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សង្ខេបអភធិម្ម
❖ របូ២៨

• ម្ហាភូតរ្បូ៤
- បឋេ ី
- អាវោ
- វាវោ
- វតវោ
• ឧោទាយរ្បូ២៤
- អេនិិវភោ គរ្បូ៤៖ េណ្ណ ៈ គនធៈ រ្សៈ ឱជ្ៈ
- េនិិវភោ គរ្បូ២០៖ 
+បសាទរ្បូ៥៖ ចក្សខុបសាទ វសាតៈបសាទ ឃានៈបសាទ ជ្ីវាា បសាទ 
កាយបសាទ
+លក្សខណ្ៈរ្បូ៤៖ ឧចចយរ្បូ សនាតិរ្បូ ជ្រ្តារ្បូ អនិចចតារ្បូ (រ្បូបបក្ស
ធ្លា យ)
+េកិារ្រ្បូ៣៖ រ្បូលហុតា រ្បូម្ុទុតា រ្បូក្សម្មញ្ញតា
+េញិតារិ្បូ២៖ កាយេញិតាិ េចីេញិតាិ
+ភាេរ្បូ២៖ បុរ្សិៈភាេរ្បូ ឥតថិភាេរ្បូ
+បរ្វិចេទទរ្បូ
+ហទយរ្បូ
+សទទៈរ្បូ
+ជ្ីេតិសិ្រ្នទយីរ៍្បូ
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❖ ចិត្ត៖ ៨៩ វដាយសវងខប (១២១ វដាយរសិាា រ្) 
• ភូម្រិ្បស់ចិតាទាងំ៣១ 

- កាមាេចរ្ៈ៖ អោយភូម្៤ិ ម្នុសស១ វទេតា៦ 

- រ្ោូេចរ្ៈ ៖ ១៦ ភមូ្ ិ

- អរ្ោូេចរ្ៈ ៖ ៤ភមូ្ ិ

- វោកុ្សតារ្ចិតា ៖ ៤ភូម្ ិ

• ចិតា 
- កាមាេចរ្ចិតា៥៤ 

+វសាភណ្ចតិា២៤ 

+អវហតុក្សចតិា១៨ 

+អកុ្សសលចតិា១២ (វោភៈ៨-វទាសៈ២-វមាហៈ២)  
- ម្ហគគតចតិា២៧ 

+រ្ោូេចរ្ៈ១៥ 

+អរ្ោូេចរ្ៈ១២ 

- វោកុ្សតារ្ចិតា៨ 

+ម្គគ៤ 

+ផល៤ 

រិសាា រ្គយឺក្សជ្ាន៥គុណ្វោកុ្សតារ្ៈចិតា៨=៤០ នឱំយ ៤០+៥៤+២៧=១២១ 

• កាមាេចរ្ៈចិតា៥៤ 

- អកុ្សសលចិតា១២ 

+វោភៈ៨ 
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+វទាសៈ២ 

+វមាហៈ២ 

- អវហតុក្សចិតា១៨ 

+អកុ្សសលេោិក្សចតិា៧ 

+អវហតុក្សកុ្សសលេោិក្សចតិា៨ 

+អវហតុក្សក្សរិ្ោិចតិា៣ 

- កាមាេចរ្ៈវសាភណ្ចិតា២៤ 

+ម្ហាកុ្សសលចតិា៨ (ម្ហាកុ្សសល៨) 
+ម្ហាេោិក្សចតិា៨ 

+ម្ហាក្សរិ្ោិចតិា៨ 

• ម្ហគគតចតិាិ២៧ 

- រ្ោូេចរ្ៈចតិា១៥ 

+រ្ោូេចរ្ៈកុ្សសលចតិា៥ 

+រ្ោូេចរ្ៈេោិក្សចតិា៥ 

+រ្ោូេចរ្ៈក្សិរ្ោិចតិា៥ 

- អរ្ោូេចរ្ៈចិតា១២ 

+អរ្ោូេចរ្ៈកុ្សសលចតិា៤ 

+អរ្ោូេចរ្ៈេោិក្ស៤ 

+អរ្ោូេចរ្ៈក្សរិ្ោិចតិា៤ 

• វោកុ្សតារ្ចិតា៨ ឬ៤០ 

- ម្គគចិតា៤ ឬ២០ 
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+វសាតាបតាមិ្គគចតិា១ឬ៥ (ជ្ាន៥) 
+សក្សទាគាម្មិ្គគចតិា១ឬ៥ 

+អានគាម្មិ្គគចតិា១ឬ៥ 

+អរ្ហតាម្គគចតិា១ឬ៥ 

- ផលចិតា៤ឬ២០ 

+វសាតាបតាផិលចតិា១ឬ៥ 

+សក្សទាគាម្ផិលចិតា១ឬ៥ 

+អានគាម្និផលចតិា១ឬ៥ 

+អរ្ហតាផលចតិា១ឬ៥ 

• និភា ន 

- សភាេៈលក្សខណ្ៈគសឺនា ិ
- វដាយបរ្ោិយវហតុ២ គឺសឧោទិវសសនភិា ន និង
សអនុោទិវសសនភិា ន 

- វដាយអាការ្ៈបែលចូលែល់ មាន៣គឺ អនមិ្តិានភិា ន អបបណិ្ហិត
និភា ន នងិសុញ្ញញ តនិភា ន។ 

 

ចិត្ត៨៩ដួខឬ១២១ 

- អកុ្សសលចិតា១២ (វោភៈ៨-វទាសៈ២-វមាហៈ២) 
- អវហតុក្សចិតា១៨ (អកុ្សសលេោិក្ស៧-កុ្សសលេោិក្ស៨-អវហតុក្សក្សិរ្ោិ៣) 
- វសាភណ្ចិតា៥៩ (កាមាេចរ្ៈវសាភណ្ចិតា២៤-សវហតុក្សកាមាេចរ្ៈ
េោិក្ស៨-សវហតុក្សកាមាេចរ្ៈក្សិរ្ោិ៨-រ្ោូេចរ្ៈកុ្សសល៥-រ្ោូេចរ្ៈេោិក្ស
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៥-រ្ោូេចរ្ៈក្សរិ្ោិ៥-វោកុ្សតារ្ចិតា៤) ឬ (កាមាេចរ្ៈ២៤-ម្ហគគតចិតា
២៧-វោកុ្សតារ្ចិតា៨=៥៩) 

❖ ចិត្ត 
ោចតិាបតម្យួបតមានវ ម្ ះខុសៗគាា វៅតាម្ ការ្ងារ្, ម្វនោចតិាម្និ

ទានម់ានអារ្ម្មណ៍្ភល់ព្តេូ ម្វន=ម្វនធ្លតុ=ម្វនេញិាណ្=ម្វនេញិាណ្
ធ្លតុ 

- វរលវែក្សលក្សច់តិាោភេងគ វរលែងឹខាួនចតិាោម្វនេញិាណ្ 

- េញិាណ្ោចតិាវក្សើតតាម្អាយតនៈ ចតិាវធាើការ្បបំលងម្ាងោចតិា ម្ាងោ
េញិាណ្ វទើបវៅោម្វនេញិាណ្ វែក្សលក្សច់តិាោភេងគ ភាា ក្សវ់ ើងចតិាោេ ិ
ញាណ្ ទីតាងំវាមានវៅក្សាុងវបះែូងផង (កាលវៅោទារ្ក្ស) ចតិាអាព្ស័យ
វបះែូង និងមានទតីាងំវៅក្សាុងខរួ្ក្សាលផង េញិាណ្មានក្សាុងអាយតនៈផង 
មានវៅក្សាុងខរួ្ក្សាលផង ចតិាម្ាងោភេងគ ម្ាងោេញិាណ្ ខូចអាយតនៈនឱំយ
ខូចេញិាណ្ ម្វនេញិាណ្ោចិតាវធាើការ្ក្សាុងសភារែងឹអារ្ម្មណ៍្ទទួលរី
អាយតនៈ ភេងគោចតិាអតែ់ងឹអារ្ម្មណ៍្។ 

- ភេងគោចតិាតរំ្ងភ់រ បនាភរ រ្ក្សាភរ។ 

❖ លក្េណៈចតិ្ត៥យ៉ា ខ 

- ចិតាោធំ (ម្វនបរុាគំមាធមាម  ម្វនវសដាា ម្វនម្ោ) 
- ចិតាវក្សើតរ្លតោ់បម់្និដាច ់

- ចិតាែងឹចាស់នូេអារ្ម្មណ៍្ 

-  ចិតាមាននម្រ្បូោបទដាា ន (វហតុោបគ់ាា ) 
- ចិតាសនសនូំេេោិក្ស 
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❖ ក្ិចច១៤យ៉ា ខរបសច់ិត្ត 
- បែសិនធិក្សចិច-ភេងគក្សចិច-អាេជ្ជនក្សិចច-ទសសនៈក្សិចច-សេនក្សចិច-ឃាយនៈ
ក្សិចច-សាយនក្សចិច-ផុសនក្សិចច-សម្បែចិេនក្សចិច-សនាីរ្ណ្ៈក្សចិច 

- វវាែាេនៈក្សចិច-ជ្េនក្សចិច-តទាលម្ពណ្ៈក្សចិច-ចុតិក្សចិច។ 

- បញ្ចទាា រាេជ្ជនៈនងិសម្បែចិេន វ ម្ ះោម្វនធ្លតុ វព្ភះព្តមឹ្បតែងឹ
អារ្ម្មណ៍្ ម្និអាចគតិែូចម្វនេញិាណ្ធ្លតុោនវនះវទ។  

❖ ង្ចត្សកិ្៥២ 

- អញ្ញសមានវចតសិក្ស១៣ (អញ្ញសមានវក្សើតក្សាុងវសាភណ្ក្សោ៏ន អ
វសាភណ្ក្សោ៏ន) 

- អកុ្សសលវចតសិក្ស១៤ 

- វសាភណ្វចតសិក្ស២៥ 

+វសាភណ្សាធ្លរ្ណ្ៈ១៩ 

+វសាភណ្អសាធ្លរ្ណ្ៈ៦វទៀតមានេរិ្តិ៣ោវែើម្ 

• អញ្ញសមានវចតសិក្ស១៣ 

+សរាចតិាសាធ្លរ្ណ្ៈវចតសិក្ស៧ 

+បក្សិណ្ណ ក្សវចតសិក្ស៦ (បក្សណិ្ណ ក្ស=រាតរ់ាយ វក្សើតោម្យួវសាភណ្និង
អវសាភណ្) 

➢ សរាចិតាសាធ្លរ្ណ្ៈវចតសិក្ស៧៖ ផសសៈ វេទន សញ្ញញ  វចតន (ការ្
តាងំចតិា) ឯក្សគគតា ជ្ីេតិិស្រ្នាយិ ម្នសិការ្ៈ។ 

➢ បក្សិណ្ណ ក្សវចតសិក្ស៦៖ េតិក្សកៈ េចិារ្ៈ អធិវមាក្សខ េរី្យៈ បតីិ ឆនទៈ 
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• អកុ្សសលវចតុសិក្ស១៤៖ វមាហៈ អហិរ្កិ្សៈ អវនតាបបៈ ឧទធចចៈ វោភៈ
ទិែាិ មានះ វទាសៈ ឥសា ម្ចេរ្យិៈ កុ្សក្សកុចចៈ ថនីៈ ម្ទិធៈ េចិកិ្សិចាេ ។ 

• វសាភណ្វចតសិក្ស២៥  
- វសាភណ្សាធ្លរ្ណ្ៈវចតសិក្ស១៩៖ សទាធ  សតិ ហិរ្ ិឧតាបបៈ អវោ

ភៈ អវទាសៈ តព្តម្ជ្ឈតាតា(ោក្សណ្តា ល=ឧវបកាខ ) កាយបសសទធិ ចតិាបសសទធិ 
កាយលហុតា ចតិាលហុតា កាយម្ទុុតា ចិតាម្ទុុតា កាយក្សម្មញ្ញតា ចិតាក្សម្ម
ញ្ញតា កាយោគុញ្ញតា (សាទ តជ់្នំញ) ចិតាោគុញ្ញតា កាយុជុ្ក្សតា (ព្តង)់ 
ចិតាជុ្ក្សតា។ 

- វសាភណ្អសាធ្លរ្ណ្ៈ៦ ៖ េរិ្តវិចតសិក្ស៣ (េរិ្តិ=វហតុវេៀរ្ចាក្ស) សមាម
វាចា សមាម ក្សម្មនា សមាម អាជ្េីៈ 
+អបបម្ញ្ញញ ២ (អបបម្ញ្ញញ =ព្បមាណ្ម្និោន) មាន ក្សរ្ណុ្ត នងិម្ុទតិា 

+បញ្ញ ិស្រ្នទយិវចតសិក្ស១ 

➢ វសាភណ្វចតសិក្ស២៥ មាន វសាភណ្សាធ្លរ្ណ្ៈវចតសិក្ស១៩ និង 
វសាភណ្អសាធ្លរ្ណ្ៈវចក្សសិក្ស៦ (េរី្តិ៣-អបបម្ញ្ញញ ២-បញ្ញ ិស្រ្នទយី១៍) 
វ ម្ ះចតិាវរញមានែូចោ៖ 

- ចិតា ោសភាេៈែងឹនូេអារ្ម្មណ៍្ សនសអំារ្ម្មណ៍្ ព្តះិរ្ះិគិត។ 

- រ្បូ គោឺសភាេៈបបក្សធ្លា យ បព្បព្បួលវដាយអណំ្តចបចចយ័។ 

- វចតសិក្ស គឺោសភាេៈវក្សើតក្សាុងចិតាឬវក្សើតោម្យួចតិា ។ 

- និភា ន គោឺសភាេៈព្ោសចាក្សតណ្តា ។ 

- បរ្ម្តថ គោឺសភាេៈបែលម្និបព្បព្បលួផ្លា ស់បាូរ្វៅោបការ្ៈែទទ។ 
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• ការ្ែងឹ 

- ែឹងវដាយសញ្ញញ ចាទុំក្ស 

- ែឹងវដាយបញ្ញញ ចាក្សធ់ាុះ តាម្សភាេៈរតិ 

- ែឹងវដាយចិតា កានយ់ក្សនូេអារ្ម្មណ៍្។ 

សមាគ ល់៖ ែឹងវដាយសញ្ញញ  ែឹងវដាយចិតា ែឹងវដាយបញ្ញញ ។ 

• លក្សខណិ្តទិចតុក្សកៈទនសភាេៈនីម្យួៗមាន៤៖ លក្សខណ្ៈ ចិតា ផល និង
បទដាា ន។ 

• កាមាេចរ្ៈព្តាចវ់ៅក្សាុងកាម្ រ្ោូេចរ្ៈបែលមានបតរ្បូ អរ្ោូេចរ្ៈបែល
ម្និមានរ្បូមានបតនម្ វោកុ្សតារ្ៈផុតចាក្សវោក្ស។ 

• វោក្ស 

- សតាវោក្ស៖ ព្បជុ្ំទនសតាវោក្ស 

- សងាខ រ្វោក្ស៖ រ្បូធម្ ៌នម្ធម្ ៌ឧោទានក្សខន័ធ 
- អាកាសវោក្ស៖ ភមូ្ោិទីវក្សើតរ្បស់សតា 
សមាគ ល់៖ ភក្សយោ «វោក្ស» បព្បោ បែលេនិសវៅ។  

❖ អក្សុលចិត្ត១២ 

• វោក្សម្លូ៨ 

- វសាម្នសសសហគតទំែិាគិតសម្បយុតាំអសងាខ េកិ្ស ំ

- វសាម្នសសសហគតទំែិាគិតសម្បយុតាំសសងាខ េកិ្ស ំ

- វសាម្នសសសហគតទំែិាគិតេបិបយុតាអំសងាខ រ្កិ្ស ំ

- វសាម្នសសសហគតទំែិាគិតេបិបយុតាសំសងាខ រ្កិ្ស ំ

- ឧវបកាខ សហគតទំិែាគិតសម្បយុតាអំសងាខ រ្កិ្ស ំ
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- ឧវបកាខ សហគតទំិែាគិតសម្បយុតាសំសងាខ រ្កិ្ស ំ

