកុ្េលចិត្ត១២ សចត្េិក្២៧(សវៀរ សមាេសចត្េិក្មដលសៅក្នុងឧទធចច

េ បយុត្តចិត្ត១)  ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បាន

ដល់ ។ល។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់ក្ុេលចិត្ត២១ វបិាក្ចិត្ត៣៦ ក្ិរយិចិត្ត២០ សចត្េិក្៣៨ និងសមាេ

សចត្េិក្មដលសៅក្នុងឧទធចចេ បយុត្តចិត្ត១ របូ២៨ ព្ពោះនិពាា ន ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្

សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ។ល។  ទុក្ សនោះ ស ម្ ោះថា អាទិលទធ

នាមទុក និងស ម្ ោះថា ន្បិបវទសទុក ។ 

៤-សហញោ ជន្សហញោ ជន្ិយទុក 

 បឋម្បទ សវញេ ជ្នាវ វចេវ ធមាម វ សវញេ ជ្ន្ិោវ ចវ េភាវៈធ ៌

ទំងឡាយមដលស ម្ ោះថា េសញ្ញា ជន និងជាអារ ម ៍របេ់េសញ្ញា ជន 

 ទុតិយបទ សវញេ ជ្ន្ិោវវចេវធមាម វវនាវចវសវញេ ជ្នា េភាវៈធ ៌

ទំងឡាយមដលជាអារ ម ៍របេ់េសញ្ញា ជន មត្ ិនស ម្ ោះថា េសញ្ញា ជន  

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់េសញ្ញា ជនអងរធ ៌៨គឺ សលាភ សទេ មានោះ ទិដឋ ិវចិិកិ្ ឆ្  ឥេា  ចឆរយិ 

សមាេ ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ។ល។ 
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អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់សលាក្ិយចិត្ត៨១ សចត្េិក្៤៤(សវៀរ េសញ្ញា ជនអងរធ ៌៨) របូ២៨ ។ 

ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ។ល។ សលាក្ុត្តរ

ចិត្ត៨ សចត្េិក្៣៦ ព្ពោះនិពាា នជាទុក្វ ុិត្ត ។ ទុក្ សនោះ ស ម្ ោះថា អាទិលទធនាមទុក 

និងស ម្ ោះថា សបបវទសទកុ ។ 

៥-សហញោ ជន្សហញោ ជន្សម្បយុតតទុក 

 បឋម្បទ  សវញេ ជ្នាវ វចេវធមាម វសវញេ ជ្ន្សមបយតុ្តត វ ច េភាវៈ

ធ ៌ទំងឡាយមដលស ម្ ោះថា េសញ្ញា ជន និងព្បក្បសោយេសញ្ញា ជន 

 ទុតិយបទ សវញេ ជ្ន្សមបយុត្តត វ វចេវ ធមាម វ វនាវ ចវ សវញេ ជ្នា

េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលព្បក្បសោយេសញ្ញា ជនមត្ ិនស ម្ ោះថា េសញ្ញា ជន 

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់េសញ្ញា ជនអងរធ ៌៨គឺ សលាភ សទេ មានោះ ទិដឋ ិវចិិកិ្ ឆ្  ឥេា  ចឆរយិ 

សមាេ សវៀរសមាេសចត្េិក្មដលសៅក្នុងឧទធចចេ បយុត្តចិត្ត១ ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្

សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ។ល។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់អកុ្េលចិត្ត១២ សចត្េិក្១៩(សវៀរ េសញ្ញា ជនអងរធ ៌) ។ ធ ៌ពកួ្សនោះ

កាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ។ល។  ក្ុេលចិត្ត២១ វបិាក្

ចិត្ត៣៦ ក្ិរយិចិត្ត២០ សចត្េិក្៣៨ និងសមាេសចត្េិក្មដលសៅក្នុងឧទធចចេ បយុត្ត

ចិត្ត១ របូ២៨ ព្ពោះនិពាា ន ជាទុក្វ ុិត្តិ ។ ទុក្ សនោះ ស ម្ ោះថា អាទិលទធនាមទុក និង

ស ម្ ោះថាវសបបវទសទុក ។ 
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៦-សហញោ ជន្វិបបយុតតសហញោ ជន្ិយទុក 

 បឋម្បទ  សវញេ ជ្ន្េិបបយុត្តត វ វោវ បន្វ ធមាម វ សវញេ ជ្និ្ោបិ

 េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដល ិនព្បក្បសោយេសញ្ញា ជន មត្ជាអារ ម ៍របេ់ 

េសញ្ញា ជន 

 ទុតិយបទ សវញេ ជ្ន្េិបបយុត្តត វវោវបន្វធមាម វអសវញេ ជ្និ្ោបិ 

េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដល ិនព្បក្បសោយ េសញ្ញា ជន និង ិនជាអារ ម ៍ របេ់

េសញ្ញា ជន  

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់សលាក្ិយក្ុេលចិត្ត១៧ សលាក្ិយវបិាក្ចិត្ត៣២ ក្ិរយិចិត្ត២០ 

សចត្េិក្៣៨ និងសមាេសចត្េិក្មដលសៅក្នុងឧទធចចេ បយុត្តចិត្ត១ របូ២៨  ។ ធ ៌ពកួ្

សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ។ល។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់សលាក្ុត្តរចិត្ត៨ សចត្េិក្៣៦ ព្ពោះនិពាា ន ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយ

ខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ។ល។  អកុ្េលចិត្ត១២ សចត្េិក្២៧(សវៀរ 

សមាេសចត្េិក្មដលសៅក្នុងឧទធចចេ បយុត្តចិត្ត១) ជាទុក្វ ុិត្តិ ។ ទុក្ សនោះ ស ម្ ោះថា 

អាទិលទធនាមទុក និងស ម្ ោះថា សបបវទសទុក ។ 

៥.គន្ថហោច្ឆក 

កនុង្គន្ថហោច្ឆកហន្ះមាន្ទុក៦ព្បហភទគឺ 

 ១-គន្ថ ទុក ២-គន្ថ ន្ិយទុក ៣-គន្ថ សមបយុត្ត ទុក 

៤-គន្ថ គន្ថ វវវន្ិយទុក៥-គន្ថ គន្ថ សមបយុត្ត ទុក៦-គន្ថ េិបបយុត្ត គន្ថ និ្យទុក 

១-គន្ថទុក 

 បឋម្បទ   គនាថ  ធមាម  េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលស ម្ ោះថា គនថ 

 ទុតិយបទ វនាវគនាថ វធមាម  េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដល ិនស ម្ ោះថា គនថ  
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អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់គនថអងរធ ៌៣គឺ សលាភ សទេ ទិដឋ ិ ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ 

អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ។ល។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់ចិត្ត៨៩ សចត្េិក្៤៩(សវៀរ គនថអងរធ ៌៣) របូ២៨ ព្ពោះនិពាា ន ។ ធ ៌ពកួ្

សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ។ល។  ទុក្ សនោះ ស ម្ ោះ

ថា អាទិលទធនាមទុក និងស ម្ ោះថា ន្ិបបវទសទុក ។ 

២-គន្ថន្ិយទុក 

 បឋម្បទ គន្ថ ន្ិោវធមាម វេភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលជាអារ ម ៍របេ់ គនថ 

 ទុតិយបទ អគន្ថ ន្ិោ ធមាម  េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដល ិនជាអារ ម ៍

របេ់ គនថ  

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់សលាក្ិយចិត្ត៨១ សចត្េិក្៥២ របូ២៨  ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយ

ខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ។ល។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់សលាក្ុត្តរចិត្ត៨ សចត្េិក្៣៦ ព្ពោះនិពាា ន ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយ

ខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ។ល។  ទុក្ សនោះ ស ម្ ោះថា អាទិលទធនាម

ទុក និងស ម្ ោះថា ន្ិបបវទសទុក ។ 

៣-គន្ថសម្បយុតតទុក 

      បឋម្បទគន្ថសមបយុត្តត វធមាម  េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលព្បក្បសោយ គនថ 

    ទុតិយបទគន្ថ េិបបយុត្តត ធមាម េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដល ិនព្បក្បសោយ គនថ  
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អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់សលាភ ូលចិត្ត៨ សទល ូលចិត្ត២ សចត្េិក្២៥(សវៀរ សទេ វចិិកិ្ ឆ្  

និង សលាភសចត្េិក្មដលសៅក្នុងទិដឋគិត្វបិបយុត្តចិត្ត៤) ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយ

ខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ។ល។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់សមាេ ូលចិត្ត២ ក្ុេលចិត្ត២១ វបិាក្ចិត្ត៣៦ ក្ិរយិចិត្ត២០ សចត្េិក្

៤៣(សវៀរ សលាភ ទិដឋ ិមានោះ សទេ ឥេា  ចឆរយិ ក្ុក្កុចច ថនី  ិទធ) និងសលាភសចត្េិក្

មដលសៅក្នុងទិដឋគិត្វបិបយុត្តចិត្ត៤ សទេសចត្េិក្មដលសៅក្នុងសទេ ូលចិត្ត២ របូ

២៨ ព្ពោះនិពាា ន ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ 

។ល។  ទុក្ សនោះ ស ម្ ោះថា អាទិលទធនាមទុក និងស ម្ ោះថា ន្ិបបវទសទុក ។ 

៤-គន្ថគន្ថន្ិយទុក 

 បឋម្បទ គនាថ វវចេវធមាម វគន្ថ ន្ិោវច េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលស ម្ ោះ

ថាគនថ និងជាអារ ម ៍របេ់ គនថ 

 ទុតិយបទ គន្ថ ន្ិោវវចេវធមាម វវនាវចវគនាថ  េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដល

ជាអារ ម ៍របេ់ គនថ មត្ ិនស ម្ ោះថា គនថ  

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់គនថអងរធ ៌៣គឺ សលាភ សទេ ទិដឋ ិ ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ 

អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ។ល។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់សលាក្ិយចិត្ត៨១ សចត្េិក្៤៩(សវៀរ គនថអងរធ ៌៣) របូ២៨ ។ ធ ៌ពកួ្

សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ។ល។  សលាក្ុត្តរចិត្ត៨ 

សចត្េិក្៣៦ ព្ពោះនិពាា នជាទុក្វ ុិត្តិ ។ ទុក្ សនោះ ស ម្ ោះថា អាទិលទធនាមទុក និង

ស ម្ ោះថា សបបវទសទុក ។ 
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៥-គន្ថគន្ថសម្បយុតតទុក 

 បឋម្បទ គនាថ វវចេវធមាម វគន្ថ សមបយុត្តត វច េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដល

ស ម្ ោះថា គនថ និងមដលព្បក្បសោយ គនថ 

 ទុតិយបទវគន្ថ សមបយតុ្តត វវចេវធមាម វវនាវចវគនាថ  េភាវៈធ ៌ទំងឡាយ

មដលព្បក្បសោយ គនថ មត្ ិនស ម្ ោះថា គនថ  

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់ សលាភ ទិដឋ ិក្នុងទិដឋគិត្េ បយុត្តចិត្ត៤ ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយ

ខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ។ល។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់សលាភ ូលចិត្ត៨ សទេ ូលចិត្ត២ សចត្េិក្២៣(សវៀរ គនថអងរធ ៌៣ 

និងវចិិកិ្ ឆ្ ) ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ 

។ល។ សមាេ ូលចិត្ត២ កុ្េលចិត្ត២១ វបិាក្ចិត្ត៣៦ ក្ិរយិចិត្ត២០ សចត្េិក្៤៣(សវៀរ 

សលាភ ទិដឋ ិមានោះ សទេ ឥេា  ចឆរិយ ក្ុក្កុចច ថនី  ិទធ) និងសលាភសចត្េិក្មដលសៅ

ក្នុងទិដឋគិត្វបិបយុត្តចិត្ត៤ សទេសចត្េិក្មដលសៅក្នុងសទេ ូលចិត្ត២ របូ២៨ ព្ពោះ

និពាា ន ជា ទុក្វ ុិត្តិ ។  ទុក្ សនោះ ស ម្ ោះថា អាទិលទធនាមទុក និងស ម្ ោះថា សបប

វទសទុក ។ 

៦-គន្ថវិបបយុតតគន្ថន្ិយទុក 

 បឋម្បទ វ គន្ថ េិបបយុត្តត វ វោវ បន្វ ធមាម វ គន្ថ ន្ិោបិវ េភាវៈធ ៌

ទំងឡាយមដល ិនព្បក្បសោយ គនថ មត្ជាអារ ម ៍របេ់ គនថ 

 ទុតិយបទ គន្ថ េិបបយុត្តត វ វោវ បន្វ ធមាម វ អគន្ថ និ្ោបិ េភាវៈធ ៌

ទំងឡាយមដល ិនព្បក្បសោយ គនថ និង ិនជាអារ ម ៍របេ់ គនថ  

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់សមាេ ូលចិត្ត២ សលាក្ិយក្ុេលចិត្ត១៧ សលាក្ិយវបិាក្ចិត្ត៣២ 

ក្ិរយិចិត្ត២០ សចត្េិក្៤៣(សវៀរ សលាភ ទិដឋ ិមានោះ សទេ ឥេា  ចឆរយិ ក្ុក្កុចច ថនី 
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 ិទធ) និងសលាភសចត្េិក្មដលសៅក្នុងទិដឋគិត្វបិបយុត្តចិត្ត៤ សទេសចត្េិក្មដលសៅ

ក្នុងសទេ ូលចិត្ត២ របូ២៨ ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច 

សេើយ បានដល់ ។ល។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់សលាក្ុត្តរចិត្ត៨ សចត្េិក្៣៦ ព្ពោះនិពាា ន ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយ

ខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ។ល។  សលាភ ូលចិត្ត៨ សទេ ូលចិត្ត២ 

សចត្េិក្២៥(សវៀរ សទេ វចិិកិ្ ឆ្  និងសលាភសចត្េិក្មដលសៅក្នុងទិដឋគិត្វបិបយុត្តចិត្ត

៤) ជាទុក្វ ុិត្តិ ។ ទុក្ សនោះ ស ម្ ោះថា អាទិលទធនាមទកុ និងស ម្ ោះថា សបបវទស

ទុក ។ 

៦.ឱឃហោច្ឆក 

កនុង្ឱឃហោច្ឆកហន្ះមាន្ទកុ ៦ព្បការគឺ 

 ១-ឱឃទុក ២-ឱឃន្ិយទុក ៣-ឱឃសមបយុត្ត ទុក

 ៤-ឱឃឱឃន្ិយទុក ៥-ឱឃឱឃសមបយុត្ត ទកុ ៦-ឱឃេិបប

យុត្ត ឱឃន្ិយទុក 

១-ឱឃទុក 

 បឋម្បទ   ឱឃាវ ធមាម  េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលស ម្ ោះថា ឱ្  

 ទុតិយបទ វនាវឱឃាវធមាម វេភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដល ិនស ម្ ោះថា ឱ្   

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់ឱ្ អងរធ ៌៣គឺ សលាភ ទិដឋ ិ សមាេ ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ 

អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ។ល។ 
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អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់ចិត្ត៨៩ សចត្េិក្៤៩(សវៀរ ឱ្ អងរធ ៌៣) របូ២៨ ព្ពោះនិពាា ន ។ ធ ៌ពកួ្

សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ។ល។  ទុក្ សនោះ ស ម្ ោះ

ថា អាទិលទធនាមទុក និងស ម្ ោះថា ន្ិបបវទសទុក ។ 

២-ឱឃន្ិយទុក 

 បឋម្បទឱឃន្ិោធមាម េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលជាអារ ម ៍របេ់ ឱ្  

 ទុតិយបទអវនាឃន្ិោវធមាម វេភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដល ិនជាអារ ម ៍

របេ់ ឱ្   

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់សលាក្ិយចិត្ត៨១ សចត្េិក្៥២ របូ២៨ ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយ

ខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ។ល។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់សលាក្ុត្តរចិត្ត៨ សចត្េិក្៣៦ ព្ពោះនិពាា ន ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយ

ខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ។ល។  ទុក្ សនោះ ស ម្ ោះថា អាទិលទធនាម

ទុក និងស ម្ ោះថា ន្ិបបវទសទុក ។ 

៣-ឱឃសម្បយុតតទុក 

 បឋម្បទ ឱឃសមបយុត្តត វធមាម  េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលព្បក្បសោយ ឱ្ 

ទុតិយបទឱឃេិបបយុត្តត ធមាម េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដល ិនព្បក្បសោយ ឱ្   

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់អកុ្េលចិត្ត១២ សចត្េិក្២៧(សវៀរ សមាេសចត្េិក្មដលសៅក្នុង

សទេ ូលចិត្ត២ សមាេ ូលចិត្ត២)  ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ 

េចច សេើយ បានដល់ ។ល។ 
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អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់ក្ុេលចិត្ត២១ វបិាក្ចិត្ត៣៦ ក្ិរយិចិត្ត២០ សចត្េិក្៣៨  និងសមាេ

សចត្េិក្មដលសៅក្នុងសទេ ូលចិត្ត២ សមាេ ូលចិត្ត២ របូ២៨ ព្ពោះនិពាា ន ។ ធ ៌ពកួ្

សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ។ល។  ទុក្ សនោះ ស ម្ ោះ

ថា អាទិលទធនាមទុក និងស ម្ ោះថា ន្ិបបវទសទុក ។ 

៤-ឱឃឱឃន្ិយទុក 

 បឋម្បទ ឱឃាវ វចេវ ធមាម វ ឱឃន្ិោវ ចវេភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដល

ស ម្ ោះថា ឱ្  និងជាអារ ម ៍របេ់ ឱ្  

 ទុតិយបទ ឱឃន្ិោវ វចេវធមាម វ វនាវចវឱឃា េភាវៈធ ៌ទំងឡាយ

មដលជាអារ ម ៍របេ់ ឱ្  មត្ ិនស ម្ ោះថា ឱ្   

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់ឱ្ អងរធ ៌៣គឺ សលាភ ទិដឋ ិ សមាេ ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ 

អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ។ល។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់សលាក្ិយចិត្ត៨១ សចត្េិក្៤៩(សវៀរ ឱ្ អងរធ ៌៣) របូ២៨ ។ ធ ៌ពកួ្

សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ។ល។  សលាក្ុត្តរចិត្ត៨ 

សចត្េិក្៣៦ ព្ពោះនិពាា ន ជាទុក្វ ុិត្តិ ។ ទុក្ សនោះ ស ម្ ោះថា អាទិលទធនាមទុក និង

ស ម្ ោះថា សបបវទសទុក ។ 

៥-ឱឃឱឃសម្បយុតតទុក 

 បឋម្បទ ឱឃាវវចេវធមាម វឱឃសមបយុត្តត វចវេភាវៈធ ៌ទំងឡាយ

មដលស ម្ ោះថា ឱ្  និងព្បក្បសោយ ឱ្  

 ទុតិយបទ ឱឃសមបយតុ្តត វ វចេវ ធមាម វ វនាវ ចវ ឱឃាវ េភាវៈធ ៌

ទំងឡាយមដលព្បក្បសោយ ឱ្  មត្ ិនស ម្ ោះថា ឱ្   
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អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់ សលាភ ទិដឋ ិ សមាេ មដលសៅក្នុងសលាភ ូលចិត្ត៨ ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាល

មចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ។ល។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់អកុ្េលចិត្ត១២ សចត្េិក្២៤(សវៀរ ឱ្ អងរធ ៌៣) ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាល

មចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ។ល។ ក្ុេលចិត្ត២១ វបិាក្ចិត្ត៣៦ 

ក្ិរយិចិត្ត២០ សចត្េិក្៣៨ និងសមាេសចត្េិក្មដលសៅក្នុងសទេ ូលចិត្ត២ សមាេ

 ូលចិត្ត២ របូ២៨ ព្ពោះនិពាា នជាទុក្វ ុិត្តិ ។  ទុក្ សនោះ ស ម្ ោះថា អាទិលទធនាមទកុ 

និងស ម្ ោះថា សបបវទសទកុ ។ 

៦-ឱឃវិបបយុតតឱឃន្ិយទុក 

 បឋម្បទ ឱឃេិបបយុត្តត វ វោវ បន្វ ធមាម វ ឱឃនិ្ោបិ េភាវៈធ ៌

ទំងឡាយមដល ិនព្បក្បសោយ ឱ្  មត្ជាអារ ម ៍របេ់ ឱ្  

 ទុតិយបទ ឱឃេិបបយុត្តត វវោវបន្វធមាម វអវនាឃនិ្ោបិ េភាវៈធ ៌

ទំងឡាយមដល ិនព្បក្បសោយ ឱ្  មត្ជាអារ ម ៍របេ់ ឱ្   

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់សលាក្ិយក្ុេលចិត្ត១៧ សលាក្ិយវបិាក្ចិត្ត៣២ ក្ិរយិចិត្ត២០ 

សចត្េិក្៣៨ និងសមាេសចត្េិក្មដលសៅក្នុងសទេ ូលចិត្ត២ សមាេ ូលចិត្ត២ របូ

២៨ ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ។ល។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់សលាក្ុត្តរចិត្ត៨ សចត្េិក្៣៦ ព្ពោះនិពាា ន ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយ

ខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ។ល។  អកុ្េលចិត្ត១២ សចត្េិក្២៧(សវៀរ 

សមាេសចត្េិក្មដលសៅក្នុងសទេ ូលចិត្ត២ និងសមាេ ូលចិត្ត២) ជាទុក្វ ុិត្តិ ។ ទុក្ 

សនោះ ស ម្ ោះថា អាទិលទធនាមទុក និងស ម្ ោះថា សបបវទសទុក ។ 
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៧.ហោគហោច្ឆក 

កនុង្ហោគហោច្ឆកហន្ះមាន្ទុក ៦ព្បហភទគឺ 

 ១-វោគទុក ២-វោគន្ិយទុក ៣-វោគសមបយុត្ត ទុក

 ៤-វោគវោគន្ិយទុក ៥-វោគវោគសមបយតុ្ត ទុក 

    ៦-វោគេិបបយុត្ត វោគនិ្យទុក 

១-ហោគទុក 

 បឋម្បទ  វោគាវធមាម វេភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលស ម្ ោះ សយគ 

 ទុតិយបទវនាវោគាធមាម េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដល ិនស ម្ ោះថា សយគ  

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់សយគអងរធ ៌៣គឺ សលាភ ទិដឋ ិសមាេ ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ 

អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ។ល។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់ចិត្ត៨៩ សចត្េិក្៤៩(សវៀរ សយគអងរធ ៌៣) របូ២៨ ព្ពោះនិពាា ន ។ ធ ៌

ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ។ល។  ទុក្ សនោះ 

ស ម្ ោះថា អាទិលទធនាមទុក និងស ម្ ោះថា ន្ិបបវទសទុក ។ 

២-ហោគន្ិយទុក 

បឋម្បទ វោគន្ិោវធមាម វេភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលជាអារ ម ៍របេ់ សយគ

ទុតិយបទ អវោគន្ិោវធមាម វេភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដល ិនជាអារ ម ៍របេ់ 

សយគ  

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់សលាក្ិយចិត្ត៨១ សចត្េិក្៥២ របូ២៨  ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយ

ខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ។ល។ 

 



136 

 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់សលាក្ុត្តរចិត្ត៨ សចត្េិក្៣៦ ព្ពោះនិពាា ន ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយ

ខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ។ល។  ទុក្ សនោះ ស ម្ ោះថា អាទិលទធនាម

ទុក និងស ម្ ោះថា និ្បបវទសទុក ។ 

៣-ហោគសម្បយុតតទុក 

 បឋម្បទ វោគសមបយុត្តត វ ធមាម វ េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដល

ព្បក្បសោយ សយគ 

 ទុតិយបទ វោគេិបបយុត្តត វ ធមាម វ េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដល ិន

ព្បក្បសោយ សយគ  

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់អកុ្េលចិត្ត១២ សចត្េិក្២៧(សវៀរ សមាេសចត្េិក្មដលសៅក្នុង

សទេ ូលចិត្ត២ សមាេ ូលចិត្ត២) ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ ុ

េចច សេើយ បានដល់ ។ល។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់ក្ុេលចិត្ត២១ វបិាក្ចិត្ត៣៦ ក្ិរយិចិត្ត២០ សចត្េិក្៣៨ និងសមាេ

សចត្េិក្មដលសៅក្នុងសទេ ូលចិត្ត២ សមាេ ូលចិត្ត២ របូ២៨ ព្ពោះនិពាា ន ។ ធ ៌ពកួ្

សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ។ល។  ទុក្ សនោះ ស ម្ ោះ

ថា អាទិលទធនាមទុក និងស ម្ ោះថា ន្ិបបវទសទុក ។ 

៤-ហោគហោគន្ិយទុក 

 បឋម្បទ  វោគាវវចេវធមាម វវោគន្ិោវច េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដល

ស ម្ ោះថា សយគ និងជាអារ ម ៍របេ់ សយគ 

 ទុតិយបទ វោគន្ោិវវចេវធមាម វវនាវចវវោគា េភាវៈធ ៌ទំងឡាយ

មដលជាអារ ម ៍របេ់ សយគ មត្ ិនស ម្ ោះថា សយគ  
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អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់សយគអងរធ ៌៣គឺ សលាភ ទិដឋ ិសមាេ ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ 

អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ។ល។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់សលាក្ិយចិត្ត៨១ សចត្េិក្៤៩(សវៀរ សយគអងរធ ៌៣) របូ២៨ ។ ធ ៌ពកួ្

សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ។ល។  សលាក្ុត្តរចិត្ត៨ 

សចត្េិក្៣៦ ព្ពោះនិពាា នជាទុក្វ ុិត្តិ ។ ទុក្ សនោះ ស ម្ ោះថា អាទិលទធនាមទុក និង

ស ម្ ោះថា សបបវទសទុក ។ 

៥-ហោគហោគសម្បយុតតទុក 

 បឋម្បទ  វោគាវវចេវធមាម វ វោគសមបយុត្តត វចវេភាវៈធ ៌

ទំងឡាយមដលស ម្ ោះថា សយគ និងព្បក្បសោយ សយគ 

 ទុតិយបទ វោគសមបយុត្តត វ វចេវធមាម វ វនាវចវ វោគា េភាវៈធ ៌

ទំងឡាយមដលព្បក្បសោយ សយគ មត្ ិនស ម្ ោះថា សយគ  

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់ សលាភ ទិដឋ ិ សមាេ មដលសៅក្នុងសលាភ ូលចិត្ត៨ ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាល

មចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ។ល។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់អកុ្េលចិត្ត១២ សចត្េិក្២៤(សវៀរ សយគអងរធ ៌៣)  ។ ធ ៌ពកួ្សនោះ

កាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ។ល។ ក្ុេលចិត្ត២១ វបិាក្

ចិត្ត៣៦ ក្ិរយិចិត្ត២០ សចត្េិក្៣៨ និងសមាេសចត្េិក្មដលសៅក្នុងសទេ ូលចិត្ត២ 

សមាេ ូលចិត្ត២ របូ២៨ ព្ពោះនិពាា នជាទុក្វ ុិត្តិ ។ ទុក្ សនោះ ស ម្ ោះថា អាទិលទធនាម

ទុក និងស ម្ ោះថា ន្ិបបវទសទុក ។ 
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៦-ហោគវិបបយុតតហោគន្ិយទុក 

 បឋម្បទ វោគេិបបយុត្តត វវោវបន្វធមាម វវោគនិ្ោបិ េភាវៈធ ៌

ទំងឡាយមដល ិនព្បក្បសោយ សយគ មត្ជាអារ ម ៍របេ់ សយគ 

 ទុតិយបទ វោគេិបបយុត្តត វ វោវបន្វធមាម វអវោគនិ្ោបិ េភាវៈ

ធ ៌ទំងឡាយមដល ិនព្បក្បសោយ សយគ និង ិនជាអារ ម ៍របេ់ សយគ  

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់សលាក្ិយក្ុេលចិត្ត១៧ សលាក្ិយវបិាក្ចិត្ត៣២ ក្ិរយិចិត្ត២០ 

សចត្េិក្៣៨ និងសមាេសចត្េិក្មដលសៅក្នុងសទេ ូលចិត្ត២ សមាេ ូលចិត្ត២ របូ

២៨ ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ។ល។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់សលាក្ុត្តរចិត្ត៨ សចត្េិក្៣៦ ព្ពោះនិពាា ន ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយ

ខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ។ល។  អកុ្េលចិត្ត១២ សចត្េិក្២៧(សវៀរ 

សមាេសចត្េិក្មដលសៅក្នុងសទេ ូលចិត្ត២ សមាេ ូលចិត្ត២ ) ជាទុក្វ ុិត្តិ ។ ទុក្ 

សនោះ ស ម្ ោះថា អាទិលទធនាមទុក និងស ម្ ោះថា សបបវទសទុក ។ 

៨.នី្វរណ្ហោច្ឆក 

កនុង្នី្វរណ្ហោច្ឆកហន្ះមាន្ទុក ៦ព្បហភទគឺ 

 ១-ន្ីេរណទុកវ២-ន្ីេរណិយទុក ៣-ន្ីេរណសមបយុត្ត ទុក

 ៤-ន្ីេរណន្ីេរណិយទុក ៥-ន្ីេរណន្ីេរណសមបយុត្ត ទុក 

    ៦-នី្េរណេិបបយុត្ត នី្េរណិយទុក 

១-ន្ីវរណ្ទុក 

បឋម្បទ    ន្ីេរណាវវធមាម  េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលស ម្ ោះថា នីវរ  

ទុតិយបទ វនាវន្ីេរណាវធមាម វេភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដល ិនស ម្ ោះថានីវរ   
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អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់នីវរ អងរធ ៌៨គឺ សលាភ សទេ ថនី  ិទធ ឧទធចច ក្ុក្កុចច វចិិកិ្ ឆ្  សមាេ ។ 

ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ។ល។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់ចិត្ត៨៩ សចត្េិក្៤៤(សវៀរ នីវរ អងរធ ៌៨) របូ២៨ ព្ពោះនិពាា ន ។ ធ ៌

ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ។ល។  ទុក្ សនោះ 

ស ម្ ោះថា អាទិលទធនាមទុក និងស ម្ ោះថា ន្ិបបវទសទុក ។ 

២-ន្ីវរណ្ិយទុក 

បឋម្បទ ន្ីេរណិោវធមាម  េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលជាអារ ម ៍របេ់ នីវរ  

ទុតិយបទ អន្ីេរណិោវធមាម វេភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដល ិនជាអារ ម ៍របេ់ នី

វរ   

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់សលាក្ិយចិត្ត៨១ សចត្េិក្៥២ របូ២៨  ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយ

ខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ។ល។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់សលាក្ុត្តរចិត្ត៨ សចត្េិក្៣៦ ព្ពោះនិពាា ន ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយ

ខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ។ល។  ទុក្ សនោះ ស ម្ ោះថា អាទិលទធនាម

ទុក និងស ម្ ោះថា ន្ិបបវទសទុក ។ 

៣-ន្ីវរណ្សម្បយុតតទុក 

 បឋម្បទ ន្ីេរណសមបយុត្តត វ ធមាម វ េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដល

ព្បក្បសោយ នីវរ  

 ទុតិយបទ នី្េរណេិបបយុត្តត វ ធមាម វ េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដល ិន

ព្បក្បសោយនីវរ   
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អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់អកុ្េលចិត្ត១២ សចត្េិក្២៧ ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយ

ត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ។ល។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់ក្ុេលចិត្ត២១ វបិាក្ចិត្ត៣៦ ក្ិរយិចិត្ត២០ សចត្េិក្៣៨ របូ២៨ ព្ពោះ

និពាា ន ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ។ល។  

ទុក្ សនោះ ស ម្ ោះថា អាទិលទធនាមទុក និងស ម្ ោះថា ន្ិបបវទសទុក ។ 

៤-ន្ីវរណ្ន្ីវរណ្ិយទុក 

 បឋម្បទ  ន្ីេរណាវវចេវធមាម វន្ីេរណិោវចវេភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដល

ស ម្ ោះថា នីវរ  និងជាអារ ម ៍របេ់ នីវរ  

 ទុតិយបទ ន្ីេរណិោវ វចេវ ធមាម វ វនាវ ចវ ន្ីេរណាវ េភាវៈធ ៌

ទំងឡាយមដលជាអារ ម ៍របេ់ នីវរ  មត្ ិនស ម្ ោះថា នីវរ   

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់នីវរ អងរធ ៌៨គឺ សលាភ សទេ ថនី  ិទធ ឧទធចច ក្ុក្កុចច វចិិកិ្ ឆ្  សមាេ ។ 

ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ។ល។ 

                                  អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់សលាក្ិយចិត្ត៨១ សចត្េិក្៤៤(សវៀរ នីវរ អងរធ ៌៨) របូ២៨ ។ ធ ៌ពកួ្

សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ។ល។  សលាក្ុត្តរចិត្ត៨ 

សចត្េិក្៣៦ ព្ពោះនិពាា នជាទុក្វ ុិត្តិ ។ ទុក្ សនោះ ស ម្ ោះថា អាទិលទធនាមទុក និង

ស ម្ ោះថា សបបវទសទុក ។ 

៥-ន្ីវរណ្ន្ីវរណ្សម្បយុតតទុក 

 បឋម្បទ វន្ីេរណាវ វចេវ ធមាម វ ន្ីេរណសមបយុត្តត វ ច េភាវៈធ ៌

ទំងឡាយមដលស ម្ ោះថា នវីរ  និងព្បក្បសោយ នីវរ  
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 ទុតិយបទ ន្ីេរណសមបយុត្តត វវចេវធមាម វវនាវចវន្ីេរណា េភាវៈធ ៌

ទំងឡាយមដលព្បក្បសោយ នីវរ  មត្ ិនស ម្ ោះថា នីវរ   

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់នីវរ អងរធ ៌៨គឺ សលាភ សទេ ថនី  ិទធ ឧទធចច ក្ុក្កុចច វចិិកិ្ ឆ្  សមាេ ។ 

ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ។ល។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់អកុ្េលចិត្ត១២ សចត្េិក្១៩(សវៀរ នីវរ អងរធ ៌៨) របូ២៨ ។ ធ ៌ពកួ្

សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ។ល។  ក្ុេលចិត្ត២១ 

វបិាក្ចិត្ត៣៦ ក្ិរយិចិត្ត២០ សចត្េិក្៣៨ របូ២៨ ព្ពោះនិពាា នជាទុក្វ ុិត្តិ ។ ទុក្ សនោះ 

ស ម្ ោះថា អាទិលទធនាមទុក និងស ម្ ោះថា សបបវទសទុក ។ 

៦-ន្ីវរណ្វិបបយុតតន្ីវរណ្ិយទុក 

 បឋម្បទ  នី្េរណេិបបយុត្តត វវោវបន្វធមាម វនី្េរណិោបិវេភាវៈធ ៌

ទំងឡាយមដល ិនព្បក្បសោយ នីវរ  មត្ជាអារ ម ៍របេ់ នីវរ  

 ទុតិយបទ នី្េរណេិបបយុត្តត វវោវបន្វធមាម វអនី្េរណិោបិ េភាវៈ

ធ ៌ទំងឡាយមដល ិនព្បក្បសោយ នីវរ  និង ិនជាអារ ម ៍របេ់ នីវរ   

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់សលាក្ិយក្ុេលចិត្ត១៧ សលាក្ិយវបិាក្ចិត្ត៣២ ក្ិរយិចិត្ត២០ 

សចត្េិក្៣៨ របូ២៨ ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ 

បានដល់ ។ល។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់សលាក្ុត្តរចិត្ត៨ សចត្េិក្៣៦ ព្ពោះនិពាា ន ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយ

ខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ។ល។  អកុ្េលចិត្ត១២ សចត្េិក្២៧ ជា ទុក្

វ ុិត្តិ ។ ទុក្ សនោះ ស ម្ ោះថា អាទិលទធនាមទុក និងស ម្ ោះថា សបបវទសទុក ។ 
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៩.បរាមាសហោច្ឆក 

កនុង្បរាមាសហោច្ឆកហន្ះមាន្ទុក ៥ព្បហភទគឺ 

 ១-បរាមាសទុក  ២-បរាមដ្ឋ ទុក  ៣-បរាមាស

សមបយុត្ត ទុក ៤-បរាមាសបរាមដ្ឋ ទុកវ៥-បរាមាសេិបបយុត្ត បរាមដ្ឋ ទុក 

១-បរាមាសទុក 

 បឋម្បទ បរាមាសាវធមាម វេភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលស ម្ ោះថា បរាមាេ 

ឬេភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលកាន់យក្ខ្ុេតា សេចក្ដីពិត្ 

 ទុតិយបទ វនាវបរាមាសាវធមាម វេភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដល ិនស ម្ ោះថា 

បរាមាេ ឬេភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដល ិនកាន់យក្ខ្ុេតា សេចក្ដីពិត្  

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់បរាមាេអងរធ ៌១គឺ ទិដឋ ិ ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន 

ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ។ល។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់ចិត្ត៨៩ សចត្េិក្៥១(សវៀរ ទិដឋ ិ ) របូ២៨ ព្ពោះនិពាា ន ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាល

មចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ។ល។  ទុក្ សនោះ ស ម្ ោះថា អាទិ

លទធនាមទុកវនិងស ម្ ោះថា និ្បបវទសទុក ។ 

២-បរាម្ដ្ឋទុក 

បឋម្បទ បរាមដ្ឋឋ វធមាម វេភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលជាអារ ម ៍របេ់ បរាមាេ 

ទុតិយបទ អបរាមដ្ឋឋ វធមាម វេភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដល ិនជាអារ ម ៍របេ់ បរា

មាេ  

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់សលាក្ិយចិត្ត៨១ សចត្េិក្៥២ របូ២៨ ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយ

ខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ។ល។ 
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អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់សលាក្ុត្តរចិត្ត៨ សចត្េិក្៣៦ ព្ពោះនិពាា ន ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយ

ខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ។ល។  ទុក្ សនោះ ស ម្ ោះថា អាទិលទធនាម

ទុក និងស ម្ ោះថា ន្ិបបវទសទុក ។ 

៣-បរាមាសសម្បយុតតទុក 

 បឋម្បទ បរាមាសសមបយុត្តត វ ធមាម វ េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដល

ព្បក្បសោយ បរាមាេ  

 ទុតិយបទ បរាមាសេបិបយុត្តត វ ធមាម វ េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដល ិន

ព្បក្បសោយ បរាមាេ  

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់េ បយុត្តចិត្ត៤ សចត្េិក្២០(សវៀរ ទិដឋ ិមានោះ សទេ ឥេា  ចឆរិយ ក្ុក្កុ

ចច វចិិកិ្ ឆ្  ) ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ 

។ល។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់ទិដឋគិត្វបិបយុត្តចិត្ត៤ សទេ ូលចិត្ត២ សមាេ ូលចិត្ត២ ក្ុេលចិត្ត

២១ វបិាក្ចិត្ត៣៦ ក្ិរយិចិត្ត២០ សចត្េិក្៥១(សវៀរ ទិដឋ)ិ  របូ២៨ ព្ពោះនិពាា ន ។ ធ ៌ពកួ្

សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ។ល។  ទិដឋសិចត្េិក្សនោះ

ជាទុក្វ ុិត្តិ ។ ទុក្ សនោះ ស ម្ ោះថា អាទិលទធនាមទុក និងស ម្ ោះថា សបបវទសទុក  

៤-បរាមាសបរាម្ដ្ឋទុក 

 បឋម្បទ  បរាមាសាវវចេវធមាម វបរាមដ្ឋឋ វចវេភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដល

ស ម្ ោះថា បរាមាេ និងជាអារ ម ៍របេ់ បរាមាេ 
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 ទុតិយបទ បរាមដ្ឋឋ វវចេវធមាម វវនាវចវបរាមដ្ឋឋ វេភាវៈធ ៌ទំងឡាយ

មដលជាអារ ម ៍របេ់ បរាមាេ មត្ ិនស ម្ ោះថា បរាមាេ  

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់បរាមាេអងរធ ៌១គឺ ទិដឋ ិ ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន 

ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ។ល។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់សលាក្ិយចិត្ត៨១ សចត្េិក្៥១(សវៀរ ទិដឋ ិ ) របូ២៨ ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាល

មចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ។ល។  សលាក្ុត្តរចិត្ត៨ សចត្េិក្

៣៦ ជាទុក្វ ុិត្តិ ។ ទុក្ សនោះ ស ម្ ោះថា អាទិលទធនាមទុក និងស ម្ ោះថា សបបវទស

ទុកវ។ 

៥-បរាមាសវិបបយុតតបរាម្ដ្ឋទុក 

 បឋម្បទ  បរាមាសេិបបយុត្តត វវោវបន្វធមាម វបរាមដ្ឋឋ បិវេភាវៈធ ៌

ទំងឡាយមដល ិនព្បក្បសោយ បរាមាេ មត្ជាអារ ម ៍របេ់  បរាមាេ 

 ទុតិយបទ បរាមាសេិបបយុត្តត វវោវបន្វវធមាម វអបរាមដ្ឋឋ បិវេភាវៈ

ធ ៌ទំងឡាយមដល ិនព្បក្បសោយ បរាមាេ និង ិនជាអារប ម ៍របេ់បរាមាេ  

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់ទិដឋគិត្វបិបយុត្តចិត្ត៤ សទេ ូលចិត្ត២ សមាេ ូលចិត្ត២ សលាក្ិយ

ក្ុេលចិត្ត១៧ សលាក្ិយវបិាក្ចិត្ត៣២ ក្ិរយិចិត្ត២០ សចត្េិក្៥១(សវៀរ ទិដឋ)ិ របូ២៨ ។ 

ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ។ល។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់សលាក្ុត្តរចិត្ត៨ សចត្េិក្៣៦ ព្ពោះនិពាា ន ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយ

ខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ។ល។  ទិដឋគិត្េ បយុត្តចិត្ត៤ សចត្េិក្២១

(សវៀរ មានោះ សទេ ឥេា  ចឆរយិ ក្ុក្កុចច វចិិកិ្ ឆ្ ) ជាទុក្វ ុិត្តិ ។ ទុក្ សនោះ ស ម្ ោះថា 

អាទិលទធនាមទុក និងស ម្ ោះថា សបបវទសទុក ។ 
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អធិបាយ បរាមាស 

 វចនត្ថពាក្យថា បរាមាេ បរវត្តវអាមាវសា=បរាមវសា ធ មជាត្ិមដលកាន់

យក្ខ្ុេពីសេចក្ដីពិត្ស ម្ ោះថា បរាមាស បានដល់ទិដឋ ិ សេចក្ដីថា េត្ាទំងឡាយ

មដលសៅថា សយើង ឬជាសយើង ជាអនក្ដត្ទ ជាព្េី ជាព្បុេ ជាសទវតា ជាេត្ាត្ិរ ឆ្ ន 

ជាបុគរលពកួ្សនោះ េូ បីជាការព្ត្វូតា េ មត្ិេចចក៏្ពិត្  ិនម នការសៅសេុយគ្នន មត្

ព្ត្ឹ វ្ហ្ សបើ ិនបានព្បកាន់មាំសោយសេចក្ដីដងឹថា ព្បព្ពឹត្តសៅដចូមដលសៅស ោះពិ

ត្ៗ ការព្បកាន់មាំដចូស ោះ រម ងខ្ុេអំពីបរ ត្ថេចច សព្ពាោះកាលថាតា បរ ត្ថេចច

សេើយ រម ងមានមត្របូ  ក្េនធ៥ប៉ែុសណាណ ោះ  ិនមានសយើង ព្បុេ ព្េី េត្ាត្ិរ ឆ្ ន សទវ

តាជាសដើ  ។ 

 ការព្បកាន់មាំរបេ់េត្ាទំងឡាយសៅក្នុងសលាក្ដចូមដលបានសពាល ក្សនោះ ក៏្

ព្បព្ពឹត្តសៅតា អំណាចរបេ់ទិដឋសិ ោះឯង សព្ពាោះដសូ ន្ ោះទិដឋសិចត្េិក្សនោះព្ពោះពទុធអងរ

សទើបព្តាេ់ថាជា បរាមាស ។ 

 សៅក្នុងសគ្នចឆក្ដត្ទៗស ោះ មានសគ្នចឆក្៦ទុក្ ចមំ ក្ក្នុង បរាមាសទុក មាន

មត្៥ទុក្ ខ្ាោះ១ទុក្គឺ បរាមាេេ បយុត្តទុក្ ដចូសនោះក៏្សព្ពាោះ បរាមាេអងរធ ៌ មានមត្

ទិដឋសិចត្េិក្មត្ ួយដងួស ោះឯង សព្ពាោះដសូ ន្ ោះធ ៌មដលស ម្ ោះថាបរាមាេនងិ

ព្បក្បសោយបរាមាេស ោះ រម ង ិនមាន ។ ដចូសនោះេូ បីសពាលអងរធ ៌របេ់ទុត្ិយ

បទគឺ បរាមាសសមបយតុ្តត វវចេវធមាម វវនាវចវបរាមាស  ិនបានក៏្ពិត្ មត្អងរ

ធ ៌របេ់បឋ បទគឺ បរាមាសាវ វចេវធមាម វ បរាមាសសមបយុត្តត វ ច  ស ោះ

រម ង ិនមានដសូ ន្ ោះ ។ ព្ពោះពទុធអងរព្ទងេ់ម ដងបរាមាេេ បយុត្តសោយន័យដចូគ្នន  

សទើបសពាល ិនបានថា ទិដឋសិចត្េិក្ ស ោះព្បក្បសោយបរាមាេ ឬ ិនព្បក្បសោយ

បរាមាេ ដចូមដលព្ពោះពទុធអងរព្ទងេ់ម ដងសទេ ក្នុងធ មេងរ ីថា៖ បរាមាវសាវ

ន្វ េត្ត វពាវ វ បរាមាសសមបយុវត្តត បិវ បរាមាសេិបបយុវត្តត បិ បរាមាេធ ៌

សនោះគបបីសពាល ិនបានថាជាធ ៌មដលព្បក្បសោយបរាមាេ ឬជាធ ៌មដល ិន
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ព្បក្បសោយបរាមាេដសូ ន្ ោះ ក្នុងបរាមាេេ បយុត្តទុក្ស ោះ ទិដឋសិចត្េិក្ជាទុក្

វ ុិត្តិ ។ 

១០.ម្េន្ដរទុក 

កនុង្ម្េន្ដរទុកហន្ះមាន្ទកុ ១៤ព្បហភទគឺ 

 ១-សារមមណទុក ២-ចិត្ត ទុក ៣-វចត្សិកទុក  

៤-ចិត្តសមបយុត្ត ទុក ៥-ចិត្តសំសដ្ឋ ទុក ៦-ចិត្តសមុដ្ឋឋ ន្ទុក 

៧-ចិត្តសេភូទុក ៨-ចិត្តត ន្ុបរិេត្ត ិទុក ៩-ចិត្តសំសដ្ឋ សមដុ្ឋឋ ន្ទុក

១០-ចិត្តសំសដ្ឋ សមុដ្ឋឋ ន្សេភូទុក  ១១-ចិត្តសំសដ្ឋ សមុដ្ឋឋ នាន្ុបរិ

េត្ត ិទុក ១២-អជ្ឈត្ត ិកទុក   ១៣-ឧបាទាទុក ១៤-ឧបាទិន្ន ទុក 

១-សារម្មណ្ទុក 

 បឋម្បទ   សារមមណា ធមាម វ េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលព្បព្ពឹត្តសៅព្ព 

សោយការដងឹអារ ម ៍  

 ទុតិយបទ អនារមមណា ធមាម វ េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដល ិនព្បព្ពឹត្តសៅ

ព្ព សោយការដងឹអារ ម ៍  

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់ចិត្ត៨៩ សចត្េិក្៥២ ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ 

េចច សេើយ បានដល់ ។ល។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់ របូ២៨ ព្ពោះនិពាា ន ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ 

េចច សេើយ បានដល់ ។ល។  ទុក្ សនោះ ស ម្ ោះថា អាទិលទធនាមទុក និងស ម្ ោះថា 

ន្ិបបវទសទុក ។ 
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២-ច្ិតតទុក 

 បឋម្បទ ចិត្តត  ធមាម វវេភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលស ម្ ោះថា ចិត្ត  

 ទុតិយបទ វនាវចិត្តត  ធមាម  េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដល ិនស ម្ ោះថា 

ចិត្ត  

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់ចិត្ត៨៩ ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ 

បានដល់ វញិ្ញា  ក្េនធ១   យត្ន១ វញិ្ញា  ធាត្ុ៧ ទុក្េេចច១ ។ សលាក្ុត្តរចិត្ត៨ជា

េចចវ ុិត្តិ ។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់សចត្េិក្៥២ របូ២៨ ព្ពោះនិពាា ន ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ 

អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ខ្នធ៤(សវៀរ វញិ្ញា  ក្េនធ) ព្ពោះនិពាា នជាខ្នធវ ុិត្តិ    ឱ្

ឡារកិាយត្ន១០ ធមាម យត្ន១ ឱ្ឡារកិ្ធាត្ុ១០ ធ មធាត្ុ១ េចច៤គឺ សចត្េិក្៥១(សវៀរ 

សលាភ) មដលសៅក្នុងសលាក្ិយចិត្ត៨១ របូ២៨ ជាទុក្េេចច សលាភសចត្េិក្ជា  េ ុទ

យេចច ព្ពោះនិពាា នជានិសរាធេចច ។ អងរ គរ៨ឬ៧មដលសៅក្នុង គរចិត្តជា គរេចច 

សចត្េិក្មដលសៅេល់២៨(សវៀរ អងរ គរ៨) មដលសៅក្នុង គរចិត្ត៤ និងសចត្េិក្៣៦ 

មដលសៅក្នុងសលចិត្ត៤ជាេចចវ ុិត្តិ ។  ទុក្ សនោះ ស ម្ ោះថា អាទិលទធនាមទុក និង

ស ម្ ោះថា ន្ិបបវទសទុក ។ 

៣-ហច្តសិកទុក 

 បឋម្បទ វចត្សិក្ខវធមាម វេភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលស ម្ ោះថា សចត្េិក្  

 ទុតិយបទ អវចត្សិក្ខវធមាម  េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដល ិនស ម្ ោះថា 

សចត្េិក្  

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់សចត្េិក្៥២ ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច 

សេើយ បានដល់ សចត្េិក្ខ្នធ៣ ធមាម យត្ន១ ធ មធាត្ុ១ េចច៣ គឺសចត្េិក្៥១(សវៀរ 
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សលាភ) មដលសៅក្នុងសលាក្ិយចិត្ត៨១ ជាទុក្េេចច សលាភសចត្េិក្ជាេ ុទយេចច 

អងរ គរ៨ឬ៧សៅក្នុង គរចិត្ត៤ជា គរេចច សចត្េិក្មដលសៅេល់២៨(សវៀរ អងរ គរ) 

មដលសៅក្នុង គរចិត្ត៤និងសចត្េិក្៣៦មដលសៅក្នុងសលចិត្ត៤ជា េចចវ ុិត្តិ ។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់ចិត្ត៨៩ របូ២៨ ព្ពោះនិពាា ន ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន 

ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ របូក្េនធ វញិ្ញា  ក្េនធ ព្ពោះនិពាា នជាខ្នធវ ុិត្តិ អាយត្ន១២ ធាត្ុ

១៨ េចច២ គឺ សលាក្ិយចិត្ត៨១ របូ២៨ ជាទុក្េេចច ព្ពោះនិពាា នជានិសរាធេចច ។ សលាក្ុត្តរ

ចិត្ត៨ជាេចចវ ុិត្តិ ។ ទុក្ សនោះ ស ម្ ោះថា អាទិលទធនាមទុក និងស ម្ ោះថា 

ន្ិបបវទសទុកវ។ 

៤-ច្ិតតសម្បយុតតទុក 

បឋម្បទ ចិត្តសមបយុត្តត វធមាម វេភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលព្បក្បសោយ ចិត្ត  

ទុតិយបទ ចិត្ត េិបបយុត្តត វធមាម វេភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដល ិនព្បក្បសោយចិត្ត  

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់សចត្េិក្៥២ ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច 

សេើយ បានដល់ ។ល។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់ របូ២៨ ព្ពោះនិពាា ន ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ 

េចច សេើយ ។ល។ ចិត្ត៨៩ជា ទុក្វ ុិត្តិ ។ ទុក្ សនោះ ស ម្ ោះថា អាទិលទធនាមទកុ និង

ស ម្ ោះថា សបបវទសទុក ។ 

៥-ច្ិតតសំសដ្ឋទុក 

 បឋម្បទ  ចិត្តសំសដ្ឋឋ វធមាម េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលលាយ ំសោយ ចិត្ត  

 ទុតិយបទ ចិត្ត េិសំសដ្ឋឋ វ ធមាម វ េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដល ិនលាយ ំ

សោយចិត្ត  
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អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់សចត្េិក្៥២ ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច 

សេើយ បានដល់ ។ល។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់ របូ២៨ ព្ពោះនិពាា ន ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ 

