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េសៀវេ�េនះ ��ន់ែត� េសៀវេ�សេង�ប ៃនគម�ី�ពះអភិធម�សង�ណី ។  

េសចក�ីែថ�ងអំណរគណុ 
 

ខ �ុមំា� ស់សូមនមស្សករនវូ ្រពះពុទ � ្រពះធម៌ ្រពះសង្ឃ េដយេសចក�្ីរជះថា�  

នងិេដយេសចក�េីគារព យ៉ាងៃ្រកែលង ។ 

ខ �ុមំា� ស់សូមអរ្រពះគុណ នងិអរគុណ ចេំពះេលកអ�កែដលមានគុណ ក�ុង 

ករជួយខ �ុមំា� ស់ ឱ្យបានយល់ ក�ុង្រពះពុទ �សសនា នងិក�ុងករសិក្សោ្រពះធម៌ 

 ១- ឧបាសក ឈឹម គងេ់សង (ឱពុក)  នងិឧបាសិក បូវ វ ី(មា� យ) 

 ២- ឧបាសក ឡាង សុភ្័រក (បង្រប�ស) ២០០៩ (ប��ូ ល MP3) 

 ៣- ្រពះភកិ �ុ សន សុជា     ២០០៩ (តម MP3) 

 ៤- អគ�បណ�ិ ត បុ៊ត សវង្ស   ២០១០ (តម MP3) 

 ៥- ្រពះភកិ �ុ ឆុ ំសេវឿន (សឹក)  ២០១០ (េដយផា� ល់) 

 ៦- ្រពះភកិ �ុ នវូ បូរ៉    ២០១៥ (តម SKYPE) 

 ៧- ្រពះភកិ �ុ យ៉ុន យុ ី   ២០១៥ (PALTALK, SKYPE, TEAM) 

 ៨- ស�ស� ចរ្យ ទចូ សុវណ�មុន � ី  ២០១៧ (តម SKYPE) 

 ៩- ្រពះភកិ �ុ សុខ ធាវ ី   ២០២០ (តម TEAM ) 

  ១០-  ស�ស� ចរ្យ មហ វណ�រត័ �  ២០២១ (តម LINE ) 

  ១១-  អ�ក្រគ� េបា ៉សុមា៉លី    ២០២១ (តម FACEBOOK ) 
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�មអ�កេ�ក��ងបន�ប់ ព�ិក��ពះអភិធម�  

េ���ះ GROUP �មរយៈកម�វិធី SKYPE 
ែដល�នឧប�រក��ង ែផ�កធម��ន 

�ន�រជួយ�តួតពិនិត� និងែកស�មួល 
 

  ១- ឧ�សិ� េលៀវ គឹមវួច 

  ២- ឧ�សិ� ឃឹម � 

  ៣- ឧ�សិ� សួស �សបូី 

  ៤-  ឧ�សិ� ពិ��រ� ��ន់ 

  ៥- ឧ�សិ� ���យ គន��លី 

  ៦-  ឧ�សិ� សូ នី 

  ៧- ឧ�សិ� បទុម រត�ន៍ 

  ៨- ឧ�សិ�  ដុម បុ៊នេរឿន 

  ៩- ឧ�សិ� ថូ ពុ�រ� 

  ១០- ឧ�សិ� ហុ៊ល ��រ�ែដត 

   ១១- ឧ�សក បូ៉ បុន�ី 

   ១២- ឧ�សិ� ស ំរតនៈ 

   ១៣-ឧ�សិ� �យ សុគីម 

   ១៤- ឧ�សិ� មុន�ី ផល 

   ១៥- ឧ�សិ� �ន់ លក�� 

   ១៦- ឧ�សិ� េម៉ង �
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�តិ�ធម ៌ ទំព័រ 
តិក�តិ�២២ �លសីុទ�  ១ 
អភិធម�ទុក�តិ�១០០ �លីសទុ�   ២ 
សុត�ន�ិកទកុ�ត�ិ៤២ �លសីុទ� ៦ 
�រែចកអង�ធម ៌ៃន ខន�៥ ៩ 
�រែចកអង�ធម ៌ៃន �យតនៈ១២ ១០ 
�រែចកអង�ធម ៌ៃន �ត១ុ៨ ១១ 
�រែចកអង�ធម ៌ៃន សច�ៈ៤ ១២ 
អធិប��យធម�សង�ណបិករណ ៍ ១៣ 

តិក�តិ�២២  
១. កុសលត�កិ ១៤ 
២. េវទ�តិក ១៤ 
៣. វ��កត�កិ ១៥ 
៤. ឧ�ទិន�ត�កិ ១៥ 
៥. សង�ិលិដ�ត�កិ ១៦ 
៦. សវ�តក�ត�កិ ១៦ 
៧. បីតតិ�កិ ១៦ 
៨. ទស��នត�កិ ១៧ 
៩. ទស��នេហតតុ�កិ   ១៧ 
១០. �ចយ�មតិ�កិ ១៨ 
១១. េសក�ត�កិ ១៨ 
១២. បរ�ត�ត�កិ ១៩ 
១៣. បរ���រម�ណត�កិ ១៩ 
១៤. ហីនត�កិ ២០ 
១៥. មិច�ត�ត�កិ ២០ 
១៦. ម��រម�ណត�កិ ២១ 
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១៧. ឧប��ន�ត�កិ ២២ 

១៨. អតីតត�កិ ២២ 

១៩. អតី�រម�ណត�កិ ២២ 

២០. អជ��ត�ត�កិ ២៣ 

២១. អជ����រម�ណត�កិ ២៣ 

២២. សនិទស��នត�កិ ២៤ 

អភិធម�ទកុ�តិ�១០០  

១. េហតុេ�ច�ក ២៥ 

១. េហតុទុក ២៦ 

២. សេហតុកទកុ ២៦ 

៣. េហតុសម��យុត�ទកុ      ២៦ 

៤. េហតុសេហតុកទុក  ២៧ 

៥. េហតុេហតសុម��យតុ�ទុក ២៨ 

៦. នេហតុសេហតុកទកុ ២៨ 

២- ចឡូន�រទុក ២៨ 

១. សប��ច�យទកុ ២៩ 

២. សង�តទុក ២៩ 

៣. សនិទស��នទុក ២៩ 

៤. សប��ដិឃទកុ ២៩ 

៥. រូបីទកុ ៣០ 

៦. េ�កិយទកុ ៣០ 

៧. េកនចវិ�េ��យ��ទុក ៣០ 

៣- �សវេ�ច�ក ៣២ 

១. �សវទុក ៣២ 

២. �សវទុក ៣២ 
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៣. �សវសម��យុត�ទកុ ៣២ 

៤. �សវ�សវទុក ៣៣ 

៥. �សវ�សវសម��យុត�ទុក ៣៣ 

៦. �សវវ�ប��យុត��សវទុក ៣៣ 

៤- សេ��ជនេ�ច�ក ៣៤ 

១. សេ��ជនទុក ៣៤ 

២. សេ��ជនយិទុក ៣៤ 

 ៣. សេ��ជនសម��យតុ�ទុក  ៣៤ 

៤. សេ��ជនសេ��ជនិយទុក ៣៥ 

៥. សេ��ជនសេ��ជនសម��យុត�ទុក ៣៥ 

៦. សេ��ជនវ�ប��យុត�សេ��ជនយិទុក ៣៥ 

៥- គន�េ�ច�ក ៣៦ 

១. គន�ទុក ៣៦ 

២. គន�នយិទុក ៣៦ 

៣. គន�សម��យុត�ទុក ៣៦ 

៤. គន�គន�និយទុក ៣៧ 

៥. គន�គន�សម��យុត�ទកុ ៣៧ 

៦. គន�វ�ប��យុត�គន�នយិទុក ៣៧ 

៦- ឱឃេ�ច�ក ៣៨ 

១. ឱឃទុក ៣៨ 

២. ឱឃនិយទុក ៣៨ 

៣. ឱឃសម��យុត�ទុក ៣៩ 

៤. ឱឃឱឃនយិទុក ៣៩ 

៥. ឱឃឱឃសម��យុត�ទុក ៣៩ 

៦. ឱឃវ�ប��យតុ�ឱឃនយិទុក ៣៩ 
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៧- េ�គេ�ច�ក ៤០ 

១. េ�គទុក ៤០ 

២. េ�គនិយទកុ ៤០ 

៣. េ�គសម��យុត�ទកុ ៤១ 

៤. េ�គេ�គនិយទកុ ៤១ 

 ៥. េ�គេ�គសម��យុត�ទុក  ៤១ 

៦. េ�គវ�ប��យុត�េ�គនិយទុក ៤១ 

៨- នវីរណេ�ច�ក ៤២ 

១.  នីវរណទុក ៤២ 

២. នីវរណិយទកុ ៤៣ 

៣. នីវរណសម��យុត�ទកុ ៤៣ 

៤.  នីវរណនីវរណិយទុក ៤៣ 

៥.  នីវរណនីវរណសម��យតុ�ទុក ៤៣ 

៦.  នីវរណវ�ប��យុត�នីវរណយិទុក ៤៤ 

៩- ប��សេ�ច�ក ៤៤ 

១. ប��សទកុ ៤៤ 

២. ប�មដ�ទុក ៤៤ 

៣. ប��សសម��យតុ�ទុក ៤៥ 

៤. ប��សប�មដ�ទកុ ៤៥ 

៥. ប��សវ�ប��យុត�ប�មដ�ទុក ៤៥ 

១០- មហន�រទកុ ៤៦ 

១. �រម�ណទកុ ៤៦ 

២. ចិត�ទកុ ៤៦ 

៣. េចតសិកទកុ ៤៧ 

៤. ចិត�សម��យតុ�ទុក ៤៧ 
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៥. ចិត�សំសដ�ទុក ៤៧ 

៦. ចិត�សមុ��នទុក ៤៧ 

៧. ចិត�សហភូទកុ ៤៧ 

៨. ចិ��នុបរ�វត�ទិុក ៤៨ 

៩. ចិត�សំសដ�សមុ��នទុក ៤៨ 

១០. ចិត�សសំដ�សម�ុ�នសហភូទុក ៤៨ 

 ១១. ចិត�សសំដ�សម�ុ��នុបរ�វត�ិទុក  ៤៨ 

១២. អជ��ត�កិទុក ៤៩ 

១៣. ឧ��ទុក ៤៩ 

១៤. ឧ�ទនិ�ទុក ៤៩ 

១១- ឧ��នេ�ច�ក ៤៩ 

១. ឧ��នទកុ ៥០ 

២. ឧ��និយទុក ៥០ 

៣. ឧ��នសម��យតុ�ទុក ៥០ 

៤. ឧ��នឧ��នយិទុក ៥០ 

៥. ឧ��នឧ��នសម��យុត�ទុក ៥១ 

៦. ឧ��នវ�ប��យុត�ឧ��និយទុក ៥១ 

១២- កិេលសេ�ច�ក  ៥១ 

១. កិេលសទុក ៥២ 

២. សង�ិេលសិកទុក ៥២ 

៣. សង�ិលិដ�ទកុ ៥២ 

៤. កិេលសសម��យុត�ទុក ៥៣ 

៥. កិេលសសង�ិេលសកិទុក ៥៣ 

 ៦. កិេលសសង�ិលិដ�ទកុ ៥៣ 

៧. កិេលសកិេលសសម��យុត�ទុក ៥៣ 

៨. កិេលសវ�ប��យុត�សង�ិេលសិកទុក ៥៣ 
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១៣- បដិ�ិទុក ៥៤ 

១. ទស��េននប�តព�ទុក ៥៤ 

២. �វ�យប�តព�ទុក ៥៥ 

៣. ទស��េននប�តព�េហតុកទុក ៥៥ 

៤. �វ�យប�តព�េហតុកទុក ៥៦ 

៥. សវ�តក�ទុក ៥៦ 

៦. សវ��រទុក ៥៦ 

៧. សប��តីិកទុក ៥៧ 

៨. បីតសិហគតទុក ៥៧ 

៩. សុខសហគតទុក ៥៧ 

១០. ឧេប��សហគតទុក ៥៧ 

១១. ��វចរទុក ៥៨ 

១២. រូ�វចរទុក ៥៨ 

១៣. អរូ�វចរទុក ៥៨ 

១៤. បរ��បន�ទុក ៥៨ 

១៥. និយ��និកទុក ៥៨ 

១៦. និយតទុក ៥៩ 

១៧. សឧត�រទុក ៥៩ 

១៨. សរណទុក ៥៩ 

សុត�ន�កិទកុ�ត�ិ៤២  

១. វ����គីទុក ៦០ 

២. វ�ជ��បមទុក ៦១ 

៣. �លទុក ៦១ 

៤. កណ�ទុក ៦១ 

៥. តបនីយទុក ៦២ 

៦. អធិវចនទុក ៦២ 
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៧. និរុត�ិទកុ ៦២ 

៨. ប��ត�ិទុក ៦២ 

៩. �មរូបទុក ៦២ 

១០. អវ���ទុក ៦២ 

១១. ភវទិដ�ទិុក ៦៣ 

១២. សស��តទិដ�ទិុក ៦៣ 

១៣. អន��ទិដ�ិទុក ៦៣ 

១៤. បុព���នុទិដ�ិទកុ ៦៣ 

១៥. អហិរ�កទុក ៦៤ 

១៦. ហិរ�ទកុ ៦៤ 

១៧. េ�វចស���ទុក ៦៤ 

១៨. េ�វចស���ទុក ៦៤ 

១៩. �បត�កិុសល�ទុក ៦៥ 

២០. ស�បត�ិកុសល�ទុក ៦៥ 

២១. �តុកសុល�ទកុ ៦៦ 

២២. �យតនកុសល�ទុក ៦៦ 

២៣. �នកសុល�ទកុ ៦៦ 

២៤. អជ�វទកុ ៦៧ 

២៥. ខន�ិទុក ៦៧ 

២៦. �ខល��ទុក ៦៧ 

២៧. ឥ�ន�ិេយសុអគុត���រ�ទុក ៦៨ 

២៨. ឥ�ន�ិេយសុគុត�រ��រ�ទុក ៦៨ 

២៩. មុដ�ស��ច�ទុក ៦៨ 

៣០. សតសិម��ជ��ទកុ ៦៨ 

៣១. បដសិ��នពលទកុ ៦៩ 

៣២. សមថវ�បស���ទុក ៦៩ 



 ញ  

 