- ឧវបកាខ សហគតទំិែាគិតេបិបយុតាំអសងាខ រ្កិ្ស ំ

- ឧវបកាខ សហគតទំិែាគិតេបិបយុតាំសសងាខ រ្កិ្ស ំ

(វសាម្នសសវេទនព្បក្សបវដាយការ្យល់ខុសម្និមានអាក្សែឹក្សន ំ នងិ
វសាម្នសសវេទនព្បក្សបវដាយការ្យល់ខុសមានអាក្សែកឹ្សន)ំ 

➢ ទិែាមិានែូចោ៖ សសសតទែិាិ ឧវចេទទទែិា ិ
វសាម្នសសអាចវធាើឱយសមាធិវក្សើត ែល់ឧវបកាខ ោសំោញ់រ្បស់

សមាធិបតម្ាង។ 

• វទាសៈម្លូចតិា២ែួង 

- វទាម្នសសសហគតបែឃិៈសម្បយុតា ំ
+អសងាខ រ្កិ្ស ំ

+សសងាខ រ្កិ្ស ំ

- វទាសម្នសសវេទនព្បក្សបវដាយការ្ោា ងំោា ក្សច់ិតា 
+ម្និមានអាក្សែកឹ្សន ំ

+មានអាក្សែឹក្សន ំ

• វមាហៈម្លូចតិា២ែួង 

- ឧវបកាខ សហគតំ េចិិក្សចិាេ សម្បយុតាំ មាននយ័ោឧវបកាខ វេទន
ព្បក្សបវដាយវសចក្សាសីងសយ័ 

- ឧវបកាខ សហគតំ ឧទធចចៈសម្បយុតាំ មាននយ័ោឧវបកាខ វេទន
ព្បក្សបវដាយភាររ្វេ ើរ្វាយ 
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❖ អង្េត្ុក្ចតិ្ត១៨ដួខ 

• អកុ្សសលេោិក្សចិតា៧ែួង 

- ឧវបកាខ សហគតចក្សខុេញិាណ្ 

- ឧវបកាខ សហគតវសាតេញិាណ្ 

- ឧវបកាខ សហគតឃានេញិាណ្ 

- ឧវបកាខ សហគតជ្ីវាា េញិាណ្ 

- ទុក្សខសហគតកំាយេញិាណំ្ 

- ឧវបកាខ សហគតសំម្បែចិេនចតិា ំ
- ឧវបកាខ សហគតសំនាីរ្ណ្ 

ទុក្សខតាម្ផាូ េកាយ វៅោកាយិក្សទុក្សខ 
ទុក្សខតាម្ផាូ េចិតា វៅោវចតសិក្សទុក្សខ 

• អវហតុក្សកុ្សសលេោិក្សចិតា៨ែួង 

- ឧវបកាខ សហគតកុ្សសលេោិក្សំចក្សខុេញិាណំ្ 

- ឧវបកាខ សហគតកុ្សសលេោិក្សំវសាតៈេញិាណំ្ 

- ឧវបកាខ សហគតកុ្សសលេោិក្សំឃានៈេញិាណំ្ 

- ឧវបកាខ សហគតកុ្សសលេោិក្សំជ្ីវាា េញិាណំ្ 

- សុខៈសហគតកំាយេញិាណំ្ 

- ឧវបកាខ សហគតសំម្បែចិេនចតិា ំ
- វសាម្នសសសហគតសំនាីរ្ណ្ចតិា ំ
- ឧវបកាខ សហគតសំនាីរ្ណ្ចតិា ំ

+ចតិាអាព្ស័យចក្សខុបសាទ ោកុ្សសលេោិក្សព្បព្រឹតាវិៅវដាយឧវបកាខ វេទន 
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+ចតិាអាព្ស័យវសាតៈបសាទ ោកុ្សសលេោិក្សព្បព្រតឹាិវៅវដាយឧវបកាខ
វេទន 

+ចតិាអាព្ស័យឃានៈបសាទ ោកុ្សសលេោិក្សព្បព្រតឹាិវៅវដាយឧវបកាខ វេទាន 

+ចតិាអាព្ស័យជ្ីវាា បសាទ ោកុ្សសលេោិក្សព្បព្រឹតាវិៅវដាយឧវបកាខ វេទាន 

+វព្ៅរីវនះោចិតាទទួលអារ្ម្មណ៍្តាម្បញ្ចទាា រ្ (សម្បែចិេន) រចិារ្ណ្ត
អារ្ម្មណ៍្ោម្យួវសាម្នសសវេទន, រចិារ្ណ្តអារ្ម្មណ៍្ោម្យួឧវបកាខ
វេទន) 

• អវហតុក្សក្សិរ្ោិចិតា៣ែួង 

- ឧវបកាខ សហគតបំញ្ចទាា រាេជ្ជនចតិាំ១ 

• ឧវបកាខ សហគតំម្វនទាា រាេជ្ជនចតិា១ំ 

• វសាម្នសសសហគតហំសិតុបាទចតិាំ១ (ចិតាញុាងំការ្ញញឹម្ព្រះ
អរ្ហនា) 

➢ វសាភណ្ចិតាផុតព្ស ះ ចាក្សអកុ្សសលនងិអវហតុក្សោវសាភណ្ចិតា 
(វសាភណ្ោវ ម្ ះវចតសិក្ស) 

❖ កាមាវចរៈង្ោភណចតិ្ត២៤ដួខ 

• ម្ហាកុ្សសលចតិា៨ែងួ 

- វសាម្នសសសហគតញំាណ្សម្បយុតាអំសងាខ រ្កិ្ស ំ

- វសាម្នសសសហគតញំាណ្សម្បយុតាសំសងាខ រ្កិ្ស ំ

- វសាម្នសសសហគតញំាណ្េបិបយុតាំអសងាខ រ្កិ្ស ំ

- វសាម្នសសសហគតញំាណ្េបិបយុតាំសសងាខ រ្កិ្ស ំ

- ឧវបកាខ សហគតំញាណ្សម្បយុតាអសងាខ រ្កិ្ស ំ
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- ឧវបកាខ សហគតំញាណ្សម្បយុតាសសងាខ រ្កិ្ស ំ

- ឧវបកាខ សហគតំញាណ្េបិបយុតាអសងាខ រ្កិ្ស ំ

- ឧវបកាខ សហគតំញាណ្េបិបយុតាសសងាខ រ្កិ្ស ំ

(ោនម្ក្សរីការ្ខតិខំវធាើបុណ្យរអីតតីោតិ វសចក្សាពី្ោោា ឱយមានបញ្ញញ
វព្ចើន ខំព្បឹងបព្បងភក្សរ់ន័ធនងឹការ្សិក្សានឱំយោតិម្ខុមានបញ្ញញ ) បញ្ញញ នំ
ឱយឆ្ងា យចាក្សក្សិវលស។ តិវហតុក្សបែសិនធិវក្សើតម្ក្សមានបញ្ញញ ោបោ់ម្យួ។ 

 

❖ ម្ហាវបិាក្៨ដខួ 

- វសាម្នសសសហគតញំាណ្សម្បយុតាអំសងាខ រ្កិ្ស ំ

- វសាម្នសសសហគតញំាណ្សម្បយុតាសំសងាខ រ្កិ្ស ំ

- វសាម្នសសសហគតញំាណ្េបិបយុតាំអសងាខ រ្កិ្ស ំ

- វសាម្នសសសហគតញំាណ្េបិបយុតាំសសងាខ រ្កិ្ស ំ

- ឧវបកាខ សហគតំញាណ្សម្បយុតាអំសងាខ រ្កិ្ស ំ

- ឧវបកាខ សហគតំញាណ្សម្បយុតាសំសងាខ រ្កិ្ស ំ

- ឧវបកាខ សហគតំញាណ្េបិបយុតាំអសងាខ រ្កិ្ស ំ

- ឧវបកាខ សហគតំញាណ្េបិបយុតាំសសងាខ រ្កិ្ស ំ

❖ ម្ហាក្រិយិ៨ដួខ 

- វសាម្នសសសហគតញំាណ្សម្បយុតាអំសងាខ រ្កិ្សវម្ក្ស ំ

- វសាម្នសសសហគតញំាណ្សម្បយុតាសំសងាខ រ្កិ្សវម្ក្ស ំ

- វសាម្នសសសហគតញំាណ្េបិបយុតាំអសងាខ រ្កិ្សវម្ក្ស ំ

- វសាម្នសសសហគតញំាណ្េបិបយុតាំសសងាខ រ្កិ្សវម្ក្ស ំ

- ឧវបកាខ សហគតំញាណ្សម្បយុតាអំសងាខ រ្កិ្សវម្ក្ស ំ
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- ឧវបកាខ សហគតំញាណ្សម្បយុតាសំសងាខ រ្កិ្សវម្ក្ស ំ

- ឧវបកាខ សហគតំញាណ្េបិបយុតាំអសងាខ រ្កិ្សវម្ក្ស ំ

- ឧវបកាខ សហគតំញាណ្េបិបយុតាំសសងាខ រ្កិ្សវម្ក្ស ំ

❖ របូាវចរៈចិត្ត១៥ដខួ 

• រ្ោូេចរ្ៈកុ្សសល៥ 

- េតិក្សកៈេចិារ្ៈបតីិសុខៈឯក្សគគតាសហតិបំឋម្ជ្ានកុ្សសលចតិា ំ
- េចិារ្ៈបីតសុិខៈឯក្សគគតាសហតិំទុតយិជ្ានកុ្សសលចតិា ំ
- បីតសុិខៈឯក្សគគតាសហតិតំតិយជ្ានកុ្សសលចតិា ំ
- សុខៈឯក្សគគតាសហតិំចតុតថជ្ានកុ្សសលចតិា ំ
- ឧវបកាខ ឯក្សគគតាបញ្ចម្ជ្ានកុ្សសលចតិា ំ
• រ្ោូេចរ្ៈេោិក្សចិតា៥ 

- េតិក្សកៈេចិារ្ៈបតីិសុខៈឯក្សគគតាសហតិបំឋម្ជ្ានេោិក្សចតិា ំ
- េចិារ្ៈបីតសុិខៈឯក្សគគតាសហតិំទុតយិជ្ានេោិក្សចិតា ំ
- បីតសុិខៈឯក្សគគតាសហតិតំតិយជ្ានេោិក្សចតិា ំ
- សុខៈឯក្សគគតាសហតិំចតុតថជ្ានេោិក្សចិតា ំ
- ឧវបកាខ ឯក្សគគតាសហិតបំញ្ចម្ជ្ានេោិក្សចតិា ំ
• រ្ោូេចរ្ៈក្សរិ្ោិចតិា៥ 

- េតិក្សកៈេចិារ្ៈបតីិសុខៈឯក្សគគតាសហតិបំឋម្ជ្ានក្សិរ្ោិចតិា ំ
- េចិារ្ៈបីតសុិខៈឯក្សគគតាសហតិំទុតយិជ្ានក្សិរ្ោិចិតា ំ
- បីតសុិខៈឯក្សគគតាសហតិតំតិយជ្ានក្សិរ្ោិចតិា ំ
- សុខៈឯក្សគគតាសហតិំចតុតថជ្ានក្សិរ្ោិចិតា ំ
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- ឧវបកាខ ឯក្សគគតាសហិតបំញ្ចម្ជ្ានក្សរិ្ោិចតិា ំ
❖ អរបូាវចរៈចិត្ត១២ដខួ 

• អរ្ោូេចរ្ៈកុ្សសលចតិា៤ 

- អាកាសានញ្ចយតនៈកុ្សសលចិតា 
- េញិាណ្ញ្ញច យតនៈកុ្សសលចតិា 
- អាក្សញិ្ចញ្ញញ យតនៈកុ្សសលចតិា 
- វនេសញ្ញញ នសញ្ញញ យតនៈកុ្សសលចតិា 
• អរ្ោូេចរ្ៈេោិក្សចតិា៤ 

- អាកាសាអរ្ោូេចរ្ៈេោិក្សចតិា 
- េញិាណ្ញ្ញច អរ្ោូេចរ្ៈេោិក្សចិតា 
- អាក្សញិ្ចញ្ញញ អរ្ោូេចរ្ៈេោិក្សចិតា 
- វនេសញ្ញញ នសញ្ញញ អរ្ោូេចរ្ៈេោិក្សចតិា 
• អរ្ោូេចរ្ៈក្សិរ្ោិចិតា៤ 

- អាកាសានញ្ចយតនៈក្សិរ្ោិចិតា 
- េញិាណ្ញ្ចយតនៈក្សិរ្ោិចតិា 
- អាក្សញិ្ចញ្ញញ យតនៈក្សរិ្ោិចតិា 
- វនេសញ្ញញ នសញ្ញញ យតនៈក្សរិ្ោិចតិា 
• វោកុ្សតារ្ចិតា៨ែួងវដាយសវងខប(រិសាា រ្៤០) 
+ម្គគចិតា៤(ឬ២០) 
ក្ស. វសាតាបតាិម្គគចតិា 
ខ. សក្សទាគាម្មិ្គគចតិា 
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គ. អានគាម្មិ្គគចតិា 
ឃ. អរ្ហតាម្គគចតិា 
+ផលចិតា៤ 

ក្ស. វសាតាបតាិផលចិតា 
ខ. សក្សទាគាម្ផិលចិតា 
គ. អានគាម្ផិលចតិា 
ឃ. អរ្ហតាផលចតិា 

❖ និព្វា ន 

• សភាេៈលក្សខណ្ៈគសឺនា ិ
• បរ្ោិយទនវហតុ២ 

- សឧោទិវសសនិភា ន 

- សអនុោទិវសសនភិា ន 

• វដាយការ្ចូលែល់មាន៣ 

- អនមិ្តិានភិា ន 

- អបបណិ្ហិតនភិា ន 

- សុញ្ញតនភិា ន 

❖ អារម្មណ៍៦ប្បប្រឹត្តិង្ៅតាម្បញ្ចទ្វា រ៤ តាម្ម្នុសសទ្វា រ២ 

• តាម្បញ្ចទាា រ្ 
- អតមិ្ហនា រ្ម្មណ៍្ ៖ អាយុធំវក្សើតេថិចីិតាព្គប ់ ក្សនាងម្យួខណ្ៈចតិា
វៅសល់១៦ខណ្ៈចិតាវទើបែល់គនាងទាា រ្។ 
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- ម្ហនា រ្ម្មណ៍្ ៖ អាយុម្ធយម្ ២-៣ខណ្ៈចតិាវទើបែល់គនាងទាា រ្ 
សល់១៥ ឬ១៤ខណ្ៈចតិាោនែល់គនាងទាា រ្ (មានអាយុសល់១៤
ឬ១៥ខណ្ៈចតិា) ។ 

- បរ្តិាា រ្ម្មណ៍្ ៖ តូច ៤ែល់៩ខណ្ៈចតិាវទើបែល់គនាងទាា រ្អាយុ
សល់១៣ខណ្ៈចតិា ថយចុះរ្ហូតែល់៨ខណ្ៈចតិា។ 

- អតបិរ្តិាា រ្ម្មណ៍្ ៖ តូចបម្នបទន អារ្ម្មណ៍្ក្សនាងវហើយចាបត់ាងំរី
១០វៅ១៥ខណ្ៈចតិាវទើបែល់គនាងទាា រ្ មានអាយុវៅសល់រ្ហូត
ែល់២ខណ្ៈចតិា។ 

• អារ្ម្មណ៍្តាម្ម្វនទាា រ្ 
- េភិតូារ្ម្មណ៍្ 

- អេភិូតារ្ម្មណ៍្ 

អារ្ម្មណ៍្តាម្ម្វនទាា រ្នឱំយវក្សើតម្វនទាា រាេជ្ជនៈ វបើរាេោនអារ្ម្មណ៍្
ព្ោក្សែចាស់វៅោ េភីតូារ្ម្មណ៍្ វបើម្និព្ោែចាស់វៅោ អេភិូតារ្ម្មណ៍្។ 