េចច សេើយ ។ល។ ចិត្ត៨៩ជា ទុក្វ ុិត្តិ ។ ទុក្ សនោះ ស ម្ ោះថា អាទិលទធនាមទកុវនិង

ស ម្ ោះថា សបបវទសទុក ។ 

៦-ច្ិតតសមុ្ោឋ ន្ទុក 

 បឋម្បទ ចិត្តសមុដ្ឋឋ នាវ ធមាម វ េភាវៈធ ៌ទងំឡាយមដលមានចិត្តជា

េ ុោឋ ន ឬមដលសក្ើត្អំពីចិត្ត  

 ទុតិយបទ វនាវចិត្តសមដុ្ឋឋ នា ធមាម  េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដល ិនមាន

ចិត្តជាេ ុោឋ ន ឬ ិនម នសក្ើត្អំពីចិត្ត  

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់សចត្េិក្៥២ ចិត្តជារបូ១៧ ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន 

ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ខ្នធ៤(សវៀរ វញិ្ញា  ក្េនធ) អាយត្ន៦ ធាត្ុ៦ ក្នុងចិត្តជារបូ១៧

ស ោះ របូារ ម ៍ជារបូាយត្ន របូធាត្ុ េទេ រ ម ៍ជាេទេ យត្ន េទេធាត្ុ គ ធ រ ម ៍

ជាគ ធ យត្ន គនធធាត្ុ រសារ ម ៍ជារសាយត្ន រេធាត្ុ សោដឋពាា រ ម ៍គឺ បឋវ ី

សត្សជា វ្ហសយ ជាសោដឋពាា យត្ន សោដឋពាធាត្ុ សចត្េិក្៥២ េុខ្ុ របូ១០-១២ មដលបាន

ដល់អាវបាវអាហារវបរិវចឆទវក្ខយេិញេ ត្ត ិវេចីេញិេ ត្ត ិវលេុត្តវមុទុត្តវកមម

ញេ ត្តវឧបចយវសន្ដ ត្ិ នងិជ្រត្តវអន្ិចចត្ត ជាធមាម យត្ន ធ មធាត្ុ ។ 

 េចច៣គឺ សចត្េិក្៥១(សវៀរ សលាភ)ក្នុងសលាកិ្យចិត្ត៨១ ចិត្តជារបូ១៧ជាទុក្េេចច 

សលាភសចត្េិក្ជាេ ុទយេចច  គរអងរ៨ឬ៧មដលសៅក្នុង គរចិត្ត៤ជា គរេចច ។ 

សចត្េិក្មដលសៅេល់២៨(សវៀរ អងរ គរ៨)មដលសៅក្នុង គរចិត្ត៤និងសចត្េិក្៣៦ 

មដលសៅក្នុងសលចិត្ត៤ជាេចចវ ុិត្តិ ។ 
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អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់ចិត្ត៨៩ ក្ មជារបូ២០ ឧត្ុជារបូ១៥ អាហារជារបូ១៤ ព្ពោះនិពាា ន ។ ធ ៌ពកួ្

សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ខ្នធ២ អាយត្ន១២ ធាត្ុ

១៨ េចច២  

 ខ្នធ២គឺ ត្ិជរបូ ជារបូក្េនធ ចិត្ត៨៩ ជាវញិ្ញា  ក្េនធ ព្ពោះនិពាា នជាខ្នធវ ុិត្តិ  

 អាយត្ន១២គឺ ។ល។  

 ធាត្ុ១៨គឺ សៅក្នុងត្ិជរបូស ោះ ចក្េុបបសាទជាចក្េុធាត្ ុ ។ល។ (បឋវ ី សត្សជា 

វ្ហសយ) សោដឋពាា រ ម ៍ជាសោដឋពាធាត្ុ ចិត្ត៨៩ជាវញិ្ញា  ធាត្ុ៧ េុខ្ុ របូ១២-១៤បាន

ដល់អាវបាវឥត្ថ ីភាេវបុរសិភាេវេទយវជី្េិត្វអាហារវបរិវចឆទវលេុត្តវ

មុទុត្តវកមមញេ ត្តវឧបចយវសន្ដ ត្ិ ឬជ្រត្តវអន្ិចចត្ត ព្ពោះនិពាា នជាធ មធាត្ុ ។  

 េចច២គឺ សលាក្ិយចិត្ត៨១ ត្ិជរបូ ជាទុក្េេចច ព្ពោះនិពាា នជានិសរាធេចច ។ 

សលាក្ុត្តរចិត្ត៨ ជា េចចវ ុិត្តិ ។  ទុក្ សនោះ ស ម្ ោះថា អាទិលទធនាមទុក និងស ម្ ោះថា 

និ្បបវទសទុក ។ 

៧-ច្ិតតសេភូទុក 

 បឋម្បទ ចិត្តសេភុវនាវ ធមាម វ េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលសក្ើត្ព្ព 

សោយចិត្ត  

 ទុតិយបទ វនាវចិត្តសេភុវនាវធមាម  េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដល ិនសក្ើត្

ព្ព សោយចិត្ត  

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់សចត្េិក្៥២ វញិ្ាត្តិរបូ២ ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន 

ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ខ្នធ៤ (សវៀរ វញិ្ញា  ក្េនធ) ធមាម យត្ន១ ធ មធាត្ុ១ េចច៣គឺ 

សចត្េិក្៥១(សវៀរ សលាភ) មដលសៅក្នុងសលាក្ិយចិត្ត៨១ វញិ្ាត្តិរបូ២ជាទុក្េេចច សលាភ

សចត្េិក្ជាេ ុទយេចច អងរ គរ៨ឬ៧មដលសៅក្នុង គរចិត្ត៤ជា គរេចច ។ សចត្េិក្
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មដលសៅេល់២៨(សវៀរ អងរ គរ៨) មដលសៅក្នុង គរចិត្ត៤ សចត្េិក្៣៦សៅក្នុងសល

ចិត្ត៤ជា េចចវ ុិត្តិ ។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់ ចិត្ត៨៩ របូ២៦(សវៀរ វញិ្ាត្តិរបូ២) ព្ពោះនិពាា ន ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្

សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ខ្នធ២ អាយត្ន១២ ធាត្ុ១៨ េចច២ ។ 

េចច២គឺ សលាក្ិយចិត្ត៨១ របូ២៦ជាទុក្េេចច ព្ពោះនិពាា នជានិសរាធេចច សលាក្ុត្តរចិត្ត៨

ជា េចចវ ុិត្តិ ។ ទុក្ សនោះ ស ម្ ោះថា អាទិលទធនាមទកុ និងស ម្ ោះថា និ្បបវទសទុក  

៨-ច្ិតាត ន្ុបរិវតតិទុក 

 បឋម្បទ  ចិត្តត ន្ុបរិេត្ត ិវនា ធមាម វ វេភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលព្បព្ពឹត្ត

សៅតា ព្ក្មេ ចិត្ត  

 ទុតិយបទ  វនាវចិត្តត ន្ុបរិេត្ត ិវនាវធមាម  េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដល ិន

ព្បព្ពឹត្តសៅតា ព្ក្មេ ចិត្ត  

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់សចត្េិក្៥២ វញិ្ាត្តិ ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ 

េចច សេើយ បានដល់ ។ល។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់ ចិត្ត៨៩ របូ២៦(សវៀរ វញិ្ាត្តិរបូ២) ព្ពោះនិពាា ន ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្

សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ ។ល។ ទុក្ សនោះ ស ម្ ោះថា អាទិលទធនាមទកុ 

និងស ម្ ោះថា ន្ិបបវទសទកុ ។ 

៩-ច្ិតតសំសដ្ឋសមុ្ោឋ ន្ទុក 

បឋម្បទ ចិត្តសំសដ្ឋ សមុដ្ឋឋ នាវធមាម វេភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលលាយ ំសោយ 

ចិត្ត និងមានចិត្តជាេ ុោឋ នទំងពីរ 



152 

 

 ទុតិយបទ វនាវចិត្តសំសដ្ឋ សមុដ្ឋឋ នា ធមាម  េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដល

 ិនលាយ ំសោយ ចិត្ត និង ិនមានចិត្តជាេ ុោឋ ន  

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់សចត្េិក្៥២ ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច 

សេើយ បានដល់ ។ល។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់ ចិត្ត៨៩ របូ២៨ ព្ពោះនិពាា ន ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន 

ធាត្ុ េចច សេើយបានដល់ ។ល។ ទុក្ សនោះ ស ម្ ោះថា អាទិលទធនាមទុក និងស ម្ ោះ

ថា ន្ិបបវទសទុក ។ 

១០-ច្ិតតសំសដ្ឋសមុ្ោឋ ន្សេភូទុក 

 បឋម្បទ ចិត្តសំសដ្ឋ សមុដ្ឋឋ ន្សេភុវនាវ ធមាម វេភាវៈធ ៌ទំងឡាយ

មដលលាយ ំសោយចិត្ត មដលសក្ើត្អំពីចិត្ត និងព្បព្ពឹត្តសៅព្ព សោយ ចិត្ត បានព្គប់

ទំងបី  

 ទុតិយបទ វនាវ ចិត្តសសំដ្ឋ សមុដ្ឋឋ ន្សេភុវនាវ ធមាម វ េភាវៈធ ៌

ទំងឡាយមដល ិនលាយ ំសោយចិត្ត  ិនសក្ើត្អំពីចិត្ត និង ិនព្បព្ពឹត្តសៅព្ព សោយ

ចិត្ត  

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់សចត្េិក្៥២ ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច 

សេើយ បានដល់ ។ល។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់ចិត្ត៨៩ របូ២៨ ព្ពោះនិពាា ន ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន 

ធាត្ុ េចច សេើយបានដល់ ។ល។  ទុក្ សនោះ ស ម្ ោះថា អាទិលទធនាមទុក និងស ម្ ោះ

ថា និ្បបវទសទុក ។ 
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១១-ច្ិតតសំសដ្ឋសមុ្ោឋ នាន្ុបរិវតតិទុក 

 បឋម្បទ ចិត្តសំសដ្ឋ សមុដ្ឋឋ នាន្ុបរិេត្ត ិវនាវ ធមាម វ េភាវៈធ ៌

ទំងឡាយមដលលាយ ំសោយចិត្ត មដលសក្ើត្អំពីចិត្ត និងព្បព្ពឹត្តសៅតា ព្ក្មេ

របេ់ចិត្ត  

 ទុតិយបទ វនាវចិត្តសំសដ្ឋ សមុដ្ឋឋ នាន្ុបរិេត្ត ិវនា ធមាម  េភាវៈធ ៌

ទំងឡាយមដល ិនលាយ ំសោយចិត្ត  ិនសក្ើត្អំពីចិត្ត និង ិនព្បព្ពឹត្តសៅតា ព្ក្មេ

របេ់ ចិត្ត  

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់សចត្េិក្៥២ ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច 

សេើយ បានដល់ ។ល។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់ចិត្ត៨៩ របូ២៨ ព្ពោះនិពាា ន ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន 

ធាត្ុ េចច សេើយបានដល់ ។ល។  ទុក្ សនោះ ស ម្ ោះថា អាទិលទធនាមទុក និងស ម្ ោះ

ថា ន្ិបបវទសទុក ។ 

១២-អជឈតតិកទុក 

 បឋម្បទ  អជ្ឈត្ត ិក្ខ ធមាម វេភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលជាខាងក្នុង (អាយ

ត្នខាងក្នុង) 

 ទុតិយបទ  ពាេិរា ធមាម  េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលជាខាងសព្ដ

(អាយត្នខាងសព្ដ)  

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់ចិត្ត៨៩ បសាទរបូ៥ ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ 

េចច សេើយ បានដល់ ។ល។ 
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អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់សចត្េិក្៥២ របូ២៣(សវៀរ បសាទរបូ៥) ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយ

ខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយបានដល់ ។ល។  ទុក្ សនោះ ស ម្ ោះថា អាទិលទធនាម

ទុក និងស ម្ ោះថា ន្ិបបវទសទុក ។ 

១៣-ឧបាទាទុក 

 បឋម្បទ ឧបាទាវ ធមាម វ េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលអាព្េ័យ ហាភូត្របូ

សក្ើត្ស ើង 

 ទុតិយបទ វនាវ ឧបាទាវ ធមាម  េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដល ិន

អាព្េ័យ ហាភូត្របូសក្ើត្ស ើង  

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់ឧបាទយរបូ២៤ ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច 

សេើយ បានដល់ ខ្នធ១ អាយត្ន១០(សវៀរ សោដឋពាា យត្ន   យត្ន) ធាត្ុ១០(សវៀរ 

សោដឋពាធាត្ុ វញិ្ញា  ធាត្ុ៧) ទុក្េេចច១ ។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់ចិត្ត៨៩ សចត្េិក្៥២  ហាភូត្របូ៤ ព្ពោះនិពាា ន ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្

សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ខ្នធ៥ អាយត្ន៣ ធាត្ុ៩ េចច៤ ។ ទុក្ 

សនោះ ស ម្ ោះថា អាទិលទធនាមទុក និងស ម្ ោះថា ន្បិបវទសទុក ។ 

១៤-ឧបាទិន្នទុក 

 បឋម្បទ  ឧបាទិនាន វ ធមាម វ េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលក្ ម (ត្ណាា និងទិដឋិ

ចូលសៅជាប់សោយអាការៈសធាើឱ្យជាអារ ម ៍ស ោះ) ចងទុក្សោយសេចក្ដីជាសល 

 ទុតិយបទ  អន្ុបាទិនាន  ធមាម  េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលក្ ម (ត្ណាា និងទិដឋិ

ចូលសៅព្បកាន់សោយការសធាើឱ្យជាអារ ម ៍ស ោះ)  ិនព្បកាន់មាំសោយសេចក្ដីជាសល 
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អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់សលាក្ិយវបិាក្ចិត្ត៣២ សចត្េិក្៣៥ ក្ មជារបូ២០ ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាល

មចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយបានដល់ខ្នធ៥ អាយត្ន១១(សវៀរ េទេ យ

ត្ន) ធាត្ុ១៧(សវៀរ េទេធាត្ុ) ទុក្េេចច១ ។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់អកុ្េលចិត្ត១២ ក្ុេលចិត្ត២១ ក្ិរយិចិត្ត២០ សលចិត្ត៤ សចត្េិក្៥២ 

ចិត្តជារបូ១៧ ឧត្ុជារបូ១៥ អាហារជារបូ១៤ ព្ពោះនិពាា ន  ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយ

ខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយបានដល់ ខ្នធ៥ អាយត្ន៧ ធាត្ុ៨ េចច៤ ។  ទុក្ សនោះ 

ស ម្ ោះថា អាទិលទធនាមទុក និងស ម្ ោះថា ន្ិបបវទសទុក ។ 

អធិបាយ ម្េន្ដរទុក 

 សារម្មណ្ទុក  

 ១.សេអារមម វណន្វ វយវ វ េត្ត ន្ដ ីត្ិ=សារមមណាវ ធ ៌ពកួ្ណាព្បព្ពឹត្តសៅ

ព្ព សោយអារ ម ៍សព្ពាោះដសូ ន្ ោះ ធ ៌ពកួ្ស ោះស ម្ ោះថា សារ ម  ។ 

 ២.ន្ត្ថ ិវឯវត្សំវអារមមណន្ដ ិ=អនារមមណា អារ ម ៍ ិនមានដល់ធ ៌

ពកួ្ស ោះ សព្ពាោះដសូ ន្ ោះធ ៌ពកួ្ស ោះស ម្ ោះថា អនារមមណ ។ 

ច្ិតតទុក 

 ១.ចិត្ត ន្វដ្ឋ ន្=ចិត្ត ំវវា វេិចិត្ត វដ្ឋ ន្=ចិត្ត ំវ ធ មជាត្ិមដលស ម្ ោះថា ចិត្ត 

សព្ពាោះអត្ថថាដងឹវសិេេ ឬន័យ ួយសទៀត្ ធ មជាត្ិមដលស ម្ ោះថា ចិត្ត  សព្ពាោះអត្ថថា

វចិិព្ត្សៅសោយ ជ្ជត្ិវភូមិ និងសមបវោគជាសដើ  ។ 

ហច្តសិក 

 ១.អេិបបវោគាេវសន្វវចត្សិវនិ្យុត្តត ត្ិ=វចត្សិក្ខ ធ ៌មដល

ព្បក្បសៅក្នុងចិត្តជានិចច សោយអំណាចត្ន ិនព្បាេ្ក្គ្នន ស ម្ ោះថា វចត្សិក ។ 
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ច្ិតតសំសដ្ឋទុក 

 ១.ន្ិរន្ដ រភាេូបគមន្ត្តយវឧបាទវត្តវោេវភង្ខា វចិវត្ត ន្វសំសដ្ឋឋ

ត្ិ=ចិត្តសំសដ្ឋឋ  ធ ៌មដលលាយ ំជា ួយចិត្តតាំងមត្សក្ើត្ស ើងរេូត្ដល់សៅរលត់្

សោយសេចក្ដីជាធ មជាត្ិចូលដល់មដលសេចក្ដី ិនមានរវ្ហងចស ល ោះស ម្ ោះថា ចិត្តសំ

សដ្ឋ  ។ 

 ២.ឯកវត្តវេត្តមានាវនិ្រន្ដ រភាេំវអនុ្បគមន្ត្តយវចិវត្ត ន្វេិសំសដ្ឋឋ

ត្ិ=េិចិត្ត េិសំសដ្ឋឋ  េភាវៈធ ៌មដលដល់ េូ បីសក្ើត្ព្ព គ្នន  មត្ ិនលាយ ំសោយ

ចិត្ត សោយសេចក្ដីជាធ មជាត្ិចូលដល់ សៅសេចក្ដី ិនមានរវ្ហងចស ល ោះ សព្ពាោះដសូ ន្ ោះ

ស ម្ ោះថា ចិត្តសំសដ្ឋ  ។ សោយសេចក្ដីធ មជាត្ិ ិនចូលដល់ សេចក្ដី ិនមានរវ្ហង

ចស ល ោះ ន្ិរន្ដ រភាេំវ អន្ុបគមន្ត្តយ ស ោះសេចក្ដីថា ចិត្តនិងរបូនឹងសក្ើត្ព្ព គ្នន

សោយេេជាត្បចច័យ និងេេជាត្បចចយុបបននស ោះមានសេចក្ដីសសេងគ្នន  មដលគបបី

ដងឹបានសោយ្យ សេចក្ដីសសេងគ្នន មដលដងឹបានសោយ្យសនោះ គឺជាធ មជាត្ ិិន

ចូលដល់សេចក្ដី ិនមានរវ្ហងចស ល ោះ ដចូមដលដកីា្រយេម ដងថា៖វ វយសំវ រូបាន្ំវ

ចិត្ត ំវសេជ្ជត្បបចច វោវវហាត្ិវវត្សំវចិត្តសសវចវេិវញេ យយវនាន្ន្ដ ិវនិ្រន្ដ

ភាវាន្ុបគមន្ំវ វេទិត្ព្វ ំវចិត្តជាឧបការៈដល់របូពកួ្ណាសោយអំណាចេេជាត្

បចច័យ សេចក្ដីសសេងគ្នន របេ់របូនិងចិត្តមដលជាបចចយុបបនននិងបចច័យពកួ្ស ោះ គបបី

ដងឹបានសោយ្យ អនក្េិក្ាទំងឡាយគបបីព្ជាបធ មជាត្ិមដលចូលដល់សេចក្ដី ិន

មានរវ្ហងចស ល ោះដចូសនោះ ។ 

ច្ិតតសមុ្ោឋ ន្ទុក 

 ១.សមុដ្ឋ េន្ដ ិវឯវត្នាត្=ិសមុដ្ឋឋ ន្ំ ។ ចិត្ត ំសមដុ្ឋឋ ន្ំវឯវត្សន្ដ ិ=ចិត្ត

សមុដ្ឋឋ នា េភាវៈធ ៌ពកួ្ណារម ងសក្ើត្ស ើងសោយអាព្េ័យធ មជាត្ិស ោះ សព្ពាោះ

ដសូ ន្ ោះធ មជាត្ិជាសេត្ុត្នការសក្ើត្ស ើងរបេ់ធ ៌ពកួ្ស ោះ សទើបស ម្ ោះថា សមដុ្ឋឋ ន្ 
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បានដល់េ ុោឋ នទំង៤ មានក្ ម ចិត្ត ជាសដើ  ។ធ ៌ពកួ្ណាមានចិត្តជាេ ុោឋ នឱ្យ

សក្ើត្ដសូ ន្ ោះ ធ ៌ពកួ្ស ោះ សទើបស ម្ ោះថា ចិត្តសមុដ្ឋឋ ន្ ។ 

ច្ិតតសេភូទុក 

 សេភេន្ដ ីត្ិ=សេភុវនាវ ។វ ចិវត្ត ន្វ សេភុវនា=ចិត្តសេភុវនា

 េភាវៈធ ៌ពកួ្ណា រម ងព្បព្ពឹត្តសៅព្ព គ្នន  េភាវៈធ ៌ស ោះស ម្ ោះថា េេភូ 

ធ ៌ទំងឡាយមដលសក្ើត្ព្ព សោយចិត្តស ម្ ោះថា ចិត្តសេភូ ។ 

ច្ិតាត ន្ុបរិវតតិទុក 

 អន្ុបរិេត្ត ន្ដ ីត្ិ=អនុ្បរិេត្ត ិវនា េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលសក្ើត្ស ើង

ព្បព្ពឹត្តសៅតា ស ម្ ោះថា អនបុរវិត្តិ ។ កឹវ អន្ុបរិេត្ត ិន្ដ ិវ ចិត្ត ំ េួរថាសក្ើត្ស ើង

ព្បព្ពឹត្តសៅតា អាី? សក្ើត្ស ើងព្បព្ពឹត្តសៅតា ចិត្ត ។ ចិត្តសសវ អន្ុបរិេត្ត ិវនា=

ចិត្តត ន្ុបរិេត្ត ិវនា េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលសក្ើត្ស ើង ព្បព្ពឹត្តសៅតា ចិត្ត

ស ម្ ោះថា ចិត្តត ន្ុបរិេត្ត ិ ។ 

ច្ិតតសំសដ្ឋសមុ្ោឋ ន្ទុក 

 ១.ចិត្តសំសដ្ឋឋ វ ចតិ្តសមុដ្ឋឋ នាវ ចាត្ិ=ចិត្ត េិសំសដ្ឋ សមុដ្ឋឋ នា

 ធ ៌ពកួ្ណាមដលជាប់ទក់្ទងគ្នន ជា ួយនឹងចិត្តពកួ្ស ោះ មដលមានចិត្តជា

េ ុោឋ នដសូចនោះ ធ ៌ពកួ្ស ោះស ម្ ោះថា ចិត្តសំសដ្ឋ សមដុ្ឋឋ ន្ ។ 

ច្ិតតសំសដ្ឋសមុ្ោឋ ន្សេភូទុក 

 ១.ចិត្តសំសដ្ឋឋ វចវ វត្វចតិ្តសមុដ្ឋឋ នាវចវចិត្តសេភុវនាវឯេវចាត្ិ=

ចិត្តសំសដ្ឋ សមុដ្ឋឋ ន្សេភុវនា ធ ៌មដលជាប់ទក់្ទងគ្នន ជា ួយនឹងចិត្តពកួ្ស ោះ 

មានចិត្តជាេ ុោឋ នសង និងជាធ ៌មដលសក្ើត្រ ួជា ួយចិត្តស ោះឯងសង ស ម្ ោះថា ចិត្ត

សំសដ្ឋ សមដុ្ឋឋ ន្សេភូ ។ 
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ច្ិតតសំសដ្ឋសមុ្ោឋ នាន្ុបរិវតតិទុក 

 ១.ចិត្តសំសដ្ឋឋ វចវវត្វចតិ្តសមុដ្ឋឋ នាវចវចិត្តត ន្បុរិេត្ត ិវនាវឯេវចាត្ិ=

ចិត្តសំសដ្ឋ សមុដ្ឋឋ នាន្បុរិេត្ត ិវនា ធ ៌មដលជាប់ទក់្ទងជា ួយនឹងចិត្តពកួ្ស ោះ 

មានចិត្តជាេ ុោឋ នសង និងជាធ ៌មដលព្បព្ពឹត្តសៅតា ចិត្តស ោះឯង ស ម្ ោះថា ចិត្តសំ

សដ្ឋ សមុដ្ឋឋ នាន្ុបរិេត្ត សិ ោះឯង ។ 

អជឈតតិកទុក 

១.អជ្ឈត្តត វ េវ អជ្ឈត្ត ិក្ខ ធ ៌មដលជាខាងក្នុងស ោះឯង ស ម្ ោះថាវ អជ្ឈត្ត ិក ។ 

ត្វត្តវព្េិវភូត្តត្ិ=ពាេិរា ធ ៌ទំងឡាយមដលជាខាងសព្ដស ម្ ោះថាពាេិរ ។  

អជឈតត មាន្៤ព្បការគឺ 

 ១.វគាចរជ្ឈត្ត  បានដល់អារ ម ៍សា ញ្ាឬអារ ម ៍ទូសៅ(អារ ម ៍មដល

សព្ដពី ព្ពោះនិពាា ន) ។ 

 ២.ន្ិយកជ្ឈត្ត  បានដល់ធ ៌ទំងឡាយមដលសក្ើត្សៅខាងក្នុងខ្លួន ។ 

 ៣.អជ្ឈត្ត ត្ជ្ឈន្ដ   បានដល់អជឈត្តិកាយត្ន៦ ។ 

 ៤.េិសយជ្ឈត្ត  បានដល់សលេមាបត្តិក្នុងបណាដ អជឈត្ត៤យ៉ែ ងស ោះ ។ ពាក្យ

ថា អជឈត្ត ក្នុង អជឈត្តិក្ទុក្ ស ោះ ព្ពោះពទុធអងរព្ទងេំ់សៅយក្ អជឈត្តត្ជឈនដ ។ ចមំ ក្

ពាក្យថា អជឈនដ ក្នុង អជឈត្តិក្ ស ោះព្ពេពទុធអងរព្ទងេំ់សៅយក្ និយក្ជឈត្ត ឱ្យអនក្

េិក្ាទំងឡាយគបបីព្ជាបដចូសនោះ ។ 

ឧបាទាទុក 

 ១.ឧបាទិយន្ដ ីត្ិ=ឧបាទា ធ ៌ពកួ្ណាមដលអាព្េ័យ ហាភូត្របូសក្ើត្ស ើង

មត្ ា៉ែ ង សព្ពាោះដសូ ន្ ោះ ធ ៌ពកួ្ស ោះស ម្ ោះថា ឧបាទា ។ 

 ២.ន្វឧបាទិយវន្ដវាត្ិ=វនាវឧបាទា ធ ៌ពកួ្ណាមដល ិនអាព្េ័យ ហា

ភូត្របូសក្ើត្ សព្ពាោះដចូសឆ្លន ោះ ធ ៌ពកួ្ស ោះស ម្ ោះថា វនា ឧបាទា ។ 
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១១.ឧបាទាន្ហោច្ឆក 