៣៣. សមថនិមតិ�ទុក ៦៩ 

៣៤. ប��ហទុក ៦៩ 

៣៥. សីលវ�បត�ិទកុ ៧០ 

៣៦. សីលសម���ទុក ៧០ 

៣៧. សីលវ�សុទ�ិទុក ៧០ 

៣៨. ទិដ�ិវ�សុទ�េិ�បនទុក ៧០ 

៣៩. សេង�ជនិយ��នទុក ៧១ 

៤០. អសន��ដ�ិ�កសុល�ទុក ៧១ 

៤១. វ���ទកុ ៧១ 

៤២. ខេយ�ណទកុ ៧២ 

��ង តិក�តិ�២២  ៧៣ 

��ង អភិធម�ទុក�ត�ិ១០០ ៨០ 

��ង េហតុេ�ច�ក ៨០ 

��ង ចូឡន�រទុក ៨១ 

��ង �សវេ�ច�ក ៨២ 

��ង សេ��ជនេ�ច�ក ៨៣ 

��ង គន�េ�ច�ក ៨៤ 

��ង ឱឃេ�ច�ក ៨៥ 

��ង េ�គេ�ច�ក ៨៦ 

��ង នីវរណេ�ច�ក ៨៧ 

��ង ប��សេ�ច�ក ៨៨ 

��ង មហន�រទុក ៨៩ 

��ង ឧ��នេ�ច�ក ៩០ 

��ង កិេលសេ�ច�ក ៩២ 

��ង បិដ�ិទុក ៩៣ 

��ង សុត�ន�កិទុក�តិ�៤២ ៩៧ 



តិកមាតិកា២២ ១ បាលីសុទ�   

 

 

តិក�តិ�២២ �លីសុទ� 
១-  កុស� ធ��, អកុស� ធ��, អព��ក� ធ��  

២-  សុ�យ េវទ�យ សម��យុ�� ធ��, ទុ��យ េវទ�យ សម��យុ�� ធ��, 

 អទុក�មសុ�យ េវទ�យ សម��យុ�� ធ�� 

៣-  វ��� ធ��, វ��កធម� ធ��, េនវវ��កនវ��កធម� ធ�� 

៤-  ឧ�ទិន����និ� ធ��, អនុ�ទិន����និ� ធ��, អនុ�ទិ��នុ��និ� ធ�� 

៥-  សង�ិលិដ�សង�ិេលសិ� ធ��, អសង�ិលិដ�សង�ិេលស�ិ ធ��, អសង�ិលិ��សង�ិេលសិ� ធ�� 

៦-  សវ�តក�សវ��� ធ��, អវ�តក�វ��រម�� ធ��, អវ�ត��វ��� ធ�� 

៧-  បីតិសហគ� ធ��, សុខសហគ� ធ��, ឧេប��សហគ� ធ�� 

៨- ទស��េនន ប�ត�� ធ��, �វ�យ ប�ត�� ធ��, េនវ ទស��េនន ន �វ�យ ប�ត�� ធ�� 

៩-  ទស��េនន ប�តព�េហតុ� ធ��, �វ�យ ប�តព�េហតុ� ធ��, 

 េនវ ទស��េនន ន �វ�យ ប�តព�េហតុ� ធ�� 

១០-  �ចយ�មិេ� ធ��, អបចយ�មិេ� ធ��, េន�ចយ�មិេ� �បចយ�មិេ� ធ�� 

១១-  េស�� ធ��, អេស�� ធ��, េនវេស�� �េស�� ធ�� 

១២-  បរ��� ធ��, មហគ�� ធ��, អប���� ធ�� 

១៣-  បរ���រម�� ធ��, មហគ��រម�� ធ��, អប����រម�� ធ�� 

១៤-  ហី� ធ��, មជ��ិ� ធ��, បណី� ធ�� 

១៥-  មិច�ត�និយ� ធ��, សម�ត�និយ� ធ��, អនិយ� ធ�� 

១៦-  ម��រម�� ធ��, មគ�េហតុ� ធ��, ម��ធិបតិេ� ធ�� 

 ១៧-  ឧប���� ធ��, អនុប���� ធ��, ឧប��ទិេ� ធ�� 

១៨-  អតី� ធ��, អ�គ� ធ��, បច��ប���� ធ�� 

១៩-  អតី�រម�� ធ��, អ�គ�រម�� ធ��, បច��ប����រម�� ធ�� 

២០-  អជ���� ធ��, ពហិ�� ធ��, អជ��ត�ពហិ�� ធ��   

២១-  អជ����រម�� ធ��, ពហិ��រម�� ធ��, អជ��ត�ពហិ��រម�� ធ��  

២២- សនិទស��នសប��ដិ� ធ��, អនិទស��នសប��ដិ� ធ��, អនិទស���ប��ដិ� ធ�� ៕



អភិធម�ទុកមាតិកា១០០ ២ បាលីសុទ� 

 

អភធិម�ទុក�តិ�១០០ �លីសុទ� 
 ១ - េហតុេ�ច�ក ៦ទុកៈ 
១-  េហតូ ធ��, ន េហតូ ធ��  

២- សេហតុ� ធ��, អេហតុ� ធ�� 

៣- េហតុសម��យុ�� ធ��, េហតុវ�ប��យុ�� ធ�� 

៤-  េហតូ េចវ ធ�� សេហតុ� ច, សេហតុ� េចវ ធ�� ន ច េហតូ 

៥-  េហតូ េចវ ធ�� េហតុសម��យុ�� ច, េហតុសម��យុ�� េចវ ធ�� ន ច េហត ូ

៦-  ន េហតូ េ� បន ធ�� សេហតុ�បិ, ន េហតូ េ� បន ធ�� អេហតុ�បិ 

 ២ - ចូឡន�រទុក ៧ទុកៈ 
៧- សប��ច�� ធ��, អប��ច�� ធ�� 

៨- សង�� ធ��, អសង�� ធ�� 

៩-  សនិទស��� ធ��, អនិទស��� ធ�� 

១០-  សប��ដិ� ធ��, អប��ដិ� ធ�� 

១១-  រូបិេ� ធ��, អរូបិេ� ធ�� 

១២-  េ�កិ� ធ��, េ�កុត�� ធ�� 

១៣- េកនចិ វ�េ��យ�� ធ��, េកនចិ ន វ�េ��យ�� ធ�� 

 ៣ - �សវេ�ច�ក ៦ទុកៈ 
១៤-  �ស� ធ��, េ� �ស� ធ�� 

១៥-  �ស� ធ��, អ�ស� ធ�� 

១៦-  �សវសម��យុ�� ធ��, �សវវ�ប��យុ�� ធ�� 

 ១៧-  �ស� េចវ ធ�� �ស� ច, �ស� េចវ ធ�� េ� ច �ស� 

១៨-  �ស� េចវ ធ�� �សវសម��យុ�� ច, �សវសម��យុ�� េចវ ធ�� េ� ច �ស�  

១៩-  �សវវ�ប��យុ�� េ� បន ធ�� �ស�បិ, �សវវ�ប��យុ�� េ� បន ធ�� អ�ស�ប ិ

 ៤ - សេ��ជនេ�ច�ក ៦ទុកៈ 
២០-  សេ��ជ� ធ��, េ� សេ��ជ� ធ�� 

២១-  សេ��ជនិ� ធ��, អសេ��ជនិ� ធ��



អភិធម�ទុកមាតិកា១០០ ៣ បាលីសុទ� 

 

២២- សេ��ជនសម��យុ�� ធ��, សេ��ជនវ�ប��យុ�� ធ�� 

២៣- សេ��ជ� េចវ ធ�� សេ��ជនិ� ច, សេ��ជនិ� េចវ ធ�� េ� ច សេ��ជ� 

២៤- សេ��ជ� េចវ ធ�� សេ��ជនសម��យុ�� ច, សេ��ជនសម��យុ�� េចវ ធ�� េ� ច សេ��ជ� 

២៥- សេ��ជនវ�ប��យុ�� េ� បន ធ�� សេ��ជនិ�ប,ិ សេ��ជនវ�ប��យុ�� េ� បន ធ��  

   អសេ��ជនិ�បិ 

 ៥ - គន�េ�ច�ក ៦ទុកៈ 
២៦- គ�� ធ��, េ� គ�� ធ�� 

២៧- គន�និ� ធ��, អគន�និ� ធ�� 

២៨- គន�សម��យុ�� ធ��, គន�វ�ប��យុ�� ធ�� 

២៩- គ�� េចវ ធ�� គន�និ� ច, គន�និ� េចវ ធ�� េ� ច គ�� 

៣០- គ�� េចវ ធ�� គន�សម��យុ�� ច, គន�សម��យុ�� េចវ ធ�� េ� ច គ�� 

៣១- គន�វ�ប��យុ�� េ� បន ធ�� គន�ន�ិប,ិ គន�វ�ប��យុ�� េ� បន ធ�� អគន�និ�ប ិ

 ៦ - ឱឃេ�ច�ក ៦ទុកៈ 
៣២- ឱ� ធ��, េ� ឱ� ធ�� 

៣៣- ឱឃនិ� ធ��, អេ�ឃនិ� ធ�� 

៣៤- ឱឃសម��យុ�� ធ��, ឱឃវ�ប��យុ�� ធ�� 

៣៥- ឱ� េចវ ធ�� ឱឃនិ� ច, ឱឃនិ� េចវ ធ�� េ� ច ឱ� 

៣៦- ឱ� េចវ ធ�� ឱឃសម��យុ�� ច, ឱឃសម��យុ�� េចវ ធ�� េ� ច ឱ� 

៣៧- ឱឃវ�ប��យុ�� េ� បន ធ�� ឱឃនិ�បិ, ឱឃវ�ប��យុ�� េ� បន ធ�� អេ�ឃនិ�ប ិ

 ៧ - េ�គេ�ច�ក ៦ទុកៈ 
៣៨- េ�� ធ��, េ� េ�� ធ�� 

៣៩- េ�គនិ� ធ��, អេ�គនិ� ធ�� 

៤០- េ�គសម��យុ�� ធ��, េ�គវ�ប��យុ�� ធ�� 

៤១- េ�� េចវ ធ�� េ�គនិ� ច, េ�គនិ� េចវ ធ�� េ� ច េ�� 

៤២- េ�� េចវ ធ�� េ�គសម��យុ�� ច, េ�គសម��យុ�� េចវ ធ�� េ� ច េ�� 

៤៣- េ�គវ�ប��យុ�� េ� បន ធ�� េ�គនិ�ប,ិ េ�គវ�ប��យុ�� េ� បន ធ�� អេ�គនិ�បិ 

   



អភិធម�ទុកមាតិកា១០០ ៤ បាលីសុទ� 

 

 ៨ - នីវរណេ�ច�ក ៦ទុកៈ 
៤៤- នីវរ� ធ��, េ� នីវរ� ធ�� 

៤៥- នីវរណិ� ធ��, អនីវរណិ� ធ�� 

៤៦- នីវរណសម��យុ�� ធ��, នីវរណវ�ប��យុ�� ធ�� 

៤៧- នីវរ� េចវ ធ�� នីវរណិ� ច, នីវរណិ� េចវ ធ�� េ� ច នីវរ� 

៤៨- នីវរ� េចវ ធ�� នីវរណសម��យុ�� ច, នីវរណសម��យុ�� េចវ ធ�� េ� ច នីវរ� 

៤៩- នីវរណវ�ប��យុ�� េ� បន ធ�� នីវរណិ�បិ, នីវរណវ�ប��យុ�� េ� បន ធ�� អនីវរណិ�បិ 

 ៩ - ប��សេ�ច�ក ៥ទុកៈ 
៥០- ប��� ធ��, េ� ប��� ធ�� 

៥១- ប�ម�� ធ��, អប�ម�� ធ�� 

៤២- ប��សសម��យុ�� ធ��, ប��សវ�ប��យុ�� ធ�� 

៥៣- ប��� េចវ ធ�� ប�ម�� ច, ប�ម�� េចវ ធ�� េ� ច ប��� 

៥៤- ប��សវ�ប��យុ�� េ� បន ធ�� ប�ម��ប,ិ ប��សវ�ប��យុ�� េ� បន ធ�� អប�ម��បិ 

 ១០ - មហន�រទុក ១៤ទុកៈ 
៥៥- �រម�� ធ��, អ�រម�� ធ�� 

៥៦- ចិ�� ធ��, េ� ចិ�� ធ�� 

៥៧- េចតសិ� ធ��, អេចតសិ� ធ�� 

៥៨- ចិត�សម��យុ�� ធ��, ចិត�វ�ប��យុ�� ធ�� 

៥៩- ចិត�សំស�� ធ��, ចិត�វ�សំស�� ធ�� 

៦០- ចិត�សមុ��� ធ��, េ� ចិត�សមុ��� ធ�� 

៦១- ចិត�សហភុេ� ធ��, េ� ចិត�សហភុេ� ធ�� 

៦២- ចិ��នុបរ�វត�ិេ� ធ��, េ� ចិ��នុបរ�វត�ិេ� ធ�� 

៦៣- ចិត�សំសដ�សមុ��� ធ��, េ� ចិត�សំសដ�សមុ��� ធ�� 

៦៤- ចិត�សំសដ�សមុ��នសហភេុ� ធ��, េ� ចិត�សំសដ�សម�ុ�នសហភុេ� ធ�� 

៦៥- ចិត�សំសដ�សមុ���នុបរ�វត�ិេ� ធ��, េ� ចិត�សំសដ�សមុ���នុបរ�វត�ិេ� ធ�� 

៦៦- អជ��ត�ិ� ធ��, �ហិ� ធ�� 

៦៧- ឧ�� ធ��, េ� ឧ�� ធ�� 

៦៨- ឧ�ទិ�� ធ��, អនុ�ទិ�� ធ�� 



អភិធម�ទុកមាតិកា១០០ ៥ បាលីសុទ� 

 