❖ េថិចីិតាវក្សើតតាម្បញ្ចទាា រ្មាន១៧ខណ្ៈ 
ភេងគ → អតីតភេងគ→ ភេងគចលនៈ → ភេងគុបបវចេទទៈ → បញ្ចទាា រាេជ្ជនៈ → សម្ប
ែិចេនៈ → សនារី្ណ្ៈ → វវាែាេនៈ → ជ្េន៧ខណ្ៈ → តទាលម្ពណ្ៈ២ខណ្ៈ 

(អារ្ម្មណ៍្បែលជ្េនវសាយវហើយព្តេូោនតទាលម្ពណ្ៈវតាងយក្សវៅ
គរ្ទុក្សវៅក្សាុងភេងគេញិ វនះោការ្កូ្សរអីារ្ម្មណ៍្ចូលទុក្សក្សាុងភេងគ)។ 

- អតមិ្ហនា រ្ម្មណ៍្វក្សើតេថិីចតិាទាងំ១៧ខណ្ៈ 
- ម្ហនា រ្ម្មណ៍្វក្សើតេថិីចតិាព្តមឹ្ជ្េនវហើយធ្លា ក្សចុ់ះកានភ់េងគេញិ 

- បរ្តិាា រ្ម្មណ៍្វក្សើតេថិីចតិាព្តមឹ្វវាែាេនៈ 
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- អតបិរ្តិាា រ្ម្មណ៍្ព្តមឹ្បតញ័រ្ភេងគ 
េថិចីិតា ែូចបរុ្សវែក្សវព្កាម្វែើម្សាា យ លឺសាា យធ្លា ក្សក់្សស៏ទុះវៅវរ្ ើសហតិ

ទំភរ្សីុរ្ចួវែក្សវៅេញិ (ភេងគ)។  
ម្យួខណ្ៈចិតាធំ វសមើ៣ ខណ្ៈចតិាតូច ៖ ឧបាទ-ឋតិិ-ភងគៈ 
វក្សើតវហើយតាងំវៅរ្ចួរ្លតវ់ៅ វៅោ ម្យួខណ្ៈចិតា។ 

េថិចីិតា វក្សើតក្សាុងម្វនទាា រ្មាន១២ខណ្ៈចតិា អារ្ម្មណ៍្ក្សាុងម្វនទាា រ្មាន
ោអតតី បចចុបបនា និង អនគត។  

ភេងគចលនៈ → ម្វនទាា រាេជ្ជនៈ → សម្បែិចេនៈ → សនារី្ណ្ៈ → ជ្េន៧
ខណ្ៈ → តទាលម្ពណ្ៈ២ខណ្ៈ 
- រាេចាស់ោេភិូតារ្ម្មណ៍្ ៖ េថិីចតិាវក្សើតចប ់

- រាេម្និចាស់ោអេភិតូារ្ម្មណ៍្ ៖ ម្និមានតទាលម្ពណ្ៈវទ គឺមានបត
ព្តមឹ្ជ្េនធ្លា ក្សចុ់ះកានភ់េងគេញិ។  

• អាយុរ្បូធម្ម៌ាន៣ 

- ឧបាទខណ្ៈ 
- ឋតិខិណ្ៈ 
- ភងគៈខណ្ៈ 
១៧ខណ្ៈចតិាោអាយុរ្បស់រ្បូធម្ទ៌ាងំឡាយ (តាម្បញ្ចទាា រ្) នម្បព្ប

ព្បលួវលឿនោងរ្បូ។ 

• អារ្ម្មណ៍្៦បចក្សតាម្អាយតនៈ រ្ោូរ្ម្មណ៍្ សទាទ រ្ម្មណ៍្ គនធ រ្ម្មណ៍្  
រ្សារ្ម្មណ៍្ វផ្លែាភា រ្ម្មណ៍្ ធមាម រ្ម្មណ៍្  

• អារ្ម្មណ៍្បចក្សតាម្អាយុ 
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- តាម្បញ្ចទាា រ្មាន៤ 

+អតិម្ហនា រ្ម្មណ៍្ 

+ម្ហនា រ្ម្មណ៍្ 

+បរ្តិាា រ្ម្មណ៍្ 

+អតិបរ្តិាា រ្ម្មណ៍្ 

- តាម្ម្វនទាា រ្ 
+េភិតូារ្ម្មណ៍្ 

+អេភិតូារ្ម្មណ៍្ 

អបបនជ្េន ព្បព្រតឹាវិៅក្សាុងម្វនទាា រ្ចាស់ម្និចាតោ់េភិតូារ្ម្មណ៍្ ឬអ
េភិតូារ្ម្មណ៍្វទ (បរ្កិ្សម្ម-ឧបចារ្-អនុវោម្…) តិក្សខបគុគលម្និចាោំចម់ាន
បរ្កិ្សម្មវនះវទ។  
+ជ្េនទី១ វធាើបរ្កិ្សម្មវែើម្បពី្បជុ្តំាក្សប់តងឱយវក្សើតអបបន  
+ជ្េនទី២ ឧបចារ្ៈវព្តៀម្ចូលអបបន 

+ជ្េនទី៣ អនុវោម្ គពឺ្រម្តាម្ជ្េនទី១ ជ្េនទី២ ោនចូលវគាព្តភូ
គឺព្គបសងកតប់ថុុជ្ជនវគាព្តវព្តៀម្ចូលអរ្យិវគាព្ត។  
➢ ម្នទបុគគល គឺបគុគលបែលមានបញ្ញញ វខាយវទើបបតសនស ំ
➢ តិក្សខបុគគល គឺបគុគលបែលមានបញ្ញញ ខ្ា ងំសនសយូំរ្វហើយ (វព្ចើនោតិ
ម្ក្សវហើយ) 
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បុញ្ញក្ិរយិវត្ថ១ុ០ 

១. ទាន ចាគៈវដាយវចតន អភយ័ទាន (ម្និដាក្សវ់ទាស ម្និសមាា ប ់ម្និ
គំរាម្)។ 

២. សីល វចតនរ្ក្សាសិកាខ បទ៥ ឬ៨ ឬ១០ (វារ្តិាសីលយល់ចាស់វហើយ
វេៀរ្ចាក្សចារ្តិាសីល វសចក្សាលីអមានទនុំក្សបព្ម្ុងមាតាបិតា ភកិ្សខុសងឃក្សច៏ាតោ់
សីលបែរ្)។ 

៣. ភាេន មាន២ោ៉ា ងសម្ថៈភាេន េបិសសន ភាេន (សម្ថៈវសចក្សាី
សាបទ់នចតិា) រចិារ្ណ្តទព្តល័ក្សខណ៍្ឱយយល់ ម្និវទៀងោទុក្សខោអនតាា  ោ
េបិសសនភាេន។ 

៤. អបចាយនៈ វចតនវគារ្រឱនលំវទាន ឱយក្សបនាងអងគុយ ជ្ួយ ចាស់ទុំ។ 

៥. វេយាេចចៈ វចតនខាល់ខ្ា យជ្ួយ អាក្សែទទ 

៦. បតាទិាន វចតនជូ្នបុណ្យអាក្សែទទ វសចក្សាលីអបែលខាួនោនវធាើវហើយ 

៧. បតាា នុវមាទន វចតនវព្តក្សអរ្ អនុវមាទនវសចក្សាីលអរ្បស់អាក្សែទទ។ 

៨. ធម្មសសេនៈ ការ្សាា បធ់ម្ ៌ ការ្សាា បច់ំវណ្ះបែលម្និមានវទាសរអីាក្ស
ែទទ សាា បវ់ដាយព្បុងព្បយត័ាសាម រ្តី សាា បវ់ហើយគតិរចិារ្ណ្តឱយយល់។ 

៩. ធម្មវទសន វចតនសបម្ាងធម្ ៌រនយល់ធម្ឱ៌យវគយល់ សបម្ាងចំវណ្ះ
បែលម្និមានវទាស។ 

១០. ទិែាុជុ្ក្សម្ម វធាើទែិាិឱយព្តង ់ទានមានផល សមាម ទែិាិវោក្សយិ១០ ក្សម្មសស
ក្សតាា សមាម ទិែាិ (វជ្ឿក្សម្ម) ជ្ានសមាទែិាិ (យល់ោបញ្ញញ វក្សើតរ្មួ្ោម្យួជ្ាន) 
េបិសសនសមាម ទែិា ិ (បញ្ញញ យល់ទព្តល័ក្សខណ៍្) ម្គគសមាម ទែិាិ (យល់ព្តេូោ អរ្យិ
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សចចៈរតិោផាូេរ្លំតទុ់ក្សខ) ផលសមាម ទែិាិ (យល់ព្តូេោ អរ្យិផលទាងំឡាយនងឹ
មានរតិ មានវសាតាបតាផិលោវែើម្)។  

❖ បុញ្ញក្សិរ្ោិេតថុ១០ មានម្ហាកុ្សសល៨ចូលរ្មួ្ទាងំអស់ 

• សវស្រ្ងាគ ះបញុ្ញ ក្សរិ្ោិេតថុ១០ចូលក្សាុង ទាន-សីល-ភាេន ឬវៅោ បុញ្ញ
ក្សិរ្ោិេតថុ៣។  

• ទី១ ទី៦ ទី៧ និង ទី៩ ចូលក្សាុងទាន 

• ទី២ ទី៤ និងទី៥ ចូលក្សាុងសីល (ទ៥ី ោចារ្តិាសីល) 
• ទី៨ និងទ៩ី ចូលក្សាុងភាេន 

• ទី៩ ចាតចូ់លក្សាុងទាន ោធម្មទានក្សោ៏ន 

• ទី១០ សវស្រ្ងាគ ះចូលទាងំ៣គឺ ទាន សីល ភាេន វព្ភះវបើគាម នសមាម ទិែាិ
វទ វនះម្និអាចវធាើវរ្ឿង១០ោ៉ា ងវនះោនវទ។  

ក្ថាវត្ថុ១០ 

 ១. អបបចិេក្សោ វភលភក្សយនឱំយមានការ្ព្ោោា តចិ 

 ២. សនាុែាិក្សោ វភល ភក្សយនឱំយមានការ្សវនា សតាម្មានតាម្ោន 

 ៣. បេវិេក្សក្សោ វភលឱយសាបក់ាយសាបច់តិា 
 ៤. អសំសគគក្សោ ភក្សយែកឹ្សនមំ្និឱយព្ច វំដាយបក្សខរួក្ស 

 ៥. េរី្ោរ្ម្ោក្សោ ែកឹ្សនឱំយមានការ្រាោម្ 

 ៦. សីលក្សោ ឱយតាងំមាកំ្សាុងសីល 

 ៧. សមាធកិ្សោ នឱំយមានសមាធិចតិា 
 ៨. បញ្ញញ ក្សោ ែកឹ្សនឱំយវក្សើតបញ្ញញ  
 ៩. េមិ្តុាិក្សោ ែឹក្សនចំិតាឱយផុតចាក្សក្សវិលស 
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 ១០. េមិ្តុាិញាណ្ទសសនៈ វភលភក្សយនឱំយវក្សើតវសចក្សាែីងឹ វឃើញក្សាុង
 េមិ្តុាិ។ 

 

ង្ទ្វសកាម្គុណ១០ 

 ១. ែូចរាងឆអងឹ 

 ២. ែូចបក្សអក្សព្បបជ្ងគាា សីុ 

 ៣. ែូចគបវ់ភាើងព្ចាស់ខយល់ 

 ៤. ែូចរ្វតា វភាើង 

 ៥. ែូចយល់សបា ិ
 ៦. ែូចខចីវគ 

 ៧. ែូចបផាវ ើ 
 ៨. ែូចចាក្សលំ់បរង 

 ៩. ែូចចិស្រ្ញ្ញច សំាច ់

 ១០. ែូចវលងក្សាលរស់បេក្ស។ 

ទុក្េ១២ក្ខ (រភិាក្សារ្ក្សែំវណ្តះព្សាយ) 
 ទុក្សខទាងំ១៣ក្សងវដាយសវងខប៖  

ោត→ិជ្រា→រាធ→ិម្រ្ណ្ៈ→វសាក្សទុក្សខ→បរ្វិទេទុក្សខ(ខសកឹ្សខសលួ)→ទុក្សខទុក្សខ (ទុក្សខ
ព្តតួ)→វទាម្នសសទុក្សខ (តូចចិតា)→ឧោោសទុក្សខ (តានតឹងក្សាុងព្ទងូ)→អបបវយហិ
សម្បវោគទុក្សខ (ជ្បួសតាសងាខ រ្ម្និោទីព្សោញ់វទើសចតិា)→បវិយហិេបិបវោគ
ទុក្សខ (ព្ភតស់តាសងាខ រ្ោទពី្សោញ់)→យម្បចិេនំលភតតិម្បទុិក្សខ (ចងោ់នរ្បស់
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ណ្តបតម្និោន)→សងខិវតានបញ្ចុ ោនទានក្សខនធទុក្សខ (វបើសវងខបមានបតម្យួគឺ 
ឧោទានក្សខនធ៥) ។ 

ង្ោក្ធម្៌៨ (រភិាក្សារ្ក្សែំវណ្តះព្សាយ) 
 ោនោភ-ោតោ់ភ-ោនយស-ោតយ់ស-សរ្វសើរ្-និនទ -សុខ-ទុក្សខ។ 

❖ រួក្សធម្ោ៌អកុ្សសល (អកុ្សសលសងគហៈ) 
• អាសេៈ៤៖ កាមាសេៈ - ភវាសេៈ - ទិដាា សេៈ - អេោិជ សេៈ (កាម្នងិភេ
មានតណ្តា ោទតីាងំ) 

• ឱឃៈ៤៖ កាវមាឃៈ - ភវវាឃៈ - ទវិដាា ឃៈ - អេវិោជ ឃៈ 
• វោគៈ៤៖ កាម្វោគៈ - ភេវោគៈ - ទែិាិវោគៈ - អេោិជ វោគៈ 
• គនថៈ៤៖ អភជិ្ាកាយគនថៈ - រាោទកាយគនថៈ - សីលរាតាបរាមាស
កាយគនថៈ(ោទិែា)ិ - ឥទសំចាច ភនិវិេសកាយគនថៈ។ 

• ឧោទាន៤៖ កាម្ោុទាន - ទិែាុោទាន - សីលរាតាុោទាន - អតាវាទុ
ោទាន។ 

• នីេរ្ណ្ៈ៦៖ កាម្ឆនទៈនីេរ្ណ្ៈ- រាោទនេីរ្ណ្ៈ- ថនីម្ទិធនីេរ្ណ្ៈ- 
ឧទធចចកុ្សក្សកុចចៈនីេរ្ណ្ៈ- េចិិក្សចិាេ នីេរ្ណ្ៈ- អេោិជ នេីរ្ណ្ៈ។ 

• អនុស័យ៧៖ កាម្រាគានុសយ - ភេរាគានុស័យ - បែឃិានុស័យ - មា
ននុស័យ - ទិដាា នុស័យ - េចិិក្សចិាេ នុស័យ - អេោិជ នុស័យ។ 

• សំវោជ្នៈ១០ (វព្គឿងចង)៖ កាម្រាគៈសំវោជ្នៈ - រ្បូរាគៈសំវោ
ជ្នៈ - អរ្បូរាគៈសំវោជ្នៈ - បែឃិៈសំវោជ្នៈ - មានះសំវោជ្នៈ 
-ទែិាិសំវោជ្នៈ- សីលរាតាបរាមាសសំវោជ្នៈ- េចិកិ្សចិាេ សំវោជ្នៈ 
- ឧទធចចៈសំវោជ្នៈ - អេោិជ សំវោជ្នៈ។ ឬម្ា៉ាងវទៀតវៅោនោ 
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កាម្ - ភេ - បែិឃ - មានះ - ទិែា ិ - សីលរាតាបរាមាស - េចិកិ្សិចាេ  - 
ឥសា - ម្ចេរ្យិៈ-អេោិជ ។  