កនុង្ឧបាទាន្ហោច្ឆកហន្ះមាន្ទុក ៦ព្បហភទគឺ 

 ១-ឧបាទាន្ទុក២-ឧបាទាន្ិយទុក ៣-ឧបាទាន្សមបយុត្ត ទុក

 ៤-ឧបាទាន្ឧបាទាន្ិយទុក ៥-ឧបាទាន្ឧបាទាន្សមបយុត្ត ទុក

 ៦-ឧបាទាន្េិបបយុត្ត ឧបាទានិ្យទុក 

១-ឧបាទាន្ទុក 

 បឋម្បទ  ឧបាទានាវធមាម វេភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលស ម្ ោះថា ឧបាទន 

ឬមដលមានេភាពព្បកាន់មាំក្នុងអារ ម ៍ 

 ទុតិយបទ វនាវឧបាទានាវធមាម  េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដល ិនស ម្ ោះថា 

ឧបាទន ឬមដល ិនព្បកាន់មាំសៅក្នុងអារ ម ៍  

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់ឧបាទនអងរធ ៌២គឺ សលាភ ទិដឋ ិ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយ

ត្ន ធាត្ុ េចច សេើយបានដល់ ។ល។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់ចិត្ត៨៩ សចត្េិក្៥២(សវៀរ ឧបាទនអងរធ ៌២) របូ២៨ ព្ពោះនិពាា ន ។ ធ ៌

ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយបានដល់ ។ល។  ទុក្ សនោះ 

ស ម្ ោះថា អាទិលទធនាមទុក និងស ម្ ោះថា ន្ិបបវទសទុក ។ 

២-ឧបាទាន្ិយទុក 

 បឋម្បទ ឧបាទាន្ិោវវធមាម វេភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលជាអារ ម ៍របេ់ 

ឧបាទន  

 ទុតិយបទ អន្ុបាទាន្ិោវ ធមាម  េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដល ិនជា

អារ ម ៍របេ់ ឧបាទន   
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អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់សលាក្ិយចិត្ត៨១ សចត្េិក្៥២ របូ២៨  ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយ

ខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយបានដល់ ។ល។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់សលាក្ុត្តរចិត្ត៨ សចត្េិក្៣៦ ព្ពោះនិពាា ន ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយ

ខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយបានដល់ ។ល។  ទុក្ សនោះ ស ម្ ោះថា អាទិលទធនាម

ទុក និងស ម្ ោះថា ន្ិបបវទសទុក ។ 

៣-ឧបាទាន្សម្បយុតតទុក 

 បឋម្បទ   ឧបាទាន្សមបយុត្តត វ ធមាម វ េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដល

ព្បក្បសោយ ឧបាទន 

 ទុតិយបទ ឧបាទាន្េិបបយុត្តត វ ធមាម  េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដល ិន

ព្បក្បសោយ ឧបាទន  

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់សលាភ ូលចិត្ត៨ សចត្េិក្មដលព្បក្ប២២(សវៀរ សលាភសចត្េិក្) 

មដលសៅក្នុងទិដឋគិត្វបិបយុត្តចិត្ត៤ ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ 

េចច សេើយបានដល់ ។ល។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់សទេ ូលចិត្ត២ សមាេ ូលចិត្ត២ ក្ុេលចិត្ត២១ វបិាក្ចិត្ត៣៦ ក្ិរយិ

ចិត្ត២០ សចត្េិក្៤៩(សវៀរ សលាត្ិក្សចត្េិក្៣) នឹងសលាភសចត្េិក្មដលសៅក្នុងទិដឋគិ

ត្វបិបយុត្តចិត្ត៤ របូ២៨ ព្ពោះនិពាា ន  ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ 

េចច សេើយបានដល់ ។ល។  ទុក្ សនោះ ស ម្ ោះថា អាទិលទធនាមទុក និងស ម្ ោះថា 

ន្ិបបវទសទុក ។ 
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៤-ឧបាទាន្ឧបាទាន្ិយទុក 

 បឋម្បទ ឧបាទានាវវចេវធមាម វឧបាទាន្ិោវចវេភាវៈធ ៌ទំងឡាយ

មដលស ម្ ោះថា ឧបាទន និងជាអារ ម ៍របេ់ ឧបាទន 

 ទុតិយបទ ឧបាទាន្ិោវវចេវ វធមាម វ វនាវចវឧបាទានា េភាវៈធ ៌

ទំងឡាយមដលជាអារ ម ៍របេ់ ឧបាទន មត្ ិនស ម្ ោះថា ឧបាទន   

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់ឧបាទនអងរធ ៌២គឺ សលាភ ទិដឋ ិ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយ

ត្ន ធាត្ុ េចច សេើយបានដល់ ។ល។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់សលាក្ិយចិត្ត៨១ សចត្េិក្៥០(សវៀរ ឧបាទនអងរធ ៌២) របូ២៨  ។ ធ ៌

ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយបានដល់ ។ល។  សលាក្ុត្តរចិត្ត

៨ សចត្េិក្៣៦ ព្ពោះនិពាា នជាទុក្វ ុិត្តិ ។ ទុក្ សនោះ ស ម្ ោះថា អាទិលទធនាមទុក និង

ស ម្ ោះថា សបបវទសទុក ។ 

៥-ឧបាទាន្ឧបាទាន្សម្បយុតតទុក 

 បឋម្បទ  ឧបាទានាវ វចេវ ធមាម វ ឧបាន្សមបយុត្តត វ ចវ េភាវៈធ ៌

ទំងឡាយមដលស ម្ ោះថា ឧបាទន និងព្បក្បសោយឧបាទន  

 ទុតិយបទ ឧបាទាន្សមបយុត្តត វវចេវធមាម វវនាវចវឧបាទានាេភាវៈ

ធ ៌ទំងឡាយមដលព្បក្បសោយ ឧបាទន មត្ ិនស ម្ ោះថា ឧបាទន  

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់ឧបាទនអងរធ ៌២គឺ សលាភ ទិដឋ ិ មដលសៅក្នុងទិដឋគិត្េ បយុត្តចិត្ត៤

(សវៀរ សលាភ ក្នុងទិដឋគិត្វបិបយុត្តចិត្ត៤) ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន 

ធាត្ុ េចច សេើយបានដល់ ។ល។ 
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អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់សលាភ ូលចិត្ត៨ សចត្េិក្មដលព្បក្ប២០(សវៀរ ឧបាទនអងរធ ៌២)  ។ 

ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយបានដល់ ។ល។   

 សទេ ូលចិត្ត២ សមាេ ូលចិត្ត២ ក្ុេលចិត្ត២១ វបិាក្ចិត្ត៣៦ ក្ិរយិចិត្ត២០ 

សចត្េិក្៤៩(សវៀរ សលាត្ិក្សចត្េិក្៣) និងសលាភសចត្េិក្មដលសៅក្នុងទិដឋគិត្វបិប

យុត្តចិត្ត៤ របូ២៨ ព្ពោះនិពាា នជា ទុក្វ ុិត្តិ ។ ទុក្ សនោះ ស ម្ ោះថា អាទិលទធនាមទកុ 

និងស ម្ ោះថា សបបវទសទកុ ។ 

៦-ឧបាទាន្វិបបយុតតឧបាទាន្ិយទុក 

 បឋម្បទ  ឧបាទាន្េិបបយុត្តត វវោវបន្វធមាម វឧបាទានិ្ោបិេភាវៈ

ធ ៌ទំងឡាយមដល ិនព្បក្បសោយ ឧបាទន មត្ជាអារ ម ៍របេ់ ឧបាទន  

 ទុតិយបទ ឧបាទាន្េិបបយុត្តត វ វោវ បន្វ ធមាម វ អនុ្បាទានិ្ោបិ 

េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដល ិនព្បក្បសោយ ឧបាទន និង ិនជាអារ ម ៍របេ់ 

ឧបាទន   

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់សទេ ូលចិត្ត២ សមាេ ូលចិត្ត២ សលាក្ិយក្ុេលចិត្ត១៧ សលាក្ិយ

វបិាក្ចិត្ត៣២ ក្ិរយិចិត្ត២០ សចត្េិក្៤៩(សវៀរ សលាត្ិក្សចត្េិក្៣) និងសលាភ

សចត្េិក្មដលសៅក្នុងទិដឋគិត្វបិបយុត្តចិត្ត៤ របូ២៨  ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ 

អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយបានដល់ ។ល។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់សលាក្ុត្តរចិត្ត៨ សចត្េិក្៣៦ ព្ពោះនិពាា ន ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយ

ខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ ។ល។   

 សលាភ ូលចិត្ត៨ សចត្េិក្មដលព្បក្ប២២(សវៀរ សលាភសចត្េិក្មដលសៅក្នុង

ទិដឋគិត្វបិបយុត្តចិត្ត៤) ជាទុក្វ ុិត្តិ ។ ទុក្ សនោះ ស ម្ ោះថា អាទិលទធនាមទុក នងិ

ស ម្ ោះថា សបបវទសទុកវ។ 
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១២.កិហេសហោច្ឆក 

កនុង្កិហេសហោច្ឆកហន្ះមាន្ទុក ៨ព្បហភទគឺ 

 ១-កិវលសទុក  ២-សង្ក ិវលសិកទុក  ៣-សង្ក ិលិដ្ឋ ទុក

៤-កិវលសសមបយុត្ត ទុក ៥-កិវលសសង្ក ិវលសិកទុក ៦-កិវលសសង្ក ិ

លិដ្ឋ ទុក ៧-កិវលសកិវលសសមបយុត្ត ទុក ៨-កិវលសេិបបយុត្ត

សង្ក ិវលសិកទុក 

១-កិហេសទុក 

 បឋម្បទ  កិវលសាវធមាម វេភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលស ម្ ោះថា ក្ិសលេ ឬ

េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលសធាើឱ្យចិត្តសៅេមងសដដ ព្ក្ហាយ 

 ទុតិយបទ វនាវ កិវលសាវ ធមាម  េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដល ិនស ម្ ោះថា 

ក្ិសលេ ឬេភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដល ិនសធាើឱ្យចិត្តសៅេមងសដដ ព្ក្ហាយ  

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់ក្ិសលេអងរធ ៌១០គឺ សលាភ សទេ សមាេ ទិដឋ ិ វចិិកិ្ ឆ្  ថនី ឧទធចច 

អេិរកិ្ អស ត្តបប ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បាន

ដល់ ។ល។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់ចិត្ត៨៩ សចត្េិក្៥២(សវៀរ ក្ិសលេអងរធ ៌១០) របូ២៨ ព្ពោះនិពាា ន ។ 

ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយបានដល់ ។ល។  ទុក្ សនោះ 

ស ម្ ោះថា អាទិលទធនាមទុក និងស ម្ ោះថា ន្ិបបវទសទុក ។ 

២-សង្កិហេសិកទុក 

 បឋម្បទ  សង្ក ិវលសិក្ខវ ធមាម វ េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលជាអារ ម ៍

របេ់ ក្ិសលេ 
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 ទុតិយបទ អសង្ក ិវលសិក្ខវ ធមាម  េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដល ិនជា

អារ ម ៍របេ់ ក្ិសលេ   

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់សលាក្ិយចិត្ត៨១ សចត្េិក្៥២ របូ២៨  ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយ

ខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយបានដល់ ។ល។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់សលាក្ុត្តរចិត្ត៨ សចត្េិក្៣៦ ព្ពោះនិពាា ន ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយ

ខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយបានដល់ ។ល។  ទុក្ សនោះ ស ម្ ោះថា អាទិលទធនាម

ទុក និងស ម្ ោះថា ន្ិបបវទសទុក ។ 

៣-សង្កិេិដ្ឋទុក 

 បឋម្បទ  សង្ក ិលិដ្ឋឋ  ធមាម វេភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលព្ត្វូកិ្សលេសធាើឱ្យ

ចិត្តសៅេមង និងសដដ ព្ក្ហាយ 

 ទុតិយបទ អសង្ក ិលិដ្ឋឋ  ធមាម វ េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដល ិនព្ត្វូកិ្សលេ

សធាើឱ្យចិត្តសៅេមង និងសដដ ព្ក្ហាយ  

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់អកុ្េលចិត្ត១២ សចត្េិក្២៧ ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយ

ត្ន ធាត្ុ េចច សេើយបានដល់ ។ល។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់ក្ុេលចិត្ត២១ វបិាក្ចិត្ត៣៦ ក្ិរយិចិត្ត២០ សចត្េិក្៣៨ របូ២៨ ព្ពោះ

និពាា ន ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយបានដល់ ។ល។  

ទុក្ សនោះ ស ម្ ោះថា អាទិលទធនាមទុក និងស ម្ ោះថា ន្ិបបវទសទុក ។ 
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៤-កិហេសសម្បយុតតទុក 

 បឋម្បទ  កិវលសសមបយុត្តត វ ធមាម វ េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដល

ព្បក្បសោយ កិ្សលេ 

 ទុតិយបទ កិវលសេិបបយុត្តត វ ធមាម វ េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដល ិន

ព្បក្បសោយ កិ្សលេ  

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់អកុ្េលចិត្ត១២ សចត្េិក្២៧ ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយ

ត្ន ធាត្ុ េចច សេើយបានដល់ ។ល។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់ក្ុេលចិត្ត២១ វបិាក្ចិត្ត៣៦ ក្ិរយិចិត្ត២០ សចត្េិក្៣៦ របូ២៨ ព្ពោះ

និពាា ន ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយបានដល់ ។ល។  

ទុក្ សនោះ ស ម្ ោះថា អាទិលទធនាមទុក និងស ម្ ោះថា ន្ិបបវទសទុក ។ 

៥-កិហេសសង្កិហេសិកទុក 

 បឋម្បទ  កិវលសាវវចេវធមាម វសង្ក ិវលសិក្ខវចវវេភាវៈធ ៌ទំងឡាយ

មដលស ម្ ោះថា ក្ិសលេ និងជាអារ ម ៍របេ់ ក្ិសលេ  

 ទុតិយបទ សង្ក ិវលសិក្ខវវចេវ ធមាម វវនាវចវវោវកិវលសា េភាវៈធ ៌

ទំងឡាយមដលជាអារ ម ៍របេ់ ក្ិសលេ មត្ ិនស ម្ ោះថា ក្ិសលេ  

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់ក្ិសលេអងរធ ៌១០គឺ សលាភ សទេ សមាេ មានោះ ទិដឋ ិវចិិកិ្ ឆ្  ថនី ឧទធចច 

អេិរកិ្ អស ត្តបប ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយបាន

ដល់ ។ល។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់សលាក្ិយចិត្ត៨១ សចត្េិក្៤២(សវៀរ ក្ិសលេអងរធ ៌១០) របូ២៨ ។ ធ ៌

ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយបានដល់ ។ល។  សលាក្ុត្តរចិត្ត
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៨ សចត្េិក្៣៦ ព្ពោះនិពាា នជាទុក្វ ុិត្តិ ។ ទុក្ សនោះ ស ម្ ោះថា អាទិលទធនាមទុក និង

ស ម្ ោះថា សបបវទសទុក ។ 

៦-កិហេសសង្កិេិដ្ឋទុក 

 បឋម្បទ  កិវលសាវវចេវធមាម វសង្ក ិលិដ្ឋឋ វចវេភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដល

ស ម្ ោះថា កិ្សលេ និងព្ត្វូកិ្សលេសធាើឱ្យសៅេមងសដដ ព្ក្ហាយ 

 ទុតិយបទ សង្ក ិលិដ្ឋឋ វ វចេវធមាម វ វនាវកិវលសា េភាវៈធ ៌ទំងឡាយ

មដលព្ត្វូកិ្សលេសធាើឱ្យសៅេមងសដដ ព្ក្ហាយ មត្ ិនស ម្ ោះថា កិ្សលេ 

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់ក្ិសលេអងរធ ៌១០ ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ 

េចច សេើយបានដល់ ។ល។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់អកុ្េលចិត្ត១២ សចត្េិក្១៧(សវៀរ ក្ិសលេអងរធ ៌១០) ។ ធ ៌ពកួ្សនោះ

កាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយបានដល់ ។ល។  ក្ុេលចិត្ត២១ វបិាក្

ចិត្ត៣៦ ក្ិរយិចិត្ត២០ សចត្េិក្៣៨ របូ២៨ ព្ពោះនិពាា នជា ទុក្វ ុិត្តិ ។ ទុក្ សនោះ ស ម្ ោះ

ថា អាទិលទធនាមទុក និងស ម្ ោះថា សបបវទសទកុ ។ 

៧-កិហេសកិហេសសម្បយុតតទុក 

 បឋម្បទ  កិវលសាវ វចេវ ធមាម វ កិវលសសមបយុត្តត វ ចវ េភាវៈធ ៌

ទំងឡាយមដលស ម្ ោះថា ក្សិលេ និងព្បក្បសោយ កិ្សលេ 

 ទុតិយបទ កិវលសសមបយុត្តត វវចេវធមាម វវនាវចវកិវលសា េភាវៈធ ៌

ទំងឡាយមដលព្បក្បសោយ  ក្ិសលេ មត្ ិនស ម្ ោះថា ក្ិសលេ 

 ក្ិសលេេ បយុត្តទុក្សនោះ អងរធ ៌នឹងការមចក្ខ្នធ ដចូគ្នន នឹង ក្ិសលេេងកលិិ

ដឋទុក្ ព្គប់ព្បការ ។ 
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៨-កិហេសវិបបយុតតសង្កិហេសិកទុក 

 បឋម្បទ  កិវលសេិបបយុត្តត វវោវបន្វធមាម វសង្ក ិវលសកិ្ខវបិ េភាវៈ

ធ ៌ទំងឡាយមដល ិនព្បក្បសោយ កិ្សលេ មត្ជាអា រម ៍របេ់ក្ិសលេ 

 ទុតិយបទ កិវលសេិបបយុត្តត វវោវបន្វធមាម វអសង្ក ិវលសិក្ខវបិវេភា

វៈធ ៌ទំងឡាយមដលព្បក្បសោយ ក្ិសលេ មត្ ិនជាអារ ម ៍របេ់ ក្ិសលេ 

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់សលាក្ិយក្ុេលចិត្ត១៧ សលាក្ិយវបិាក្ចិត្ត៣២ ក្ិរយិចិត្ត២០ 

សចត្េិក្៣៨ របូ២៨ ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ

បានដល់ ។ល។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់សលាក្ុត្តរចិត្ត៨ សចត្េិក្៣៦ ព្ពោះនិពាា ន ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយ

ខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយបានដល់ ។ល។  អកុ្េលចិត្ត១២ សចត្េិក្២៧ ជាទុក្

វ ុិត្តិ ។ ទុក្ សនោះ ស ម្ ោះថា អាទិលទធនាមទុក និងស ម្ ោះថា សបបវទសទុក ។ 

១៣.បិដ្ឋិទុក 

កនុង្បិដ្ឋិទុកហន្ះមាន្ទុក ១៨ព្បហភទគឺ 

 ១-ទសសវន្ន្វបហាត្ព្វ ទុក ២-ភាេនាយវបហាត្ព្វ ទុក  

៣-ទសសវន្ន្វបហាត្ព្វ វេត្ុកទុក ៤-ភាេនាយវ បហាត្ព្វ វេត្ុកទុក

៥-សេិត្កក ទុក ៦-សេិចារទុកវ វ វ វ ៧-សបបីត្ិកទុកវ ៨-បីត្ិសេគត្

ទុក៩-សុខសេគត្ទុក វវវ១០-ឧវបក្ខខ សេគត្ទុក វវវ១១-ក្ខមាេ

ចរទុក១២-រូបាេចរទុក ១៣-អរូបាេចរទុក ១៤-បរិោបន្ន ទុក 

១៥-ន្ិយាន្កិទុក វ១៦-ន្ិយត្ទុកវវវ១៧-សឧត្ត រទុកវវ១៨-សរណទុក 
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១-ទសសហន្ន្ បោតរវទកុ 

 បឋម្បទ  ទសសវន្ន្វ បហាត្ពាវ វ ធមាម  េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលគបបី

ព្បហារសោយសសាតាបត្តិ គរ 

 ទុតិយបទ ន្វទសសវន្ន្វបហាត្ពាវ វធមាម  េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដល ិន

គបបីព្បហារសោយសសាតាបត្តិ គរ 

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់ទិដឋគិត្េ បយុត្តចិត្ត៤ វចិិកិ្ ឆ្ េ បយុត្តចិត្ត១ សចត្េិក្មដលព្បក្ប

២២ មដលសសាតាបត្តិ គរគបបីលោះបានសោយោច់ខាត្(េ ុសចឆទបបហាន) ។ ទិដឋគិត្

វបិបយុត្តចិត្ត៤ សទេ ូលចិត្ត២ សចត្េិក្មដលព្បក្ប២៥ មដល ំសៅកាន់់អបាយ

(អបាយគ នីយ) មដលសសាតាបត្តិ គរគបបីលោះបាន មដលអាចសធាើឱ្យព្សាលសេដើង(ត្នុ

ក្របបហាន) ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយបានដល់ 

។ល។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់ទិដឋគិត្វបិបយុត្តចិត្ត៤ សទេ ូលចិត្ត២ សចត្េិក្២៥ មដលសព្ដពី គបបី

ព្បហារសោយសសាតាបត្តិ គរ គឺ ន អបាយគ នីយ និងឧទធចចេ បយុត្តចិត្ត១ ក្ុេល

ចិត្ត២១ វបិាក្ចិត្ត៣៦ ក្ិរយិចិត្ត២០ សចត្េិក្៥០(សវៀរ ទិដឋ ិវចិិកិ្ ឆ្ ) របូ២៨ ព្ពោះនិពាា ន  

។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយបានដល់ ។ល។  ទុក្ សនោះ 

ស ម្ ោះថា អាទិលទធនាមទុក និងស ម្ ោះថា ន្ិបបវទសទុក ។ 

២-ភាវនាយ បោតរវទុក 

 បឋម្បទ  ភាេនាយវបហាត្ពាវ វធមាម វេភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលគបបី

ព្បហារសោយអរយិ គរថាន ក់្សលើ៣ 

 ទុតិយបទ ន្វភាេនាយវបហាត្ពាវ វធមាម  េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដល ិន

គបបីព្បហារសោយអរយិ គរថាន ក់្សលើ៣ 
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អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់ទិដឋគិត្វបិបយុត្តចិត្ត៤ សទេ ូលចិត្ត២ សចត្េិក្មដលព្បក្ប២៥ មដល

ជាយ៉ែ ង (ឱ្ឡារកិ្) មដលេក្ទគ្ន ិ គរ គបបីលោះបានសោយសធាើឱ្យព្សាលសេដើង(ត្នកុ្រ

បបហាន) ។ ទិដឋគិត្វបិបយុត្តចិត្ត៤ មដលជាប់ទក់្ទងសៅសោយកា រាគ សទេ ូល

ចិត្ត២ សចត្េិក្មដលព្បក្ប២៥ មដលអ គ្ន ិ គរគបបីលោះោដ ច់សោយោច់ខាត្

(េ ុសចឆទបបហាន) ទិដឋគិត្វបិបយុត្តចិត្ត៤ មដលជាប់ទក់្ទងសៅសោយរបូរាគ អរបូ

រាគ ឧទធចចេ បយុត្តចិត្ត១ សចត្េិក្មដលព្បក្ប២១ មដលអរេត្ត គរគបបីលោះបាន

សោយោច់ខាត្(េ ុសចឆទបបហាន) ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ 

េចច សេើយ បានដល់ ។ល។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់ទិដឋគិត្វបិបយុត្តចិត្ត៤ សទេ ូលចិត្ត២ សចត្េិក្២៥ មដលសៅសព្ដ 

គបបីព្បហារសោយអរយិ គរថាន ក់្សលើ៣ គឺ អបាយគ នីយ និងទិដឋគិត្េ បយុត្តចិត្ត 

វចិិកិ្ ឆ្ េ បយុត្តចិត្ត១ ក្ុេលចិត្ត២១ វបិាក្ចិត្ត៣៦ ក្ិរយិចិត្ត២០ សចត្េិក្២៥ របូ

២៨ ព្ពោះនិពាា ន  ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយបានដល់ 

។ល។  ទុក្ សនោះ ស ម្ ោះថា អាទិលទធនាមទុក និងស ម្ ោះថា ន្ិបបវទសទុក ។ 

៣-ទសសហន្ន្ បោតរវហេតុកទុក 

 បឋម្បទ  ទសសវន្ន្វបហាត្ព្វ វេត្ុក្ខវធមាម  េភាវៈធ ៌ទំងឡាយ

មដលមានសេត្ុគបបីព្បហារសោយសសាតាបត្តិ គរ  

 ទុតិយបទ ន្វទសសវន្ន្វបហាត្ព្វ វេត្ុក្ខវធមាម  េភាវៈធ ៌ទំងឡាយ

មដល ិនមានសេត្ុមដលគបបីព្បហារសោយសសាតាបត្តិ គរ 

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់ទិដឋគិត្េ បយុត្តចិត្ត៤ វចិិកិ្ ឆ្ េ បយុត្តចិត្ត១ សចត្េិក្មដលព្បក្ប

២២(សវៀរ សមាេសចត្េិក្មដលសៅក្នុងវចិិកិ្ ឆ្ េ បយុត្តចិត្ត១) មដលសសាតាបត្តិ គរ

គបបីលោះបានសោយោច់ខាត្(េ ុសចឆទបបហាន) និងទិដឋគិត្វបិបយុត្តចិត្ត៤ សទេ ូល
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ចិត្ត២ សចត្េិក្មដលព្បក្ប២៥ មដល ំសៅកាន់់អបាយ(អបាយគ នីយ) មដល

សសាតាបត្តិ គរគបបីលោះបាន មដលអាចសធាើឱ្យព្សាលសេដើង(ត្នកុ្របបហាន) ។ ធ ៌ពកួ្

សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយបានដល់ ។ល។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់ទិដឋគិត្វបិបយុត្តចិត្ត៤ សទេ ូលចិត្ត២ មដលសៅខាងសព្ដ គបបី