 ១១ - ឧ��នេ�ច�ក ៦ទុកៈ 
៦៩- ឧ��� ធ��, េ� ឧ��� ធ�� 

៧០- ឧ��និ� ធ��, អនុ��និ� ធ�� 

៧១- ឧ��នសម��យុ�� ធ��, ឧ��នវ�ប��យុ�� ធ�� 

៧២- ឧ��� េចវ ធ�� ឧ��និ� ច, ឧ��និ� េចវ ធ�� េ� ច ឧ���               

៧៣- ឧ��� េចវ ធ�� ឧ��នសម��យុ�� ច, ឧ��នសម��យុ�� េចវ ធ�� េ� ច ឧ���  

៧៤- ឧ��នវ�ប��យុ�� េ� បន ធ�� ឧ��និ�ប,ិ ឧ��នវ�ប��យុ�� េ� បន ធ�� អនុ��និ�បិ 

 ១២ - កិេលសេ�ច�ក ៨ទុកៈ 
៧៥- កិេល� ធ��, េ� កិេល� ធ�� 

៧៦- សង�ិេលសិ� ធ��, អសង�ិេលសិ� ធ�� 

៧៧- សង�ិលិ�� ធ��, អសង�ិលិ�� ធ�� 

៧៨- កិេលសសម��យុ�� ធ��, កិេលសវ�ប��យុ�� ធ�� 

៧៩- កិេល� េចវ ធ�� សង�ិេលសិ� ច, សង�ិេលសិ� េចវ ធ�� េ� ច កិេល� 

៨០- កិេល� េចវ ធ�� សង�ិលិ�� ច, សង�ិលិ�� េចវ ធ�� េ� ច កិេល� 

៨១- កិេល� េចវ ធ�� កិេលសសម��យុ�� ច, កិេលសសម��យុ�� េចវ ធ�� េ� ច កិេល� 

៨២- កិេលសវ�ប��យុ�� េ� បន ធ�� សង�ិេលសិ�ប,ិ កិេលសវ�ប��យុ�� េ� បន ធ�� អសង�ិេលសិ�បិ 

 ១៣ - បិដ�ិទុក ១៨ទុកៈ 
៨៣- ទស��េនន ប�ត�� ធ��, ន ទស��េនន ប�ត�� ធ�� 

៨៤- �វ�យ ប�ត�� ធ��, ន �វ�យ ប�ត�� ធ�� 

៨៥- ទស��េនន ប�តព�េហតុ� ធ��, ន ទស��េនន ប�តព�េហតុ� ធ�� 

៨៦- �វ�យ ប�តព�េហតុ� ធ��, ន �វ�យ ប�តព�េហតុ� ធ�� 

៨៧- សវ�ត�� ធ��, អវ�ត�� ធ�� 

៨៨- សវ��� ធ��, អវ��� ធ�� 

៨៩- សប��ីតិ� ធ��, អប��ីតិ� ធ�� 

៩០- បីតិសហគ� ធ��, ន បីតិសហគ� ធ�� 

៩១- សុខសហគ� ធ��, ន សុខសហគ� ធ�� 

៩២- ឧេប��សហគ� ធ��, ន ឧេប��សហគ� ធ�� 



សុត�ន�ិកទុកមាតិកា៤២ ៦ បាលីសុទ� 

 

៩៣- ��វច� ធ��, ន ��វច� ធ�� 

៩៤- រូ�វច� ធ��, ន រូ�វច� ធ�� 

៩៥- អរូ�វច� ធ��, ន អរូ�វច� ធ�� 

៩៦- បរ��ប�� ធ��, អបរ��ប�� ធ�� 

៩៧- និយ��និ� ធ��, អនិយ��និ� ធ�� 

៩៨- និយ� ធ��, អនិយ� ធ�� 

៩៩- សឧត�� ធ��, អនុត�� ធ�� 

១០០- សរ� ធ��, អរ� ធ�� ៕ 

 

សុត�ន�កិទកុ�តិ�៤២ �លីសុទ� 
 ១- វ����គិេ� ធ��, អវ����គិេ� ធ�� 

 ២- វ�ជ��ប� ធ��, វជិរូប� ធ�� 

 ៣- �� ធ��, បណ�ិ� ធ�� 

 ៤- ក�� ធ��, សុ�� ធ�� 

 ៥- តបនិ� ធ��, អតបនិ� ធ�� 

 ៦- អធិវច� ធ��, អធិវចនប� ធ�� 

 ៧- និរុត�ិ ធ��, និរុត�ិប� ធ�� 

 ៨- ប��ត�ិ ធ��, ប��ត�ិប� ធ�� 

 ៩- �ម��, រូប��  

 ១០- អវ��� ច, ភវត�� ច 

 ១១- ភវទិដ�ិ ច, វ�ភវទិដ�ិ ច 

 ១២- សស��តទិដ�ិ ច, ឧេច�ទទិដ�ិ ច  

 ១៣- អន��ទិដ�ិ ច, អនន��ទិដ�ិ ច 

 ១៤- បុព���នុទិដ�ិ ច, អបរ��នុទិដ�ិ ច 

 ១៥- អហិរ�ក��, អេ�ត�ប���� 

 ១៦- ហិរ� ច, ឱត�ប���� 

 ១៧- េ�វចស��� ច, �បមិត�� ច



សុតន�ិកទុកមាតិកា៤២ ៧ បាលីសុទ� 

 

 ១៨- េ�វចស��� ច, កល��ណមិត�� ច 

 ១៩- �បត�ិកុសល� ច, �បត�ិវុ��នកុសល� ច 

 ២០- ស�បត�ិកុសល� ច, ស�បត�ិវុ��នកុសល� ច 

 ២១- �តុកុសល� ច, មនសិ�រកុសល� ច 

 ២២- �យតនកុសល� ច, បដិច�សមុប��ទកុសល� ច 

 ២៣- �នកុសល� ច, អ��នកុសល� ច 

 ២៤- �ជ�េ� ច, មទ�េ� ច 

 ២៥- ខន�ិ ច, េ�រច��� 

 ២៦- �ខល����, បដិស��េ� ច 

 ២៧- ឥ�ន�ិេយសុ អគុត���រ� ច, េ�ជេន អមត����� ច 

 ២៨- ឥ�ន�ិេយសុ គុត���រ� ច, េ�ជេន មត����� ច 

 ២៩- មុដ�ស��ច���, អសម��ជ���� 

 ៣០- សតិ ច, សម��ជ���� 

 ៣១- បដិស��នពល��, �វ�ពល�� 

 ៣២- សមេ� ច, វ�បស��� ច 

 ៣៣- សមថនិមិត���, ប��ហនិមិត��� 

 ៣៤- ប��េ� ច, អវ�េក�េ� ច  

 ៣៥- សីលវ�បត�ិ ច, ទិដ�ិវ�បត�ិ ច 

 ៣៦- សីលសម��� ច, ទិដ�ិសម��� ច 

 ៣៧- សីលវ�សុទ�ិ ច, ទិដ�ិវ�សុទ�ិ ច 

 ៣៨- ទិដ�ិវ�សុទ�ិ េ� បន, យ�ទិដ�ិស�� ច ប�ន ំ

 ៣៩- សំេវេ� ច សំេវជនិេយស ុ�េនសុ, សំវ�គ�ស�� ច េ�និេ� ប�នំ 

 ៤០- អសន��ដ�� ច កុសេលសុ ធេម�សុ, អប��ដិ�និ� ច ប�នស�ឹ 

 ៤១- វ��� ច, វ�មុត�ិ ច 

 ៤២- ខេយ �ណ,ំ អនុប��េទ �ណន�ិ ៕ 

មាតិកា និដ�ិតា 



៨ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



បរមត�ធម៌ ៩ ែចកេដយខន�៥ 

 

 
 

�រែចកអង�ធម៌ ៃន  
ខន�៥, �យតនៈ១២, �តុ១៨ និងសច�ៈ៤  

ដូចតេ�េនះ 

 
 

បរមត� បី (េវៀរនិពា� ន)   ែចកជ   ខន�្របា ំ

 . រូបបរមត�  - រូប២៨  ជ  រូបក�ន�   

    -  េវទនេចតសិក ជ េវទនខន� 

 . េចតសិកបរមត� -  ស�� េចតសិក ជ  ស�� ខន� 

    -  េចតសិក៥០ ជ សង� រក�ន� 

 . ចិត�បរមត�  -  ចិត�៨៩ ឬ១២១  ជ   វ��� ណក�ន� 

   *** និពា� ន ជ ខន�វ�មុត� ៕



បរមត�ធម៌ ១០ ែចកេដយឣយតនៈ១២ 

 

បរមត�ធម៌ ទាងំ៤   ែចកជ   ឣយតនៈ១២ 

    ចក��បសាទ ជ ចកា�� យតនៈ  
      េសាតបសាទ ជ េសាតាយតនៈ  

 . បសាទរូប៥  ឃានបសាទ ជ ឃានយតនៈ  

      ជិវ� បសាទ ជ ជិវ� យតនៈ 

      កាយបសាទ ជ កាយយតនៈ 

        រូបារម�ណ ៍ ជ រូបាយតនៈ  

        សទា� រម�ណ ៍ ជ សទា� យតនៈ 

 . វ�សយរូប៧    គន� រម�ណ ៍ ជ គន� យតនៈ 

         រសារម�ណ ៍ ជ រសាយតនៈ 

        េផដ�ពា� រម�ណ៍ (បឋវ�, េតេជ, វេយ) ជ េផដ�ពា� យតនៈ 

   . ចិត�៨៩ដួង     ជ មនយតនៈ  

   . សុខុមរូប១៦, េចតសកិ៥២, និពា� ន   ជ ធមា� យតនៈ  ៕ 
   
  
     
 

សេង�តេមល្របសិនមាន ឱឡារកិរបូ១២

ឱឡរ�កាយតនៈ ១០  + មនយតនៈ ១ +   ធមា� យតនៈ ១    =   ឣយតនៈ ១២ 

      (ឱឡរ�ករូប១២)             (ចិត�៨៩)      (សុខុមរូប១៦,េចត.៥២,និពា� ន)  

 



បរមត�ធម៌ ១១ ែចកេដយធាតុ១៨ 

 

 

បរមត�ធម៌ ទាងំ៤   ែចកជ  ធាតុ១៨  

   ១-  ចក��ធាតុ  ២- រូបធាត ុ   ៣- ចក��វ��� ណធាត ុ  
  ៤-  េសាតធាត ុ   ៥- សទ�ធាត ុ   ៦- េសាតវ��� ណធាត ុ
  ៧- ឃានធាត ុ   ៨- គន�ធាតុ   ៩- ឃានវ��� ណធាត ុ
 ១០-  ជិវ�ធាតុ    ១១- រសធាត ុ ១២- ជិវ� វ��� ណធាត ុ
 ១៣- កាយធាត ុ   ១៤- េផដ�ព�ធាត ុ  ១៥- កាយវ��� ណធាត ុ
 ១៦-  មេនធាត ុ    ១៧- ធម�ធាតុ  ១៨- មេនវ��� ណធាត ុ

  

 .  ចិត�៨៩  ជ    វ��� ណធាតុ៧ 

 . ទ�ិប��វ��� ណ១០  ជ  វ��� ណធាតុ៥  
 . មេនធាត៣ុ  ជ  មេនធាតុ១ 
 . ចិត�៧៦ដួង  ជ  មេនវ��� ណធាតុ១ 
  

 *** ចំណំា  - ឣយតនៈ១១ មានអង�ធម៌ដូច ធាតុ១១ ែដលមានបន� ត់គូសពេី្រកាម  

 - មនយតនៈ១ គឺ ចិត�៨៩ដួង ែចកជ ធាត៧ុ (វ��� ណធាត៧ុ)  ៕ 
 

សេង�តេមល្របសិនមាន ទ �បិ��វ�ិ� ណ១០, មេនាធាតុ៣

   ឱឡរ�កធាតុ ១០  +   វ��� ណធាតុ ៧  +    ធម�ធាតុ ១      =      ធាតុ ១៨  
     (ឱឡរ�ករូប១២)               (ចិត�៨៩)       (សុខុមរូប១៦,េចត.៥២,និពា� ន)  

 



បរមត�ធម៌ ១២ ែចកេដយសច�ៈ៤ 

 

បរមត�ធម៌ ទាងំ៤  ែចកជ  សច�ៈ៤  

 .  េលាកិយចិត�៨១ 

 . េចតសិក៥១ 

 .  រូប២៨    

 .  េលាភេចតសិក    ជ  សមុទយសច�ៈ 

 .  និពា� ន    ជ  និេរធសច�ៈ 

 .  េចតសិក ជ អង�មគ�៨ ឬ៧ ក��ងមគ�ចិត�៤  ជ  មគ�សច�ៈ 

 *** . មគ�ចិត�៤ េចតសិក២៨ ែដលេ�សល់ (មគ�ចិត��ប្បោទ២៩) 

  . ផលចិត�៤ េចតសិក៣៦       (ផលចិត��ប្បោទ៣៧)  
 

សេង�តេមល្របសិនមាន េលកុត�រចតិ �៨, េលភេចតសិក, នពិ� ន, 

នងិអង�ធម៌ ចេំពះ េចតសិក៣៦ 

*** ឧទហរណ៍ក�ុងសវតិក�ត�កិ ៖ 

 ២-អវតិក�វចិរមត�  ធមា�    ពួកធម៌គា� នវតិក�ៈ  មាន្រតមឹែតវចិរៈ  បានដល់   ទតុយិជ្ឈោនចតិ�១១ 