• ក្សិវលស១០៖ វោភៈ- វទាសៈ- វមាហៈ- មានះ- ទែិា-ិ េចិិក្សចិាេ - ថនីៈ
ឧទធចចៈ- អហិរ្កិ្សៈ- អវនតាបបៈ។  

➢ បព្បភក្សយ  
+អាសេៈ បែលព្តាវំៅយូរ្ វទើបការ្ោងជ្រំ្ះវាមានការ្លំោក្ស 

+ឱឃៈ គចួរនាចិឬអនាុង គួចរនាចិវហើយនវំៅ 

+វោគៈ ព្បក្សបឱយោបវ់ៅ 

+គនថៈ ចង-ចំណ្ង។ 

អកុ្សសលសងគហៈ មាន៩រួក្សែូចោ៖ អាសេៈ- ឱឃៈ- វោគៈ- គនថៈ- 
ឧោទាន- នីេរ្ណ្ៈ- អនុស័យ- សំវោជ្នៈ ឬសំវញ្ញញ ជ្នៈ- ក្សវិលស(១០)។ 
បងាលិចូលក្សាុងវោភៈ-វទាសៈ-វមាហៈទាងំអស់។ 

➢ វហតុ៦ មាន វោភៈ- វទាសៈ- វមាហៈ- អវោភៈ- អវទាសៈ- អវមា
ហៈ។ 

➢ អងគជ្ាន៧ មាន េតិក្សកៈ- េចិារ្ៈ- បតី-ិ ឯក្សគគតា- វសាម្នសស- វទាសម្ន
សស- ឧវបកាខ ។ 

➢ ម្គគអងគ១២ មាន អងគ៨+ម្ចិាេ ទិែា-ិ ម្ចិាេ សងកបប- ម្ចិាេ វាោម្- ម្ចិាេ ស
មាធិ។ 

➢ ឥស្រ្នទីយ២២ មាន ចក្សខុ - វសាតៈ - ឃានៈ - ជ្ីវាា  - ជ្េីតិសិ្រ្នទយិ - កាយ - 
ឥតថសិ្រ្នទិយ - បរុ្សិិស្រ្នទយិ - ម្នសិ្រ្នទិយ - សុខិស្រ្នទិយ - ទុក្សខសិ្រ្នទិយ - 
វសាម្នសសស្រ្នទយិ - ឧវបក្សខសិ្រ្នទិយ- សទធិស្រ្នទិយ- សតសិ្រ្នទយិ- សមាធសិ្រ្នទិយ- 
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បញ្ញ ិស្រ្នទយិ- អនញ្ញញ តញ្ញញ សាម្តីសិ្រ្នទិយ- អញ្ញ ិស្រ្នទយិ- អញ្ញញ តាេសិ្រ្នទយិ។ 
ក្សាុងឥស្រ្នទយិទាងំ២២វនះ អនញ្ញញ តញ្ញសាម្តីសិ្រ្នទិយ គោឺឥស្រ្នទយិរ្បស់
វសាតាបតាិម្គគញាណ្ វហើយអញ្ញញ តាេសិ្រ្នទយិោឥស្រ្នទយិរ្បស់ព្រះ
អរ្ហនាែងឹសរា ែឹងព្គប ់ (វោកុ្សតារ្បញ្ញញ ទាងំអស់ោបញ្ញ ិស្រ្នទិយវនះ
ឯង)។  

➢ រលៈ៩ មាន រល៥+ហរិ្-ិ ឧតាបប- អហិរ្កិ្ស- អវនតាបបៈ។ 

➢ អធបិតី៤ មាន ឆនទៈ- េរិ្យៈ- ចិតា- េមិ្សំា។ 

➢ អាហារ្៤ មាន ក្សេ ឹងាក រាហារ្- ផសាហារ្- េញិាណ្តហារ្- ម្វនស
វញ្ចតនហារ្។ 

បែលវៅោវហតុ ោនែល់សភាេៈបែលនឱំយមានការ្តាងំមាទំនចិតា
និងវចតសិក្សទាងំឡាយបែលព្បក្សបោម្យួខាួន។ 

រនយល់អងគម្គគ១២ ញុាំងវៅសុគត ិនភិា ន នងឹវៅោទុគតិ (រកួ្សម្ចិាេ ) 
- ម្ចាេ ទិែាទិាងំ១០ោ៉ា ង មាា យគាម នគុណ្ ឪរុក្សគាម នគុណ្ ការ្បោូតូច

គាម នផល ការ្បោូធំគាម នផល វធាើទានគាម នផល វោក្សវនះម្និមាន វោក្ស
ខ្ងម្ខុម្និមាន សតាឧបោតកិ្សក្សំវណ្ើ តគាម ន គាម នសម្ណ្ៈសវព្ម្ចធម្៌
វដាយខាួនឯង ក្សម្មគាម នេោិក្ស។ 

- អងគជ្ាន មានែូចោ វសាម្នសស- វទាម្នសសមានក្សាុងអកុ្សសលជ្ាន 
ឬវោក្សយិជ្ាន។  

សមាគ ល់៖  
• ការ្បូោតូចម្និមានផល មានការ្បូោវទេតាោវែើម្ ម្និមានេោិក្សោ
សុខ ការ្បូោធគំឺបោូចវំភះមាតាបិតា ព្រះរ្តនៈព្តយ័)។ 
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• វោក្សវនះម្និមានគសឺតាសាា បរ់ីវោក្សែទទម្ក្សវក្សើតក្សាុងវោក្សវនះម្និ
មាន ែូចោសាា បរ់វីទេតាម្ក្សោម្នុសសម្និមាន វោក្សែទទគឺសាា បរ់ី
ម្នុសសវៅវក្សើតក្សាុងវោក្សែទទម្និមាន។  

• ម្ចិាេ សងកបបៈ ព្តិះរ្ះិក្សាុងកាម្ ក្សាុងរាោទ ក្សាុងវបៀតវបៀន។  
❖ ខនធ៥ 

រ្បូោអាសេៈសុទធ វេទនវសាយនូេអារ្ម្មណ៍្ណ្ត សញ្ញញ ក្សច៏ានូំេអារ្ម្មណ៍្
វនះ វទើបសងាខ រ្តាក្សប់តងវៅតាម្សញ្ញញ  េញិាណ្ោព្បធ្លនក្សាុងការ្ែងឹ
អារ្ម្មណ៍្ សងាខ រ្ទាងំឡាយមានវចតនោព្បធ្លន។ 

❖ ធម្៌ដដលង្ក្ើត្រីបចចយ័មាន២ន័យគឺ បដិចចសម្បុាទ និខ 
បដ្ឋា ននយ័ 

បចចយ័ គោឺវព្គឿងព្ទព្ទងឱ់យវក្សើតផល នឱំយវក្សើតផល 

• បែចិចសម្បុាទ  
- អេោិជ  វព្ភះោននូេេតថុបែលម្និគរួ្ោន នងិម្និោនេតថុបែលគរួ្ោន។  

+ម្និែងឹសចចៈ៤ វភជ្ឈងគៈ៧ោវែើម្។  
+វធាើឱយចតិាសទុះវៅរ្ក្សេតថុបែលម្និមានរតិតាម្បរ្ម្តថ ែូចោ ព្បសុ 
ព្សី សតា បុគគលោវែើម្ ម្និវធាើឱយចិតាសទុះវៅរ្ក្សរ្បស់បែលមានរតិ 
គឺខនធ ធ្លតុ អាយតនៈ។ 

- សងាខ រ្ ោកុ្សសលវចតននងិអកុ្សសលវចតនវ ម្ ះោ សងាខ រ្។ 
តាក្សប់តងនូេសងខតធម្ ៌សងាខ រ្ោផលរ្បស់អេោិជ មាន៦គឺ៖  
+បុញ្ញញ ភសិងាខ រ្ គមឺ្ហាកុ្សសល៨ នងិ រ្ោូេចរ្ៈកុ្សសល៥ 

+អបញុ្ញញ ភសិងាខ រ្ គឺអកុ្សសលវចតន១២  
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+អវនញ្ញជ ភសិងាខ រ្ វចតនក្សាុងអរ្ោូេចរ្ៈកុ្សសល៤ 

+កាយសងាខ រ្ វចតនក្សាុងអកុ្សសល១២ និងម្ហាកុ្សសល៨ 

+េចសីងាខ រ្ វចតនក្សាុងអកុ្សសល១២ នងិម្ហាកុ្សសល៨ 

+ចិតាសងាខ រ្ វចតនក្សាុងអកុ្សសល១២ ម្ហាកុ្សសល៨ ម្ហគគត
កុ្សសល៩ (វចតនវធាើឱយកាយេញិ្ញតាិ េចីេញិ្ញ តាវិក្សើតវ ើង)។ 

➢ ចំបណ្ក្សសងាខ រ្ស័រទមាន៤ 

ក្ស. សងខតសងាខ រ្ អងគធម្គ៌ឺរ្បូ២៨ ចតិា៨៩ វចតសិក្ស៥២ រ្បូធម្ ៌នម្
ធម្ ៌បែលព្តេូបចចយ័តាក្សប់តង (អនារ្ក្សម្ម)។ 

ខ. អភសិងខតសងាខ រ្ គរឺ្បូធម្ន៌ងិនម្ធម្ព៌្បព្រតឹាិវៅក្សាុងភមូ្៣ិវក្សើត
រីក្សម្ម។ 

គ. អភសិងខរ្ណ្ក្សសងាខ រ្ កុ្សសលវចតន អកុ្សសលវចតន ព្បព្រតឹាិ
វៅក្សាុងភមូ្៣ិ។ 

ង. បវោគាភសិងាខ រ្ រាោម្តាម្ផាូេកាយចតិា (កាយក្សម្ម ម្វន
ក្សម្ម) ក្សាុងសញ្ញញ វេទយតិនិវរាធ គេឺចីសងាខ រ្រ្លតម់្នុ វទើបកាយ
សងាខ រ្រ្លត ់ វទើបចតិាសងាខ រ្រ្លត ់ (រ្លតេ់តិក្សកៈ េចិារ្ៈ វទើបរ្លត់
ខយល់ វទើបរ្លតវ់េទននងិសញ្ញញ )។  

➢ សមាគ ល់ 

+អវនញ្ញជ  មាននយ័ោ ម្និញាបញ័់រ្វដាយក្សំចាតភ់ារវព្តក្សអរ្ក្សាុងរ្បូ។ 

- េញិាណ្ ោេោិក្សេញិាណ្ (កាម្េោិក្ស១០ ម្ហគគតេោិក្ស៩) បែសិនធិ
េោិក្ស៣២ វោក្សយិេោិក្សេញិាណ្មានវព្ភះ មានសងាខ រ្ោបចចយ័ 
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សងាខ រ្៣ (កាយសងាខ រ្ េចសីងាខ រ្ ចតិាសងាខ រ្) ោអាក្សតាក្សប់តងឱយមាន
េោិក្សេញិាណ្។  

- នម្រ្បូ នម្គនឺម្ខនធ៣  គឺវេទននងិសញ្ញញ បែលសម្បយុតាោិម្យួេ ិ
ញាណ្ រ្បូោនែល់រ្បូបរ្ម្តថ២៨ បែលមានក្សម្មោសម្ដុាា ន។ ក្សាុងចតុ
វវាការ្ភរ នម្មានេញិាណ្អាព្ស័យ បញ្ច វវាការ្ភរ ឯក្សវវាការ្ភរ 
(អសញ្ញ ីភរ) ក្សម៏ានេញិាណ្ោបចចយ័គឺក្សម្មេញិាណ្ (េញិាណ្សម្ប
យុតាោិម្យួជ្ាន)។ 

- សឡាយតនៈ បញ្ច វវាការ្ភរមានសឡាយតនៈ៦ ចតុវវាការ្ភរមាន
បតម្នយតនៈ ចបំណ្ក្សឯក្សវវាការ្ភរម្និមានការ្វក្សើតវ ើងទនអាយត
នៈណ្តម្យួវនះវ ើយ វព្ភះោភរម្និមានចតិាវធាើការ្។ 

- ផសសៈ ព្បព្រតឹាិវៅតាម្ទាា រ្៦ (សម្ផសសៈ) វៅវរលអារ្ម្មណ៍្៦ម្ក្សប៉ាះ
គនាងឬទាា រ្។ មានវៅក្សាុងវោក្សយិចតិាទាងំ៨១ែួង។ អាយតនៈក្សាុង
វព្ៅប៉ាះខទបគ់ាា នឱំយផសសៈវក្សើតវ ើង (រ្បូ+ចក្សខុេញិាណ្+ផសសៈ) សតា
ចតុវវាការ្ភរមានបតម្វនសម្ផសសៈ។  

- វេទន វេទន៦វក្សើតរផីសសៈ៦ វេទនវក្សើតវ ើងវសាយអារ្ម្មណ៍្
អាព្ស័យផសសៈ វនះតាម្ក្សមាា ងំការ្ប៉ាះខទបោ់សុខោទុក្សខ ោអទុក្សខម្
សុខតាម្សម្គួរ្ែល់អារ្ម្មណ៍្។ 

- តណ្តា  តណ្តា ៦ (រ្បូតណ្តា -សទទតណ្តា -គនធតណ្តា -រ្សតណ្តា  
វផ្លែារាតណ្តា -នងិធម្មតណ្តា ) តណ្តា ៣ (កាម្តណ្តា -ភេៈតណ្តា -នងិ
េភិេៈតណ្តា ) ទុក្សខវេទនវក្សើតោបចចយ័ឱយបសាងរ្ក្សសុខវេទន ឧវបកាខ
វេទន ោនែល់ជ្ានទ៥ី។ 
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- ឧោទាន ក្សិវលសព្បកានម់ា ំ ឧោទានមាន៤ (កាម្ុោទាន  - ទិែាុ
ោទាន - សីលរាតាុោទាន - អតាវាទុោទាន) ម្យួខ្ងវែើម្ទាក្សទ់ង
នឹងតណ្តា  បីខ្ងវព្កាយោទែិាិ។ ឧោទាន៤ វបើវភលវដាយសភាេៈ
មានព្តមឹ្បត២ោ៉ា ងប៉ាុវណ្តណ ះ គឺតណ្តា នងិទែិាិ។ រស់បសាងរ្ក្សក្សបងកបោ
តណ្តា  ោនវហើយភមំ្និព្របលងគោឺឧោទាន។  

- ភរ មាន២ោ៉ា ងគ ឺក្សម្មភរ នងិ ឧបបតាភិរ ក្សាុងភរទាងំរីរ្ោ៉ា ងវនះគឺ
ក្សម្មវនះឯងោភរ វព្ភះោបែនវក្សើតទនផល។ ក្សម្មភរ មាន២៩វដាយ
អំណ្តចកាមាេចរ្ៈកុ្សសលវចតន៨ អកុ្សសលវចតន១២ ម្ហគគត
កុ្សសលវចតន៩។ ឧោទានក្សខន័ធបែលនឱំយវក្សើតវ ើងោឧបបតាភិរ 
ោនែល់ភរបី (កាម្ភរ រ្បូភរ នងិ អរ្បូភរ) ឬឯក្សវវាការ្ភរ ចតុ
វវាការ្ភរ បញ្ច វវាការ្ភរ ឬសញ្ញ ីភរ អសញ្ញ ីភរ វនេសញ្ញ ី នសញ្ញ ីភ
រ។ ឧបបតាិភរ ោភរមានឧោទានោបចចយ័ ោតិវក្សើតមានវព្ភះភរ
ោបចចយ័ សំវៅយក្សក្សម្មភរ។ ភរទាងំររី្ ក្សម្មភរ ឧបបតាិភរ រ្បម្ង
មានវព្ភះមានឧោទានោបចចយ័។  