ព្បហារសោយសសាតាបត្តិ គរ គឺ ន អបាយគ នីយ និងឧទធចចេ បយុត្តចិត្ត១ ក្ុេល

ចិត្ត២១ វបិាក្ចិត្ត៣៦ ក្ិរយិចិត្ត២០ សចត្េិក្៥០(សវៀរ ទិដឋ ិវចិិកិ្ ឆ្ ) និងសមាេសចត្េិក្

មដលសៅក្នុងវចិិកិ្ ឆ្ េ បយុត្តចិត្ត១ របូ២៨ ព្ពោះនិពាា ន  ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយ

ខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយបានដល់ ។ល។  ទុក្ សនោះ ស ម្ ោះថា អាទិលទធនាម

ទុក និងស ម្ ោះថាវន្ិបបវទសទុក ។ 

៤-ភាវនាយ បោតរវហេតុកទុក 

 បឋម្បទ  ភាេនាយវ បហាត្ព្វ វេត្ុក្ខវ ធមាម  េភាវៈធ ៌ទំងឡាយ

មដលមានសេត្ុ មដលគបបីព្បហារសោយអរយិ គរថាន ក់្សលើ៣ 

 ទុតិយបទ ន្វភាេនាយវបហាត្ព្វ វេត្ុក្ខវធមាម វេភាវៈធ ៌ទំងឡាយ

មដល ិនមានសេត្ុ មដលគបបីព្បហារសោយអរយិ គរថាន ក់្សលើ៣ 

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់ទិដឋគិត្វបិបយុត្តចិត្ត៤ សទេ ូលចិត្ត២ សចត្េិក្មដលព្បក្ប២៥ មដល

យ៉ែ ង(ឱ្ឡារកិ្)មដលេក្ទគ្ន ិ គរគបបីលោះបានសោយសធាើឱ្យព្សាលសេដើង (ត្នកុ្រ

បបហាន) ។ ទិដឋគិត្វបិបយុត្តចិត្ត៤ មដលជាប់ទក់្ទងសោយកា រាគ សទេ ូលចិត្ត២ 

សចត្េិក្មដលព្បក្ប២៥ មដលអ គ្ន ិ គរ គបបីលោះបានសោយោច់ខាត្ (េ ុសចឆទ

បបហាន) ទិដឋគិត្វបិបយុត្តចិត្ត៤ មដលជាប់ទក់្ទងសោយរបូរាគ អរបូរាគ ឧទធចច

េ បយុត្តចិត្ត១ សចត្េិក្២១(សវៀរ សមាេសចត្េិក្មដលសៅក្នុងឧទធចចេ បយុត្តចិត្ត១ 

អរេត្ត គរ គបបីលោះបានសោយោច់ខាត្ (េ ុសចឆទបបហាន) ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្

សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយបានដល់ ។ល។ 
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អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់ទិដឋគិត្វបិបយុត្តចិត្ត៤ សទេ ូលចិត្ត២ មដលសព្ដពី គបបីព្បហារ

សោយអរយិ គរថាន ក់្សលើ៣ គឺអបាយគ នីយ ទិដឋគិត្េ បយុត្តចិត្ត៤ វចិិកិ្ ឆ្

េ បយុត្តចិត្ត១ ក្ុេលចិត្ត២១ វបិាក្ចិត្ត៣៦ ក្ិរយិចិត្ត២០ សចត្េិក្៥២ និងសមាេ

សចត្េិក្មដលសៅក្នុងឧទធចចេ បយុត្តចិត្ត១ របូ២៨ ព្ពោះនិពាា ន ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្

សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយបានដល់ ។ល។  ទុក្ សនោះ ស ម្ ោះថា អាទលិទធ

នាមទុក និងស ម្ ោះថា ន្បិបវទសទុក ។ 

៥-សវិតកកទុក 

 បឋម្បទ   សេិត្ក្ខក  ធមាម  េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលសក្ើត្ព្ព សោយ

វតិ្ក្ក ឬមានវតិ្ក្ក 

 ទុតិយបទ អេិត្ក្ខក វ ធមាម  េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដល ិនសក្ើត្ព្ព សោយ

វតិ្ក្ក ឬ ិនមានវតិ្ក្ក 

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់េវតិ្ក្កចិត្ត៥៥ កា ចិត្ត៥៤(សវៀរ ទាិបញ្ចវញិ្ញា  ចិត្ត១០) បឋ ្ន

ចិត្ត១១ សចត្េិក្៥១(សវៀរ វតិ្ក្ក) ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច 

សេើយបានដល់ ។ល។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់អវតិ្ក្កចិត្ត៦៦ គឺទាិបញ្ចវញិ្ញា  ចិត្ត១០ ទុត្ិយ្នចិត្ត១១ ត្ត្ិយ្ន

ចិត្ត១១ ចត្ុត្ថ្នចិត្ត១១ បញ្ច ្នចិត្ត២៣ សចត្េិក្មដលព្បក្ប៣៧ និងវតិ្ក្ក

សចត្េិក្៥៥ មដលសៅក្នុងេវតិ្ក្កចិត្ត របូ២៨ ព្ពោះនិពាា ន ។  ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្

សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយបានដល់ ខ្នធ៥ អាយត្ន១២ ធាត្ុ១៧(សវៀរ  ស 

ធាត្ុ) េចច៣ ។  គរចិត្តុបាទមដលសៅេល់២៩ សលចិត្តុបាទ៣៦ និងវតិ្ក្កសចត្េិក្

មដលសៅក្នុងសលបឋ ្នចិត្ត៤ ជាេចចវ ុិត្តិ ។  ទកុ្ សនោះ ស ម្ ោះថា អាទិលទធ

នាមទុក និងស ម្ ោះថា ន្បិបវទសទុក ។ 
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៦-សវិចារទុក 

 បឋម្បទ   សេិចារា ធមាម  េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលសក្ើត្ព្ព សោយ

វិ្ រ ឬមានវិ្ រ 

 ទុតិយបទ  អេិចារាវធមាម វេភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដល ិនសក្ើត្ព្ព សោយ

វិ្ រ ឬ ិនមានវិ្ រ 

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់េវិ្ រចិត្ត៦៦គឺ កា ចិត្ត៥៤(សវៀរ ទាិបញ្ចវញិ្ញា  ចិត្ត១០) បឋ ្ន

ចិត្ត១១ ទុត្ិយ្នចិត្ត១១ សចត្េិក្៥១(សវៀរ វិ្ រ) ។  ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយ

ខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយបានដល់ ។ល។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់អវិ្ រចិត្ត៥៥ គឺទាិបញ្ចវញិ្ញា  ចិត្ត១០ ត្ត្ិយ្នចិត្ត១១ ចត្ុត្ថ្ន

ចិត្ត១១ បញ្ច ្នចិត្ត២៣ សចត្េិក្មដលព្បក្ប៣៦ និងវិ្ រសចត្េិក្៦៦ មដលសៅ

ក្នុងេវិ្ រចិត្ត របូ២៨ ព្ពោះនិពាា ន ។  ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ 

េចច សេើយបានដល់ ។ល។  គរចិត្តុបាទមដលសៅេល់២៨ សលចិត្តុបាទ៣៥ និង

សលាក្ុត្តរវិ្ រសចត្េិក្១៦ ជាេចចវ ុិត្តិ ។  ទុក្ សនោះ ស ម្ ោះថា អាទិលទធនាមទុក 

និងស ម្ ោះថា ន្ិបបវទសទកុ ។ 

៧-សបបីតិកទុក 

 បឋម្បទ   សបបីត្ិក្ខ ធមាម  េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលសក្ើត្ព្ព សោយ

បីត្ិ ឬមានបីត្ិ 

 ទុតិយបទ  អបបីត្ិក្ខវធមាម វេភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដល ិនសក្ើត្ព្ព សោយ

បីត្ិ ឬ ិនមានបីត្ិ 
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អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់េបបីត្ិក្ចិត្ត៥១គឺ កា សសា នេេេេគត្ចិត្ត១៨ បឋ ្នចិត្ត

១១ ទុត្ិយ្នចិត្ត១១ ត្ត្ិយ្នចិត្ត១១ សចត្េិក្មដលព្បក្ប៤៦(សវៀរ បីត្ិ) ។ 

ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយបានដល់ ។ល។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់អបបីត្ិក្ចិត្ត៧០ គឺសទេ ូលចិត្ត២ កាយវញិ្ញា  ចិត្ត២ ចត្ុត្ថ្នចិត្ត

១១ ឧសបកាេ េេគត្ចិត្ត៥៥ សចត្េិក្៥១(សវៀរ បីត្ិ) និងបីត្ិសចត្េិក្៥១ មដលសៅក្នុង

បីត្ិេេគត្ចិត្ត របូ២៨ ព្ពោះនិពាា ន ។  ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ 

េចច សេើយបានដល់ ខ្នធ៥ អាយត្ន១២ ធាត្ុ១៧(សវៀរ  ស ធាត្ុ) េចច៣ ។ ទុក្ សនោះ 

ស ម្ ោះថា អាទិលទធនាមទុក និងស ម្ ោះថា ន្ិបបវទសទុក ។ 

៨-បីតិសេគតទុក 

បឋម្បទ បីត្ិសេគត្តវធមាម វេភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលសក្ើត្ព្ព សោយបីត្ិ 

ទុតិយបទ ន្វបីត្ិសេគត្តវធមាម  េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដល ិនសក្ើត្ព្ព សោយ

បីត្ិ 

 បីត្ិេេគត្ទុក្សនោះ អងរធ ៌និងការមចក្ខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច ដចូគ្នន នឹង    េ

បបីត្ិក្ទុក្ ព្គប់ព្បការ ។ 

៩-សុខសេគតទុក 

 បឋម្បទ  សុខសេគត្ត ធមាម  េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលសក្ើត្ព្ព 

សោយេុខ្សវទ  

 ទុតិយបទ ន្វសុខសេគត្ត ធមាម  េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដល ិនសក្ើត្

ព្ព សោយេុខ្សវទ  

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់េុខ្េេគត្ចិត្ត៦៣ សចត្េិក្មដលព្បក្ប៤៦(សវៀរ សវទ ) ។ ធ ៌ពកួ្

សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយបានដល់ ។ល។ 
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អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់ទុក្េេេគត្ចិត្ត៣ ឧសបកាេ េេគត្ចិត្ត៥៥ សចត្េិក្៥១(សវៀរ បីត្ិ) និង

េុខ្សវទ សចត្េិក្៦៣ មដលសៅក្នុងេុខ្េេគត្ចិត្ត ។  ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្

សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយបានដល់ ខ្នធ៥ អាយត្ន១២ ធាត្ុ១៨ េចច៤ ។ 

 គរចិត្តុបាទមដលសៅេល់២៧ សលចិត្តុបាទ៣៤ និងសលាក្ុត្តរេុខ្សវទ សចត្េិក្

៣២ ជា េចចវ ុិត្តិ ។ ទកុ្ សនោះ ស ម្ ោះថា អាទលិទធនាមទុក និងស ម្ ោះថា 

ន្ិបបវទសទុក ។ 

១០-ឧហបកាេ សេគតទុក 

 បឋម្បទ ឧវបក្ខខ សេគត្ត ធមាម  េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលសក្ើត្ព្ព 

សោយ ឧសបកាេ សវទ  

 ទុតិយបទ ន្វឧវបក្ខខ សេគត្តវ វ ធមាម  េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដល ិន

សក្ើត្ព្ព សោយ ឧសបកាេ សវទ  

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់ឧសបកាេ េេគត្ចិត្ត៥៥ សចត្េិក្មដលព្បក្ប៤៦(សវៀរ សវទ ) ។ ធ ៌

ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយបានដល់ ។ល។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់េុខ្េេគត្ចិត្ត៦៣ ទុក្េេេគត្ចិត្ត៣ សចត្េិក្៥១(សវៀរ វចិិក្ិ ឆ្  ) 

និង ឧសបកាេ សវទ សចត្េិក្៥៥ មដលសៅក្នុងឧសបកាេ េេគត្ចិត្ត របូ២៨ ព្ពោះនិពាា ន ។  

ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយបានដល់ខ្នធ៥ អាយត្ន ១២ 

ធាត្ុ១៣គឺ ឱ្ឡារកិ្ធាត្ុ១០ កាយវញិ្ញា  ធាត្ុ១  ស វញិ្ញា  ធាត្ុ១ ធ មធាត្ុ១ េចច៤ 

។  គរចិត្តុបាទមដលសៅេល់២៩ សលចិត្តុបាទ៣៧ និង សលាក្ុត្តរឧសបកាេ សវទ 

សចត្េិក្៨ ជាេចចវ ុិត្តិ ។  ទុក្ សនោះ ស ម្ ោះថា អាទិលទធនាមទុក និងស ម្ ោះថា 

ន្ិបបវទសទុក ។ 
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១១-កាមាវច្រទុក 

បឋម្បទ ក្ខមាេចរា វធមាម  េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលស ម្ ោះថា កាមាវចរ 

ទុតិយបទ ន្វក្ខមាេចរាវធមាម េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដល ិនស ម្ ោះថាកាមាវចរ 

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់កា ចិត្ត៥៤ សចត្េិក្៥២ របូ២៨ ។  ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ 

អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយបានដល់ ។ល។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់ េគរត្ចិត្ត២៧ សលាក្ុត្តរចិត្ត៨ សចត្េិក្៣៨ ព្ពោះនិពាា ន ។ ធ ៌ពកួ្សនោះ

កាលមចក្សោយ ខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ។ល។  ទុក្ សនោះ ស ម្ ោះថា 

អាទិលទធនាមទុក និងស ម្ ោះថា ន្ិបបវទសទុក ។ 

១២-រូបាវច្រទុក 

បឋម្បទ រូបាេចរា ធមាម  េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលស ម្ ោះថា របូាវចរ 

ទុតិយបទ ន្វរូបាេចរាវធមាម េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដល ិនស ម្ ោះថារបូាវចរ 

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់របូាវចរចិត្ត១៥ សចត្េិក្មដលព្បក្ប៣៥ ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្

សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ។ល។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់កា ចិត្ត៥៤ អរបូាវចរចិត្ត១២ សលាក្ុត្តរចិត្ត៨ សចត្េិក្៥២ របូ២៨ ព្ពោះ

និពាា ន ។  ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយបានដល់ ។ល។ 

ទុក្ សនោះ ស ម្ ោះថា អាទិលទធនាមទុក និងស ម្ ោះថា ន្ិបបវទសទុក ។ 

១៣-អរូបាវច្រទុក 

 បឋម្បទ អរូបាេចរាវធមាម វេភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលស ម្ ោះថា អរបូាវចរ
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 ទុតិយបទ ន្វអរូបាេចរាវធមាម  េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដល ិនស ម្ ោះថា  អ

របូាវចរ 

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់អរបូាវចរចិត្ត១២ សចត្េិក្មដលព្បក្ប៣០ ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្

សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ។ល។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់កា ចិត្ត៥៤ របូាវចរចិត្ត១៥ សលាក្ុត្តរចិត្ត៨ សចត្េិក្៥២ របូ២៨ ព្ពោះ

និពាា ន ។  ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយបានដល់ ។ល។ 

ទុក្ សនោះ ស ម្ ោះថា អាទិលទធនាមទុក និងស ម្ ោះថា ន្ិបបវទសទុក ។ 

១៤-បរិោបន្នទុក 

 បឋម្បទ  បរិោបនាន  ធមាម  េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលរាប់ចូលសៅក្នុង

េងារវដដ 

 ទុតិយបទ អបបរិោបនាន វ វ ធមាម វេភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដល ិនរាប់ចូល

សៅក្នុងេងារវដដ  

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់សលាក្ិយចិត្ត៨១ សចត្េិក្៥២ របូ២៨ ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយ

ខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយបានដល់ ។ល។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់សលាក្ុត្តរចិត្ត៨ សចត្េិក្៣៦ ព្ពោះនិពាា ន ។  ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយ

ខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយបានដល់ ។ល។ ទុក្ សនោះ ស ម្ ោះថា អាទិលទធនាមទកុ 

និងស ម្ ោះថា ន្ិបបវទសទកុ ។ 
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១៥-ន្ិយាន្ិកទុក 

 បឋម្បទ  ន្ិយាន្ិក្ខ ធមាម វ េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលជាសេត្ុឱ្យសចញ

្ក្េងារវដដ 

 ទុតិយបទ អន្ិយាន្ិក្ខវវធមាម  េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដល ិនជាសេត្ុឱ្យ

សចញ្ក្េងារវដដ 

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់ គរចិត្ត៤ សចត្េិក្៣៦ ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន 

ធាត្ុ េចច សេើយបានដល់ ។ល។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់សលាក្ិយចិត្ត៨១ សលចិត្ត៤ សចត្េិក្៥២ របូ២៨ ព្ពោះនិពាា ន ។  ធ ៌ពកួ្

សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយបានដល់ ។ល។ ទុក្ សនោះ ស ម្ ោះថា 

អាទិលទធនាមទុក និងស ម្ ោះថា ន្ិបបវទសទុក ។ 

១៦-ន្ិយតទុក 

 បឋម្បទ  ន្ិយត្ត ធមាម វេភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលឱ្យសលពិត្ព្បាក្ដ

ក្នុងលោំប់ត្នចុត្ិ 

 ទុតិយបទ អន្ិយត្ត ធមាម វេភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដល ិនឱ្យសល ិនពិត្

ព្បាក្ដសោយអាការៈទំងពីរដចូមដលបានសពាលសេើយ 

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់ជវនដងួទី៧របេ់ទិដឋគិត្េ បយុត្តចិត្ត៤ មដលសក្ើត្ស ើងសោយ

អំណាចត្ននិយត្ ិ ឆ្ ទិដឋកិ្ ម សចត្េិក្មដលព្បក្ប២១ ជវនដងួទី៧របេ់សទេ ូល

ចិត្ត២ មដលសក្ើត្ស ើងសោយអំណាចត្នបញ្ញច ននដរយិក្ ម សចត្េិក្មដលព្បក្ប២២ 

និង គរចិត្ត៤ សចត្េិក្៣៦ ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច 

សេើយបានដល់ ។ល។ 
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អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់អកុ្េលចិត្ត១២(សវៀរជវនចិត្តទី៧ របេ់ទិដឋគិត្េ បយុត្តចិត្ត៤មដល

សក្ើត្ស ើងសោយអំណាចត្ននិយត្ ិ ឆ្ ទិដឋកិ្ ម និងជវនចិត្តដងួទី៧របេ់សទេ ូលចិត្ត

២មដលសក្ើត្ស ើងសោយអំណាចត្នបញ្ចននដរយិក្ ម) សលាក្ិយក្ុេលចិត្ត១៧ វបិាក្ចិត្ត

៣៦ ក្ិរយិចិត្ត២០ សចត្េិក្៥២ របូ២៨ ព្ពោះនិពាា ន ។  ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ 

អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយបានដល់ ។ល។ ទុក្ សនោះ ស ម្ ោះថា អាទិលទធនាមទុក និង

ស ម្ ោះថា ន្ិបបវទសទុក ។ 

១៧-សឧតតរទុក 

 បឋម្បទ សឧត្ត រាវ ធមាម  េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលមានេភាវៈធ ៌យ៉ែ ង

ត្ព្ក្មលងជាងខ្លួន 

 ទុតិយបទ អន្ុត្ត រា  ធមាម  េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដល ិនមានេភាវៈធ ៌

មដលត្ព្ក្មលងជាងខ្លួន 

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់សលាក្ិយចិត្ត៨១ សចត្េិក្៥២ របូ២៨  ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយ

ខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយបានដល់ ។ល។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់សលាក្ុត្តរចិត្ត៨ សចត្េិក្៣៦ ព្ពោះនិពាា ន ។  ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយ

ខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយបានដល់ ។ល។ ទុក្ សនោះ ស ម្ ោះថា អាទិលទធនាមទកុ 

និងស ម្ ោះថា ន្ិបបវទសទកុ ។ 

១៨-សរណ្ទុក 

 បឋម្បទ  សរណាវ ធមាម វ េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលសក្ើត្ព្ព សោយ 

ក្ិសលេមានរាគជាសដើ  
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 ទុតិយបទ អសរណាវធមាម  េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដល ិនសក្ើត្ព្ព សោយ

ក្ិសលេមានរាគជាសដើ  

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់អកុ្េលចិត្ត១២ សចត្េិក្២៧ ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយ

ត្ន ធាត្ុ េចច សេើយបានដល់ ។ល។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់ក្ុេលចិត្ត២១ វបិាក្ចិត្ត៣៦ ក្ិរយិចិត្ត២០ សចត្េិក្៣៨ របូ២៨ ព្ពោះ

និពាា ន ។  ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយបានដល់ ។ល។ 

ទុក្ សនោះ ស ម្ ោះថា អាទិលទធនាមទុក និងស ម្ ោះថា ន្ិបបវទសទុក ។ 

វច្ន្តថកនុង្ បិដ្ឋិទុក 

បរិោបន្នទុក 

 ១.វត្ភូមិកេវដ្ដ វបរិោបនាន វអវនាដ វគធាត្ិ=បរិោបនាន  ធ ៌ពកួ្ណា

មដលរាប់ចូលក្នុងវដដទុក្េ សក្ើត្សៅក្នុងភូ ិទំង៣ សព្ពាោះដសូ ន្ ោះ ធ ៌ពកួ្ស ោះស ម្ ោះថា  

បរិោបន្ន  ។ 

 ២.ត្សម ឹវេវដ្ដ វន្វបរោិបនាន ត្ិ=អបរិោបនាន វធ ៌ពកួ្ណាមដល ិនរាប់

ចូលក្នុងវដដទុក្េ មដលសក្ើត្សៅក្នុងភូ ិទំង៣ សព្ពាោះដសូ ន្ ោះ ធ ៌ពកួ្ស ោះស ម្ ោះថា       ប

វរិោបនាន  ។ 

ន្ិយាន្ិកទុក 

 ១.េដ្ដ មូលំវ ឆិន្រត្តវ ន្ិពាវ ន្ំវ អារមមណំវ កត្តវ វ េដ្ដ វក្ខវ ន្ិយយន្ដ ីត្ិ=

ន្ិយាន្ិក្ខ ធ ៌ពកួ្ណាមដលកាត់្ោដ ច់េងារ គឺអវជិាា  ត្ណាា  និងសធាើព្ពោះនិពាា នឱ្យ

ជាអារ ម ៍ សេើយសតុ្្ក្វដដទុក្េ សព្ពាោះដសូ ន្ ោះ ធ ៌ពកួ្ស ោះ ស ម្ ោះថា និយានិក្ ។ 

 ២.ឥមិនាវលកខ វណន្វន្វន្ិយយន្ដ ីត្ិ=អនិ្យាន្ិក្ខ ធ ៌ពកួ្ណាមដល ិន

ម នជាធ ៌ឱ្យសតុ្្ក្វដដេងារសោយលក្េ ៈដចូមដលបានសពាល ក្សេើយ កាត់្
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ោដ ច់វដដ ូល និងសធាើព្ពោះនិពាា នឱ្យជាអារ ម ៍ដសូ ន្ ោះ ធ ៌ពកួ្ស ោះស ម្ ោះថា                អ

ន្ិយាន្ិក ។ 

សឧតតរទុក 

 ១.អវញេ វធវមម វឧត្ត រន្ដ ិវបជ្េន្ដ ីត្ិ=ឧត្ត រា ។វអត្តត ន្ំវឧត្ត រិត្ុំវសមវត្ថ

េិវ សេឧត្ត វរេីត្ិ=សឧត្ត រា ធ ៌ពកួ្ណាមដលរម ងលោះសលាកិ្យធ ៌ឱ្យសចញ

្ក្ខ្លួនបាន សព្ពាោះដសូ ន្ ោះ ធ ៌ពកួ្ស ោះស ម្ ោះថា ឧត្ត រ ។  

 ធ ៌ពកួ្ណារម ងព្បព្ពឹត្តសៅព្ព សោយធ ៌មដលព្បសេើរ មដលអាចសដើ បី

ច លងនវូខ្លួន សព្ពាោះដសូ ន្ ោះ ធ ៌ពកួ្ស ោះស ម្ ោះថា សឧត្ត រ ។ 

 ២.ន្ត្ថ ិវ ឯវត្សំវ ឧត្ត រាត្ិ=អនុ្ត្ត រា ធ ៌មដលព្បសេើរជាងខ្លួន ិនមានដល់

ធ ៌ពកួ្ស ោះ សព្ពាោះដសូ ន្ ោះ ធ ៌ពកួ្ស ោះស ម្ ោះថាវអន្ុត្ត រ ។ 

សរណ្ទុក 

 ១.រណន្ដ ិវ ឯវត្េីត្ិ=រណា េត្ាទំងឡាយរម ងមានការយំសសាក្ សោយ

ធ មជាត្ិស ោះ សព្ពាោះដសូ ន្ ោះ ធ មជាត្ិមដលជាសេត្ុត្នការយំសសាក្របេ់េត្ា

ទំងឡាយស ោះ ស ម្ ោះថា រណ ។ 

 វយេិវអភិភូត្តវសត្តត វនាន្បបក្ខវរន្វកន្រ ត្ិវបរិវទេន្ដ ិវវត្វត្សសវំវវរា

គាទីន្ំវឯត្ំវអធិេចនំ្ េត្ាទំងឡាយមដលព្ត្វូសបៀត្សបៀនសោយកិ្សលេមានរាគ

ជាសដើ  រម ងយំសសាក្ សោយព្បការសសេងៗ ពាក្យថា រណ ស ោះជាស ម្ ោះរបេ់

ក្ិសលេសសេងៗមានរាគជាសដើ  ពកួ្ស ោះ នុ ោះឯង ។ 

 សមបវោគេវសន្វបហាវន្កដ្ឋ ត្តេវសន្វចវសេរវណេតី្ិ=សរ

ណា ធ ៌ពកួ្ណារម ងព្បព្ពឹត្តសៅព្ព សោយក្ិសលេ មានរាគជាសដើ មដលជា

សេត្ុត្នការយំសសាក្សោយអាការៈទំងពីរគឺ សោយព្បក្បនិងសពាលសោយមានសាថ ន

មត្ ា៉ែ ងដចូគ្នន ជា ួយធ ៌មដលគបបីព្បហារដសូ ន្ ោះ ធ ៌ពកួ្ស ោះស ម្ ោះថា សរណ ។ 
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 វត្នាក្ខវរន្វន្ត្ថ ិវឯវត្សំវរណាត្ិ=អរណា ក្ិសលេមានរាគជាសដើ មដល