េចតសិក៣៦ (េវៀរវចិរេចតសិក), វតិក�េចតសិកក�ុងសវតិក�សវចិរចតិ �៥៥ ។  ែចកបាន សច�ៈ២ (ទតុយិ- 

ជ្ឈោនចតិ�១១  េចតសិក៣៦, វតិក�េចតសិកក�ុងសវតិក�សវចិរេលកយិចតិ�៤៧ ជាទកុ�សច�ៈ, វតិក�េចតសិក 

ក�ុងបឋមជ្ឈោនមគ�ចតិ �៤  ជាមគ�សច�ៈ),  សច�វមុិត� (មគ�ចតិ �ុប្បោទ២៨/មគ�ចតិ �៤,  ផលចតិ�ុប្បោ៣៥/ផលចតិ�៤,  

វតិក�េចតសិក/បឋមជ្ឈោនផលចតិ�៤)  ៕    

ជ សច�វ�មុត� ៕ 
 

 

ជ   ទុក�សច�ៈ 
 



្រពះអភិធម� ១៣ ធម�សង�ណិមាតិកា 

 

 

នេ� តស�� ភគវេ� អរហេ� ស��សម��ទ�ស�� 

�ពះអភធិម� 
ធម�សង�ណិ�តិ� 

 

 ធម�សង�ណិបករណ៍ ជាគម�រីទ១ី ៃនអភធិម�បដិក (គម�រី្រពះៃ្រតបដិកែខ �រេលខ៧៨ នងិេលខ៧៩) ែដល 

្រពះមាន ្រពះភាគ្រទងស់ែម�ងេដយ ្របមូលពួក បរមត�ធម៌ទងំ៤្របករ ទកុជាពួកៗ ។ 

 ធម�សង�ណី បានដល់ គម�រីែដល្របមូលសភាវៈធម៌ ឬបរមត�ធម៌សុទ �ៗ  មកទកុជាពួក ។ 

 មាតកិ បានដល់ ជាឧេទ �ស ជាេមបទ ជា្របធានធម៌ ជាបទតងំ ជាមាត របស់ បទ (នេិទ �ស) មានពរី 

 ១- តកិមាតកិ ជា មាតកិ ែចកេចញជា ពួក៣ ឬ ក�ុងតកិមាតកិេនាះ ែចកជា ៣បទ 

 ២- ទកុមាតកិ ជា មាតកិ ែចកេចញជា ពួក២ ឬ ក�ុងទកុមាតកិេនាះ  ែចកជា ២បទ 

  មាតកិេនះ ែចកេចញជា 

 ១- តកិមាតកិ  ២២តកិៈ  មាន  ៦៦បទ  ចតជ់ា  ១បរេិច�ទ (្រពះពុទ �្រទងស់ែម�ង) 

 ២- អភធិម�ទកុមាតកិ  ១០០ទកុៈ  មាន  ២០០បទ  ចតជ់ា  ១៣បរេិច�ទ (្រពះពុទ �្រទងស់ែម�ង) 

 ៣- សុត�ន �កិទកុមាតកិ   ៤២ទកុៈ  មាន  ៨៤បទ ចតជ់ា  ១បរេិច�ទ (្រពះសរបុីត�សែម�ង) 

   សរបុ ១៦៤មាតកិ មាន ៣៥០បទ ចតជ់ា ១៥បរេិច�ទ 

 បករណ៍េនះ  ្រពះមាន្រពះភាគ  ្រទងែ់ចកេចញជា  ៤វភិត� ិ គ៖ឺ  ចតិ �វភិត�១ិ (ចតិ�, េចតសិក),  របូវភិត�១ិ 

(របូ), នេិក�បរសិ១ (តកិៈ នងិទកុៈ រមួគា� ) នងិអត�ុទ� រ១ (អង�ធម៌តកិៈ នងិទកុៈ េវៀរសុត�ន �កិទកុៈ)។ 

  តកិមាតកិ នងិទកុមាតកិ ទងំេនះេពលេដយ េឈ� ះ មាន ២យ៉ាង គ៖ឺ 

 ១- �ទិលទ��មតិកៈ  បានដល់ តកិៈ ឬទកុៈ ែដលកណំតយ់ក បទដបូំងបង�ស់របស់ តកិៈ ឬទកុៈ 

   មកេធ� ជាេឈ� ះ របស់តកិៈ ឬទកុៈ េនាះៗ ។ 

 ២- សព�លទ��មតិកៈ  បានដល់ តកិៈ ឬទកុៈ ែដលកណំតយ់ក បទទងំ៣ ឬបទទងំ២  ែដលមាន 

   ក�ុង តកិៈ ឬទកុៈេនាះ មកេធ�ជាេឈ� ះ របស់តកិៈ ឬទកុៈេនាះៗ ។



តិកមាតិកា២២ ១៤ កុសលត�ិក 

 

  ម្៉យោងេទៀត តកិមាតកិ នងិទកុមាតកិេនាះ េបេពលេដយ ករសេ�ង� ះយកនវូ បរមត�ធម៌ ចូល 

     ក �ុង តកិៈ នងិទកុៈេនាះៗ ែចកេចញជា ២ពួក គ៖ឺ 

 ១- និប��េទសតិកៈ   បានដល់ តកិៈ ឬទកុៈណា ែដល្របមូលយក បរមត�ធម៌ទងំ៤ពួក េដយ 

   មនិមាន េសសសល់ បរមត�ធម៌ ណាមួយេឡយ (មនិមានតកិៈ ឬទកុវមុិត�) ។ 

 ២- សប��េទសតិកៈ  បានដល់ តកិៈ ឬទកុៈណា ែដល្របមូលយក បរមត�ធម៌ទងំ៤ បាន្រតមឹែត 

   ចែំណកខ �ះ  នងិមនិអច្របមូលយក ចែំណកខ �ះេទៀតបាន (មានតកិៈ ឬទកុវមុិត�) ។ 

 *** សម�វទុកៈ (មនិមានក�ុងតកិៈេទ) ជាទកុៈ ែដល្រពះេទសនា េកតេឡងចកករ្របកបបទដៃទៗ 

                     ែដលបានសែម�ងរចួេហយ ខងេដ មេគាច�កេនាះៗ មក្របកបចូលគា� ឱ្យជាបទថ� ី៕ 

 
តិក�តិ� (២២តិកៈ) 

១. កុសលត�ិក  (អទលិទ �នាមតកិៈ, នបិ្បេទសតកិៈ) 

១-កុសល ធមា�   ពួកធម៌ជាកុសល បានដល់ កុសលចតិ�២១ េចតសិក៣៨ ។ ែចកបាន ខន �៤, 

អយតនៈ២, ធាតុ២, សច�ៈ២, សច�វមុិត� (មគ�ចតិ �ុប្បោទ២៩/មគ�ចតិ �៤) ។ 

២-អកុសល ធមា�   ពួកធម៌ជាអកុសល បានដល់ អកុសលចតិ�១២ េចតសិក២៧ ។ ែចកបាន ខន � 

៤, អយតនៈ២, ធាតុ២, សច�ៈ២  ។ 

៣-អព្យោកត ធមា�   ពួកធម៌ជាអព្យោ្រកតឹ បានដល់ វបិាកចតិ �៣៦, ករិយិាចតិ �២០ េចតសិក៣៨ របូ២៨  

នពិ� ន ។   ខន �៥, ខន �វមុិត�, អយតនៈ១២, ធាតុ១៨, សច�ៈ២, សច�វមុិត� (ផលចតិ�ុប្បោទ៣៧/ផលចតិ�៤) ។ 

២. េវទនាតិក  (សព�លទ �នាមតកិៈ, សប្បេទសតកិៈ) 

១-សុខយ េវទនាយ សម្បយុត�  ធមា�  ពួកធម៌្របកបេដយសុខេវទនា បានដល់ សុខសហ- 

គតចតិ�៦៣ េចតសិក៤៦ (េវៀរេវទនាេចតសិក, េទចតុកេចតសិក៤, វចិកិចិ� េចតសិក) ។  ែចកបាន  ខន �៣, 

អយតនៈ២, ធាតុ៣, សច�ៈ៣, សច�វមុិត� (មគ�ចតិ �ុប្បោទ២៨/មគ�ចតិ �១៦, ផលចតិ�ុប្បោទ៣៦/ផលចតិ�១៦) ។ 

២-ទុក� យ េវទនាយ សម្បយុត�  ធមា�  ពួកធម៌្របកបេដយទកុ�េវទនា បានដល់ ទកុ �សហ- 

គតចតិ�៣  េចតសិក២១  (េវៀរេវទនាេចតសិក) ។  ែចកបាន ខន �៣, អយតៈន២, ធាតុ៣, សច�ៈ១  ។ 

៣-អទុក� មសុខយ េវទនាយ សម្បយុត�  ធមា�   ពួកធម៌្របកបេដយេវទនា មនិជាទកុ� មនិជា



តិកមាតិកា២២ ១៥ វ�បាកត�ិក 

 

សុខ បានដល់ ឧេបក� សហគតចតិ�៥៥ េចតសិក៤៦ (េវៀរេវទនាេចតសិក) ។ ែចកបាន ខន �៣, អយតនៈ២, 

ធាតុ៧, សច�ៈ៣, សច�វមុិត� (មគ�ចតិ �ុប្បោទ២៦/មគ�ចតិ �៤, ផលចតិ�ុប្បោទ៣៣/ផលចតិ�៤) ។ 

 *** េវទនាេចតសិកក�ុងចតិ �១២១, របូ២៨ នពិ� ន ជាពួកធម៌ែដលេនសល់ មនិមានក�ុង េវទនាតកិៈ 

េនះេទ ដេូច�ះចតជ់ា តកិវមុិត� (ផុតចកតកិៈ គ ឺអង�ធម៌ែដលេនសល់ព ីបទទងំ៣)  ។ 

៣. វបិាកត�ិក   

១-វបិាក ធមា�   ពួកធម៌ជាវបិាក បានដល់ វបិាកចតិ�៣៦ េចតសិក៣៨ ។ ែចកបាន ខន �៤, អ- 

យតនៈ២, ធាតុ៨, សច�ៈ១, សច�វមុិត� (៣៧/៤) ។ 

២-វបិាកធម� ធមា�   ពួកធម៌មានវបិាកជា្រប្រកត ី បានដល់ អកុសលចតិ�១២, កុសលចតិ�២១ េចត- 

សិក៥២  ។  ែចកបាន ខន �៤, អយតនៈ២, ធាតុ២, សច�ៈ៣, សច�វមុិត� (២៩/៤) ។ 

៣-េនវវបិាកនវបិាកធម� ធមា�    ពួកធម៌មនិែមនជាវបិាក មនិែមនមានវបិាកជា្រប្រកត ី បានដល់ 

ករិយិាចតិ �២០ េចតសិក៣៥  របូ២៨ នពិ� ន ។  ែចកបាន ខន �៥, ខន �វមុិត�, អយតនៈ១២, ធាតុ១៣, សច�ៈ២ ។ 

៤. ឧបាទនិ�ត�ិក   

១-ឧបាទិន�ុ បាទនិយា ធមា�   ពួកធម៌ែដលមាន កម�្របកបេដយកេិលស មានតណា� ជាេដ មកន ់

យកេហយ ទងំជា្របេយាជនដ៍ល់ឧបាទន ឬ ពួកធម៌មានកម�ក�េិលសនាឱំ្យេកត ទងំជាអរម�ណ៍ 

ៃនករ្របកនម់ា ំបានដល់ េលកយិវបិាក៣២ េចតសិក៣៥ កម�ជ�របូ២០ ។ ែចកបាន ខន �៥, អយតនៈ១១, 

ធាតុ១៧, សច�ៈ១  ។ 

២-អនុបាទិន�ុ បាទនិយា ធមា�   ពួកធម៌ែដលមនិមាន កម�្របកបេដយកេិលស មានតណា� ជាេដ ម 

កនយ់កេហយ ែតជា្របេយាជនដ៍ល់ឧបាទន ឬ ពួកធម៌មនិមានកម�ក�េិលសនាឱំ្យេកត ែតជាអរម�ណ៍ 

ៃនករ្របកនម់ា ំ បានដល់ អកុសលចតិ�១២, េលកយិកុសលចតិ�១៧, ករិយិាចតិ �២០ េចតសិក៥២, 

ចតិ �ជ �របូ១៧,  ឧតុជ�របូ១៥,  អហរជ�របូ១៤ ។  ែចកបាន ខន �៥, អយតនៈ៧, ធាតុ៨, សច�ៈ២  ។ 

៣-អនុបាទិនា� នុបាទនិយា ធមា�  ពួកធម៌ែដលមនិមាន កម�្របកបេដយកេិលស មានតណា�  

ជាេដ មកនយ់កេហយ ទងំមនិជា្របេយាជនដ៍ល់ឧបាទន ឬ ពួកធម៌មនិមានកម�ក�េិលស នាឱំ្យេកត 

ទងំមនិជាអរម�ណ៍ៃនករ្របកនម់ា ំ បានដល់ េលកុត�រចតិ �៨ េចតសិក៣៦ នពិ� ន ។ ែចកបាន ខន �៤, 

ខន �វមុិត�, អយតនៈ២, ធាតុ២, សច�ៈ២, សច�វមុិត� (២៩/៤, ៣៧/៤) ។  



តិកមាតិកា២២ ១៦ សង�ិលិដ�ត�ិក 

 