- ោតិ ការ្វក្សើតព្គាតំបងូទនខនធទាងំឡាយ ក្សម្មសវព្ម្ចវហើយក្សាុងភរ
ម្ុន ោតគិឺោឧបបតាិភរ ោនែល់ឧោទានបែលវក្សើតវ ើងក្សាុងព្គាតំ
បូងវៅក្សាុងភរថមី សំវៅយក្សក្សម្មភរោវហតុ។ 

- ជ្រា ម្រ្ណ្ៈ ភារព្ទុឌវព្ទាម្ ព្គាពំ្គាទនអតាភារោជ្រា ការ្បញ្ចបអ់តា
ភារោរ្ម្ណ្ៈ វសចក្សាវីព្ក្សៀម្ព្ក្សវំព្ភះេនិសញាតិវៅោវសាក្សៈ វសច
ក្សាីខសកឹ្សខសលួយវំរ្ៀបរាបោ់បរ្វិទេៈ ទុក្សខវេទនផាូេកាយោទុក្សខៈ ទុក្សខវេទន
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តាម្ផាូេចតិាោវទាម្នសស តានតងឹចវងអៀតចងអល់ចិតាជ្បួវសចក្សាីេនិស
ោឧោោសៈ ទាងំអស់វនះវព្ភះមានោតោិបចចយ័។  

➢ បែចិចសម្បុាទ សបម្ាងជ្ំទាស់នងឹឧវចេទទែិាិ និងសសសតទែិាិ ម្និ
ដាចសូ់នយវព្ភះមានឧោទានោបចចយ័ ម្និវទៀងទាតវ់ដាយអណំ្តច
ខាួនវព្ភះមានក្សម្មោបចចយ័។  

➢ បែចិចសម្បុាទ មាន៤នយ័៖ 

១. សបម្ាងរីវែើម្ែល់ចុង រអីេោិជ ែល់ជ្រាម្រ្ណ្ៈ ោអនុវោម្
វទសន។ 
២. សបម្ាងរកី្សណ្តា លវៅចុង រវីេទនែល់ជ្រាម្រ្ណ្ៈ។ 

៣. សបម្ាងរចុីងវៅវែើម្ រីជ្រាម្រ្ណ្ៈថយម្ក្សអេោិជ  ោបែិវោម្
វទសន។  
៤. សបម្ាងរកី្សណ្តា លថយម្ក្សវែើម្េញិ គរឺីតណ្តា ថយម្ក្សអេោិជ ។ 

សបម្ាងែូវចាះ វព្ភះធម្វ៌នះលអវដាយជុ្េំញិ។  
➢ វែើម្វហតុទនអេោិជ គអឺាសេៈ អាសេៈោវហតុនឱំយអេោិជ វក្សើតវ ើង។ 
ម្និសបម្ាងតៗម្នុអេោិជ  គឺវែើម្បកុី្សំឱយវែញសួរ្តវៅវទៀត ឱយចាបព់្តមឹ្
បតអេោិជ វៅចុះ។ 

➢ បែចិចសម្បុាទ បចក្សោអទាធ ៣ អងគ១២ អាការ្ៈ២០ សនធ៣ិ សវងខប៤ 
េែាៈ៣ និងម្ូល២។  
សមាគ ល់៖ 

+អទាធ  បព្បោកាល មាន៣ (អតីតអទាធ  បចចុបបនាអទាធ  នងិអនគតអទាធ ) 
អេោិជ នងិសងាខ រ្ ោអតតីអទាធ  ោតជិ្រាម្រ្ណ្ៈោអនគតអទាធ  អងគ៨ក្ស
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ណ្តា លោបចចុបបនាអទាធ ។ អងគទាងំ១២ គោឺកាទំាងំ១២ អេោិជ -
សងាខ រ្….ជ្រាម្រ្ណ្ៈ។ បផាក្សខ្ងវែើម្ោវហតុ បផាក្សខ្ងចុងោផល។  
+អាការ្ៈ២០ គឺវហតុក្សាុងអតតី៥ ឱយផលបចចុបបនា៥ វហតុបចចុបបនា៥ឱយ
ផលក្សាុងអនគត៥ (៥គុណ្៤វសមើ២០)។ 

+សនធិ៣ ទីតភាជ បម់ាន៣ក្សបនាង សងាខ រ្-េញិាណ្ ោសនធមិ្យួ វេទន-
តណ្តា  ោសនធមិ្យួ ភរ-ោតិ ោសនធមិ្យួ (អតតី តោម្យួបចចុបបនា 
បចចុបបនានងិបចចុបបនា បចចុបបនានិងអនគត)។ 

+សវងខប៤ ធម្ប៌ែលរ្មួ្ចូលោរកួ្សវហតុែូចគាា  រួក្សវហតុែូចគាា  រួក្ស
ផលែូចគាា  វៅក្សាុងកាលអតីតនងិបចចុបបនា វៅោសវងខប ខាះវៅ
ោសងគហៈ ោការ្រ្បួរ្មួ្ អេោិជ នងិសងាខ រ្ោសវងខបម្យួ េញិាណ្-នម្
រ្បូ-សឡាយតនៈ-ផសសៈ-វេទន បែលោផលក្សាុងបចចុបបនាោសវងខប
ម្យួ តណ្តា -ឧោទាន-ភរ ោវហតុក្សាុងបចចុបបនាោសវងខបម្យួ ោត-ិ
ជ្រា-ម្រ្ណ្ៈ ោផលក្សាុងអនគតោសវងខបម្យួ។  
+េែាៈ៣ ការ្េលិវៅម្និ ប ់រ្ទនធម្ទ៌ាងំឡាយបែលវក្សើតតោបគ់ាា
ទនវហតុនងិផលែូចោក្សងរ់្វទះវៅោ េែាៈ៖ ក្សិវលសេែាៈ - ក្សម្មេែាៈ -
េោិក្សេែាៈ, អេោិជ  - តណ្តា  - ឧោទា គោឺក្សវិលសេែាៈ, ក្សម្មភរនងិសងាខ រ្ 
ោក្សម្មេែាៈ, ោតិ - ជ្រា - ម្រ្ណ្ៈ ោេោិក្សេែដៈ, ោេោិក្សេញិាណ្ 
បែសិនធិេញិាណ្ញុាំងឱយេលិតវៅវទៀត។ 

+ម្ូល២ គឺអេោិជ នងិតណ្តា ោម្លូ ឬោឬសគល់ទនេែាៈ វបើវាមានវៅ 
វានឹងញុាងំេែាៈឱយេលិវៅោែរាប (តណ្តា មាន៦ រ្បូតណ្តា -សទទ
តណ្តា -គនធតណ្តា -រ្សតណ្តា -វផ្លែារាតណ្តា -ធម្មតណ្តា ) េែាៈរ្លតគ់ឺ
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ទាល់បតរ្លតវ់ៅទនម្លូទាងំវនះ។ តណ្តា មានសវស្រ្ងាគ ះវដាយ
ឧោទានផង (ឧោទាននតំណ្តា ឱយមានក្សមាា ងំ)។ 

➢ ព្រះរុទធោនរនយល់វព្បៀបវធៀបអេោិជ ែូចោម្នុសសខ្ា ក្ស ់ សងាខ រ្ែូចរាេ
ផាូេ េញិាណ្ែូចជ្រំបវ់ជ្ើង នម្រ្បូែូចរ្បសួ សឡាយតនៈែូចែវំៅ
វក្សើតវ ើង ផសសៈែូចទងគចិែំវៅ វេទនែូចែវំៅ  ឺតណ្តា ែូចរ្ក្សោា ំ
ោបែំវៅ ឧោទានែូចោនោា យំក្សព្បងុនងឹោប ភរែូចោបោា ំ
ែំវៅ ោតិែូចែំវៅកាា យខ្ា ងំ ជ្រា-ម្រ្ណ្តែូចែវំៅរ្វលះរ្លួយកាា យ
ោែវំៅម្ហារ្កី្ស។  
 

ធម្ប៌ែលវក្សើតរីបចចយ័មាន២គឺ បែិចចសម្បុាទ និង បដាា ននយ័ 

❖ បដ្ឋា នន័យ 

 បដាា ន បព្បោោទតីាងំោនែល់បចចយ័២៤ ោទតីាងំទនផល៖ វហតុ
បចចយ័- អារ្ម្មណ្បចចយ័- អធបិតបិចចយ័- អននារ្បចចយ័- សម្ននារ្បចចយ័-
សហោតបិចចយ័- អញ្ញម្ញ្ញបចចយ័- នសិសយបចចយ័- ឧបនសិសយបចចយ័- បុវរ្
ោតបិចចយ័- បចាេ ោតបិចចយ័- អាវសេនបចចយ័- ក្សម្មបចចយ័- េោិក្សបចចយ័-
អាហារ្បចចយ័- ឥស្រ្នទិយបចចយ័- ជ្ានបចចយ័- ម្គគបចចយ័- សម្បយុតាបចចយ័-
េបិបយុតាបចចយ័- អតថបិចចយ័- នតថិបចចយ័- េគិតបចចយ័- អេគិតបចចយ័ ទាងំវនះ
គឺោបដាា ននយ័។ 

- វហតុបចចយ័ វហតុមាន៦ វោភៈ វទាសៈ វមាហៈ អវោភៈ អ
វទាសៈ អវមាហៈ។ បចចយ័គឺឧបការ្ៈព្ទព្ទង ់វហតុបចចយ័គសឺភាេធម្៦៌ោ៉ា ង
វនះព្ទព្ទងែ់ល់ចិតាវចតសិក្ស បែលវក្សើតរ្មួ្ោម្យួខាួន។ បចចយ័ញុាំងផលឱយ
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វក្សើតបែលមានបចចយ័៣វទៀតចូលរ្មួ្ ជ្នក្សបចចយ័ (វធាើឱយវក្សើត) ឧបតថម្ោក្ស
បចចយ័ (ជ្ួយ ឧបតថម្ោ) នងិចូលរ្មួ្ទាងំររី្បតម្ាង។ បចចយុបបនាធម្ប៌ព្បោ ធម្៌
វក្សើតវ ើងវព្ភះបចចយ័។  

- អារ្ម្មណ្បចចយ័ អារ្ម្មណ៍្បព្បោបែលចតិានងិវចតសិក្សវតាង
យក្ស អារ្ម្មណ្បចចយ័គអឺារ្ម្មណ៍្ោបចចយ័ែល់េញិាណ្ រ្ោូរ្ម្មណ៍្ោបចចយ័
ែល់ចក្សខុេញិាណ្ សទាទ រ្ម្មណ៍្ោបចចយ័ែល់វសាតេញិាណ្…ោវែើម្។  

- អធបិតបិចចយ័ បចចយ័ោធំែល់ធម្ទ៌ាងំឡាយណ្តបែល
ទាក្សទ់ងោម្យួខាួន មាន២ែូចោ សហោតាធបិតបិចចយ័ (ោធំោងវគក្សាុង
ធម្វ៌ក្សើតោម្យួ) នងិ អារ្ម្មណ្តធិបតបិចចយ័ (អធិបតបិចចយ័បែលោ
អារ្ម្មណ៍្)។ អធិបតីធម្ម៌ាន៤គឺ ឆនទៈ-េរិ្យៈ-ចតិា-េមិ្សំា (បញ្ញញ ) ោសហ
ោតាធបិវតយយ។ ធម្ណ៌្តបែលវធាើអារ្ម្មណ៍្ឱយោធវំៅោ អារ្ម្មណ្តធិប
តិបចចយ័ (អារ្ម្មណ៍្ក្សម្មដាា ន)។  

- អននារ្បចចយ័ និង សម្ននារ្បចចយ័ ោបចចយ័បែលម្និមាន
ចវនា ះោម្យួ (គោឺបត់គាា ម្និដាច)់ វៅោ អននារ្បចចយ័ ម្និមានចវនា ះ
វដាយលអវៅោ សម្ននារ្បចចយ័ បចចយ័២វនះព្បបហលគាា ម្និមានធម្ណ៌្ត
អាចម្ក្សរារាងំោន ចុតពិ្តូេបតបែសិនធិ គឺោអននារ្បចចយ័ វនេសញ្ញញ នសញ្ញញ
យតនៈោបចចយ័ែល់នវិរាធ ោអននារ្បចចយ័ គឺញុាងំផលចតិាឱយវក្សើតវ ើង
វៅក្សាុងនវិរាធ ម្និអាចមានធម្ណ៌្តរារាងំោនវ ើយ។  

- សហោតបិចចយ័ ោបចចយ័ញុាំងធម្ទ៌ាងំឡាយបែលវក្សើតរ្មួ្
ោម្យួឱយមានការ្វក្សើតវ ើងព្រម្គាា ែូចព្បទបីឱយបតអជុ្គភឺា។ឺ វបើខាួនម្និវក្សើត
វ ើង ធម្ែ៌ទទក្សវ៏ក្សើតវ ើងម្និោនបែរ្។ សហោតបិចចយ័ គនឺម្ខនធ៤ 
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ម្ហាភតូរ្បូ៤ គោឺបចចយ័ែល់គាា នងិគាា ។ ក្សាុងខណ្ៈបែសិនធិរ្បូនងិនម្
ោសហោតបិចចយ័ែល់គាា និងគាា ។ ម្ហាភូតរ្បូោសហោតបិចចយ័ែល់
ឧោទាយរ្បូ ចតិានងិវចតសិក្ស ហទយៈេតថុរ្បូោសហោតបិចចយ័ែល់អរ្បូ
ធម្ប៌តក្សាុងបែសិនធកិាលវទ ម្និបម្នវៅក្សាុងបបេតាិកាលវ ើយ។  

- អញ្ញម្ញ្ញបចចយ័ ោបចចយ័ឧបតថម្ោែល់ធម្ទ៌ាងំឡាយ ខណ្ៈ
បែលធម្ទ៌ាងំវនះក្សឧ៏បតថម្ោែល់ខាួនេញិបែរ្។  

- និសសយបចចយ័ ោបចចយ័បែលអាព្ស័យនឱំយវក្សើតវ ើងែូចោ
បផនែី ោទទីទលួេតថុវផសងៗឱយវក្សើតវ ើង។ នម្ខនធ៤ោនសិសយបចចយ័ទន
គាា នងិគាា ។ វៅវរលបែសិនធនិម្និងរ្បូោនិសសយបចចយ័ែល់គាា នងិគាា  
ចិតានងិវចតសិក្សោវែើម្។ 

- ឧបនិសសយបចចយ័ ធម្ប៌ែលវក្សើតម្ុនោបចចយ័ែល់ធម្ប៌ែល
វក្សើតវព្កាយ (អាីបែលោនវធាើោនគតិម្នុវានងឹនឱំយវធាើវព្កាយៗវទៀត ចតិាែងួ
ម្ុនរ្លតវ់ៅោឧបនិសសយបចចយ័ឱយចតិាែងួវព្កាយ កុ្សសលឬអកុ្សសលម្ុន
ោឧបនសិសយបចចយ័ែល់កុ្សសលឬអកុ្សសលវព្កាយ)។ វធាើយូរ្កាា យោ
ទមាា ប ់គទឺមាា បវ់នះវហើយក្សណំ្តវ់ាសន។  

- បុវរ្ោតបិចចយ័ អារ្ម្មណ៍្៦បែលវក្សើតម្នុម្និទានរ់្លតក់្សំរុង
ព្បព្រតឹាវិៅគាពំ្ទែល់ធម្ប៌ចចុបបនាោបវុរ្ោតិបចចយ័។  

- បចាេ ោតបិចចយ័ ធម្វ៌ក្សើតវព្កាយោបចចយ័ែល់ធម្វ៌ក្សើតម្នុ (ចតិា 
វចតសិក្សបែលវក្សើតវព្កាយោបចចយ័ព្ទព្ទងែ់ល់រ្បូបែលវក្សើតម្នុ)។  