ជាសេត្ុត្នការយំសសាក្ រម ងមានដល់ធ ៌ពកួ្សនោះ សោយអាការៈទំងសនោះដចូមដល

បានសពាល ក្សេើយ សព្ពាោះដសូ ន្ ោះ ធ ៌ពកួ្ស ោះ ស ម្ ោះថា អរណ ។ 

 

ច្ប់អភិធម្មទុកមាតិកា 

សុតតន្តិកទុកមាតិកា 

 ក្នុងេុត្តនដិក្ទុក្មាត្ិកាសនោះ ព្ពោះសារបុីត្តមដលជាអគរធ មសេ បត្ីបានេម ដង

 ក្ មត្អងរុត្តរនិកាយមដលជាពទុធភាេិត្េម ដងដល់ព្ពោះសថរៈមដលជាេិេានេិុេេ

របេ់សលាក្ មដលក្ពំងុេិក្ាព្ពោះអភិធ មសដើ បីព្បសយជន៍ក្នុងការេិក្ាព្ពោះេូព្ត្ 

និងមានសេចក្ដី្យព្េលួ ។  

 េុត្តនដិក្ទុក្មាត្ិកាសនោះ េូ បីព្ពោះពទុធអងរព្ទង ិ់នបានេម ដងសោយព្ត្ងក៏់្ពិត្

មត្ក៏្អនសុលា ចូលជាពទុធភាេិត្ សព្ពាោះព្ពោះសារបុីត្តមដលជាធ មសេ បត្ី បាន

អារាធ  ក្ពី ឯក្និបាត្ ទុក្និបាត្ េងរតី្ិេូព្ត្ ទេុត្តរេូព្ត្ ត្នអងរុត្តរនិកាយ មដល

ជាពទុធភាេិត្ស ោះឯង ។ 

 ការេម ដងេុត្តនដិក្ទុក្មាត្ិកាសនោះក្នុងធ មេងរ ីបក្រ ៍ស ោះ េម ដងទុក្មត្

និសក្េបក្ ឌ មត្ ា៉ែ ង ក្នុងក្ ឌ មដលសៅេល់៣ ិនបានមចក្ទុក្សង ។ េុត្តនដិក្ទុក្

មាត្ិកា មដលព្ពោះសារបុីត្តបានអារាធ  ក្អំពីអងរុត្តរនិកាយេម ដងទុក្មាន៤២ទុក្គឺ 

 ១.េិជ្ជា ភាគីទុក   ២.េិជ្ាូ បមទុក 

 ៣.ពាលទុក  វវវវវវវវវវវវវ ៤.កណហ ទុក 

 ៥.ត្បន្ិយទុក    ៦.អធិេចន្ទុក 

 ៧.ន្ិរុត្ត ិទុក  វវវវវវវវវវវ  ៨.បញេ ត្ត ិទុក 

 ៩.នាមរូបទុក    ១០.អេិជ្ជា ទុក 

 ១១.ភេទិដ្ឋ ិទុក    ១២.សសសត្ទិដ្ឋ ិទុក 
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 ១៣.អន្ដវាទិដ្ឋ ិទុក   ១៤.បុព្វនាដ ន្ុទិដ្ឋ ិទុក 

 ១៥.អេិរីកទុក    ១៦.េិរីទុក 

 ១៧.វទាេចសសត្តទុក              ១៨ .វសាេចសសត្តទុក 

 ១៩.អាបត្ត ិកុសលត្តទកុ  ២០.សមាបត្ត ិកសុលត្តទុក 

 ២១.ធាត្ុកុសលត្តទុក  ២២.អាយត្ន្កុសលត្តទុក 

 ២៣.ឋាន្កុសលត្តទុក  ២៤.អជ្ាេទុក 

 ២៥.ខន្ដ ិទុក   វវវវវវវវវវវវ២៦.សាខលយទុក 

 ២៧.ឥន្ទន្រ ិវយសុវអគុត្តទាវ រត្តទុក ២៨.ឥន្ទន្រ ិវយសុគុត្តទាវ រត្តទុក 

 ២៩.សមុដ្ឋ សសចច ទុក    ៣០.សត្ិសមបជ្ញេ ទុក 

 ៣១.បដ្ិសង្ខខ ន្ព្លទុក  ៣២.សមថេិបសសនាទុក 

 ៣៣.សមថន្ិមិត្ត ទុក   ៣៤.បគាា េទុក 

 ៣៥.សីលេិបត្ត ិទុក   ៣៦.សីលសមបទាទុក 

 ៣៧.សីលេិសុទធ ិទុក   ៣៨.ទិដ្ឋ ិេិសុទធ ិវវោវបន្វទុក 

 ៣៩.សំវេជ្ន្ិយដ្ឋឋ ន្ទុក           ៤០.អសន្ដុ ដ្ឋ ិត្តកុសលធមម ទុក 

 ៤១.េិជ្ជា ទុក    ៤២.ខវយញាណទុក 

១.វិជាជ ភាគីទុក 

 បឋម្បទ  វេិជ្ជា ភាគិវនាវធមាម  េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលចូលដល់វជិាា ៨ 

សោយអំណាចត្នការព្បក្ប ឬមដលជាចមំ ក្ត្នវជិាា ៨ 

 ទុតិយបទ អេិជ្ជា ភាគិវនាវធមាម  េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលចូលដល់វជិាា

៤ មដលមានេភាពបិទេចច៤ សោយអំណាចត្នការព្បក្ប ឬជាចមំ ក្ត្នអវជិាា ៤  
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អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់ ហាក្ុេលញ េ បយុត្តចិត្ត៤  ហាក្ិរិយញ េ បយុត្តចិត្ត

៤ អភិញ្ញា ចិត្ត២ អរេត្ត គរចិត្ត១ សចត្េិក្៣៧(សវៀរ បញ្ញា ) មដលព្បក្បសោយវជិាា ៨

គឺ វេិបសសនាញាណវ មវនាមយិទធ ិញាណវ ឥទធ ិេិធញាណវ បរចិត្ត េិជ្ជា

ញេ ណវ បុវព្វ និ្វាសានុ្សសត្ិញេ ណវ ទិព្វ ចកខុញាណវ ទិព្វ វសាត្ញាណវ

អាសេកខយញេ ណ ។ 

 ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ខ្នធ៤      

 យត្ន ធមាម យត្ន  ស វញិ្ញា  ធាត្ុ ធ មធាត្ុ េចច២ គឺ  ហាក្ុេលញ 

េ បយុត្តចិត្ត  ហាក្ិរយិញ េ បយុត្តចិត្ត អភិញ្ញា ចិត្ត២ សចត្េិក្៣៧ ជាទុក្េ

េចច ។ អងរ គរ៧ ឬ៦ មដលសៅក្នុងអរេត្ត គរចិត្ត១ជា គរេចច ។ អរេត្ត គរចិត្តុបាទ

មដលសៅេល់២៩ជា េចចវ ុិត្តិ ។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់អកុ្េលចិត្ត១២ សចត្េិក្២៦(សវៀរ សមាេ) ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្

សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចចសេើយ បានដល់   ក្េនធ៤   យត្ន ធមាម យត្ន  ស 

វញិ្ញា  ធាត្ុ ធ មធាត្ុ ទុក្េេចច េ ុទយេចច ក្ុេលចិត្ត១៦(សវៀរ  ហាក្ុេលញ 

េ បយុត្តចិត្ត៤ ក្ុេលអភិញ្ញា ចិត្ត១ អរេត្ត គរចិត្ត១ ) វបិាក្ចិត្ត៣៦ ក្ិរយិចិត្ត១៦

(សវៀរ  ហាក្ិរយិញ េ បយុត្តចិត្ត៤ ក្ិរយិអភិញ្ញា ចិត្ត១ ) សចត្េិក្៣៨ និងបញ្ញា

សចត្េិក្មដលសៅក្នុង ហាក្ុេលញ េ បយុត្តចិត្ត  ហាក្ិរយិញ 

េ បយុត្តចិត្ត អភិញ្ញា ចិត្ត២ អរេត្ត គរចិត្ត១ សមាេសចត្េិក្មដលសៅក្នុងអក្ុេល

ចិត្ត១២  ហាក្ុេលញ េ បយុត្តចិត្ត៤  ហាក្ិរិយញ េ បយុត្តចិត្ត៤ ក្នុងខ្

 ៈមដល ិនម នជាវបិេេ ញ ចិត្ត របូ២៨ ព្ពោះនិពាា នជា ទុក្វ ុិត្តិ ។ ទុក្ សនោះ

ស ម្ ោះថា អាទិលទធនាមទុក និងស ម្ ោះថា សបបវទសទុក ។ 
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២.វិជជបូម្ទុក 

 បឋម្បទ  វេិជ្ាូ បមាវធមាម វេភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលសព្បៀបដចូសសលក្បស េ រ 

 ទុតិយបទ អេិជ្ាូ បមាវ ធមាម  េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដល ិនសព្បៀបដចូ

សសលក្បស េ រ 

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់បញ្ញា សចត្េិមដលសៅក្នុង គរចិត្តខាងសព្កា ៣ ។  ធ ៌ពកួ្សនោះកាល

មចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចចសេើយ បានដល់េ េ្ រក្េនធ ធមាម យត្ន ធ មធាត្ុ  គរ

េចចគឺអងរ គរេមាម ទិដឋមិដលសៅក្នុង គរចិត្តខាងសព្កា ៣ ។  

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់បញ្ញា សចត្េិក្មដលសៅក្នុងអរេត្ត គរចិត្ត១ ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្

សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចចសេើយ បានដល់ េ េ្ រក្េនធ ធមាម យត្ន ធ មធាត្ុ  គរេចច 

គឺអងរ គរេមាម ទិដឋមិដលសៅក្នុងអរេត្ត គរចិត្ត១ ។ ចិត្ត៨៩ សចត្េិក្៥២(សវៀរ បញ្ញា

សចត្េិក្មដលសៅក្នុង គរចិត្ត៤ ) របូ២៨ ព្ពោះនិពាា នជា ទុក្វ ុិត្តិ ។ ទុក្ សនោះស ម្ ោះថា 

អាទិលទធនាមទុក និងស ម្ ោះថា សបបវទសទុក ។ 

៣.ោេទុក 

 បឋម្បទ  ពាោវធមាម េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលមានេភាពជាពាលឬតាំង

សៅក្នុងេ ដ ន នេុេពាល 

 ទុតិយបទ បណឌ ិត្តវធមាម  េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលមានេភាពជាប ឌិ ត្ 

ឬតាំងសៅក្នុងេ ដ នរបេ់ប ឌិ ត្ 

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់អកុ្េលចិត្ត១២ សចត្េិក្២៧ ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយ

ត្ន ធាត្ុ េចចសេើយបានដល់ ។ល។ 
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អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់ក្ុេលចិត្ត២១ សចត្េិក្៣៨ ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយ ខ្នធ អាយ

ត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ។ល។  គរចិត្តុបាទមដលសៅេល់២៩ជា េចចវ ុិត្តិ 

វបិាក្ចិត្ត៣៦ ក្ិរយិចិត្ត២០ សចត្េិក្៣៨ របូ២៨ ព្ពោះនិពាា នជា ទុក្វ ុិត្តិ ។ ទុក្ សនោះ

ស ម្ ោះថា អាទិលទធនាមទុក និងស ម្ ោះថា សបបវទសទុក ។ 

៤.កណ្ហ ទុក 

 បឋម្បទ កណាហ វធមាម  េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលមានេភាពសមម  ឬជាសេត្ុ

ត្នធ ៌មសនក្ខាងសមម មដលបានទទួលសេចក្ដីលបំាក្ក្នុងអបាយភូ ិ 

 ទុតិយបទ សុក្ខក វធមាម  េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលមានេភាព-េ ឬជាសេត្ុ

ត្នធ ៌មសនក្ខាង-េ គឺការបានទទួលសេចក្ដីេុខ្ក្នុងេុគត្ិភូ ិ 

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់អកុ្េលចិត្ត១២ សចត្េិក្២៧ ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយ

ត្ន ធាត្ុ េចចសេើយបានដល់ ។ល។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់ក្ុេលចិត្ត២១ សចត្េិក្៣៨ ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយ ខ្នធ អាយ

ត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ។ល។ វបិាក្ចិត្ត៣៦ ក្ិរិយចិត្ត២០ សចត្េិក្៣៨ របូ២៨ 

ព្ពោះនិពាា នជាទុក្វ ុិត្តិ ។ ទុក្ សនោះស ម្ ោះថា អាទិលទធនាមទុក និងស ម្ ោះថា សបប

វទសទុក ។ 

៥.តបន្ិយទុក 

 បឋម្បទ ត្បន្ិោវ ធមាម  េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលសធាើឱ្យេត្ាសដដ

ព្ក្ហាយនិងមានសេចក្ដីលបំាក្ ទំងក្នុងសលាក្សនោះនិងសលាក្ខាង ុខ្ 

 ទុតិយបទ អត្បន្ិោវធមាម  េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដល ិនសធាើឱ្យេត្ាសដដ

ព្ក្ហាយនិងសធាើឱ្យមានសេចក្ដីេុខ្ក្នុងសលាក្សនោះនិងសលាក្ខាង ុខ្ 
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អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់អកុ្េលចិត្ត១២ សចត្េិក្២៧ ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយ

ត្ន ធាត្ុ េចចសេើយ បានដល់ ។ល។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់ក្ុេលចិត្ត២១ សចត្េិក្៣៨ ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយ ខ្នធ អាយ

ត្ន ធាត្ុ េចច សេើយបានដល់ ។ល។ វបិាក្ចិត្ត៣៦ ក្ិរយិចិត្ត២០ សចត្េិក្៣៨ របូ២៨ 

ព្ពោះនិពាា នជា ទុក្វ ុិត្តិ ។ ទុក្ សនោះស ម្ ោះថា អាទិលទធនាមទុកវនិងស ម្ ោះថា សបប

វទសទុក ។ 

៦.អធិវច្ន្ទុក 

 បឋម្បទ អធិេចនាវធមាម  េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលជាេទេបបញ្ាត្តិមដល

សក្ើត្ស ើងសោយមានេំស ងជាព្បធាន ឬេភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលេទេបបញ្ាត្តិគឺ

នាម បានដល់ស ម្ ោះសសេងៗមដលមានេភាព ំចូលសៅកាន់សេចក្ដីគឺអត្ថបបញ្ាត្ត ិ

និងសធាើឱ្យសេចក្ដីស ោះ ំចូល ក្កាន់ខ្លួនគឺស ម្ ោះសសេងៗស ោះ សោយនាមកមម  បាន

ដល់នាមបបញេ ត្ត ិ មដលអនក្ព្បាជទ្ំងឡាយសៅសេុយគ្នន  ក្ដចូសៅថា មសនដ ីភន ំជា

សដើ  ។ នាមវធយយ បានដល់  បបញ្ាត្តិមដលអនក្ព្បាជទ្ំងឡាយក្នុងេ ័យបុរា 

តាំងស ម្ ោះទុក្រេូត្ ក្ដល់េពាត្ថាសនោះ ដចូតាំងស ម្ ោះទុក្ថា មសនដ ី ភន ំ ជាសដើ  ។ 

ន្ិរុត្ត ិវបានដល់  បបញ្ាត្តិ មដលអនក្ព្បាជទ្ំងឡាយ នឹក្គិត្ពិ្រណាតាំងស ម្ ោះសៅ

ស ើងសោយស ម្ ោះពកួ្សនោះក៏្ព្បាក្ដស ើង ។ ព្យញា ន្ៈ បានដល់  បបញ្ាត្តិមដលអាច

េម ដងសេចក្ដីឱ្យព្បាក្ដស ើងបាន គឺអត្ថបបញ្ាត្តិឱ្យព្បាក្ដស ើងបាន ។ អភិោប បាន

ដល់  បបញ្ាត្តិមដលអនក្សពាលសៅទំងឡាយ សឆ្លព ោះព្ត្ងក់ាន់សេចក្ដីសេើយ ក៏្សពាល

សៅស ើង ។ 

 ទុតិយបទវ អធិេចន្បថាវ វ ធមាម វ េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលជាសេត្ុត្ន

េទេបញ្ាត្តិ មដលសក្ើត្ស ើងសោយមានេំស ងជាព្បធាន ។ 
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 បានដល់េទេបញ្ាត្តិមដលអាចឱ្យអនក្សាដ ប់(េុ នដបុគរល) ដងឹបាន បានដល់

េំស ងមដលលាន់ឮស ើង មដលមានវចីវញិ្ាត្តិ(េវញិ្ាត្តិក្វចីសភទេេ) ។ ធ ៌ពកួ្សនោះ

កាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចចសេើយ បានដល់ របូក្េនធ េទេ យត្ន ធមាម យ

ត្ន េទេធាត្ុ ធ មធាត្ុ ទុក្េេចច ។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់អត្ថបបញ្ាត្តិ មដលអាចឱ្យនិយយ(វទនដបុគរល) ដងឹបាន បានដល់៨៩ 

សចត្េិក្៥២ របូ២៨ ព្ពោះនិពាា ន ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយ ខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច 

សេើយបានដល់ ។ល។ ទុក្ សនោះស ម្ ោះថា អាទិលទធនាមទុក និងស ម្ ោះថា សបប

វទសទុក ។ 

៧.និ្រុតតិទុក 

 បឋម្បទ  ន្ិរុត្ត ិវ វធមាម  េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលជាេទេបញ្ាត្តិ មដលបុគរល

 ំសចញសេើយេម ដងស ើង ឬេភាវៈធ៌ទំងឡាយមដលជាេទេបញ្ាត្តិគឺ      ក្ ម 

  សធយយ និរតុ្តិ ពយញ្ានៈ អភិលាប   

 ទុតិយបទ ន្ិរុត្ត ិបថាវ វ ធមាម  េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលជាសេត្ុត្នេទេ

បញ្ាត្តិ មដលបុគរល ំសចញសេើយេម ដងស ើង 

 អងរធ ៌និងការមចក្ខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច របេ់និរតុ្តិទុក្សនោះ ដចូគ្នន នឹង        អ

ធិវចនទុក្ព្គប់ព្បការ ។  

៨.បញោតតិទុក 

 បឋម្បទ  បញេ ត្ត ិវធមាម  េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលជាេទេបញ្ាត្តិ មដលអាច

ឱ្យដងឹសោយព្បការសសេងៗ ឬេភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលជាេទេបញ្ាត្តិ គឺ      

ក្ ម   សធយយ និរតុ្តិ ពយញ្ានៈ អភិលាប  

 ទុតិយបទ បញេ ត្ត ិបថាវ វ ធមាម វេភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលជាសេត្ុរបេ់

េទេបញ្ាត្តិ មដលអាចដងឹបានសោយព្បការសសេងៗ 
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 អងរធ ៌និងការមចក្ខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច របេ់បញ្ាត្តិទុក្សនោះ ដចូគ្នន នឹង      អ

ធិវចនទុក្ ព្គប់ព្បការ ។ 

៩.នាម្រូបទុក 

 បឋម្បទ  នាមញច វ អត្ថ ិវ េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលជា   ឬមដលមាន

េភាព ំសៅកាន់អារ ម ៍បាន ឬមដលអាចសធាើឱ្យចិត្តនិងសចត្េិក្ ំចូលសៅកាន់ខ្លួន

បាន 

 ទុតិយបទវ រូបញច វ អត្ថ ិ េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលព្បព្ពឹត្តសៅឬមានេភាព

អេ់េូនយសៅព្បលួមព្ប 

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់ចិត្ត៨៩ សចត្េិក្៥២ ព្ពោះនិពាា ន ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ 

អាយត្ន ធាត្ុ េចចសេើយបានដល់ ។ល។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់របូ២៨  ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយ ខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ 

បានដល់ ។ល។ ទុក្ សនោះស ម្ ោះថា អាទិលទធនាមទុក និងស ម្ ោះថា និ្បបវទសទុក 

។ 

១០.អវិជាជ ទុក 

 បឋម្បទ  អេិជ្ជា វចវអត្ថ ិវេភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដល ិនដងឹក្នុងអរយិេចច៤ 

ឬ ិនដងឹក្នុងវត្ថុមដលគួរដងឹ 

 ទុតិយបទ ភេត្ណាហ វចវអត្ថ ិ េភាវៈធ ៌ទំងឡាយគឺ សលាភ ឬ សលាភ មដល

មានសេចក្ដីសព្ត្ក្អរសៅក្នុងភព 

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់សមាេសចត្េិក្  ។ សមាេសចត្េិក្សនោះ កាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន 

ធាត្ុ េចចសេើយបានដល់ ។ល។ 
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អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់សលាភសចត្េិក្ ។ សលាភសចត្េិក្សនោះ កាលមចក្សោយ ខ្នធ អាយត្ន 

ធាត្ុ េចច សេើយបានដល់ ។ល។ ទុក្ សនោះស ម្ ោះថា អាទិលទធនាមទុក និងស ម្ ោះថា 

សបបវទសទុក ។ 

១១.ភវទិដ្ឋិទុក 

 បឋម្បទ វភេទិដ្ឋ ិវ ចវ អត្ថ ិ េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលមានសេចក្ដីយល់

ស ើញខ្ុេថា សេចក្ដីថា ការសៅរបេ់ខ្លួនឯងក្ដី របេ់េត្ាសលាក្ក្ដី រម ងមានជានិចច 

ឬេភាវៈធ ៌មដលមានសេចក្ដីស ើញខ្ុេថា ខ្លួនឯងក្ដី េត្ាសលាក្ក្ដីនឹងសក្ើត្  

 ទុតិយបទវ វេិភេទិដ្ឋ ិវ ចវ អត្ថ ិវេភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលមានសេចក្ដីយល់

ស ើញខ្ុេថា ខ្លួនឯងក្ដី េត្ាសលាក្ក្ដីនឹងេូនយសៅ ិនម នសៅជានិចច និងយល់ស ើញ

ថា ិនសក្ើត្សទៀត្ 

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់ទិដឋសិចត្េិក្មដលជាភវទិដឋ ិ ។ ទិដឋសិចត្េិក្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ 

អាយត្ន ធាត្ុ េចចសេើយបានដល់ ។ល។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់ទិដឋសិចត្េិក្មដលជាវភិវទិដឋ ិ ។ ទិដឋសិចត្េិក្សនោះកាលមចក្សោយ ខ្នធ 

អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ។ល។  ចិត្ត៨៩ សចត្េិក្៥២(សវៀរ ភវទិដឋ ិនិង វភិ

វទិដឋ)ិ  របូ២៨ ព្ពោះនិពាា នជា ទុក្វ ុិត្តិ ។ ទុក្ សនោះស ម្ ោះថា អាទិលទធនាមទុក នងិ

ស ម្ ោះថា សបបវទសទុក ។ 

១២.សសសតទិដ្ឋិទុក 

 បឋម្បទ  សសសត្ទិដ្ឋ ិវចវអត្ថ ិ េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលមានសេចក្ដីយល់

ស ើញខ្ុេថា ខ្លួនឯងក្ដី េត្ាសលាក្ក្ដីជារបេ់សទៀង  
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 ទុតិយបទ ឧវចឆទទិដ្ឋ ិវចវអត្ថ ិ េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលមានសេចក្ដីយល់

ស ើញខ្ុេថា ខ្លួនឯងក្ដី េត្ាសលាក្ក្ដីេូនយទសទ 

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់ទិដឋសិចត្េិក្មដលជាេេេត្ទិដឋ ិ ។ ទិដឋសិចត្េិក្សនោះកាលមចក្សោយ

ខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចចសេើយបានដល់ ។ល។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់ទិដឋសិចត្េិក្មដលជាឧសចឆទទិដឋ ិ។ ទិដឋសិចត្េិក្សនោះកាលមចក្សោយ ខ្នធ 

អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយបានដល់ ។ល។ ចិត្ត៨៩ សចត្េិក្៥២(សវៀរ េេេត្ទិដឋ ិនិង 

ឧសចឆទទិដឋ)ិ របូ២៨ ព្ពោះនិពាា នជាទុក្វ ុិត្តិ ។ ទុក្ សនោះស ម្ ោះថា អាទិលទធនាមទុក និង

ស ម្ ោះថា សបបវទសទុក ។ 

១៣.អន្ដវាទិដ្ឋិទុក 

 បឋម្បទ  អន្ដវាទិដ្ឋ ិវចវអត្ថ ិ េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលយល់ស ើញខ្ុេថា 

ខ្លួនឯងក្ដី េត្ាសលាក្ក្ដីមានទីបំសតុ្ 

 ទុតិយបទ អន្ន្ដវាទិដ្ឋ ិវចវអត្ថ ិ េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលយល់ស ើញខ្ុេ

ថា ខ្លួនឯងក្ដី េត្ាសលាក្ក្ដី ិនមានទីបំសតុ្ 

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់ទិដឋសិចត្េិក្មដលជា អនដវ្ហទិដឋ ិ។ ទិដឋសិចត្េិក្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ 

អាយត្ន ធាត្ុ េចចសេើយបានដល់ ។ល។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់ទិដឋសិចត្េិក្មដលជាអននដវ្ហទិដឋ ិ ។ ទិដឋសិចត្េិក្សនោះកាលមចក្សោយ 

ខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ។ល។ ចិត្ត៨៩ សចត្េិក្៥២(សវៀរ អនដវ្ហទិដឋ ិនិង 

អននដវ្ហទិដឋ)ិ របូ២៨ ព្ពោះនិពាា នជា ទុក្វ ុិត្តិ ។ ទុក្ សនោះស ម្ ោះថា អាទិលទធនាមទកុ 

និងស ម្ ោះថា សបបវទសទកុ ។ 
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១៤.បុរវនាដ ន្ុទិដ្ឋិទុក 

 បឋម្បទ  បុព្វនាដ ន្ុទិដ្ឋ ិវចវអត្ថ ិ េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលយល់ស ើញខ្ុេ

ថា មដលសក្ើត្ស ើងព្បព្ពឹត្តសៅតា អត្ីត្ខ្នធ ឬមដលយល់ស ើញខ្ុេថា សក្ើត្ស ើង

សោយការសធាើអត្ីត្ខ្នធឱ្យជាអារ ម ៍ 

 ទុតិយបទ អបរនាដ ន្ុទិដ្ឋ វិ ចវ អត្ថ  ិ េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលយល់ស ើញ

ខ្ុេថា សក្ើត្ស ើងព្បព្ពឹត្តសៅតា អ គត្ខ្នធ ឬយល់ស ើញខ្ុេថា នឹងសក្ើត្ស ើង

សោយការសធាើអ គត្ខ្នធឱ្យជាអា រម ៍  

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់ទិដឋសិចត្េិក្មដលជាបុពា ដ នទុិដឋ ិ ។ ទិដឋសិចត្េិក្សនោះកាលមចក្សោយ

ខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចចសេើយបានដល់ ។ល។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់ទិដឋសិចត្េិក្មដលជា អបរ ដ នទុិដឋ ិ។ ទិដឋសិចត្េិក្សនោះកាលមចក្សោយ 

ខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយបានដល់ ។ល។ ចិត្ត៨៩ សចត្េិក្៥២(សវៀរ បុពា ដ នទុិដឋ ិ

និង អបរ ដ នទុិដឋ)ិ របូ២៨ ព្ពោះនិពាា នជា ទុក្វ ុិត្តិ ។ ទុក្ សនោះស ម្ ោះថា អាទិលទធនាម

ទុក និងស ម្ ោះថា សបបវទសទុក ។ 

១៥.អេិរីកទុក 

 បឋម្បទ    អេិរីកញច វអត្ថ  ិ េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដល ិនខាម េបាប 

 ទុតិយបទ អវនាត្តបបញច វចវអត្ថ ិវេភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដល ិនខាល ចបាប  

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់អេិរកិ្សចត្េិក្ ។ អេិរកិ្សចត្េិក្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន 

ធាត្ុ េចចសេើយ បានដល់ ។ល។ 
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អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់អស ត្តបបសចត្េិក្ ។ អស ត្តបបសចត្េិក្សនោះកាលមចក្សោយ ខ្នធ 

អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយបានដល់ ។ល។ ចិត្ត៨៩ សចត្េិក្៥២ (សវៀរអេិរកិ្ និង    អ

ស ត្តបប) របូ២៨ ព្ពោះនិពាា នជា ទុក្វ ុិត្តិ ។ ទុក្ សនោះស ម្ ោះថា អាទិលទធនាមទុក នងិ

ស ម្ ោះថា សបបវទសទុក ។ 

១៦.េិរីទុក 

 បឋម្បទ េិរីវចវអត្ថ ិ េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលមានការខាម េបាប 

 ទុតិយបទ ឱត្តបបញច វអត្ថ ិ េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលមានសេចក្ដីខាល ចបាប  

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់េិរសិចត្េិក្ ។ េិរសិចត្េិក្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ 

េចចសេើយបានដល់ ។ល។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់ឱ្ត្តបបសចត្េិក្ ។ ឱ្ត្តបបសចត្េិក្សនោះកាលមចក្សោយ ខ្នធ អាយត្ន 

ធាត្ុ េចច សេើយបានដល់ ។ល។ ចិត្ត៨៩ សចត្េិក្៥២(សវៀរេិរនិិងឱ្ត្តបប) របូ២៨ ព្ពោះ

និពាា នជាទុក្វ ុិត្តិ ។ ទុក្ សនោះស ម្ ោះថា អាទិលទធនាមទុក និងស ម្ ោះថា សបប

វទសទុក ។ 

១៧.ហទាវច្សសតាទុក 

 បឋម្បទ វទាេចសសត្តវចវអត្ថ ិវេភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលសធាើបុគរលឱ្យជា

អនក្ពិបាក្ព្បសៅ  

 ទុតិយបទ បាបមិត្តត វចវអត្ថ ិ េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលសធាើបុគរលឱ្យជាអនក្

មាន ិត្តអាព្ក្ក់្   
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អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់សទេ ូលចិត្ត២ សចត្េិក្មដលព្បក្ប២២ មដលសក្ើត្ស ើងក្នុងខ្ ៈ

សធាើក្ិរយិ ិនសគ្នរពដល់ពាក្យសព្បៀនព្បសៅ សោយេិកាេ បទមដលជាពទុធបបញ្ាត្តិ ។ ធ ៌

ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចចសេើយបានដល់ ។ល។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់សលាភ ូលចិត្ត៨ សមាេ ូលចិត្ត២ សចត្េិក្មដលព្បក្ប២៣ មដល

សក្ើត្ស ើងក្នុងខ្ ៈសេពគប់ជា ួយ ិត្តអាព្ក្ក់្ ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយ ខ្នធ 

អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយបានដល់ ។ល។ ចិត្ត៨៩ សចត្េិក្៥២(សវៀរសទេ ូលចិត្តុ

បាទមដលជាសទវចេេតានិងសលាភ ូលចិត្តុបាទ សមាេ ូលចិត្តុបាទមដលជា

បាប ិត្តតា) របូ២៨ ព្ពោះនិពាា នជា ទុក្វ ុិត្តិ ។ ទុក្ សនោះស ម្ ោះថា អាទិលទធនាមទុក 

និងស ម្ ោះថា សបបវទសទកុ ។ 

១៨.ហសាវច្សសតាទុក 

 បឋម្បទ វសាេចសសត្តវចវអត្ថ ិ េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលសធាើបុគរលឱ្យជា

អនក្ព្បសៅ្យ   

ទុតិយបទ កលាណមិត្តត្តវ ចវ អត្ថ  ិ េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលសធាើបុគរលឱ្យជា

អនក្មាន ិត្តលអ  

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់ ហាក្ុេលចិត្ត៨  ហាក្ិរយិចិត្ត៨ សចត្េិក្៣៣(សវៀរ វរីត្ិនិងអបប

 ញ្ញា ) មដលសក្ើត្ស ើងក្នុងខ្ ៈសធាើក្ិរយិសគ្នរពពាក្យសព្បៀនព្បសៅសោយេិកាេ បទ

មដលជាពទុធបបញ្ាត្តិ ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចចសេើយបាន

ដល់ ។ល។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់ ហាក្ុេលចិត្ត៨  ហាក្ុេលក្ិរយិចិត្ត៨ សចត្េិក្៣៣ (សវៀរ វរីត្ិ 

និងអបប ញ្ញា ) មដលសក្ើត្ស ើងក្នុងខ្ ៈេមាគ ជា ួយ ិត្តលអ ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាល
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មចក្សោយ ខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយបានដល់ ។ល។ ចិត្ត៨៩ សចត្េិក្៥២(សវៀរ 

 ហាក្ុេល  ហាក្ិរយិចិត្តុបាទក្នុងខ្ ៈមដលជាសសាវចេេតានិងក្លា  ិត្ត

តា) របូ២៨ ព្ពោះនិពាា នជា ទុក្វ ុិត្តិ ។ ទុក្ សនោះស ម្ ោះថា អាទិលទធនាមទុក នងិ

ស ម្ ោះថា សបបវទសទុក ។ 

១៩.អាបតតិកុសេតាទុក 

 បឋម្បទ  អាបត្ត ិកុសលត្តវចវអត្ថ ិ េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលសធាើបុគរលឱ្យ

ជាអនក្មានសេចក្ដីឆ្លល ត្ក្នុងការដងឹអាបត្តិ 

 ទុតិយបទ  អាបត្ត ិេុដ្ឋឋ ន្កុសលត្តវចវអត្ថ ិ េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលសធាើ

បុគរលឱ្យជាអនក្មានសេចក្ដីឆ្លល ត្ក្នុងការសចញ្ក្អាបត្តិ  

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់បញ្ញា សចត្េិក្មដលសៅក្នុង ហាក្ុេលញ េ បយុត្តចិត្ត៤  ហា

ក្ិរយិញ េ បយុត្តចិត្ត៤ ក្នុងខ្ ៈមដលដងឹអាបត្តិសសេងៗ ។ បញ្ញា សចត្េិក្សនោះ

កាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចចសេើយបានដល់ ។ល។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់បញ្ញា សចត្េិក្មដលសៅក្នុង ហាក្ុេលញ េ បយុត្តចិត្ត៤  ហា

ក្ិរយិញ េ បយុត្តចិត្ត៤ ក្នុងខ្ ៈមដលដងឹការសចញ្ក្អាបត្តិ ។ បញ្ញា

សចត្េិក្សនោះកាលមចក្សោយ ខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយបានដល់ ។ល។ ចិត្ត៨៩ 

សចត្េិក្៥២(សវៀរបញ្ញា សចត្េិក្មដលសៅក្នុង ហាក្ុេលញ េ បយុត្តចិត្ត 

 ហាក្ិរយិញ េ បយុត្តចិត្ត ក្នុងខ្ ៈមដលដងឹអាបត្តិនិងក្នុងខ្ ៈមដលសចញ

្ក្អាបត្តិ) របូ២៨ ព្ពោះនិពាា នជា ទុក្វ ុិត្តិ ។ ទុក្ សនោះស ម្ ោះថា អាទិលទធនាមទុក 

និងស ម្ ោះថា សបបវទសទកុ ។ 
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២០.សមាបតតិកុសេតាទុក 

 បឋម្បទ  សមាបត្ត ិកុសលត្តវចអត្ថ ិ េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលសធាើបុគរល

ឱ្យជាអនក្មានសេចក្ដីឆ្លល ត្ក្នុងការដងឹេមាបត្តិ៨ ឬេមាបត្តិ៩គឺរបូ្ន អរបូ្ន 

 ទុតិយបទ សមាបត្ត ិេដុ្ឋឋ ន្កុសលត្តវចវអត្ថ ិ េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដល

សធាើបុគរលឱ្យជាអនក្មានសេចក្ដីឆ្លល ត្ក្នុងការសចញ្ក្េមាបត្តិ  

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់បញ្ញា សចត្េិក្មដលក្នុង ហាក្ុេលញ េ បយុត្តចិត្ត៤  ហា

ក្ិរយិញ េ បយុត្តចិត្ត៤ ក្នុងខ្ ៈមដលដងឹក្នុងការចូលេមាបត្តិ ។ បញ្ញា

សចត្េិក្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចចសេើយបានដល់ ។ល។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់បញ្ញា សចត្េិក្មដលសៅក្នុង ហាក្ុេលញ េ បយុត្តចិត្ត៤  ហា

ក្ិរយិញ េ បយុត្តចិត្ត៤ ក្នុងខ្ ៈមដលដងឹក្នុងការសចញ្ក្េមាបត្តិ  ។ បញ្ញា

សចត្េិក្សនោះកាលមចក្សោយ ខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយបានដល់ ។ល។ ចិត្ត៨៩ 

សចត្េិក្៥២ (សវៀរបញ្ញា សចត្េិក្មដលសៅក្នុង ហាក្ុេល ហាក្ិរយិញ 

េ បយុត្តចិត្តក្នុងខ្ ៈមដលចូលេមាបត្តិនិងសចញ្ក្េមាបត្តិ ) របូ២៨ ព្ពោះនិពាា ន

ជា ទុក្វ ុិត្តិ ។ ទុក្ សនោះស ម្ ោះថា អាទិលទធនាមទុក និងស ម្ ោះថា សបបវទសទុក 

។ 

២១.ធាតុកុសេតាទុក 

 បឋម្បទ  ធាត្ុកុសលត្តវ ចវ អត្ថ  ិ េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលសធាើបុគរលឱ្យ

ជាអនក្មានសេចក្ដីឆ្លល ត្ក្នុងការដងឹធាត្ុ១៨ 

 ទុតិយបទ  មន្សិក្ខរកុសលត្តវ ចវ អត្ថ ិ េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលសធាើ

បុគរលឱ្យជាអនក្មានសេចក្ដីឆ្លល ត្ក្នុងការពិ្រណានវូធាត្ុ១៨  

 

 



196 

 

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់បញ្ញា សចត្េិក្មដលសៅក្នុង ហាក្ុេលញ េ បយុត្តចិត្ត៤  ហា

ក្ិរយិញ េ បយុត្តចិត្ត៤  អភិញ្ញា ចិត្ត២  គរចិត្ត៤ មដលដងឹក្នុងធាត្ុទំង១៨ ។ ធ ៌

ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចចសេើយបានដល់  េ េ្ រក្េនធ         ធមាម

យត្ន ធ មធាត្ុ េចច២គឺ សលាក្ិយបញ្ញា សចត្េិក្មដលសៅក្នុង ហាក្ុេលញ 

េ បយុត្តចិត្ត៤  ហាក្ិរិយញ េ បយុត្តចិត្ត៤ អភិញ្ញា ចិត្ត២ជាទុក្េេចច េមាម ទិដឋិ

គឺបញ្ញា សចត្េិក្មដលសៅក្នុង គរចិត្ត៤ជា  គរេចច ។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់បញ្ញា សចត្េិក្មដលសៅក្នុង ហាក្ុេលញ េ បយុត្តចិត្ត៤  ហា

ក្ិរយិញ េ បយុត្តចិត្ត២ អភិញ្ញា ចិត្ត២  គរចិត្ត៤ មដលមានសេចក្ដីឆ្លល ត្ក្នុងការ

ពិ្រណានវូធាត្ុ១៨ ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយ ខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ

បានដល់ ។ល។ ចិត្ត៨៩ សចត្េិក្៥២(សវៀរ បញ្ញា សចត្េិក្មដលសៅក្នុង ហាក្ុេល

 ហាក្ិរយិ អភិញ្ញា ចិត្ត  គរចិត្ត៤ ក្នុងខ្ ៈមដលដងឹធាត្ុ១៨ និងការពិ្រណាធាត្ុ

១៨) របូ២៨ ព្ពោះនិពាា នជា ទុក្វ ុិត្តិ ។ ទុក្ សនោះស ម្ ោះថា អាទិលទធនាមទុក និង

ស ម្ ោះថា សបបវទសទុក ។ 

២២.អាយតន្កុសេតាទុក 

 បឋម្បទ  អាយត្ន្កុសលត្តវចវអត្ថ ិ េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលសធាើបុគរល

ឱ្យជាអនក្មានសេចក្ដីឆ្លល ត្ក្នុងការដងឹអាយត្ន១២ 

 ទុតិយបទ បដ្ិចចសមុបាទកុសលត្តវចវអត្ថ ិ េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដល

សធាើបុគរលឱ្យជាអនក្មានសេចក្ដីឆ្លល ត្ក្នុងការដងឹបដចិចេ ុបាទមដលមានអងរ១២  

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់បញ្ញា សចត្េិក្មដលក្នុង ហាក្ុេលញ េ បយុត្តចិត្ត៤  ហា

ក្ិរយិញ េ បយុត្តចិត្ត៤ អភិញ្ញា ចិត្ត២  គរចិត្ត៤ ក្នុងខ្ ៈមដលដងឹអាយត្ន១២ 

។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចចសេើយបានដល់ ។ល។ 
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អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់បញ្ញា សចត្េិក្មដលសៅក្នុង ហាក្ុេលញ េ បយុត្តចិត្ត៤  ហា

ក្ិរយិញ េ បយុត្តចិត្ត៤ អភិញ្ញា ចិត្ត២  គរចិត្ត៤ ក្នុងខ្ ៈមដលដងឹ

បដចិចេ ុបាទមដលមានអងរ១២ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយ ខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច 

សេើយ បានដល់ ។ល។ ចិត្ត៨៩ សចត្េិក្៥២(សវៀរបញ្ញា សចត្េិក្មដលសៅក្នុង ហា

ក្ុេល ហាញ េ បយុត្តចិត្ត៤ ក្ិរយិញ េ បយុត្តចិត្ត៤ ក្នុងខ្ ៈដងឹអាយ

ត្ន១២និងដងឹបដចិចេ ុបាទមានអងរ១២) របូ២៨ ព្ពោះនិពាា នជា ទុក្វ ុិត្តិ ។ ទុក្ សនោះ

ស ម្ ោះថា អាទិលទធនាមទុក និងស ម្ ោះថា សបបវទសទុក ។ 

២៣.ឋាន្កុសេតាទុក 

 បឋម្បទ  ឋាន្កុសលត្តវច អត្ថ ិ េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលសធាើបុគរលឱ្យជា

អនក្មានសេចក្ដីឆ្លល ត្ក្នុងការដងឹសេត្ុមដលេ គួរ 

 ទុតិយបទ អដ្ឋឋ ន្កុសលត្តវចវអត្ថ ិ េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលសធាើបុគរល

ឱ្យជាអនក្មានសេចក្ដីឆ្លល ត្ក្នុងការដងឹសេត្ុមដល ិនេ គួរ  

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់បញ្ញា សចត្េិក្មដលក្នុង ហាក្ុេលញ េ បយុត្តចិត្ត៤  ហា

ក្ិរយិញ េ បយុត្តចិត្ត៤ អភិញ្ញា ចិត្ត២ មដលដងឹសេត្ុមដលេ គួរ ដចូដងឹថា ចក្េុ

បបសាទសនោះជាសេត្ុត្នការសក្ើត្ស ើងរបេ់ចក្េុវញិ្ញា  ចិត្ត ពជូសាា យជាសេត្ុត្នការ

សក្ើត្ស ើងរបេ់សដើ សាា យជាសដើ  ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ 

េចចសេើយបានដល់ ។ល។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់បញ្ញា សចត្េិក្មដលសៅក្នុង ហាក្ុេលញ េ បយុត្តចិត្ត៤  ហា

ក្ិរយិញ េ បយុត្តចិត្ត៤ អភិញ្ញា ចិត្ត២ មដលដងឹសេត្ុមដល ិនេ គួរដចូដងឹថា 

ចក្េុបបសាទសនោះ ិនម នជាសេត្ុត្នការសក្ើត្ស ើងរបេ់សសាត្វញិ្ញា  ចិត្ត សដើ សាា យ

មដល ិនម នជាសេត្ុត្នការសក្ើត្ស ើងរបេ់សដើ សតាន ត្ជាសដើ  ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាល
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មចក្សោយ ខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយ បានដល់ ។ល។ ចិត្ត៨៩ សចត្េិក្៥២(សវៀរ 

បញ្ញា សចត្េិក្មដលសៅក្នុង ហាក្ុេល ហាញ េ បយុត្តចិត្ត៤ ក្ិរយិញ 

េ បយុត្តចិត្ត៤ អភិញ្ញា ចិត្ត២ ក្នុងខ្ ៈមដលដងឹសេត្ុមដលេ គួរនិងសេត្ុមដល ិន

េ គួរ ) របូ២៨ ព្ពោះនិពាា នជា ទុក្វ ុិត្តិ ។ ទុក្ សនោះស ម្ ោះថា អាទិលទធនាមទុក នងិ

ស ម្ ោះថា សបបវទសទុក ។ 

២៤.អជជវទុក 

បឋម្បទ  អជ្ា វវាវចវអត្ថ ិេភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលសធាើបុគរលឱ្យជាអនក្ព្ត្ង ់

ទុតិយបទ មទរ វវាវចវអត្ថ ិ េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលសធាើបុគរលឱ្យជាអនក្ទន់ភលន់  

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់កាយុជកុ្តាសចត្េិក្និងចិត្តុជកុ្តាសចត្េិក្ ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្

សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចចសេើយបានដល់ ។ល។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់កាយ ុទុតាសចត្េិក្និងចិត្ត ុទុតាសចត្េិក្ ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្

សោយ ខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយបានដល់ ។ល។ ចិត្ត៨៩ សចត្េិក្៤៨ (សវៀរកាយុ

ជកុ្តា ចិត្តុជកុ្តា កាយ ុទុតា ចិត្ត ុទុតាសចត្េិក្ ) របូ២៨ ព្ពោះនិពាា នជា ទុក្វ ុិត្តិ ។ 

ទុក្ សនោះស ម្ ោះថា អាទិលទធនាមទុក និងស ម្ ោះថា សបបវទសទុក ។ 

២៥.ខន្ដិទុក 

 បឋម្បទ   ខន្ដ ិវ ចវ អត្ថ ិ េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលសធាើបុគរលឱ្យជាអនក្មាន

សេចក្ដីអត់្ធន់  

 ទុតិយបទ  វសារចចញច វ វអត្ថ ិ េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលសធាើបុគរលឱ្យជាអនក្

មានសេចក្ដីសព្ត្ក្អរ េព្ង ួក្នុងកុ្េលេុចរតិ្ 
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អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់ ហាក្ុេលចិត្ត៨  ហាក្ិរយិចិត្ត៨ សចត្េិក្៣៨ មដលមានអសទេ

ជាព្បធាន ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចចសេើយបានដល់ ។ល។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់ ហាក្ុេលចិត្ត៨  ហាក្ិរយិចិត្ត៨ សចត្េិក្៣៨ មដលមានេីល

សចត្ ជាព្បធាន និងសលាក្ុត្តរចិត្ត៨ សចត្េិក្៣៦(សវៀរ អបប ញ្ញា )  ។ ធ ៌ពកួ្សនោះ

កាលមចក្សោយ ខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយបានដល់ ។ល។ ចិត្ត៨៩ (សវៀរ  ហា

ក្ុេល  ហាក្ិរយិ មដលមានអសទេនិងេីលសចត្ ជាព្បធាន) សចត្េិក្៥២ របូ

២៨ ព្ពោះនិពាា នជា ទុក្វ ុិត្តិ ។ ទុក្ សនោះស ម្ ោះថា អាទិលទធនាមទុក និងស ម្ ោះថា 

សបបវទសទុក ។ 

២៦.សាខេយទុក 

 បឋម្បទ សាខលយញច វ អត្ថ ិ េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលសធាើបុគរលឱ្យមាន

េភាពមសអ មលា  

 ទុតិយបទ  បដ្ិសណាឋ វរាវចវអត្ថ ិវ វេភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលសធាើបុគរលឱ្យ

ជាអនក្មានសេចក្ដីទទួលអា ិេបដេិណាឋ រនិងធ មបដេិណាឋ រ 

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់ ហាក្ុេលចិត្ត៨  ហាក្ិរយិចិត្ត៨ សចត្េិក្៣៨ ក្នុងខ្ ៈមដល

សពាលវ្ហ្មសអ មលា  ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចចសេើយ

បានដល់ ។ល។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់ ហាក្ុេលចិត្ត៨  ហាក្ិរយិចិត្ត៨ សចត្េិក្៣៨ ក្នុងខ្ ៈមដលសធាើ

ការទទួល ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយ ខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយបានដល់ 

។ល។ ចិត្ត៨៩ (សវៀរ  ហាក្ុេល  ហាក្ិរយិ ក្នុងខ្ ៈមដលសពាលវ្ហ្មសអ មលា 
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និងក្នុងខ្ ៈមដលសធាើការទទួលបដេិណាឋ រ) សចត្េិក្៥២ របូ២៨ ព្ពោះនិពាា នជា ទុក្

វ ុិត្តិ ។ ទុក្ សនោះស ម្ ោះថា អាទិលទធនាមទុក និងស ម្ ោះថា សបបវទសទុក ។ 

២៧.ឥន្ទន្េិហយសុ អគុតតទាវ រតាទុក 

 បឋម្បទ វវឥន្ទន្រ ិវយសុវអគុត្តទាវ រត្តវចវអត្ថ ិ េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលសធាើ

បុគរលឱ្យជាអនក្ ិនេព្ង ួក្នុងឥគនេីយទំង៦ 

 ទុតិយបទវ វ វភាជ្វន្វអមត្តញេុ ត្តវចវអត្ថ ិវេភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលសធាើ

បុគរលឱ្យជាអនក្ ិនដងឹព្បមា ក្នុងការបរសិភាគ  

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់សលាភ ូលចិត្ត៨ សទេ ូលចិត្ត២ សចត្េិក្មដលព្បក្ប២៦  ។ ធ ៌ពកួ្

សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចចសេើយបានដល់ ។ល។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់សលាភ ូលចិត្ត៨ សមាេ ូលចិត្ត២ សចត្េិក្មដលព្បក្ប២៣ ។ ធ ៌

ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយ ខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយបានដល់ ។ល។ ក្ុេលចិត្ត២១ 

វបិាក្ចិត្ត៣៦ ក្ិរយិចិត្ត២០ សចត្េិក្៣៨ របូ២៨ ព្ពោះនិពាា នជាទុក្វ ុិត្តិ ។ ទុក្ សនោះ

ស ម្ ោះថា អាទិលទធនាមទុក និងស ម្ ោះថា សបបវទសទុក ។ 

២៨.ឥន្ទន្េិហយសុ គុតតទាវ រតាទុក 

 បឋម្បទ  ឥន្ទន្រ ិវយសុវគុត្តទាវ រត្តវចវអត្ថ ិ េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលសធាើ

បុគរលឱ្យជាអនក្េព្ង ួក្នុងឥគនេីយទំង៦ 

 ទុតិយបទ  វភាជ្វន្វ មត្តញេុ ត្តវ ចវ អត្ថ ិ េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលសធាើ

បុគរលឱ្យជាអនក្មានការដងឹព្បមា ក្នុងការបរសិភាគ  

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់ ហាក្ុេលចិត្ត៨  ហាក្ិរយិចិត្ត៨ សលាក្ុត្តរចិត្ត៨ សចត្េិក្៣៨ ។ 

ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចចសេើយបានដល់ ។ល។ 
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អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់ ហាក្ុេលចិត្ត៨  ហាក្ិរយិចិត្ត៨ ក្នុងខ្ ៈមដលដងឹព្បមា ក្នុង

ការបរសិភាគ សចត្េិក្៣៣(សវៀរ វរីត្ិ និង អបប ញ្ញា  ) សលាក្ិយចិត្ត៦៥(សវៀរ  ហា

ក្ុេលចិត្ត៨  ហាក្ិរយិចិត្ត៨) សចត្េិក្៤៩(សវៀរ វរីត្ិ៣ ) របូ២៨ ព្ពោះនិពាា នជា ទកុ្

វ ុិត្តិ ។ ទុក្ សនោះស ម្ ោះថា អាទិលទធនាមទុក និងស ម្ ោះថា សបបវទសទុក ។ 

២៩.សមុ្ដ្ឋសសច្ចទុក 

 បឋម្បទ  សមុដ្ឋ សសចចញច វអត្ថ ិ េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលសធាើបុគរលឱ្យជា

អនក្បាត់្េត្ិ ឬេភាវៈធ ៌មដលសធាើបុគរលឱ្យជាអនក្សភលច 

 ទុតិយបទ  អសមបជ្ញេ ញច វអត្ថ ិ េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលសធាើបុគរលឱ្យជា

អនក្អត់្បញ្ញា  ឬេភាវៈធ ៌សធាើបុគរលឱ្យជាអនក្ ិនមានបញ្ញា   

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់អកុ្េលចិត្ត១២ សចត្េិក្២៧ មដលជាបដបិក្េដល់េត្ិ ។ ធ ៌ពកួ្សនោះ

កាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចចសេើយបានដល់ ។ល។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់អកុ្េលចិត្ត១២ សចត្េិក្២៧ មដលជាបដបិក្េដល់បញ្ញា  ។ ធ ៌ពកួ្សនោះ