៥. សង�ិលិដ�ត�ិក   

១-សង �ិ លិដ�សង �ិ េលសិក ធមា�  ពួកធម៌ែដលេសហ�ង ទងំគួរេដ ម្ីបដល់នវូ េសចក�េីសហ�ង 

បានដល់ អកុសលចតិ�១២ េចតសិក២៧  ។  ែចកបាន ខន �៤, អយតនៈ២, ធាតុ២, សច�ៈ២  ។ 

២-អសង �ិ លិដ�សង �ិ េលសិក ធមា�  ពួកធម៌មនិេសហ�ង ែតគួរេដ ម្ីបដល់នវូ េសចក�េីសហ�ង 

បានដល់ េលកយិកុសលចតិ�១៧,  េលកយិវបិាកចតិ�៣២,  ករិយិាចតិ �២០  េចតសិក៣៨ របូ២៨ ។ ែចក 

បាន ខន �៥, អយតនៈ១២, ធាតុ១៨, សច�ៈ១  ។ 

៣-អសង �ិ លិដ� សង �ិ េលសិក ធមា�  ពួកធម៌មនិេសហ�ង ទងំមនិគួរេដ ម្ីបដល់នវូ េសចក�េីសហ�ង 

បានដល់ េលកុត�រចតិ �៨ េចតសិត៣៦ នពិ� ន ។ ខន �៤, ខន �វមុិត�, អយតនៈ២, ធាតុ២, សច�ៈ២, សច�វមុិត� ។ 

៦. សវតិក�ត�កិ   

១-សវតិក�សវចិរ ធមា�  ពួកធម៌ែដល្របកបេដយវតិក�ៈ ទងំ្របកបេដយវចិរៈ បានដល់ 

សវតិក�សវចិរចតិ �៥៥ េចតសិក៥០ (េវៀរវតិក�េចតសិក, វចិរេចតសិក) ។ ែចកបាន ខន �៤, អយតនៈ២, 

ធាតុ៣, សច�ៈ៣, សច�វមុិត� (២៨/៤, ៣៥/៤) ។ 

២-អវតិក�វចិរមត�  ធមា�   ពួកធម៌គា� នវតិក�ៈ មាន្រតមឹែតវចិរៈ បានដល់ ទតុយិជ្ឈោនចតិ�១១ 

េចតសិក៣៦ (េវៀរវចិរេចត.), វតិក�េច.ក�ុងសវតិក�សវចិរចតិ �៥៥ ។ ខន �៤, អយតនៈ២, ធាតុ២, សច�ៈ២ 

(វតិក�េច.ក�ុងបឋមជ្ឈោនមគ�ចតិ �៤ ជាមគ�សច�ៈ), សច�វមុិត� (២៩/៤, ៣៧/៤, វតិក�េចត./បឋមជ្ឈោនផលច.ិ៤) ។  

៣-អវតិក� វចិរ ធមា�   ពួកធម៌គា� នវតិក�ៈ ទងំគា� នវចិរៈ បានដល់ ទ �បិ��វ�ិ� ណ១០, ឈន 

ចតិ �៤៥ (ឈនទ៣ី ដល់ទ៥ី) េចតសិក៣៦, វចិរេចសិកក�ុងទតុយិជ្ឈោនចតិ�១១ របូ២៨ នពិ� ន ។ ខន �៥,                               

ខន �វមុិត�, អយតនៈ១២, ធាតុ១៧, សច�ៈ៣, សច�វមុិត� (២៨/១២, ៣៥/១២, វចិរេចត./ទតុ.ិេលកុត�រចតិ �៨) ។                                

***  វចិរេចតសិកក�ុងសវតិក�សវចិរចតិ �៥៥  ចតជ់ា តកិវមុិត�  ។ 

៧. បីតតិ�ិក   

១-បីតិសហគត ធមា�   ពួកធម៌្របកបេដយបតី ិបានដល់ បតីសិហគតចតិ�៥១ េចតសិក៤៦ (េវៀរ 

បតីេិចត.,  េទចតុក,  វចិកិចិ� )  ។  ខន �៤, អយតនៈ២, ធាតុ២, សច�ៈ៣, សច�វមុិត� (២៨/១២, ៣៦/១២)  ។ 

២-សុខសហគត ធមា�   ពួកធម៌្របកបេដយសុខ បានដល់ សុខសហគតចតិ�៦៣ េចតសិក៤៦ (េវៀរ  

សុខេវទនាេច., េទចតុក, វចិកិចិ� ) ។ ខន �៣, អយតនៈ២, ធាតុ៧, សច�ៈ៣, សច�វមុិត� (២៨/១៦, ៣៦/១៦)  ។ 

 ៣-ឧេបក� សហគត ធមា�  ពួកធម៌្របកបេដយឧេបក�  បានដល់ ឧេបក� សហគតចតិ�៥៥ េចត-
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សិក៤៦ (េវៀរឧេបក� េវទនាេចតសិក, េទចតុកេចតសិក, បតីេិចតសិក) ។ ែចកបាន ខន �៣, អយតនៈ២,  

ធាតុ៧, សច�ៈ៣, សច�វមុិត� (២៦/៤, ៣៣/៤)  ។ 

 *** ទកុ �សហគតចតិ�៣ េចតសិក២២, សុខេវទនាេចតសិក១២ គកឺ �ុងសុខសហគតកយវ�ិ� ណចតិ�១, 

ចតុត�ជ្ឈោនចតិ�១១, ឧេបក� េវទនាេចតសិក៥៥ក�ុងឧេបក� សហគតចតិ�៥៥, របូ២៨ នពិ� ន ចតជ់ា តកិវមុិត� ។ 

៨. ទស្សនត�ិក 

១-ទស្សេនន បហតព�  ធមា�  ពួកធម៌ែដល្រត�វលះ េដយទស្សនៈ បានដល់ អកុសលចតិ�១១ 

(េវៀរឧទ �ច �សម្បយុត�ចតិ �១ េ្រពះជា ន អបាយគមនយិ ែតម្៉យោង) េចតសិក២៧ ែចកជា២ែផ�ក គ៖ឺ 

-េសតបត�មិគ�ចតិ � លះបានជា សមុេច�ទ គ ឺ ទដិ �គិតសម្បយុត�ចតិ �៤, វចិកិចិ� សម្បយុត�ចតិ �១ េចត.២២ 

-េសតបត�មិគ�ចតិ � លះបានជា តនកុរប្បហន គ ឺ ទដិ �គិតវបិ្បយុត�ចតិ �៤, េទសមូលចតិ�២ េចត- 

សិក២៥ (អបាយគមនយិ)  ។   ែចកបាន ខន �៤, អយតនៈ២, ធាតុ២, សច�ៈ២  ។ 

២-ភាវនាយ បហតព�  ធមា�   ពួកធម៌ែដល្រត�វលះ េដយភាវនា បានដល់ ទដិ �គិតវបិ្បយុត�ចតិ �៤, 

េទសមូលចតិ�២ (ន អបាយគមនយិ), ឧទ �ច �សម្បយុត�ចតិ �១ េចតសិក២៣ (េវៀរឥស្សោេចតសិក, មច�រយិ 

េចតសិក) ែចកជា៣ែផ�ក គ៖ឺ 

-សកទគាមមិគ� លះបានជា តនកុរប្បហន គ ឺទដិ �គិតវបិ្បយុត�ចតិ �៤, េទសមូលចតិ�២ េចតសិក២៣  

-អនាគាមមិគ� លះបានជា សមុេច�ទប្បហន គ ឺទដិ �គិតវបិ្ប.ច.ិ៤ (កមរគៈ), េទសមូលចតិ�២ េច.២៣ 

-អរហត�មគ� លះបានជា សមុេច�ទប្បហន គ ឺទដិ �គិតវបិ្បយុត�ច.ិ៤ (របូរគៈ, អរបូរគៈ), ឧទ �ច �សម្ប- 

យុត�ចតិ �១  េចតសិក២១  ។  ែចកបាន ខន �៤, អយតនៈ២, ធាតុ២, សច�ៈ២  ។ 

 ៣-េនវ ទស្សេនន ន ភាវនាយ បហតព�  ធមា�  ពួកធម៌ែដលមនិ្រត�វលះេដយទស្សនៈ 

មនិ្រត�វលះេដយភាវនា បានដល់ កុសលចតិ�២១, វបិាកចតិ �៣៦, ករិយិាចតិ �២០ េចតសិក៣៨ របូ២៨ 

នពិ� ន  ។  ែចកបាន ខន �៥, ខន �វមុិត�, អយតនៈ១២, ធាតុ១៨, សច�ៈ៣, សច�វមុិត� (២៩/៤, ៣៧/៤) ។ 

៩. ទស្សនេហតុត�កិ 

១-ទស្សេនន បហតព�េហតុក ធមា�  ពួកធម៌មានេហតុែដល្រត�វលះេដយទស្សនៈ បានដល់ 

អកុសលចតិ�១១ (េវៀរឧទ �ច �សម្បយុត�ចតិ �១) េចតសិក២៧ (េវៀរេមាហេចតសិកក�ុងវចិកិចិ� សម្បយុត�ចតិ � 

១)  ែចកជា២ែផ�ក គ៖ឺ 

-េសតបត�មិគ�ចតិ � លះបានជា សមុេច�ទ គ ឺទដិ �គិតសម្បយុត�ចតិ �៤, វចិកិចិ� សម្បយុត�ចតិ �១  េចតសិក
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២២  (េវៀរេមាហេចតសិកក�ុងវចិកិចិ� សម្បយុត�ចតិ �១ េ្រពះមនិមានេហតុ្របកបជាមួយ) 

-េសតបត�មិគ�ចតិ � លះបានជា តនកុរប្បហន គ ឺ ទដិ �គិតវបិ្បយុត�ចតិ �៤, េទសមូលចតិ�២ េចត.២៥ 

(អបាយគមនយិ) ។  ែចកបាន ខន �៤, អយតនៈ២, ធាតុ២, សច�ៈ២  ។ 

២-ភាវនាយ បហតព�េហតុក ធមា�  ពួកធម៌មានេហតុែដល្រត�វលះេដយភាវនា បានដល់ 

ទដិ �គិតវបិ្បយុត�ចតិ �៤, េទសមូលចតិ�២ (ន អបាយគមនយិ), ឧទ �ច �សម្បយុត�ចតិ �១ េចតសិក២៣ (េវៀរ 

ឥស្សោេចតសិក, មច�រយិេចតសិក), េវៀរេមាហេចតសិកក�ុងឧទ �ច�សម្បយុត�ចតិ �១ ែចកជា៣ែផ�ក គ៖ឺ 

-សកទគាមមិគ� លះបានជា តនកុរប្បហន គ ឺទដិ �គិតវបិ្បយុត�ចតិ �៤, េទសមូលចតិ�២ េចតសិក២៣  

-អនាគាមមិគ� លះបានជា សមុេច�ទប្បហន គ ឺទដិ �គិតវបិ្ប.ច.ិ៤ (កមរគៈ), េទសមូលចតិ�២ េច.២៣ 

-អរហត�មគ�  លះបានជា  សមុេច�ទប្បហន  គ ឺទដិ �គិតវបិ្បយុត�ចតិ �៤ (របូរគៈ, អរបូរគៈ), ឧទ �ច �ស- 

ម្បយុត�ចតិ �១ េចតសិក២១ (េវៀរេមាហេចតសិកក�ុងឧទ �ច�សម្បយុត�ចតិ �១ េ្រពះមនិមានេហតុ្របកបជា 

មួយ)  ។  ែចកបាន ខន �៤, អយតនៈ២, ធាតុ២, សច�ៈ២  ។ 

៣-េនវ ទស្សេនន ន ភាវនាយ បហតព�េហតុក ធមា�  ពួកធម៌មានេហតុែដលមនិ្រត�វលះ 

េដយទស្សនៈ មនិ្រត�វលះេដយភាវនា ឬ ធម៌ទងំឡាយែដលមនិែមនជា ពួកធម៌មានេហតុ ្រត�វលះ 

េដយមគ�៤ បានដល់ កុសលចតិ�២១, វបិាកចតិ �៣៦, ករិយិាចតិ �២០ េចតសិក៣៨, េមាហេចតសិកក�ុង 

េមាហមូ.ច.ិ២ របូ២៨ នពិ� ន ។ ខន �៥, ខន �វមុិត�, អយតនៈ១២, ធាតុ១៨, សច�ៈ៣, សច�វមុិត� (២៩/៤, ៣៧/៤) ។ 

១០. អចយគាមតិ�ិក 

១-អចយគាមិេនា ធមា�   ពួកធម៌ដល់នវូករសន្ំសកពូនេឡង េដយកម�ក�េិលស បានដល់ អកុ- 

សលចតិ�១២,  េលកយិកុសលចតិ�១៧  េចតសិក៥២ ។  ែចកបាន ខន �៤, អយតនៈ២, ធាតុ២, សច�ៈ២ ។ 

២-អបចយគាមិេនា ធមា�   ពួកធម៌មនិដល់នវូករសន្ំសកពូនេឡង បានដល់ មគ�ចតិ �៤ េចតសិក៣៦ 

ែចកបាន ខន �៤, អយតនៈ២, ធាតុ២, សច�ៈ១, សច�វមុិត� (២៩/៤) ។ 

៣-េនវចយគាមិេនា នាបចយគាមិេនា ធមា�  ពួកធម៌មនិែមនជាដល់នវូករសន្ំសកពូនេឡង 

មនិែមនជាមនិដល់នវូករសន្ំសកពូនេឡង បានដល់ អព្យោកតធម៌ ។ ែចកបាន ខន �៥, ខន �វមុិត�, អយតនៈ 

១២, ធាតុ១៨, សច�ៈ២, សច�វមុិត� (៣៧/៤) ។ 

១១. េសក� ត�ិក 

១-េសក�  ធមា�   ពួកធម៌ជារបស់េសក�បុគ�ល បានដល់  មគ�ចតិ �៤,  ផលចតិ�៣  ខងេ្រកម េចតសិក
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៣៦  ។   ែចកបាន ខន �៤, អយតនៈ២, ធាតុ២, សច�ៈ១, សច�វមុិត� (២៩/៤, ៣៧/៣) ។ 