- អាវសេនបចចយ័ ធម្វ៌ក្សើតម្នុនឱំយមានភារសាទ តជ់្នំញែល់
ធម្វ៌ក្សើតវព្កាយ វដាយការ្វសរវរ្ឿយៗ ោអាវសេនបចចយ័ (សមាធមិ្នុែបំូង
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លំោក្ស ែល់វព្កាយៗម្ក្សសាទ ត)់ កុ្សសលវក្សើតម្ុននកំ្សមាា ងំែល់កុ្សសលវក្សើត
វព្កាយ វដាយអាវសេនបចចយ័ អកុ្សសលក្សែូ៏ចគាា ។ 

- ក្សម្មបចចយ័ វធាើវដាយការ្រាោម្ទនចតិាវ ម្ ះោ ក្សម្មបចចយ័ 
កុ្សសល អកុ្សសល ោក្សម្មបចចយ័ែល់េោិក្សក្សខន័ធទាងំឡាយ វចតនោបចចយ័
ែល់ក្សម្មបចចយ័។  

- េោិក្សបចចយ័ ចតិា វចតសិក្សោេោិក្ស វ ម្ ះោេោិក្សបចចយ័ េោិក្ស
មានភេងគោវែើម្ េោិក្សក្សខន័ធ៤បែលម្និបម្នោរ្បូខនធ ោបចចយ័ែល់គាា នងិគាា
វដាយេោិក្សបចចយ័។  

- អាហារ្បចចយ័ អាហារ្មាន៤ ក្សេ ងឹាក រាហារ្ (ែុំោយ) 
ផសាហារ្ (នឱំយវក្សើតវេទន៣) េញិាណ្តហារ្ (អាហារ្គកឺារ្ែឹង) ម្វនស
វញ្ចតនហារ្ (អាហារ្គឺវចតន) ឧបតថម្ោែល់រ្បូកាយនងិនម្កាយ (ចតិា 
និង វចតសិក្ស) វ ម្ ះោ អាហារ្បចចយ័។  

- ឥស្រ្នទិយបចចយ័ បចចយ័ភាេៈោធញុំាំងឱយធម្ទ៌ាងំឡាយវធាើតាម្
ខាួន (ឥស្រ្នទយិ២២ោនែល់ឥស្រ្នទិយបចចយ័)។ 

- ជ្ានបចចយ័ បចចយ័នឱំយចូលវៅសម្ាងឹអារ្ម្មណ៍្ (អារ្ម្មណូ្ប
ណិ្ជ្ាន) សម្ាងឹលក្សខណ្ៈ (លក្សខណូ្បណិ្ជ្ាន) អងគជ្ានទាងំឡាយោ
បចចយ័ែល់ជ្ានបចចយ័។ 

- ម្គគបចចយ័ អងគម្គគមានអងគ៨ោផាូេនវំចញ ោម្គគបចចយ័។  
- សម្បយុតាបចចយ័ បចចយ័វក្សើតព្រម្គាា ែូចោចតិានិងវចតសិក្ស។ 

- នម្ក្សខន័ធ៤ ោសម្បយុតាបចចយ័ែល់គាា និងគាា ។  
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- េបិបយុតាបចចយ័ ភាេៈបែលបញក្សព្ោសចាក្សគាា វដាយអំណ្តច
ម្យួ ោនម្ម្យួ ោរ្បូម្យួ វៅោេបិបយុតាបចចយ័។ 

- អតថបិចចយ័ វក្សើតម្នុក្សាី វក្សើតព្រម្គាា ក្សាី បតក្សរុំងតាងំវៅម្និទាន់
រ្លតវ់ៅ វៅបចចុបបនាែូចគាា ោអតថបិចចយ័ (ក្សាុងឋតិខិណ្ៈ) នម្ក្សខន័ធ៤ោ
បចចយ័វដាយអតថបិចចយ័។ 

- នតថបិចចយ័ ចតិាវចតសិក្សរ្លតវ់ៅឱយឱកាសែល់ចិតាវចតសិក្ស
វក្សើតវព្កាយតាម្លំដាប ់វបើធម្ម៌្នុវៅមាន វាម្និមានឱកាសវក្សើតវ ើងវទ។  

- េគិតបចចយ័ ចតិាវចតសិក្សវក្សើតម្នុព្ោសវៅវហើយឧបការ្ៈែល់
ចិតាវចតសិក្សវក្សើតវព្កាយក្សាុងលំដាប ់ វបើម្និទានរ់្លតធ់ម្វ៌ក្សើតវព្កាយវក្សើត
វ ើងម្និោន។  

- អេគិតបចចយ័ នម្ក្សខន័ធ៤ោបចចយ័ែល់អេគិតបចចយ័គឱឺយតាងំវៅព្រម្
គាា សិន វបើេគិតបចចយ័ម្និទានវ់ក្សើតវ ើង (េគិត បព្បោព្ោសវៅ)។  

➢ (អតថបិចចយ័ តាងំនូេវព្ភះឧបតថម្ោវដាយបចចុបបនាធម្ ៌ ចំបណ្ក្សតាងំវៅ
វដាយវហតុោខាួនម្និទានរ់្លតវ់ៅ (គជឺ្ិតរ្លត)់ ោអេគិតិបចចយ័)។ នម្
ោបចចយ័ែល់នម្ នម្ោបចចយ័នម្នងិរ្បូ នម្ោបចចយ័ែល់រ្បូ រ្បូោ
បចចយ័ែល់នម្ នម្នងិរ្បូោបចចយ័ែល់នម្ នម្និងរ្បូោបចចយ័ែល់
នម្ នងិរ្បូ។  

➢ ក្សិចច១៤រ្បស់ចតិា បែសិនធកិ្សចិច-ភេងគក្សិចច-អាេជ្ជនក្សចិច-ទសសនៈក្សចិច-
សេនក្សចិច-ឃាយនក្សចិច-សាយនក្សចិច-ផុសសនក្សចិច-សម្បែចិេនក្សចិច-សនាីរ្
ណ្ក្សចិច-វវាែាេនក្សចិច-ជ្េនក្សចិច-តទាលម្ពណ្ក្សចិច-ចុតិក្សចិច។ ក្សាុងខណ្ៈបែិសនធិ
មានសម្ុដាា នរ្បូ៤គឺ ចិតាុជ្ជរ្បូ - ក្សម្មជ្ជរ្បូ - អាហារ្ជ្ជរ្បូ - ឧតុជ្ជរ្បូ។ ចតិា
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បែសិនធមិានឧវបកាខ នងិេោិក្ស បែលមានញាណ្សម្បយុតា (ព្បក្សបវដាយ
បញ្ញញ ) ញាណ្េបិបយុតា (ព្ោសចាក្សបញ្ញញ ) វបើែងឹោខាួនអតប់ញ្ញញ  ព្តូេ
រាោម្វែើម្បបីណ្ាុ ះបញ្ញញ ។  

❖ បរងិ្ចេទទទី៩ ក្ម្មដ្ឋា ននិង្ទទស 

• ភាេនររី្គឺ សម្ថភាេន នងិ េបិសសនភាេន  
 ក្សម្មដាា ន បព្បោ ទតីាងំទនការ្វធាើគបឺវំរញភាេនទាងំរីរ្វនះឯង។ ព្តូេ
វរ្ៀនយក្សក្សម្មដាា ន-វព្ជ្ើសទសីបាយ-កានយ់ក្សនិម្តិា សុទធបតព្តូេសិក្សារ្ហូត
ែល់គុណ្េវិសសវក្សើតវ ើង។ សម្ថគពឺ្គបសងកតន់េីរ្ណ្ៈ៥ឱយសាប ់ សម្ថ
មានបីោ៉ា ងគឺ ចិតាសម្ថ-អធិក្សរ្ណ្ៈសម្ថ-សរាសងាខ រ្សម្ថ។  
 +ចិតាសម្ថ គឺោនឯក្សគគតា (ភាេៈទនចតិាមានអារ្ម្មណ៍្បតម្យួ) គោឺន
ឧបចារ្ៈរ្ហូតែល់សមាបតា៨ិ។ 

 +អធិក្សរ្ណ្ៈសម្ថ ោេធិរី្ងំាបអ់ធកិ្សរ្បែលវក្សើតវៅក្សាុងសងឃឱយ ប់
វ ា្ ះគាា វហើយខចំវព្ម្ើនសមាធិ ែល់វរលចតិាសាបប់លងវ ា្ ះគាា វហើយ។  
 +សរាសងាខ រ្សម្ថ គពឺ្រះនភិា ន វព្ភះសងាខ រ្ទាងំអស់កាលវបើែល់
និភា នវហើយរ្បម្ងសាបរ់្ងំាប។់  

• េបិសសន 

វឃើញនូេធម្ទ៌ាងំរងួវដាយអាការ្ៈម្និវទៀង ោទុក្សខ ោអនតាា ។ 
េបិសសនោវ ម្ ះទនបញ្ញញ បែលវឃើញតាម្វសចក្សាីរតិ។  

• សម្ថក្សម្មដាា ន៤០  
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សម្ថក្សម្មដាា ន៤០មាន ក្សសិណ្១០-អាសុភ១០-អនុសសតិ១០-ព្រហម
េហិារ្៤ ឬអបបម្ញ្ញញ ៤-អាហាវរ្បែិកូ្សលសញ្ញញ ១-ចតុធ្លតុេេដាា ន១-
អរ្បូជ្ាន៤។  

• ចរ្តិ៦ 

រាគៈចរ្តិ-វទាសៈចរ្តិ-វមាហៈចរ្តិ-សទាធ ចរ្តិ-រុទធិចរ្តិ-េតិក្សកៈចរ្តិ។ 

• ភាេន៣ 

បរ្កិ្សម្មភាេន-ឧបចារ្ៈភាេន-អបបនភាេន។ 

• និម្តិា៣ 

បរ្កិ្សម្មនមិ្តិា-ឧគគហនិម្តិា-បែភិាគនមិ្តិា។ 

• ែួងក្សសិណ្ ឬម្ណ្ឌ លក្សសិណ្  
មានបឋេោីវែើម្ ជ្ានបែលមាននិម្តិា (ោបែភិាគនមិ្តិា) ោ
អារ្ម្មណ៍្ក្សាីវ ម្ ះោ ក្សសិណ្ វព្ភះោភាេៈបែលផាយវៅម្និមាន
បែនក្សំណ្ត។់ វៅក្សាុងក្សសិណ្១០ែូចគាា  ព្គានប់តខុសគាា វដាយេតថុក្ស
សិណ្។ 

• អាសុភៈ  
គឺសម្ាងឹសាក្សសរបែលវទើបនឹងសាា បថ់មីៗ ឬសាក្សសរបែលមាន
សភារវហើម្វោ៉ា ងោវែើម្។ 

• អនុសសត១ិ០ 

មានែូចោ៖ រុទាធ -ធមាម -សងា-សីោ-ចាគា-វទវា-ម្រ្ណ្ត-ឧបសមា-
កាយគតា-អានោ។ 
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• ព្រហមេហិារ្៤ ឬអបបម្ញ្ញ៤ 

មានែូចោ៖ វម្តាា -ក្សរ្ណុ្ត-ម្ុទតិា-ឧវបកាខ ។ 

• អាហារ្បែិកូ្សល  
វ ម្ ះោ សញ្ញញ ។ 

• ចតុធ្លតុេេដាា ន 

ក្សំណ្តធ់្លតុ៤ 

• អរ្បូជ្ាន៤ 

មានែូចោ៖ អាកាសានញ្ចយតនៈ-េញិាណ្-អាក្សញិ្ញច ញ-វនេសញ្ញញ ន
សញ្ញញ  

• ចរ្តិ ឬចរ្ោិ  
រាគៈចរ្ោិ ោរាគៈចរ្តិ…។ 

➢ ចរ្តិ ចូលចតិាចងោ់នោរាគៈចរ្តិ ចូលចតិាខងឹោវទាសៈ ចូលចិតា
រ្ញួរាេវងាងរាយមាយោវមាហៈ ចូលចតិាវធាើបុណ្យទានសទាធ វក្សើតងាយោ
សទាធ ចរ្តិ ចូលចិតាគិតរចិារ្ណ្តវរ្ឿងធំៗោរុទធចិរ្តិ នោិយវព្ចើនោងវធាើ 
វធាើបបរ្ោម្និវធាើ វព្ភះគិតវព្ចើនោេតិក្សកៈចរ្តិ។ (ម្នុសសមាា ក្សម់ានោយ ំ
ចរ្តិវព្ចើន)។ 

➢ ភាេន៣ សូព្តក្សាុងចិតា ែបែលៗវៅោ បរ្កិ្សម្មភាេន ភាេនបែលព្គប
សងកតន់ីេរ្ណ្ៈោនោឧបចារ្ៈភាេន (ជ្ិតអបបន) អបបនបព្បោ នងឹធងឹ
េវិសស ម្និផ្លា ស់បាូរ្អារ្ម្មណ៍្ ឬវក្សៀក្សោនជ្ាន។ សមាធិ គបឺណំ្ងយក្ស
ឧបចារ្ៈ និងអបបន។ 
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➢ និម្តិា៣ ក្សំរុងវម្ើលរ្បូភារឱយចាោំបរ្កិ្សម្មនិម្តិា ចាោំបក់្សាុងចតិា វបើក្ស
បភាក្សក្សវ៏ឃើញបទិបភាក្សក្សវ៏ឃើញោ ឧគគហនិម្តិា រ្បូភារចាចំាស់ទាងំវបើក្សបភាក្ស
ក្សវ៏ឃើញ បិទបភាក្សក្សវ៏ឃើញរព្ងកី្សរព្ងួម្ោនោបែភិាគនមិ្តិា (វ ម្ ះោ 
សងឃគឺវសមើគាា វដាយទែិាិនងិសីល)។  

➢ អាហារ្ ក្សេ ឹងាក រាហារ្នឱំយមានឱោ ផសាហារ្នឱំយវក្សើតវេទន៣ 
ម្វនសវញ្ចតនហារ្នឱំយមានបែសិនធកិ្សាុងភរ៣ េញិាណ្តហារ្នឱំយមាន
នម្រ្បូក្សាុងខណ្ៈបែិសនធិ (អាហារ្បព្បោនមំ្ក្ស នឱំយមាន)។ 

➢ អាហារ្បែិកូ្សលព្តេូរិចារ្ណ្តវដាយអាការ្ៈ១០ោ៉ា ង រោិក្សវដាយការ្
វធាើែំវណ្ើ រ្-រោិក្សបសាងរ្ក្ស-រោិក្សបរ្វិភាគ (ែូចោក្សំអតួវរលទភំរ្)-ទំភ
រ្វហើយផសវំដាយវសាះទកឹ្សមាត-់ែូចចាក្សចូ់លរ្វតា សអុយ-ម្និទានរ់្ោយែូច
ក្សំអតួ-រ្ោយវហើយជូ្រ្ផអូម្ែូចោម្ក្ស-វធាើវដាយទែព្ក្សខាក្ស-់ហូរ្វចញ-វដាយ
ការ្ព្បឡាក្សព់្ប ូស។  

➢ ចតុធ្លតុេេដាា ន បឋេ២ី០-អាវោ១២-វាវោ៦-វតវោ៤។ 

➢ ចវព្ម្ើនតាម្ចរ្តិ រាគៈចរ្តិចវព្ម្ើនអាសុភ១០នងិអាការ្ៈ៣២-ព្រហម
េហិារ្៤នងិេណ្ណ ៈក្សសិណ្សព្មាបវ់ទាសៈចរ្តិ-អានោសព្មាបវ់មាហៈ និង
េតិក្សកៈចរ្តិ-អនុសសត៦ិខ្ងវែើម្សព្មាបស់ទាធ ចរ្តិ-ម្រ្ណ្ត ឧបសមា-អាហា
វរ្-ចតុធ្លតុេេដាា នសព្មាបរុ់ទធិចរ្តិ។ ក្សម្មដាា នសល់រីវនះព្តូេព្គបច់រ្តិ (មាន
១០៖ បឋេ-ីអាវោ-វាវោ-វតវោឬម្ហាភតូ៤-អាកាស-អាវោក្សក្សសិណ្-
អរ្បូក្សម្មដាា ន៤)។ 