កាលមចក្សោយ ខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយបានដល់ ។ល។ ក្ុេលចិត្ត២១ វបិាក្

ចិត្ត៣៦ ក្ិរយិចិត្ត២០ សចត្េិក្៣៨ របូ២៨ ព្ពោះនិពាា នជា ទុក្វ ុិត្តិ ។ ទុក្ សនោះស ម្ ោះ

ថា អាទិលទធនាមទុក និងស ម្ ោះថា សបបវទសទកុ ។ 

៣០.សតិសម្បជញោទុក 

 បឋម្បទ  សត្ិវចវអត្ថ ិ េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលរលកឹ្បាន 

 ទុតិយបទ  សមបជ្ញេ ញច វអត្ថ ិ េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលគឺបញ្ញា មដលដងឹ

សោយលអសោយព្បការទំងពងួ  
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អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់េត្ិសចត្េិក្មចក្ជាេ េ្ រក្េនធ ធមាម យត្ន ធ មធាត្ុ េចច២គឺ េត្ិ

សចត្េិក្មដលសៅក្នុងសលាក្ិយចិត្តជាទុក្េេចច េមាម េត្ិមដលសៅក្នុង គរចិត្ត៤ជា គរ

េចច ។ េត្ិសចត្េិក្មដលសៅក្នុងសលចិត្ត៤ជា េចចវ ុិត្តិ  ។  

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់បញ្ញា សចត្េិក្  ។ បញ្ញា សចត្េិក្សនោះមចក្ជាេ េ្ រក្េនធ ធមាម យត្ន ធ ម

ធាត្ុ េចច២គឺ បញ្ញា សចត្េិក្មដលសៅក្នុងសលាកិ្យចិត្តជាទុក្េេចច េមាម ទិដឋមិដលសៅ

ក្នុង គរចិត្ត៤ជា គរេចច បញ្ញា សចត្េិក្មដលសៅក្នុងសលចិត្ត៤ជា េចចវ ុិត្តិ ។ ចិត្ត៨៩ 

សចត្េិក្៥០(សវៀរ េត្ិ និង បញ្ញា  ) របូ២៨ ព្ពោះនិពាា នជា ទុក្វ ុិត្តិ ។ ទុក្ សនោះស ម្ ោះថា 

សព្វលទធនាមទុក និងស ម្ ោះថា សបបវទសទុក ។ 

៣១.បដ្ិសង្ខេ ន្រេទុក 

 បឋម្បទ  បដ្ិសង្ខខ ន្ព្លញច វ អត្ថ ិ េភាវៈធ ៌ទំងឡាយគឺបញ្ញា មដល

ពិ្រណាសោយ ិនញប់ញ័រ 

 ទុតិយបទ ភាេន្ញច វអត្ថ ិ េភាវៈធ ៌ទំងឡាយគឺេភាព ិនញប់ញ័រមដល

សក្ើត្ស ើងដល់បុគរលអនក្ចសព្ ើននវូសពាជឈងរ៧ សោយអាព្េ័យវរីិយជាព្បធាន 

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់បញ្ញា សចត្េិក្  ។ បញ្ញា សចត្េិក្សនោះ កាលមចក្សោយ ខ្នធ អាយត្ន 

ធាត្ុ េចចសេើយបានដល់ ។ល។  

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់ក្ុេលចិត្ត២១ សចត្េិក្៣៨ ។ ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយ

ត្ន ធាត្ុ េចច សេើយបានដល់ ។ល។ អកុ្េលចិត្ត១២ វបិាក្ចិត្ត៣៦ ក្ិរយិចិត្ត២០ 

សចត្េិក្៥១(សវៀរ បញ្ញា ) របូ២៨ ព្ពោះនិពាា នជាទុក្វ ុិត្តិ ។ ទុក្ សនោះស ម្ ោះថា អាទិលទធ

នាមទុក និងស ម្ ោះថា សបបវទសទុក ។ 
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៣២.សម្ថវិបសសនាទុក 

 បឋម្បទ សមវថាវ ចវ អត្ថ ិ េភាវៈធ ៌ទំងឡាយគឺេមាធិមដលសធាើឱ្យ

អកុ្េលធ ៌មដលជាបដបិក្េអក្ុេលធ ៌ឱ្យេាប់ 

 ទុតិយបទ វេិបសសនាវចវអត្ថ ិ េភាវៈធ ៌ទំងឡាយគឺបញ្ញា ស ើញចាេ់ក្នុង

េ េ្ រធ ៌សោយអាការៈសសេងៗសោយអំណាចអនិចចលក្េ ៈជាសដើ  

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់ឯក្គរតាសចត្េិក្មដលជាេមាម េមាធិ ។ ឯក្គរតាសចត្េិក្សនោះ មចក្ជា

េ េ្ រក្េនធ ធមាម យត្ន ធ មធាត្ុ េចច២គឺ ឯក្គរតាសចត្េិក្មដលសៅក្នុងសលាកិ្យចិត្តជា

ទុក្េេចច េមាម េមាធិមដលសៅក្នុង គរចិត្ត៤ជា គរេចច ឯក្គរតាសចត្េិក្មដលសៅក្នុង

សលចិត្ត៤ជា េចចវ ុិត្តិ ។  

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់បញ្ញា សចត្េិក្ ។ បញ្ញា សចត្េិក្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន 

ធាត្ុ េចច សេើយបានដល់ ។ល។ ចិត្ត៨៩ សចត្េិក្៥១(សវៀរ បញ្ញា  និងឯក្គរតាសចត្េិក្

មដលសៅក្នុងសសាភ ចិត្ត) របូ២៨ ព្ពោះនិពាា នជាទុក្វ ុិត្តិ ។ ទុក្ សនោះស ម្ ោះថា សព្វ

លទធនាមទុក និងស ម្ ោះថា សបបវទសទុក ។ 

៣៣.សម្ថន្ិមិ្តតទុក 

 បឋម្បទ  សមថន្ិមិត្តញច វ អត្ថ ិ េភាវៈធ ៌ទំងឡាយគឺេមាធិមដលសក្ើត្

ដបូំងជាសេត្ុរបេ់េមាធិមដលសក្ើត្ខាងសព្កាយ 

 ទុតិយបទ បគាា េន្ិមតិ្តញច វអត្ថ ិ េភាវៈធ ៌ទងំឡាយគឺសេចក្ដីពាយ 

មដលសក្ើត្ដបូំងជាសេត្ុរបេ់សេចក្ដីពាយ មដលសក្ើត្ខាងសព្កាយ 

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់ឯក្គរតាសចត្េិក្មដលជាេមាម េមាធិមដលសក្ើត្ដបូំង ។ ធ ៌ពកួ្សនោះ 

កាលមចក្សោយ ខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយបានដល់ ។ល។  
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អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់វរីយិសចត្េិក្មដលជាេមាម វ្ហយ មដលសក្ើត្ដបូំង ។ វរីយិសចត្េិក្

សនោះមចក្ជាេ េ្ រក្េនធ ធមាម យត្ន ធ មធាត្ុ េចច២គឺ វរិយិសចត្េិក្ មដលសៅក្នុង

សលាក្ិយចតិ្តជា ទុក្េេចច េមាម វ្ហយ មដលសៅក្នុង គរចិត្ត៤ជា គរេចច វរីិយ

សចត្េិក្មដលសៅក្នុងសលចិត្ត៤ជា េចចវ ុិត្តិ ។ល។ ចិត្ត៨៩ សចត្េិក្៥២(សវៀរ េមាម

េមាធិ និងេមាម វ្ហយ ) របូ២៨ ព្ពោះនិពាា នជា ទុក្វ ុិត្តិ ។ ទុក្ សនោះស ម្ ោះថា អាទិ

លទធនាមទុក និងស ម្ ោះថា សបបវទសទុក ។ 

៣៤.បោគ េទុក 

 បឋម្បទ   បគាា វហាវចវអត្ថ ិ េភាវៈធ ៌ទំងឡាយគឺសេចក្ដីពាយ មដល

សរងនវូេ បយុត្តធ ៌ 

 ទុតិយបទ  អេិវកខ វបាវចវអត្ថ ិ េភាវៈធ ៌ទំងឡាយគឺេមាធិមដលសធាើឱ្យចិត្ត

 ិនរាយមាយ តាំងមាំសៅក្នុងអារ ម ៍ 

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់វរីយិសចត្េិក្មដលជាេមាម វ្ហយ   ។ វរិយិសចត្េិក្សនោះ កាលមចក្

សោយ ខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចចសេើយបានដល់ ។ល។  

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់ឯក្គរតាសចត្េិក្មដលជាេមាម េមាធិ ។ ឯក្គរតាសចត្េិក្សនោះកាល

មចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចចសេើយបានដល់ ។ល។ ចិត្ត៨៩ សចត្េិក្៥២(សវៀរ 

េមាម វ្ហយ  និង េមាម េមាធិ) របូ២៨ ព្ពោះនិពាា នជាទុក្វ ុិត្តិ ។ ទុក្ សនោះស ម្ ោះថា 

អាទិលទធនាមទុក និងស ម្ ោះថា សបបវទសទុក ។ 

៣៥.សីេវិបតតិទុក 

 បឋម្បទ  សីលេិបត្ត ិវចវអត្ថ ិ េភាវៈធ ៌ទំងឡាយគឺសេចក្ដីវបិត្តិត្នេីល 

 ទុតិយបទ  ទិដ្ឋ ិេិបត្ត ិវចវអត្ថ ិ េភាវៈធ ៌ទំងឡាយគឺសេចក្ដីវបិត្តិត្នទិដឋិ 
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អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់អកុ្េលចិត្ត១២ សចត្េិក្២៧ ។ ធ ៌ពកួ្សនោះ កាលមចក្សោយ ខ្នធ 

អាយត្ន ធាត្ុ េចចសេើយបានដល់ ។ល។  

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់ទិដឋសិចត្េិក្ ។ ទិដឋសិចត្េិក្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ 

េចច សេើយបានដល់ ។ល។ ក្ុេលចិត្ត២១ វបិាក្ចិត្ត៣៦ ក្ិរយិចិត្ត២០ សចត្េិក្៣៨ 

របូ២៨ ព្ពោះនិពាា នជា ទុក្វ ុិត្តិ ។ ទុក្ សនោះស ម្ ោះថា អាទិលទធនាមទុក និងស ម្ ោះថា 

សបបវទសទុក ។ 

៣៦.សីេសម្បទាទុក 

បឋម្បទ  សីលសមបទាវចវអត្ថ ិវេភាវៈធ ៌ទំងឡាយគឺសេចក្ដីបរបូិ ៌ត្នេីល 

ទុតិយបទ ទិដ្ឋ ិសមបទាវចវអត្ថ ិវេភាវៈធ ៌ទំងឡាយគឺសេចក្ដីបរបូិ ៌ត្នបញ្ញា  

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់ ហាក្ុេលចិត្ត៨  ហាក្ិរយិចិត្ត៨ សចត្េិក្៣៨ ។  ធ ៌ពកួ្សនោះ 

កាលមចក្សោយ ខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយបានដល់ ។ល។  

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់បញ្ញា សចត្េិក្គឺេមាម ទិដឋ ិ ។ បញ្ញា សចត្េិក្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ 

អាយត្ន ធាត្ុ េចចសេើយបានដល់ ។ល។ អកុ្េលចិត្ត១២ អសេត្ុក្ចិត្ត១៨  ហា

វបិាក្ចិត្ត៨  េគរត្ចិត្ត២៧ និងសលាក្ុត្តរចិត្ត៨ សចត្េិក្៥១(សវៀរ បញ្ញា ) របូ២៨ ព្ពោះ

និពាា នជា ទុក្វ ុិត្តិ ។ ទុក្ សនោះស ម្ ោះថា អាទិលទធនាមទុក និងស ម្ ោះថា សបប

វទសទុក ។ 

៣៧.សីេវិសុទធិទុក 

បឋម្បទ   សីលេិសុទធ ិវចវអត្ថ ិវេភាវៈធ ៌ទំងឡាយគឺសេចក្ដីបរេុិទធិត្នេីល 

ទុតិយបទ    ទិដ្ឋ ិេិសុទធ ិវចវអត្ថ ិវវវេភាវៈធ ៌ទំងឡាយគឺសេចក្ដីបរេុិទធិត្នទិដឋ ិ
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អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់សលាក្ុត្តរចិត្ត៨ សចត្េិក្៣៦ ។ ធ ៌ពកួ្សនោះ កាលមចក្សោយ ខ្នធ អាយ

ត្ន ធាត្ុ េចចសេើយបានដល់ ។ល។  

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់បញ្ញា សចត្េិក្ មដលជាក្ មេេក្តាញ និងវបិេេ ញ មដល

សៅថា េ ច្ នសុលា ិក្  គរញ្ញា   សលញ្ញា   ។  បញ្ញា សចត្េិក្សនោះកាលមចក្

សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយបានដល់ ។ល។ សលាក្ិយចិត្ត៨១ សចត្េិក្៥២

(សវៀរ បញ្ញា សចត្េិក្មដលជាក្ មេេក្តាញ និងវបិេេ ញ មដលសៅថា 

េ ច្ នសុលា ិក្) របូ២៨ ព្ពោះនិពាា នជា ទុក្វ ុិត្តិ ។ ទុក្ សនោះស ម្ ោះថា អាទិលទធនាម

ទុក និងស ម្ ោះថា សបបវទសទុក ។ 

៣៨.ទិដ្ឋិវិសុទធិ ហោ បន្ ទុក 

 បឋម្បទ  ទិដ្ឋ ិ វេិសុទធ ិវវោវបន្វអត្ថ ិ េភាវៈធ ៌ទំងឡាយគឺសេចក្ដីបរិេុទធ

វសិេេត្នសេចក្ដីយល់ស ើញ 

 ទុតិយបទ  យថាទិដ្ឋ ិសសវចវបធាន្ំវអត្ថ ិ េភាវៈធ ៌ទំងឡាយគឺសេចក្ដី

ពាយ មដលេ គួរដល់ទិដឋវិេុិទធិញ  

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់បញ្ញា សចត្េិក្មដលជាក្ មេេក្តាញ និងវបិេេ ញ មដល

សៅថា សចាច ន្ុវោមិកវមគាញេ ណវនលញេ ណ ។  បញ្ញា សចត្េិក្សនោះ កាល

មចក្សោយ ខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយបានដល់ ។ល។  

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់វរីយិសចត្េិក្មដលសក្ើត្ព្ព សោយញ ទំង៤ មដលសៅក្នុង ហា

ក្ុេលញ េ បយុត្តចិត្ត៤  ហាក្ិរយិញ េ បយុត្តចិត្ត៤ សលាក្ុត្តរចិត្ត៨ ។ 

វរីយិសចត្េិក្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចចសេើយបានដល់ ។ល។ ចិត្ត

៨៩ សចត្េិក្៥២(សវៀរ បញ្ញា មដលជាញ ទងំ៤និងវរីយិមដលសក្ើត្ព្ព សោយ
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ញ ទំង៤) របូ២៨ ព្ពោះនិពាា នជា ទុក្វ ុិត្តិ ។ ទុក្ សនោះស ម្ ោះថា អាទិលទធនាមទកុវ

និងស ម្ ោះថា សបបវទសទកុ ។ 

៣៩.សំហវជន្ិយោឋ ន្ទុក 

 បឋម្បទ  សំវេវគាវ ចវ សំវេជ្ន្ិវយសុវ ឋាវន្សុវ អត្ថ  ិ េភាវៈធ ៌

ទំងឡាយគឺសេចក្ដីេសងាគ សព្ពាោះ ជរា ពាធិ និង រ ៈ 

 ទុតិយបទ សំេិគាសសវចវវោនិ្វសាវបធានំ្វអត្ថ ិ េភាវៈធ ៌ទំងឡាយគឺ

សេចក្ដីពាយ សធាើចិត្តក្នុងឧបាយត្នព្បាជ្ាត្នបុគរលអនក្មានសេចក្ដីេសងាគដល់ ជាត្ិ 

ជរា ពាធិ  រ ៈ  

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់បញ្ញា សចត្េិក្មដលសៅក្នុង ហាក្ុេលញ េ បយុត្តចិត្ត៤ ក្នុងខ្

 ៈមដលសក្ើត្សេចក្ដីេសងាគដល់ ជាត្ិ ជរា ពាធិ  រ ៈ ។  បញ្ញា សចត្េិក្សនោះ កាល

មចក្សោយ ខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចចសេើយបានដល់ ។ល។  

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់វរីយិសចត្េិក្មដលជាេមាម វ្ហយ  មដលសៅក្នុងក្ុេលចិត្ត២១ សល

ចិត្ត៤ ។ វរីយិសចត្េិក្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយបានដល់ 

។ល។ ចិត្ត៨៩ សចត្េិក្៥២(សវៀរ េំសវគបញ្ញា និងេមាម វ្ហយ មដលសៅក្នុងក្ុេលចិត្ត

២១ សលចិត្ត៤) របូ២៨ ព្ពោះនិពាា នជា ទុក្វ ុិត្តិ ។ ទុក្ សនោះស ម្ ោះថា អាទិលទធនាម

ទុកវនិងស ម្ ោះថា សបបវទសទុក ។ 

៤០.អសន្ដុដ្ឋិតាកុសេធម្មទុក 

 បឋម្បទ អសន្ដុ ដ្ឋ ិត្តវចវកុសវលសុវធវមម សុវអត្ថ ិេភាវៈធ ៌ទំងឡាយ

មដលសធាើបុគរលឱ្យជាអនក្ ិនម អត្ក្នុងក្ុេលធ ៌ 

 ទុតិយបទ អបបដ្ិវានិ្ត្តវចវបធាន្សម វឹ អត្ថ ិ េភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដល

បុគរលសធាើឱ្យ ិនរាថយក្នុងសេចក្ដីពាយ សដើ បីឱ្យក្ុេលធ ៌ចសព្ ើនស ើង ឬេភាវៈ
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ធ ៌មដលសធាើបុគរលឱ្យជាអនក្ ិនរាថយក្នុងការចសព្ ើនេ ថក្ មោឋ ននិងវបិេេ ក្ ម

ោឋ ន 

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់ក្ុេលចិត្ត២១ សចត្េិក្៣៨  ។ ធ ៌ពកួ្សនោះ កាលមចក្សោយ ខ្នធ អាយ

ត្ន ធាត្ុ េចចសេើយបានដល់ ។ល។  

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់វរីយិសចត្េិក្មដលជាេមាម វ្ហយ  មដលសៅក្នុងក្ុេលចិត្ត២១ ។ 

វរីយិសចត្េិក្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចចសេើយបានដល់ ។ល។ 

អកុ្េលចិត្ត១២ វបិាក្ចិត្ត៣៨ ក្ិរយិចិត្ត២០ សចត្េិក្៥២  របូ២៨ ព្ពោះនិពាា នជាទុក្

វ ុិត្តិ ។ ទុក្ សនោះស ម្ ោះថា អាទិលទធនាមទុក និងស ម្ ោះថា សបបវទសទុក ។ 

៤១.វិជាជ ទុក 

បឋម្បទ  វេិជ្ជា វចវអត្ថ ិេភាវៈធ ៌ទំងឡាយមដលទលំាយសមាេឱ្យអេ់សៅ 

ទុតិយបទ វេិមុត្ត ិវចវអត្ថ  ិេភាវៈធ ៌ទំងឡាយគឺេមាបត្តិ៨ មដលសតុ្សេើយ្ក្

នីវរ ធ ៌មដលជាបដបិក្េត្នខ្លួន ឬអនិពាា នមដលសតុ្ោច់ខាត្្ក្កិ្សលេទំងពងួ 

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់បញ្ញា សចត្េិក្មដលជាបុសពានិវ្ហសានេុេត្ិញ្ញា   ចត្ូបបាត្ញ្ញា   

អាេវក្េយញ្ញា   ។ បញ្ញា សចត្េិក្សនោះ មចក្ជា េ េ្ រក្េនធ ធមាម យត្ន ធ មធាត្ុ េចច

២គឺ បញ្ញា មដលជាបុសពានិវ្ហសានេុេត្ិញ្ញា   ចុត្ូបបាត្ញ្ញា   ជាទុក្េេចច បញ្ញា មដល

ជាអាេវក្េយញ្ញា  ជា គរេចច ។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់ េគរត្កុ្េលចិត្ត៩  េគរត្កិ្រយិចិត្ត៩ សចត្េិក្៣៥ ព្ពោះនិពាា ន ។ 

ធ ៌ពកួ្សនោះកាលមចក្សោយខ្នធ អាយត្ន ធាត្ុ េចច សេើយបានដល់   ក្េនធ៤ ព្ពោះ

និពាា នជា ខ្នធវ ុិត្តិ    យត្ន ធមាម យត្ន  ស វញិ្ញា  ធាត្ុ ធ មធាត្ុ ទុក្េេចច និសរាធ

េចច ។ កា ចិត្ត៥៤  េគរត្វបិាក្ចិត្ត៩ សលាក្ុត្តរចិត្ត៨ សចត្េិក្៥២(សវៀរ បញ្ញា
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សចត្េិក្ មដលជាវជិាា ៣) របូ២៨ជា ទុក្វ ុិត្តិ ។ ទកុ្ សនោះស ម្ ោះថា អាទិលទធនាម

ទុក និងស ម្ ោះថា សបបវទសទុក ។ 

៤២.ខហយញាណ្ទុក 

 បឋម្បទ    ខវយញាណំវអត្ថ ិ េភាវៈធ ៌ទំងឡាយគឺញ មដលសៅក្នុង

 គរចិត្ត៤មដលសធាើក្ិសលេទំងឡាយឱ្យអេ់សៅ 

 ទុតិយបទ អន្ុបាវទវញាណំវអត្ថ ិ េភាវៈធ ៌ទងំឡាយគឺញ មដលសៅ

ក្នុងសលចិត្ត៤ មដលជាទីបសំតុ្គឺសេចក្ដី ិនសក្ើត្ស ើងត្នកិ្សលេទំងឡាយមដលព្ត្វូ

ព្បហារសោយ គរស ោះៗ 

អង្គធម៌្របស់បឋម្បទ 

 បានដល់បញ្ញា សចត្េិក្មដលសៅក្នុង គរចិត្ត៤ ។ បញ្ញា សចត្េិក្សនោះ មចក្ជា

េ េ្ រក្េនធ ធមាម យត្ន ធ មធាត្ុ  គរេចច ។ 

អង្គធម៌្របស់ទុតិយបទ 

 បានដល់បញ្ញា សចត្េិក្មដលសៅក្នុងសលចិត្ត៤ ។ បញ្ញា សចត្េិក្សនោះមចក្ជា

េ េ្ រក្េនធ ធមាម យត្ន ធ មធាត្ុ េចចវ ុិត្តិ ។ ចិត្ត៨៩ សចត្េិក្៥២(សវៀរ បញ្ញា សចត្េិក្

មដលជា គរញ្ញា  និងសលញ្ញា  )  របូ២៨ ព្ពោះនិពាា នជា ទុក្វ ុិត្តិ ។ ទុក្ សនោះស ម្ ោះថា 

អាទិលទធនាមទុក និងស ម្ ោះថា សបបវទសទុក ។ 

 ចមំ ក្េុត្តនដិក្ទុក្មាត្ិកា៤២ សោយ អាទិលទធនាមទុក និង សព្វលទធ

នាមទុក ក្នុង៤២ទុក្សនោះ សព្វលទធនាមទុកមាន្៣វនាមរូបទុកវសត្ិសមបជ្

ញេ ទុកវ សមថេិបសសនាទុក ទុក្ មដលសៅេល់៣៩ស ោះ ជា អាទិលទធនាមវ

ទុកវទំងអេ់ ។ ចមំ ក្ទុក្៤២ សោយ សបបវទសទុក និង ន្ិបបវទសទុក ក្នុង

៤២ទុក្ស ោះ អធិេចន្ទុកវន្ិរុត្ត ិទុកវបញេ ត្ត ិទុកវនាមរូបទុកវទំង៤ទុក្សនោះជា 

ន្ិបបវទសទុក ទុក្ មដលសៅេល់៣៨ជា សបបវទសទុក ទំងអេ់ ។ 

ច្ប ់តិកមាតិកា និ្ង្ ទុកមាតិកា   សុតតន្ដិកទុកមាតិកា ឯវំ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

មសៀវមៅ ធម្មសង្គណ ី

មរៀបមរៀង ភិក្ខុ ប្បញ្ញា ្ទទោ  សុង្ គីម្សា រ្ 

ពិនិតយអក្ខរាវរិទុធ និងជាស ការកី្ុុំពយូទ័រមោយមោក្ៈ ញ៉ សុវណណ ខែ្ 

សាថ នទីមធវើ វតតម្ហាម្ន្ដ រ្ី ោជធា្ីភនាំទព្ញ 

ទុំ ក់្ទុំនង E-mail.sungkimsan36@gmail.com 

  www.facebook.com / sung kimsan 

  Tel: 092 20 20 50 / 093 20 20 50 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ទោក្ខវង្ល្ី ងូ៉្វ ្ិង្ ទោក្ប្រសីគិតគឹម្ហ្គិច ប្រព្ម្ោាំង្បុ្បប្រត 

មា្សោធ ឧប្បតថម្ភប្រាក្់ទាោះព្ុម្ពជាធម្មោ្ចាំ្ួ្ទកឹ្ប្រាក្់ ២៥០០$ 

   

ឯឧតតម្ឧតតម្ទស្ីយ៍ឯក្ គង្់ប្ប ុ្លី្ ្ិង្ទោក្ជាំោវធីម្គីម្ល្ ី

ប្រព្ម្ោាំប្បុប្រតមា្សោធ ឧប្បតថម្ភប្រាក្់ទាោះព្មុ្ពជាធម្មោ្ចា្ំ ួ្ទឹក្ប្រាក្់ ១០០០$ 

 

ឧាសិកា ខង៉្ត ម៉ាណាត ប្រព្ម្ោាំង្ក្ូ្ទៅ ញាតិម្ិតត  

មា្សោធ ឧប្បតថម្ភប្រាក្់ទាោះព្ុម្ពជាធម្មោ្ចាំ្ួ្ទកឹ្ប្រាក្់ ១៣០០$ 

 

ឧទោិសវាចា 

សូម្ឧទោិសធម្មោ្គម្ពីរធម្មសង្គណី តិក្មាតិកា ទកុ្មាតិកា ទ្ោះ ែល្់សព្វ

សតវ ម្្ុសស ទទវតា ោាំង្អស់ សូម្មា្ចិតតទសាម្្សស ទប្រតក្អរ

អ្ុទមាទទ ! សាធុ! សាធុ! សាធុ! 

 