២-អេសក�  ធមា�   ពួកធម៌ជារបស់អេសក�បុគ�ល បានដល់ អរហត�ផលចតិ�១ េចតសិក៣៦ ។ ែចក 

បាន ខន �៤, អយតនៈ២, ធាតុ២, សច�វមុិត� (៣៧/១) ។ 

៣-េនវេសក�  នាេសក�  ធមា�   ពួកធម៌មនិែមនជារបស់េសក�បុគ�ល មនិែមនជារបស់អេសក�បុគ�ល 

បានដល់ េលកយិចតិ�៨១ េចតសិក៥២ របូ២៨ នពិ� ន ។ ែចកបាន ខន �៥, ខន �វមុិត�, អយតនៈ១២, ធាតុ១៨,  

សច�ៈ៣   ។ 

១២. បរតិ�ត�ិក 

១-បរតិ�  ធមា�   ពួកធម៌មានសភាពតូចឆា� រ បានដល់ កមាវចរចតិ �៥៤ េចតសិក៥២ របូ២៨ ។ ែចក 

បាន ខន �៥, អយតនៈ១២, ធាតុ១៨, សច�ៈ២   ។ 

២-មហគ�ត ធមា�   ពួកធម៌ដល់នវូសភាពធ ំ បានដល់ មហគ�តចតិ �២៧ េចតសិក៣៥ ។ ែចកបាន 

ខន �៤, អយតនៈ២, ធាតុ២, សច�ៈ១  ។ 

៣-អប្បមាណា ធមា�   ពួកធម៌្របមាណមនិបាន បានដល់ េលកុត�រចតិ �៨ េចតសិក៣៦ នពិ� ន ។  

ែចកបាន ខន �៤, ខន �វមុិត�, អយតនៈ២, ធាតុ២, សច�ៈ២, សច�វមុិត� (២៩/៤, ៣៧/៤) ។ 

១៣. បរតិ� រម�ណត�ិក                           

១-បរតិ� រម�ណា ធមា�  ពួកធម៌មានអរម�ណ៍តូចឆា� រ  បានដល់ បរតិ� រម�ណចតិ�៥៦ េចតសិក៥០ គ៖ឺ  

-ឯកន �ៈ  មានចតិ�២៥  គ ឺ កមាវចរវបិាកចតិ�២៣,  ប��ទ� រវជ�នចតិ �១, ហសិតុប្បោទចតិ�១ េចតសិក៣៣  

-អេនកន �ៈ មានចតិ�៣១ គ ឺអកុសលចតិ�១២, មេនាទ� រវជ�នចតិ �១, មហកុសលចតិ�៨, មហករិយិាចតិ�៨, 

អភ�ិ� ចតិ �២  េចតសិក៥០  ។   ែចកបាន ខន �៤, អយតនៈ២, ធាតុ៨, សច�ៈ២   ។ 

២-មហគ�តរម�ណា ធមា�   ពួកធម៌មានអរម�ណ៍ដល់នវូជាសភាពធ ំបានដល់ មហគ�តរម�ណចតិ�៣៧ 

េចតសិក៤៧  គ៖ឺ 

-ឯកន �ៈ មានចតិ�៦ គ ឺ វ�ិ� ណ�� យតនជ្ឈោនចតិ�៣,  េនវស�� នាស�� យតនជ្ឈោនចតិ�៣ េចតសិក៣០ 

-អេនកន �ៈ មានចតិ�៣១ គ ឺអកុសលចតិ�១២, មេនាទ� រវជ�នចតិ �១, មហកុសលចតិ�៨, មហករិយិាចតិ�៨, 

អភ�ិ� ចតិ �២  េចតសិក៤៧  ។   ែចកបាន ខន �៤, អយតនៈ២, ធាតុ២, សច�ៈ២   ។ 

៣-អប្បមាណារម�ណា ធមា�   ពួកធម៌មានអរម�ណ៍្របមាណមនិបាន បានដល់ អប្បមាណារម�ណ- 

ចតិ �១៩ េចតសិក៣៦ គ៖ឺ



តិកមាតិកា២២ ២០ ហីនត�ិក 

 

-ឯកន �ៈ  មានចតិ�៨  គ ឺ េលកុត�រចតិ �៨  េចតសិក៣៦ 

-អេនកន �ៈ មានចតិ�១១ គ ឺ មេនាទ� រវជ�នចតិ �១, មហកុសលញាណសម្បយុត�ចតិ �៤, មហករិយិា- 

ញាណសម្បយុត�ចតិ �៤, អភ�ិ� ចតិ �២ េចតសិក៣៣  ។  ខន �៤, អយតនៈ២, ធាតុ២, សច�ៈ២, សច�វមុិត� ។ 

***  ក �ុងបរតិ� រម�ណត�កិេនះ ្របមូលយកបរមត�ធម៌ ទងំ៤្របករ មនិអស់គ៖ឺ 

-ចតិ�២១ គ ឺ របូាវចរចតិ �១៥, អកសន�� យតនជ្ឈោនចតិ�៣, អក�ិ��� យតនជ្ឈោនចតិ�៣ េចតសិក 

៣៥  មានប��ត�ធិម៌ជាអរម�ណ៍ េដយឯកន �ៈ 

-ចតិ�៣១ គ ឺអកុសលចតិ�១២, មេនាទ� រវជ�នចតិ �១, មហកុសលចតិ�៨, មហករិយិាចតិ�៨, អភ�ិ� ចតិ � 

២  េចតសិក៤៩ មានប��ត�ធិម៌ជាអរម�ណ៍  ក�ុងខណៈខ �ះ   

-របូ២៨  នពិ� ន ជាអនារម�ណៈ  ។   ដេូច�ះ ពួកធម៌ែដលេនសល់ ចតជ់ា តកិវមុិត�  ។ 

១៤. ហីនត�ិក 

១-ហីនា ធមា�    ពួកធម៌ដេ៏ថាកទប បានដល់ អកុសលចតិ�១២ េចតសិក២៧ ។ ែចកបាន ខន �៤, 

អយតនៈ២, ធាតុ២, សច�ៈ២  ។ 

២-មជ្ឈមិា ធមា�  ពួកធម៌យ៉ាងកណា� ល បានដល់ េលកយិកុសលចតិ�១៧, េលកយិវបិាកចតិ�៣២, 

ករិយិាចតិ �២០  េចតសិក៣៨  របូ២៨  ។   ែចកបាន ខន �៥, អយតនៈ១២, ធាតុ១៨, សច�ៈ១  ។ 

៣-បណីត ធមា�   ពួកធម៌ដឧ៏ត�ម បានដល់ េលកុត�រចតិ �៨ េចតសិក៣៦ នពិ� ន ។  ែចកបាន ខន �៤, 

ខន �វមុិត�, អយតនៈ២, ធាតុ២, សច�ៈ២, សច�វមុិត� (២៩/៤, ៣៧/៤) ។ 

១៥. មិច�ត�ត�ិក                      

១-មិច�ត�និយត ធមា�   ពួកធម៌មានសភាពខសុនងិេទៀង បានដល់ អកុសលចតិ�៦ េចតសិក២៥ គ៖ឺ 

-ទដិ �គិតសម្បយុត�ចតិ �៤ េចតសិក២១ ែដលក�ុងវរៈៃនជវន័ដងួទ៧ី ែដលេកតេឡងេដយអំណាចៃន 

នយិតមចិ� ទដិ �កិម�  ។ 

-េទសមូលចតិ�២ េចតសិក២២ ែដលក�ុងវរៈៃនជវន័ដងួទ៧ី ែដលេកតេឡងេដយអំណាចៃន ប�� - 

នន �រយិកម�  ។  ែចកបាន ខន �៤, អយតនៈ២, ធាតុ២, សច�ៈ២  ។ 

២-សម�ត�និយត ធមា�   ពួកធម៌មានសភាព្រត�វនងិេទៀង បានដល់ មគ�ចតិ �៤ េចតសិក៣៦ ។ ែចកបាន  

ខន �៤, អយតនៈ២, ធាតុ២, សច�ៈ១, សច�វមុិត� (២៩/៤)  ។ 

៣-អនិយត ធមា�   ពួកធម៌មនិេទៀង  ឬ ពួកធម៌មនិែមនជាធម៌ែដលេទៀងទងំពរីេឡយ បានដល់



តិកមាតិកា២២ ២១ មគា� រម�ណត�ិក 

 

អកុសលចតិ�១២ (េវៀរអង�ធម៌របស់ មចិ �ត �នយិតធមា� ), េលកយិកុសលចតិ�១៧, វបិាកចតិ �៣៦, ករិយិា 

ចតិ �២០ េចត.៥២ របូ២៨ នពិ� ន ។ ខន �៥, ខន �វមុិត�, អយតនៈ១២, ធាតុ១៨, សច�ៈ៣, សច�វមុិត� (៣៧/៤) ។ 

១៦. មគា� រម�ណត�កិ 

១-មគា� រម�ណា ធមា�   ពួកធម៌មានមគ�ជាអរម�ណ៍  បានដល់  មគា� រម�ណចតិ�១១  េចតសិក៣៣  គ៖ឺ 

-្រពះេសតបន �បុគ�ល មានចតិ�៦ គ ឺ មេនាទ� រវជ�នចតិ �១, មហកុសលញាណសម្បយុត�ចតិ �៤, កុ-

សលអភ�ិ� ចតិ �១  េចតសិក៣៣  ែដលេធ�  េសតបត�មិគ�  ឱ្យជាអរម�ណ៍ 

-្រពះសកទគាមបុីគ�ល មានចតិ�៦ គ ឺ មេនាទ� រវជ�នចតិ �១, មហកុសលញាណសម្បយុត�ចតិ �៤, កុ- 

សលអភ�ិ� ចតិ �១  េចតសិក៣៣   ែដលេធ�  េសតបត�មិគ�,  សកទគាមមិគ�  ឱ្យជាអរម�ណ៍ 

-្រពះអនាគាមបុីគ�ល មានចតិ�៦ គ ឺមេនាទ� រវជ�នចតិ �១, មហកុសលញាណសម្បយុត�ចតិ �៤, កុសល 

អភ�ិ� ចតិ �១ េចតសិក៣៣ ែដលេធ� េសតបត�មិគ�, សកទគាមមិគ�, អនាគាមមិគ� ឱ្យជាអរម�ណ៍ 

-្រពះអរហន �បុគ�ល មានចតិ�៦ គ ឺ មេនាទ� រវជ�នចតិ �១, មហករិយិាញាណសម្បយុត�ចតិ �៤, ករិយិា 

អភ�ិ� ចតិ �១ េចតសិក៣៣  ែដលេធ� េសតបត�មិគ�, សកទគាមមិគ�, អនាគាមមិគ�, អរហត�មគ� ឱ្យជា 

អរម�ណ៍  ។  ែចកបាន ខន �៤, អយតនៈ២, ធាតុ២, សច�ៈ១   ។ 

២-មគ�េហតុក ធមា�   ពួកធម៌មានមគ�ជាេហតុ បានដល់ មគ�ចតិ �៤ េចត.២៨ ឬ៣៦ (េវៀរេចតសិក៨ 

ជាអង�មគ�  ឬអង�មគ�៨ ជាបច�យ័ដល់គា� េទវញិេទមក) ឬេចត.៣៤ (េវៀរអេលភ, អេទស) ឬេចតសិក 

៣៥ (េវៀរប�� េចតសិក)  ។   ែចកបាន ខន �៤, អយតនៈ២, ធាតុ២, សច�០ ឬសច�ៈ១, សច�វមុិត� (២៩/៤) ។ 

៣-មគា� ធិបតិេនា ធមា�   ពួកធម៌មានមគ�ជាអធបិត ី បានដល់  មគា� ធបិតចិតិ �១២  េចតសិក៣៥  គ៖ឺ 

-្រពះេសតបន �បុគ�ល មាន មហកុសលសំ.ចតិ�៤ េចត.៣៣ ែដលេធ�េសតបត�មិគ� ជាអរម�ណាធបិត ី

-្រពះសកទមបុីគ�ល  មាន  មហកុសលសំ.ចតិ�៤  េចត.៣៣ ែដលេធ� សកទមមិគ�  ជាអរម�ណាធបិត ី

-្រពះអនាគាមបុីគ�ល មាន  មហកុសលសំ.ចតិ�៤  េចត.៣៣ ែដលេធ� អនាគាមមិគ�  ជាអរម�ណាធបិត ី

-្រពះអរហន �បុគ�ល   មាន   មហករិយិាសំ.ចតិ�៤   េចត.៣៣ ែដលេធ�  អរហត�មគ�    ជាអរម�ណាធបិត ី

-មគ�ចតិ �៤ េចតសិក៣៥ ជាសហជាតធបិត ី (េវៀរវរីយិេចតសិក ក�ុងខណៈែដលវរីយិេចតសិក ជា 

អធបិត ី ឬេវៀរប�� េចតសិក ក�ុងខណៈែដលប�� េចតសិក ជាអធបិត)ី ។ ែចកបាន ខន �៤, អយតនៈ២, 

ធាតុ២, សច�ៈ២, សច�វមុិត�  (២៩/៤)  ។ 

*** -កមារម�ណចតិ�២៥,  មហគ�តរម�ណចតិ�៦,  ប��ត� រម�ណចតិ�២១,  ផលចតិ�៤,  េលកយិារម�ណ-



តិកមាតិកា២២ ២២ ឧប្បន�ត�ិក 

 

ប��ត� រម�ណចតិ�២០  េចតសិក៥២  ែដលមនិមានមគ�  ជាអរម�ណ៍  េដយឯកន �ៈ  

 -ចតិ�១១ គ ឺ មេនាទ� រវជ�នចតិ �១, មហកុសលញាណសម្បយុត�ចតិ �៤, មហករិយិាញាណសម្ប- 

យុត�ចតិ �៤, អភ�ិ� ចតិ �២ េចតសិក៣៨ ក�ុងខណៈែដលមនិមានមគ�ជាអរម�ណ៍, របូ២៨ នពិ� ន ជាអនា- 