➢ ព្បវភទទនភាេន បរ្កិ្សម្មភាេនមានព្គបក់្សាុងក្សម្មដាា នទាងំអស់ ក្សម្មដាា ន
១០៖ អនុសសត៨ិខ្ងវែើម្-អាហាវរ្-ចតុធ្លតុោនព្តមឹ្ឧបចារ្ៈភាេន (ម្និ
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ោនអបបនវទ) ក្សម្មដាា ន៣០វផសងវទៀតោនអបបនភាេន។ ក្សសិណ្១០
និងអានោោនែល់ជ្ាន៥ អាសុភ១០ កាយគតាោនព្តមឹ្បឋម្ជ្ាន 
ព្រហមេហិារ្៣ខ្ងវែើម្ោនែល់ជ្ានទ៤ី ឧវបកាខ ោនែល់ជ្ានទ៥ី ក្សម្ម
ដាា ន៣៦ោរ្បូជ្ាន អរ្បូជ្ាន៤ោអរ្បូជ្ាន។ បរ្កិ្សម្មនមិ្តិា ឧគគហនមិ្តិា 
ោនព្គបក់្សម្មដាា ន ឯបែភិាគនិម្តិាោនក្សាុងក្សសិណ្-អាសុភ-វកាដាា សៈ នងិ
អានោនបតប៉ាុវណ្តណ ះ នមិ្តិាវនះវក្សើតក្សាុងម្វនទាា រ្ហាក្សែូ់ចោវៅនងឹបភាក្ស។  

➢ េសី៥ អាេជ្ជនេសី-សមាបជ្ជនេសី-អធដិាា នេសី-េដុាា នេសី-បចចវេក្សខណ្
េសី (ចូលសាទ តោ់េសីវទើបជ្ានទ២ីទី៣វក្សើតបនាបនទ ប)់។ ជ្នំញក្សាុងភារ្
នឹក្ស-ជ្នំញក្សាុងការ្ចូល-ជ្នំញក្សាុងការ្រ្ក្សាជ្ានទុក្ស-ជ្នំញក្សាុងការ្វចញ-
រិចារ្ណ្តអងគជ្ាន។  

➢ បរ្កិ្សម្មក្សាុងអាកាស (វបើក្សក្សសិណ្)→អាកាសានញ្ញយតនៈ→េញិាណ្
→អាក្សិញ្ញ→វនេ។ 

➢ អភញិ្ញញ ៥ ឥទធិេធិៈ (ការ្សបម្ាងឬទធ)ិ-ទិរាវសាត-ចតិាបរ្េោិជ -បុវរានវិា
សា-ទរិាចក្សខុ។ 

➢ េធិចីវព្ម្ើន លះបលិវភធ→ជ្រំ្ះចតុោេសុិទធសីិល (ឥស្រ្នទយិសំេរ្ៈ-អាជ្ីេ
ោរ្សុិទធ-ិបចចយ-ោតិវមាក្សខ-«ឬទធមិ្និោក្សងាល់រ្បស់សម្ថៈ បតោក្សងាល់
រ្បស់េបិសសន»)។ 

➢ អាចារ្យគួរ្វសរគប ់គួរ្ឱយព្សោញ់ (វព្ភះោអាក្សមានសីលលអ សព្ម្មួ្
កាយវាចាវរ្ៀបរ្យលអ) គួរ្វគារ្រ (មានសមាម ទិែាវិហើយព្បព្រតឹាតិាម្លអ) គរួ្
សរ្វសើរ្ (គរួ្ព្បកាសឱយអាក្សែទទែឹង) ឧសាហ៍ព្បវៅ (វភលរីសីលគុណ្ 
តិះវែៀលោបទុចចរ្តិញុាឱំយអាក្សែទទព្បព្រឹតាបិតព្បវោជ្ន)៍ អតធ់នវ់ៅក្សាុងការ្
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ទូនម ន (ម្និធុញព្ទានន់ងឹការ្ដាស់វតឿនរីអាក្សែទទ)វភលភក្សយវព្ៅ 
(ទាក្សទ់ងនឹងសុញ្ញញ តាជ្យួ ឱយអាក្សែទទវក្សើតបញ្ញញ ) ម្និែកឹ្សនកំ្សាុងវហតុម្និ
សម្គួរ្ (ម្និនវំៅរ្ក្សវសចក្សាេីនិស)។  

➢ វសនសនៈព្បក្សបវដាយអងគ៥គួរ្ោទកី្សបនាងបែបិតាធិម្ ៌ 
១. ម្និជ្តិវរក្ស ម្និឆ្ងា យវរក្ស 

២. ម្និមានសវម្ាងគឹក្សក្សងរ្រំងទាងំទថាទាងំយប ់

៣. ម្និមានវព្គាះោា ក្សវ់ដាយសតាសាហាេ 
៤. ងាយរ្ក្សអាហារ្ 
៥. មានសបបរុ្សវចះែឹងធម្េ៌និយ័។  
ព្រហមេហិារ្ធម្៤៌ រិចារ្ណ្តមានសតាោអារ្ម្មណ៍្ (វម្តាា -ក្សរ្ណុ្ត-
ម្ុទតិា-ឧវបកាខ ) ោក្សណ្តា ល។ វបើក្សក្សសិណ្ មាននយ័ោម្និនកឹ្សែល់ 
ែក្សចតិាវចញ។  

➢ អរ្បូជ្ាន៤ ភាេន៖ អនវនា  អាកាវសាៗ អននាំេញិាណំ្ វនះសាបវ់នះ
ព្បណិ្ត។ 

➢ វោក្សយិអភញិ្ញញ ៥ មានឥទធិេធិៈ…។ វព្កាយរីោនជ្ានទ៥ី ចូលជ្ាន
ក្សាុងក្សសិណ្ទាងំឡាយវដាយអនុវោម្ រ្ចួនឹក្សែល់អារ្ម្មណ៍្បែលខាួន
ព្ោោា  (បបងរ្បូ ោងំោត…់) «ការ្វព្បើឬទធគិឺវៅមានការ្ព្បបក្សក្សគាា  អែាក្សោ
និោយព្បឆ្ងងំគាា » វចញចាក្សជ្ានវហើយអធដិាា នោ សូម្ឱយអាតាម អញែឹង
ចិតាអាក្សវនះ ចូលជ្ានម្ាងវទៀតវចញវហើយនកឹ្សវទៀត ៣ ឬ ៤វារ្ៈក្សែ៏ងឹចតិា
អាក្សែទទោន វព្បើទិរាចក្សខុក្សែូ៏ចគាា ។ ែឹងខនធអនគត គសឺវព្ម្ចោនវដាយ
មានទរិាចក្សខុោម្នុ ការ្ែឹងចតិាោនព្តមឹ្៧ទថាម្នុនិង៧ទថាវព្កាយ។  
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❖ វិបសសនាក្ម្មដ្ឋា ន 

គឺវៅតាម្េសុិទធិ៧ មានែូចោ សីលេសុិទធិ-ចតិាេសុិទធិ (សមាធ)ិ-បញ្ញញ
េសុិទធិ (ទែិាិេសុិទធ-ិក្សងាខ េតិរ្ណ្-ម្គាគ ម្គគញ-បែបិទាញាណ្-ញាណ្ទសសនៈ
េសុិទធិ)។  

- លក្សខណ្ៈ៣ គឺអនចិចំ-ទុក្សខ-ំអនតាា  
- អនុបសសន៣ គឺ អនិចាច -ទុកាខ -អនតាា  
- េបិសសនញាណ្១០ គឺ សម្មសនញាណ្-នរិាទិាញាញ-ម្ុញ្ច ិតក្សម្យតា
ញាណ្-បែិសងាខ រ្ញាណ្-សងាខ រ្វុបកាខ ញាណ្-អនុវោម្ញាណ្។ 

- េវិមាក្សខ៣ គឺ អនមិ្តិាេវិមាក្សខ-អបបណិ្ហតិេវិមាក្សខ-សុញ្ញតេវិមាក្សខ។ 

- េវិមាក្សខម្ខុ៣ គអឺនមិ្តិាា នុបសសន-អបបណិ្ហតិានុបសសន-សុញ្ញញ តា
នុបសសន។  

• អធបិាយេសុិទធ ិ
េសុិទធិ មាននយ័ោ បរ្សុិទធព្ោសចាក្សតណ្តា  នងិទែិាិ។ មានលក្សខណ្ៈ

២ោ៉ា ងគ ឺបចចតាលក្សខណ្ៈ (លក្សខណ្ៈចំវភះខាួន) សាម្ញ្ញលក្សខណ្ៈ (គអឺនចិចំ
លក្សខណ្ៈវសមើគាា )។ លក្សខណិ្តទិចតុក្សៈ ១-លក្សខណ្ៈ គវឺផសងៗគាា  (សីល-
សមាធិ-បញ្ញញ ) -រ្ស ៖ សភាេៈធម្វ៌នះព្បចាសំភាេធម្វ៌នះ-បទដាា ន៖ វហតុ
ជ្ិតនឱំយធម្វ៌នះៗវក្សើតវ ើង-បចចុបបដាា ន៖ អាការ្ៈព្ោក្សែ។ 

• េបិសសនញាណ្១៦ ឬវសា សញាណ្ 

១. នម្រ្បូបរ្វិចេទទញាណ្៖ បចក្សនម្និងរ្បូ សតាបុគគលម្និមាន =ទែិាិ
េសុិទធ ិ
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២. បចចយបរ្គិគហញាណ្៖ វឃើញបចចយ័នម្នងិរ្បូ =ក្សងាខ រ្េតិរ្ណ្េសុិទធិ 
(អេោិជ -តណ្តា -ឧោទា-ក្សម្ម-អាហារ្ = បចចយ័រ្បូ, អរ្…ិ…ផសសៈបចចយ័នម្) 
៣. សម្មសនញាណ្៖ រិចារ្ណ្តក្សោបៈរ្បស់រ្បូែល់នូេភារវសមើគាា  
៤. ឧទយរាយញាណ្ 

៥. ភងគញាណ្ (រ្លតវ់ៅៗ) 
៦. ភយញាណ្ (ភយ័ខ្ា ច)  
៧. អាទនីេញាណ្ (វទាសសងាខ រ្)  
៨. និរាទិាញាណ្ (វនឿយណ្តយ) 
៩. ម្ុញ្ច ិតុក្សម្យតាញាណ្ (ព្ោោា នងឹរ្ចួផុត)  
១០. បែសិងាខ រ្ញាណ្ ញាណ្បែលព្បព្រតឹិាវៅវដាយអំណ្តចការ្
រិចារ្ណ្តវរ្ឿយៗោឧោយទនការ្រ្ចួផុត។ 

១១. សងាខ រ្វុបកាខ ញាណ្ ព្រវងើយក្សាុងសងាខ រ្ទាងំឡាយ 

១២. អនុវោម្ឬសចាច នុវោម្កិ្សញាណ្ ញាណ្បែលព្រម្តាម្សចចៈធម្ ៌

១៣.វគាព្តភូញាណ្ ោកាមាេចរ្ៈញាណ្បែលវក្សើតម្នុការ្វក្សើតវ ើងទន
ម្គគញាណ្ វធាើព្រះនភិា នោអារ្ម្មណ៍្ 

១៤.ម្គគញាណ្ សមាម ទិែាសិម្បយុតាោម្យួម្គគចិតា មានព្រះនិភា នោ
អារ្ម្មណ៍្បែលឱយសវព្ម្ចក្សចិចអរ្សិចចៈ៤ 

១៥. ផលញាណ្ ោញាណ្សម្បយុតាោម្យួអរ្យិផល 

១៦. បចចវេក្សខណ្ៈញាណ្ ោកាមាេចរ្ៈញាណ្បែលរិចារ្ណ្តម្គគ-ផល-
និភា ន បែលោនសវព្ម្ច។ ញាណ្១៤ខ្ងវែើម្ោវោក្សិយញាណ្ មានបត
ម្គគញាណ្នងិផលញាណ្២វទោវោកុ្សតារ្ញាណ្។ ញាណ្១២ខ្ងវែើម្ 
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(វេៀរ្បតវគាព្តភនូិងបចចវេក្សខណ្ញាណ្វចញ) គលឺះក្សិវលសោតទងគបហាន 
(លះោខណ្ៈ) លះវរលញាណ្វនះវក្សើតវ ើង ចំបណ្ក្សវគាព្តភមូ្និមាន
ក្សិចចក្សាុងការ្លះក្សវិលសវទ វព្ភះម្និមានទព្តល័ក្សខណ៍្ោអារ្ម្មណ៍្។ សូម្ប ី
មាននភិា នោអារ្ម្មណ៍្ បតម្និអាចលះោសម្ុវចេទបបហាន ឬបែបិសសទធិបប
ហានក្សម៏្និោន វព្ភះវៅោវោក្សិយញាណ្។ ម្គគញាណ្វទើបលះក្សិវលស
ោសម្ុវចេទបហាន ផលញាណ្លះោបែបិសសទធិបហាន (លះរ្ងំាបោ់ន) 
ចំបណ្ក្សបចចវេក្សខណ្ៈញាណ្ ព្តឹម្បតរចិារ្ណ្តនូេការ្សវព្ម្ចបតប៉ាវុណ្តណ ះ។  

• េវិមាក្សខ រ្ចួផុត (ទាល់បតម្គគចិតាវក្សើតោនលះក្សវិលសោន) 
• េវិមាក្សខម្ខុ ោញាណ្មានក្សមាា ងំព្បព្រតឹាិវៅោបត់គាា រ្ហូតសវព្ម្ច
អរ្យិម្គគ 

• សីលេសុិទធិ (ចតុោរ្សុិទធសីិល) ឥស្រ្នទិយសំេរ្សីល-បចចយោរ្សុិទធិ
សីល-អាជ្ិេោរ្សុិទធិសីល-ោតវិមាក្សខសំេរ្ៈសីល។ 

• ចិតាេសុិទធ ិ ោនែល់ឧបចារ្ៈសមាធ-ិអបបនសមាធិ (េសុិទធមិ្គគោ
សមាបតា៨ិ) 

• ទិែាេិសុិទធិ ក្សំណ្តន់ម្រ្បូបរ្វិចេទទញាណ្ 

• ក្សងាខ េតិរ្ណ្ៈេសុិទធ ិក្សណំ្តប់ចចយ័នម្រ្បូ (បចចយបរ្គិគហញាណ្)។ 

+អេោិជ -តណ្តា -ឧោទានក្សម្មោវហតុ អាហារ្ោបចចយ័រ្បស់រ្បូ 

+អេោិជ -តណ្តា -ឧោទានក្សម្មោវហតុ ផសសៈោបចចយ័រ្បស់នម្ 

ក្សំណ្តែ់ងឹោ នម្រ្បូវក្សើតរីបចចយ័ នម្រ្បូអតីត បចចុបបនា អនគត 
វក្សើតរីបចចយ័ វក្សើតរ្លតែូ់ចគាា  ម្និវទៀងោទុក្សខោអនតាា ែូវចាះ វទើបេបិសសនូ
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បក្សវិលសវក្សើតវហើយែងឹ ោេបិសសនូបក្សវិលសម្និបម្នោម្គគផល វទើបបនា
ក្សំណ្តែ់ងឹទព្តល័ក្សខណ៍្បនា ែូវចាះោម្គាគ ម្គគញាណ្ទសសនៈេសុិទធិ។  

• េបិសសនូបក្សិវលស១០ ឱភាស(រនា)ឺ- បីត(ិបឆអតោា ទនចតិាិ)- បសសទធិ 
(សាបច់តិា)- ធវិមាក្សខៈ(ការ្វជ្ឿស៊ប)់- បគគហៈ(វសចក្សារីាោម្)- សុខៈ 
ញាណ្ (បញ្ញញ )- ឧបដាា នៈ(ការ្តាងំមា)ំ- ឧវបកាខ (ោក្សណ្តា ល) និក្សនាិ(ការ្
វរញចតិា)។ 