រម�ណ  នងិជាពួកធម៌ែដលមនិមាន មគ� ជាេហតុ នងិជាអធបិតេីទ ដេូច�ះចតជ់ា តកិវមុិត� ។ 

១៧. ឧប្បន�ត�ិក 

 ១-ឧប្បនា�  ធមា�   ពួកធម៌េកតេឡងេហយ បានដល់ ចតិ �៨៩ េចតសិក៥២ របូ២៨  ែដលដល់េហយ 

នវូខណៈទងំ៣  ។  ែចកបាន ខន �៥, អយតនៈ១២, ធាតុ១៨, សច�ៈ៣, សច�វមុិត� (២៩/៤, ៣៧/៤) ។ 

២-អនុប្បនា�  ធមា�   ពួកធម៌មនិទនេ់កតេឡង បានដល់ អកុសលចតិ�១២, កុសលចតិ�២១, ករិយិា 

ចតិ �២០, េចតសិក៥២, ចតិ �ជ �របូ១៧, ឧតុជ�របូ១៥, អហរជ�របូ១៤ ែដលនងឹេកត ។ ែចកបាន ខន �៥, 

អយតនៈ៧, ធាតុ៨, សច�ៈ៣, សច�វមុិត� (២៩/៤)  ។ 

៣-ឧប្បោទិេនា ធមា�   ពួកធម៌ែដល្រប�ងនងឹេកតេឡង បានដល់ វបិាកចតិ�៣៦ េចតសិក៣៨ កម�ជ�របូ 

២០  ។  ែចកបាន ខន �៥, អយតនៈ១១, ធាតុ១៧, សច�ៈ១, សច�វមុិត� (៣៧/៤)  ។ 

*** នពិ� ន មនិេពលថាេកតេឡងេហយ មនិេពលថាមនិទនេ់កត នងិមនិេពលថា្រប�ងនងឹេកតេឡង 

េទ ដេូច�ះចតជ់ា តកិវមុិត�  ។ 

១៨. អតីតត�ិក 

១-អតីត ធមា�   ពួកធម៌ជាអតតី (កន �ងេទេហយ) បានដល់ ចតិ �៨៩ េចតសិក៥២ របូ២៨ ែដលជា 

អតតីកល ។  ែចកបាន ខន �៥, អយតនៈ១២, ធាតុ១៨, សច�ៈ៣, សច�វមុិត� (២៩/៤, ៣៧/៤) ។ 

២-អនាគត ធមា�  ពួកធម៌ជាអនាគត (មនិទនម់កដល់) បានដល់ ចតិ �៨៩ េចតសិក៥២ របូ២៨ 

ែដលជាអនាគតកល ។  ែចកបាន ខន �៥, អយតនៈ១២, ធាតុ១៨, សច�ៈ៣, សច�វមុិត� (២៩/៤, ៣៧/៤) ។ 

៣-បច�ុ ប្បនា�  ធមា�   ពួកធម៌ជាបច�ុប្បន � (េកតេឡងចេំពះមុខ) បានដល់ ចតិ �៨៩ េចតសិក៥២ របូ២៨ 

ែដលជាបច�ុប្បន �កល ។  ែចកបាន ខន �៥, អយតនៈ១២, ធាតុ១៨, សច�ៈ៣, សច�វមុិត� (២៩/៤, ៣៧/៤) ។ 

***  នពិ� ន  ជាធម៌ែដលរចួចកកល  ដេូច�ះចតជ់ា តកិវមុិត�  ។ 

១៩. អតីតរម�ណត�ិក 

១-អតីតរម�ណា ធមា�   ពួកធម៌មានអរម�ណ៍ជាអតតី បានដល់ អតតីរម�ណចតិ�៤៩ េចតសិក៤៧  គ៖ឺ 

-ឯកន �ៈ មានចតិ�៦ គ ឺវ�ិ� ណ�� យតនជ្ឈោនចតិ�៣, េនវស�� នាស�� យតនជ្ឈោនចតិ�៣ េចតសិក៣០ 



តិកមាតិកា២២ ២៣ អជ្ឈត�ត�ិក 

 

-អេនកន �ៈ មានចតិ�៤៣ គ ឺ កមចតិ�៤១ (េវៀរទ �បិ��វ�ិ� ណចតិ�១០ នងិមេនាធាតុ៣), អភ�ិ� ចតិ �២ 

េចតសិក៤៧  ។  ែចកបាន ខន �៤, អយតនៈ២, ធាតុ២, សច�ៈ២  ។ 

២-អនាគតរម�ណា ធមា�   ពួកធម៌មានអរម�ណ៍ជាអនាគត បានដល់ អនាគតរម�ណចតិ�៤៣ 

(មេនាទ� រវជ�នចតិ �១, កមជវនចតិ�២៩, តទលម�ណចតិ�១១, អភ�ិ� ចតិ �២) េចតសិក៥០ ។ ែចកបាន 

ខន �៤, អយតនៈ២, ធាតុ២, សច�ៈ២  ។ 

៣-បច�ុ ប្បនា� រម�ណា ធមា�  ពួកធម៌មានអរម�ណ៍ជាបច�ុប្បន � បានដល់ បច�ុប្បនា� រម�ណចតិ�៥៦ 

េចតសិក៥០ គ៖ឺ 

- ឯកន �ៈ មានចតិ�១៣ គ ឺទ �បិ��វ�ិ� ណចតិ�១០, មេនាធាតុ៣ េចតសិក១០ 

- អេនកន �ៈ មានចតិ�៤៣ គ ឺកមចតិ�៤១ (េវៀរទ �បិ��វ�ិ� ណចតិ�១០, មេនាធាតុ៣), អភ�ិ� ចតិ �២ េចត-

សិក៥០ ។  ែចកបាន ខន �៤, អយតនៈ២, ធាតុ៨, សច�ៈ២  ។ 

*** ប��ត� រម�ណចតិ�២១ េចតសិក៣៥ (ឯកន �ៈ), នពិ� នារម�ណចតិ�៨ េចតសិក៣៦ (ឯកន �ៈ), ប��ត� - 

រម�ណចតិ�២០ េចតសិក៤៩ ក�ុងខណៈមានប��ត�ជិាអរម�ណ៍, ប��ត� រម�ណនពិ� នារម�ណចតិ�១១ េចត- 

សិក៣៥ ក�ុងខណៈមានប��ត� ិ ឬនពិ� នជាអរម�ណ៍, របូ២៨ នពិ� ន ជាអនារម�ណៈ ដេូច�ះជាពួកធម៌ ែដល 

្របមូលចូលក�ុង អតតីរម�ណត�កិេនះមនិបាន េទបចតជ់ា តកិវមុិត�  ។ 

២០. អជ្ឈត�ត�ិក                                                                                                  

 ១-អជ្ឈត�  ធមា�   ពួកធម៌ជាខងក�ុង បានដល់ ចតិ �៨៩ េចតសិក៥២ របូ២៨ ែដលជាែផ�កខងក�ុង 

សនា� នរបស់ខ �នួ  ។   ែចកបាន ខន �៥, អយតនៈ១២, ធាតុ១៨, សច�ៈ៣, សច�វមុិត� (២៩/៤, ៣៧/៤) ។ 

២-ពហិទ�  ធមា�    ពួកធម៌ជាខងេ្រក បានដល់ ចតិ �៨៩ េចតសិក៥២ របូ២៨ នពិ� ន ែដលជាែផ�ក 

ខងេ្រក សនា� នរបស់ខ �ួន ។ ខន �៥, ខន �វមុិត�, អយតនៈ១២, ធាតុ១៨, សច�ៈ៤, សច�វមុិត� (២៩/៤, ៣៧/៤)។ 

 ៣-អជ្ឈត�ពហិទ�  ធមា�  ពួកធម៌ជាខងក�ុង នងិខងេ្រក បានដល់ ចតិ �៨៩ េចតសិក៥២ របូ២៨ 

ែដលជាែផ�ក ខងក�ុង នងិខងេ្រក សនា� នរបស់ខ �នួ  ។  ែចកបាន ខន �៥, អយតនៈ១២, ធាតុ១៨, សច�ៈ៣, 

សច�វមុិត� (២៩/៤, ៣៧/៤) ។ 

២១. អជ្ឈត� រម�ណត�ិក 

១-អជ្ឈត� រម�ណា ធមា�   ពួកធម៌មានអរម�ណ៍ខងក�ុង បានដល់ អជ្ឈត� រម�ណចតិ�៦២ េចតសិត៤៩  

 - ឯកន �ៈ មានចតិ�៦ គ ឺវ�ិ� ណ�� យតនជ្ឈោនចតិ�៣, េនវស�� នាស�� យតនជ្ឈោនចតិ�៣ េចតសិក៣០



តិកមាតិកា២២ ២៤ សនិទស្សនត�ិក 

 

- អេនកន �ៈ មានចតិ�៥៦ គ ឺកមចតិ�៥៤, អភ�ិ� ចតិ �២ េចតសិក៤៩ (េវៀរឥស្សោេចតសិក១, អប្បម��  

េចតសិក២)  ។  ែចកបាន  ខន �៤,  អយតនៈ២,  ធាតុ៨,  សច�ៈ២  ។ 

២-ពហិទ� រម�ណា ធមា�   ពួកធម៌មានអរម�ណ៍ខងេ្រក បានដល់ ពហទិ� រម�ណចតិ�៨២ េចតសិក៥២  

- ឯកន �ៈ មានចតិ�២៦ គ ឺរបូាវចរចតិ � ១៥, អកសន�� យតនជ្ឈោនចតិ�៣, េលកុត�រចតិ �៨ េចតសិក៣៨ 

- អេនកន �ៈ មានចតិ�៥៦ គ ឺ កមចតិ�៥៤, អភ�ិ� ចតិ �២ េចតសិក៥២ ។ ែចកបាន ខន �៤, អយតនៈ២, 

ធាតុ៨,  សច�ៈ៣,  សច�វមុិត� (២៩/៤, ៣៧/៤) ។ 

៣-អជ្ឈត�ពហិទ� រម�ណា ធមា�  ពួកធម៌មានអរម�ណ៍ខងក�ុង នងិខងេ្រក បានដល់ អជ្ឈត�ពហទិ� - 

រម�ណចតិ�៥៦ (កមចតិ�៥៤, អភ�ិ� ចតិ �២) េចតសិក៤៩ (េវៀរឥស្សោេចតសិក, អប្បម�� េចតសិក២) ។ 

ែចកបាន ខន �៤, អយតនៈ២, ធាតុ៨, សច�ៈ២ ។                

*** នត�ភិាវប��ត� រម�ណចតិ�៣ េចតសិក៣០, ចតិ �៣១ គ ឺ អកុសលចតិ�១២, មេនាទ� រវជ�នចតិ �១, 

មហកុសលចតិ�៨, មហករិយិាចតិ�៨, អភ�ិ� ចតិ �២ េចតសិក៤៥ (េវៀរវរិតេិចតសិក៣, អប្បម�� េច.២, 

ឥស្សោេចត.១, មច�រយិេចត.១) ក �ុងខណៈមាននត�ភិាវប��ត�ជិាអរម�ណ៍, របូ២៨ នពិ� ន ជាអនារម�ណៈ 

ដេូច�ះចតជ់ា តកិវមុិត� ។ 

២២. សនិទស្សនត�ិក 

១-សនិទស្សនសប្បដិឃា ធមា�  ពួកធម៌្របកបេដយករេឃញ  នងិ ្របកបេដយករបះ៉ពល់ 

បានដល់ របូារម�ណ៍  ។  ែចកបាន ខន �១, អយតនៈ១, ធាតុ១, សច�ៈ១  ។ 

២-អនិទស្សនសប្បដឃិា ធមា�   ពួកធម៌មនិ្របកបេដយករេឃញ ែត្របកបេដយករបះ៉ពល់ 

បានដល់ ឱឡារកិរបូ១១ (េវៀររបូារម�ណ៍)  ។  ែចកបាន ខន �១, អយតនៈ៩, ធាតុ៩, សច�ៈ១  ។ 

៣-អនិទស្សនាប្បដឃិា ធមា�   ពួកធម៌មនិ្របកបេដយករេឃញ មនិ្របកបេដយករបះ៉ពល់ 

បានដល់ ចតិ �៨៩ េចតសិក៥២ សុខមុរបូ១៦ នពិ� ន ។  ែចកបាន ខន �៥, ខន �វមុិត�, អយតនៈ២, ធាតុ៨, 

សច�ៈ៤, សច�វមុិត�  ((២៩/៤, ៣៧/៤) ។   ៕ 

តិក�តិ� ២២តិកៈ  
ចប ់

េ�យសេង�ប



ទុកមាតិកា១៤២ ២៥ អភិធម�ទុកមាតិកា១០០ 

 

 
ទុក�តិ� (១៤២ទុកៈ) 

ទកុមាតកិ េនះមាន ១៤២ទកុៈ ែចកេចញជា ២្របេភទ គ៖ឺ 

១-អភិធម�ទកុ�តិ� (១០០ទុកៈ) 

២-សុត�ន�ិកទុក�តិ� (៤២ទុកៈ) 

អភធិម�ទុក�ត�ិ (១០០ទុកៈ) 
បានដល់ ទកុមាតកិែដល្រពះមាន្រពះភាគ ្រទង្់រតស់សែម�ងទកុេដយ ្រពះអង�ឯង ។  

ទកុៈេនះមានចនំនួ ១០០ទកុៈ ែចកជាបទមានចនំនួ ២០០បទ នងិែចកជាបរេិច�ទមានចនំនួ ១៣បរេិច�ទ គ៖ឺ 