• ម្គាគ ម្គគញាណ្ទសសនៈេសុិទធិ វឃើញចាស់នម្រ្បូវក្សើតរីបចចយ័ វក្សើត
រ្លតម់្និវទៀងោទុក្សខោអនតាា ។ 

• បែបិទាញាណ្ទសសនៈេសុិទធិ រចិារ្ណ្តវឃើញក្សាុងេបិសសនញាណ្៩ 
មានែូចោ៖ ឧទយរាយញាណ្-ភងគញាណ្-និរាទិាញាណ្-អទនីវានុបសស
នញាណ្- ភយតូបដាា នញាណ្- ម្ញុ្ច ិតុក្សម្យតាញាណ្- បែសិងាខ រ្ញាណ្ 
(រចិារ្ណ្តវរ្ឿយៗោបច់តិារិចារ្ណ្តបតធម្)៌-សងាខ រ្វុបកាខ ញាណ្-អនុវោម្
ញាណ្ (ឬសចាច នុវោម្កិ្សញាណ្)។  

• ញាណ្ទសសនៈេសុិទធិ េបិសសនចាស់កាា ក្សាុងម្វនទាា រាេជ្ជនៈ បរ្កិ្សម្ម-
ឧបចារ្ៈ-អនុវោម្ វៅោេដុាា នគាម្និិេបិសសន តរីវនះវគាព្តភូវក្សើតវ ើង
វតាងយក្សនិភា នោអារ្ម្មណ៍្ អរ្យិវគាព្តវក្សើតវ ើងវដាយអណំ្តចក្សណំ្ត់
ែឹងនូេទុក្សខលក្សខណ្ៈ លះនូេសម្ុទយសចចៈវធាើឱយោក្សច់ាស់នូេនវិរាធសចចៈ 
និងបនាចវព្ម្ើននូេម្គគសចចៈ ធ្លា ក្សចុ់ះកានភ់េងគ វទើបបចចវេក្សខណ្ៈញាណ្កាតផ់្លា
ចភ់េងគសទុះវ ើងតវៅវទៀត វទើបរចិារ្ណ្តម្គគ- ផល- នភិា ន- ក្សិវលសោន
លះ-ក្សិវលសម្និទានោ់នលះ (វៅសល់) ោញាណ្ទសសនៈេសុិទធិ។  
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➢ សីលេសុិទធ ិ វព្ភះបរ្សុិទធិចាក្សតណ្តា នងិទែិាិ បរ្សុិទធវដាយការ្
រិចារ្ណ្តបចចយ័៤។ 

➢ សមាធិ វ ម្ ះោចតិា វព្ភះមានអតថោគតិ គសឺម្ាងឹអារ្ម្មណ៍្ វព្ភះោ
បរ្សុិទធិ វព្ភះជ្ំរ្ះចតិាចាក្សនីេរ្ណ្ៈ៥ ចាក្សតណ្តា នងិទែិាិព្បព្រតឹាិវៅវែើម្បពី្រះ
និភា ន។ ខណិ្ក្សសមាធិ ោរ្បស់េបិសសនោនកិ្ស វេៀរ្ខណិ្ក្សសមាធវិហើយ
េបិសសនវក្សើតវ ើងម្និោន។  

➢ ទិែធេិសុិទធ ិ វោក្សវនះមានព្តមឹ្បតនម្និងរ្បូ រ្បូោតមួ្និែឹង មានការ្
បបក្សធ្លា យោលក្សខណ្ៈ នម្ោតែួឹងមានការ្បវងាអ នវៅកានអ់ារ្ម្មណ៍្ោ
លក្សខណ្ៈម្និមានអតាា វ ើយ។ 

➢ ក្សងាខ េតិរ្ណ្ៈេសុិទធ ិ ក្សំណ្តែ់ឹងបចចយ័នម្រ្បូក្សាុងវរលបែិសនធខិណ្ៈ
នម្រ្បូវក្សើតវ ើងវដាយអណំ្តចវហតុ គឺអេោិជ -តណ្តា -ឧោទាន-ក្សម្ម-រ្បូវក្សើត
វដាយក្សម្ម- ចតិា- ឧតុ- អាហារ្- នម្វក្សើតវ ើងវដាយវហតុោកុ្សសល អកុ្សស
ល។ ក្សងាខ េតិរ្ណ្ៈឆាងផុតវសចក្សាសីងសយ័ក្សាុងអតតី (ោតមិ្នុវក្សើតោអាី?) 
អនគត (វក្សើតោអាវីទៀតវៅហា៎?) បរ្សុិទធវិព្ភះវឃើញនម្រ្បូវក្សើតរីបចចយ័
វៅោ បចចយបរ្គិគហញាណ្។  

➢ ម្គាគ ម្គគញាណ្ទសសនៈេសុិទធិ ព្ោរ្រានយ័គមឺានខនធ៥-ទាា រ្៥-អារ្ម្មណ៍្
៦ នម្រ្បូោរ្បស់គួរ្ខ្ា ច វព្ភះវក្សើតរ្លត ់ បវងកើតបតភយ័ឥតសារ្ៈម្និមាន
ខាឹម្រចិារ្ណ្តទព្តល័ក្សខណ៍្វដាយសម្មសនញាណ្ (វសមើភារគាា ) រ្បូម្និវទៀង
គឺោទុក្សខោអនតាា -វេទន….សញ្ញញ ….សងាខ រ្……..េញិាណ្ ម្និវទៀងោទុក្សខោ
អនតាា ។ រិចារ្ណ្តអេោិជ រ្លតវ់ទើបតណ្តា រ្លត ់ឧោទានរ្លត ់ក្សម្មរ្លត…់.។ 
និងបែចិចសម្បុាទ នឱំយេបិសសនូបក្សិវលសវក្សើតវ ើង រចិារ្ណ្តវឃើញ
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េបិសសនូម្និបម្នោម្គគវទ វាោទតីាងំទិែាមិានះ តណ្តា  េបិសសនញាណ្ ក្ស៏
ព្បព្រតឹាវិៅតាម្េថិផុីតចាក្សេបិសសនូបក្សិវលស។ 

➢ បែបិទាញាណ្ទសសនៈេសុិទធិ បនាចវព្ម្ើនេបិសសនញាណ្៩៖ ឧទយ
រាយញាណ្- អាទនីវានុបសសនញាណ្- ភយញាណ្- និរាទិាញាណ្- ម្ញុ្ច ិ
តុក្សម្យតាញាណ្- បែសិងាខ រ្ញាណ្- សងាខ រ្វុបកាខ ញាណ្- អនុវោម្ញាណ្ 
ឬសចាច នុវោម្កិ្សញាណ្ (ព្រម្តាម្សចចៈ) អនុវោម្ចវំភះវភធបិក្សខយិធម្៌
៣៧ បែបិទា វនះចាស់កាា វទើបសវព្ម្ចនូេ៖ 

+ញាណ្ទសសនៈេសុិទធិ មាននិភា នោអារ្ម្មណ៍្ោអរ្យិវគាព្ត។ ម្គគ៤ 
សចចៈ៤ វឃើញោ៉ា ងព្បចក្សស។ 

➢ សងាខ រ្វុបកាខ ញាណ្ ព្បព្រតឹាិវៅតោបគ់ាា រ្ហូតគឺោភារចាស់កាា ទន
េបិសសន ោក្សរូំលទនេបិសសន ព្រវងើយក្សវនាើយក្សាុងសងាខ រ្អស់មានការ្
ព្សោញ់ សអប ់វធាើឱយោក្សច់ាស់នូេនិវរាធ វធាើឱយោក្សច់ាស់នូេព្រះនិភា ន ម្គគ
ទាងំ៨វក្សើតព្រម្គាា  បលងរ្លត ់អរ្យិសចចៈ៤វក្សើតោបប់លងរ្លត។់  

➢ សីលេសុិទធិ ចតិាេសុិទធិ ោឬសគល់ទនេសុិទធ៧ិ (ម្និបម្នវៅចាបោ់ា ក្ស់
បញ្ញញ ោរ្ចួខាួនវទ គឺព្តមឹ្បតវចះោា ក្សព់្ទសឹាីបតប៉ាវុណ្តណ ះ)។  

➢ បចចវេក្សខណ្ញាណ្ កាលរ្ចួផុតក្សោ៏នែឹងោរ្ចួផុត អាតាម អញោនអា
និសងឃវ ម្ ះវនះវហើយ រ្បម្ងរិចារ្ណ្តរីព្រះនិភា ន វធាើឱយោក្សច់ាស់
ក្សិវលសវ ម្ ះវនះវហើយ អាតាម អញោនលះវហើយ ក្សិវលសវ ម្ ះវនះវៅ
វ ើយ អរ្យិបគុគលខាះរិចារ្ណ្ត ខាះម្និរចិារ្ណ្តវទតាម្វហតុ 
អធាព្ស័យ។ 
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➢ អនមិ្តិាា នុបសសន លះនចិចសញ្ញញ  អបបណិ្ហតិានុបសសនលះនូេសុខ
សញ្ញញ  សុញ្ញញ តានុបសសនលះអតាា សញ្ញញ ។ ទព្តល័ក្សខណ៍្លះេបិោា ស(វសច
ក្សាីយល់វឃើញខុស) ៣ោ៉ា ង។  

➢ វសាតា បលងវៅកានអ់ោយភមូ្ ិលះសីលរាតា-សកាក យទិែា-ិេចិកិ្សចិាេ -
សក្សទា ព្សាលវសាើងរាគៈ វទាសៈ វមាហៈ (ម្ក្សកានវ់ោក្សវនះម្ាងវទៀត) អា
នគា (ម្និព្ត បម់្ក្សេញិវទ) លះកាម្រាគៈនិងរាោទ នងិអរ្ហនា។  

➢ សមាបតា ិ ផលសមាបតាិ ោសាធ្លរ្ណ្ៈែល់អរ្យិបគុគលព្គបរ់កួ្សបត
និវរាធសព្មាបអ់ានគាម្ ីនងិអរ្ហនា (ចូលរបីឋម្ជ្ានតាម្លំដាប)់ វចញ
វហើយចវព្ម្ើនេបិសសនរចិារ្ណ្តសងាខ រ្ទាងំឡាយវក្សើតរ្លត។់  

• ផលសមាបតាិ ោសាធ្លរ្ណ្ៈែល់អរ្យិបគុគលទាងំ៤រួក្ស (ចូលផល
សមាបតាតិាម្ផលរ្បស់ខាួន (តាម្វសាតា-សក្សទា…) វសាតាចូលវសាតាបតាិ
ផលសមាបតាិ ម្និអាចចូលសក្សទាបែលខាួនម្និទានោ់នសវព្ម្ចវទ សក្ស
ទា អានគាែូចគាា ។ អរ្យិបគុគលោា ក្សខ់ពស់ម្និអាចចូលោា ក្សទ់ាបេញិោនវទ 
ចូលផលសមាបតាគិឺចវព្ម្ើនេបិសសនតាងំរឧីទយរាយញាណ្វ ើងវៅ។ 
ចូលក្សាុងបណំ្ងវៅោសុខក្សាុងបចចុបបនាវដាយអរ្យិេហិារ្ធម្វ៌នះប៉ាុវណ្តណ ះ 
ម្និបម្នចវព្ម្ើនេបិសសនវែើម្បកីារ្វក្សើតវ ើងទនម្គគវ ើយ។ (កាម្រាគៈោស
ព្តេូរ្បស់និវរាធ)  ម្ុនចូលនវិរាធវធាើអធិដាា ន៤ោ៉ា ងគឺ៖ 

១. អធិដាា នបរ្កិាខ រ្ រ្បស់វៅោបខ់ាួនម្និឱយក្សំវរ្ ើក្ស ម្និឱយេនិស 

២. វបើសងឃ ព្តេូវៅរ្ក្ស ព្តូេែងឹខាួនវចញចាក្សរ្ហ័ស 

៣. វបើព្រះរុទធព្តាស់ វៅសូម្វចញចាក្សឆ្ងបរ់្ហ័ស 

៤. វម្ើលអាយុសងាខ រ្ វបើវៅវលើស៧ទថាោនចូល។ 
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និវរាធ គរឺ្លតវ់េទននងិសញ្ញញ   វរលវចញ គឺចតិាវក្សើតវ ើង ចូល
និវរាធោនវដាយអានុភារ២គឺ សម្ថ នងិ េបិសសន។ សម្ថ គសឺមាបតា៨ិ 
ក្សមាា ងំេបិសសនគ ឺេបិសសនញាណ្ (ចិតារ្លតម់្និវក្សើតអស់៧ទថា) ។

ក្ស. ទិែាេិសុិទធិ សវព្ម្ចោននម្រ្បូបរ្វិចេទទញាណ្ ក្សំណ្តែ់ងឹនូេទុក្សខ
សចចៈ លះសកាក យទែិាិ។

ខ. ក្សងាខ េតិរ្ណ្េសុិទធ ិ សវព្ម្ចវដាយបចចយបរ្គិគហញាណ្ ក្សំណ្ត់
ែឹងសម្ុទយសចចៈ លះេចិកិ្សចិាេ  នងិឧវចេទទទែិាិ។

គ. ម្គាគ ម្គគញាណ្ទសសនៈេសុិទធិ សវព្ម្ចវដាយសម្មសនញាណ្ 
(ក្សោបៈសម្មសនញាណ្) បែលមានក្សំោំង នងិ ឧទយរាយញាណ្ ឆាងរ្ចួ
េបិសសនូបក្សិវលស ក្សំណ្តែ់ងឹម្គគសចចៈ លះសីលរាតាបរាមាសៈ នងិអក្សរិ្យិ
ទិែាិ (ទែិាិ បែវិសធ វហតុនងិផល)។
ឃ. បែបិទាញាណ្ទសសនៈេសុិទធិ សវព្ម្ចវដាយរលេេបិសសនរាប់

ចាបរ់ឧីទយរាយញាណ្រ្ហូតែល់អនុវោម្ញាណ្ (េបិសសន៩) ក្សណំ្ត់
ែឹងនវិរាធសចចៈលះនូេសសសតទែិាោិវែើម្។ 
ង. ញាណ្ទសសនៈេសុិទធិ សវព្ម្ចែល់ម្គគញាណ្៤ បែលមាន 

វសាតាបតាិម្គគោវែើម្ ក្សណំ្តែ់ងឹវធាើក្សចិចក្សាុងអរ្យិសចចៈ៤ព្រម្គាា  លះរកួ្ស
អកុ្សសលធម្ត៌ាម្លំដាបទ់នម្គគ។



   

 

រាយនម្ព្ុេធបរសិេ័ចូែរមួ្កនងុការវបាេះព្មុ្ពវសៀេវៅ 
1. ជោក្ ំទាវ Som Kapho    50 ែុោា   
2. ឧបា ិកា ប ក្ ់ ុភាេ    100 ែុោា    
3. ចន ់គង ់       15 ែុោា   
4. ឧបា ិកា  ុង ចនណ់ាក្ ់   50 ែុោា    
5. ជោក្ ជមធាវ ីចន ់មាប ុ់ខា   50 ែុោា    
6. ឧបា ិកា Tho Wong  ( េ ែឋអាជម កិ្) 20 ែុោា   
7. ឧបា ិកា ឌ្ី  ំជអ្ឿន ម្រេមទាងំជៅ យ   ុខ្វ លក្ខណ៍ 50 ែុោា   
8. ឧបា ិកា Sram Kong     10 មុនឺជ ៀល 
9. ឧបា ិកា Huy Somethy   10 ែុោា   
10. ជោក្ គឹម េុធម ិ និង ភ យិា    20 ែុោា    
11. អ្នក្ម្រ ី ហាក្ ់ ុធារា  និងសាវ ម ី  20 ែុោា   
12. ជោក្ ម្រ  ់  មផ ស និងភ យិា   10 ែុោា   
13. Kimlonn Houy     10 មុនឺជ ៀល 

 