       ១.  េហតុេគាច�ក  មាន ៦ទកុៈ ២.  ចូឡន �រទកុ   មាន ៧ទកុៈ 

   ៣.  អសវេគាច�ក មាន ៦ទកុៈ ៤.  សេ�� ជនេគាច�ក មាន ៦ទកុៈ 

  ៥.  គន �េគាច�ក មាន ៦ទកុៈ ៦.  ឱឃេគាច�ក  មាន ៦ទកុៈ 

  ៧.  េយាគេគាច�ក មាន ៦ទកុៈ ៨.  នវីរណេគាច�ក  មាន ៦ទកុៈ 

  ៩.  បរមាសេគាច�ក មាន ៥ទកុៈ ១០. មហន �រទកុ  មាន ១៤ទកុៈ 

  ១១. ឧបាទនេគាច�ក មាន ៦ទកុៈ ១២. កេិលសេគាច�ក  មាន ៨ទកុៈ 

  ១៣. បដិ �ទិកុ មាន ១៨ទកុៈ 

១- េហតេុ�ច�ក 

- ពក្យថា េហតុ     ែ្របថា ឫសគល់ បានដល់ េហតុេហតុ គ ឺេហតុ៦  

- ពក្យថា េគាច�ក   ែ្របថា វត�ុែដល្រត�វេធ�ជា ្រក�ម, ក្រមង, ភួង, ចេង� ម  

- េហតុ មាន៦ គ ឺេលភេហតុ, េទសេហតុ, េមាហេហតុ, អេលភេហតុ, អេទសេហតុ, អេមាហេហតុ  

- េហតុេគាច�ក ែ្របថា េដយអំណាចៃនទកុៈទងំឡាយ៦ មានេហតុទកុ ជាេដ ម តងំទកុេដយមានករ 

ជាប់ទកទ់ងគា� េទវញិេទមក េដយសព� នងិអត� ដចូភួងផា�  នងិចេង� មផា�  ។ 



អភិធម�ទុកមាតិកា១០០ ២៦ េហតុេគាច�ក 

 

េហតេុ�ច�ក �ន ៦ទុកៈ គឺ៖ 

   ១. េហតុទកុ ២. សេហតុកទកុ 

   ៣. េហតុសម្បយុត�ទកុ  ៤. េហតុសេហតុកទកុ 

   ៥. េហតុេហតុសម្បយុត�ទកុ  ៦. នេហតុសេហតុកទកុ 

១. េហតុទុក 

១-េហត ូធមា�    ពួកធម៌ជាេហតុ បានដល់ េចតសិក៦ គ ឺ េលភេចតសិក១, េទសេចតសិក១, 

េមាហ េចតសិក១, អេលភេចតសិក១, អេទសេចតសិក១, អេមាហេចត.១ ។ ែចកបាន ខន �១, អយត- 

នៈ១, ធាតុ១, សច�ៈ៣, សច�វមុិត� (២ គ ឺអេលភ អេទស/មគ�៤, ៣ គ ឺអេលភ អេទស អេមាហ/ផល៤) ។  

២-ន េហត ូធមា�   ពួកធម៌មនិែមនជាេហតុ បានដល់ ចតិ �៨៩ េចតសិក៤៦ (េវៀរេចតសិកជាេហតុ៦) 

របូ២៨ នពិ� ន  ។  ែចកបាន ខន �៥, ខន �វមុិត�, អយតនៈ១២, ធាតុ១៨, សច�ៈ៣, សច�វមុិត� (២៧/៤, ៣៤/៤)  ។  

២. សេហតុកទុក 

១-សេហតុក ធមា�   ពួកធម៌្រប្រពតឹ �េទជាមួយនងឹេហតុ បានដល់ សេហតុកចតិ�៧១ េចតសិក៥២ 

(េវៀរេមាហេចត.ក�ុងេមាហមូលចតិ�២) ។  ខន �៤, អយតនៈ២, ធាតុ២, សច�ៈ៣, សច�វមុិត� (២៩/៤, ៣៧/៤) ។ 

២-អេហតុក ធមា�   ពួកធម៌មនិ្រប្រពតឹ �េទជាមួយនងឹេហតុ បានដល់ អេហតុកចតិ�១៨ េចតសិក 

១២, េមាហេចតសិកក�ុងេមាហមូលចតិ�២, របូ២៨ នពិ� ន ។ ែចកបាន ខន �៥, ខន �វមុិត�, អយតនៈ១២, 

ធាតុ១៨, សច�ៈ២  ។ 

៣. េហតុសម្បយុត�ទុក      

១-េហតុសម្បយុត�  ធមា�   ពួកធម៌្របកបេដយេហតុ  ។ 

២-េហតុវបិ្បយុត�  ធមា�    ពួកធម៌្របាសចកេហតុ  ។ 

 េហតុសម្បយុត�ទកុ េនះ អង�ធម៌ នងិករែចក ខន �ជាេដ ម ដចូគា� នងឹ សេហតុកទកុ (២)។ 

 

 ១-េហតុទុក ២-សេហតុកទុក ៣-េហតុសម��យុត�ទុក 

បទទី១ េហតូ ធមា�  សេហតុក ធមា�  េហតុសម្បយុត�  ធមា�  

បទទី២ ន េហតូ ធមា�  អេហតុក ធមា�  េហតុវបិ្បយុត�  ធមា�  



េហតុេគាច�ក ២៧ េហតុសេហតុកទុក 

 

អ�កសិក�គប�ីសេង�តៃន��បកបបទក��ងទកុៈ�ំង៣ �ងេលើ  
មក� េហតុេ�ច�ក ទុកទី៤, ទី៥ និងទី៦ 

 

 ១-េហតុទុក ២-សេហតុកទុក ៤-េហតុសេហតុកទុក 

បទទី១ េហតូ ធមា�  សេហតុក ធមា�  េហតូ េចវ ធមា�  សេហតុក ច 

បទទី២ ន េហតូ ធមា�  អេហតុក ធមា�  សេហតុក េចវ ធមា�  ន ច េហតូ 

* ទុកៈទី៤ ជាករ្របកប - បទទ១ីទកុៈទ១ី នងិបទទ១ីទកុៈទ២ី, - បទទ១ីទកុៈទ២ី នងិបទទ២ីទកុៈទ១ី  ។ 

 

 ១-េហតុទុក ៣-េហតុសម��យុត�ទុក ៥-េហតុេហតុសម��យុត�ទុក 

បទទី១ េហតូ ធមា�        េហតុសម្បយុត�  ធមា�  េហតូ េចវ ធមា�  េហតុសម្បយុត�  ច 

បទទី២ ន េហតូ ធមា�        េហតុវបិ្បយុត�  ធមា�  េហតុសម្បយុត�  េចវ ធមា�  ន ច េហតូ 

* ទុកៈទី៥ ជាករ្របកប - បទទ១ីទកុៈទ១ី នងិបទទ១ីទកុៈទ៣ី, - បទទ១ីទកុៈទ៣ី នងិបទទ២ីទកុៈទ១ី  ។ 

 

 ១-េហតុទុក ២-សេហតុកទុក ៦-នេហតុសេហតុកទុក 

បទទី១ េហតូ ធមា�  សេហតុក ធមា�  ន េហតូ េខ បន ធមា�  សេហតុកប ិ

បទទី២ ន េហតូ ធមា�  អេហតុក ធមា�  ន េហតូ េខ បន ធមា�  អេហតុកប ិ

* ទុកៈទី៦ ជាករ្របកប - បទទ២ីទកុៈទ១ី នងិបទទ១ីទកុៈទ២ី, - បទទ២ីទកុៈទ១ី នងិបទទ២ីទកុៈទ២ី  ។ 

 

៤. េហតុសេហតុកទុក 

១-េហត ូេចវ ធមា�  សេហតុក ច  ពួកធម៌ជាេហតុផង ្រប្រពតឹ �េទជាមួយនងឹេហតុផង បានដល់ 

េហតុ៦ គ ឺ េលភេចតសិក១, េទសេចតសិក១, េមាហេចតសិក១, អេលភេចតសិក១, អេទសេចត- 

សិក១, អេមាហេចតសិក១ (េវៀរេមាហេចតសិកក�ុងេមាហមូលចតិ�២) ។  ែចកបាន ខន �១, អយតនៈ១, 

ធាតុ ១, សច�ៈ៣, សច�វមុិត� (២ គ ឺអេលភៈ អេទសៈ/៤, ៣ គ ឺអេលភៈ អេទសៈ អេមាហៈ/៤) ។ 

២-សេហតុក េចវ ធមា�  ន ច េហត ូ ពួកធម៌្រគានែ់ត្រប្រពតឹ �េទ  ជាមួយនងឹេហតុ   ែតមនិែមនជា 

េហតុ បានដល់ សេហតុកចតិ�៧១ េចត.៤៦ ។ ខន �៤, អយតនៈ២, ធាតុ២, សច�ៈ២, សច�វមុិត� (២៧/៤, ៣៤/៤) ។



អភិធម�ទុកមាតិកា១០០ ២៨ ចូឡន�រទុក 

 

*** អេហតុកចតិ�១៨ េចតសិក១២, េមាហេចតសិកក�ុងេមាហមូលចតិ�២, របូ២៨ នពិ� ន ចតជ់ាទកុ- 

វមុិត� ។ 

៥. េហតុេហតុសម្បយុត�ទុក      

១-េហត ូេចវ ធមា�  េហតុសម្បយុត�  ច  ពួកធម៌ជាេហតុផង ្របកបេដយេហតុផង  ។ 

២-េហតុសម្បយុត�  េចវ ធមា�  ន ច េហត ូ ពួកធម៌្រគានែ់ត្របកបេដយេហតុ ែតមនិែមនជាេហតុ ។ 

េហតុេហតុសម្បយុត�ទកុ េនះ អង�ធម៌ នងិករែចក ខន �ជាេដ ម ទកុវមុិត� ដចូគា� នងឹ េហតុសេហតុកទកុ (៤) 

 ៦. នេហតុសេហតុកទុក 

១-ន េហត ូេខ បន ធមា�  សេហតុកបិ  ពួកធម៌មនិែមនជាេហតុ ែត្រប្រពតឹ �េទជាមួយនងឹេហតុ 

បានដល់ សេហតុកចតិ�៧១ េចត.៤៦  ។  ខន �៤, អយតនៈ២, ធាតុ២, សច�ៈ២, សច�វមុិត� (២៧/៤, ៣៤/៤) ។ 

២-ន េហត ូេខ បន ធមា�  អេហតុកបិ   ពួកធម៌មនិែមនជាេហតុផង មនិ្រប្រពតឹ �េទជាមួយនងឹ 

េហតុផង បានដល់ អេហតុចតិ �១៨ េចតសិក១២ របូ២៨ នពិ� ន ។  ែចកបាន ខន �៥, ខន �វមុិត�, អយតនៈ១២, 

ធាតុ១៨, សច�ៈ២ ។ 

***  េចតសិក៦ គ ឺតួេហតុ៦ ជាបរមត�ធម៌េនសល់ ដេូច�ះ ចតជ់ា ទកុវមុិត�  ។ 

 េហតុេ�ច�កេនះ �ពះ�ន�ពះ�គ�ទង់��ស់សែម�ងបរមត�ធម៌៤ ែចក�៤ែផ�ក គឺ៖ 

 ១. េហតុ  បានដល់ ពួកធម៌ េចតសិក៦ 

 ២. ន េហតុ បានដល់ ពួកធម៌ មនិែមនេចតសិក៦ 

 ៣. សេហតុក, េហតុសម្បយុត�  បានដល់ ពួកធម៌ ែដលមានេហតុ្របកបជាមួយ 

 ៤. អេហតុក,  េហតុវបិ្បយុត�     បានដល់ ពួកធម៌ ែដលមនិមានេហតុ្របកបជាមួយ 

 

២- ចឡូន�រទុក  

-  ពក្យថា  ចូឡា  ែ្របថា តូច  

-  ពក្យថា  អន �រ  ែ្របថា ក�ុងចេនា� ះ 

-  ពក្យថា  ទកុ  ែ្របថា ករែចកបរមត�ធម៌ េដយធម៌២ពួក 



ចូឡន�រទុក ២៩ សប្បច�យទុក 

 

ចូឡន�រទុក �ន ៧ទុកៈ គឺ៖ 

    ១.  សប្បច�យទកុ ២.  សង�តទកុ 

    ៣.  សនទិស្សនទកុ  ៤.  សប្បដឃិទកុ 

    ៥.  របូទីកុ  ៦.  េលកយិទកុ 

    ៧.  េកនចវិេិ��យ្យទកុ 

១. សប្បច�យទុក 

១-សប្បច�យា ធមា�   ពួកធម៌្របកបេដយបច�យ័ បានដល់ ចតិ �៨៩ េចតសិក៥២ របូ២៨ ។ ែចកបាន 

ខន �៥, អយតនៈ១២, ធាតុ១៨, សច�ៈ៣, សច�វមុិត� (២៩/៤, ៣៧/៤) ។ 

២-អប្បច�យា ធមា�   ពួកធម៌មនិមានបច�យ័ បានដល់ នពិ� ន ។ ែចកបាន ខន �វមុិត�, អយតនៈ១, ធាតុ 

១, សច�ៈ១  ។ 

២. សង�តទុក       

១-សង�ត ធមា�    ពួកធម៌មានបច�យ័តកែ់តង  ។ 

២-អសង�ត ធមា�   ពួកធម៌ឥតបច�យ័តកែ់តង  ។  

  សង�តទកុ េនះ អង�ធម៌ នងិករែចក ខន �ជាេដ ម ដចូគា� នងឹ សប្បច�យទកុ (១) ។ 

៣. សនិទស្សនទុក 

១-សនិទស្សនា ធមា�   ពួកធម៌្របកបេដយករេឃញ (ពួកធម៌េឃញបាន) បានដល់ របូារម�ណ៍  ។  

ែចកបាន  ខន �១, អយតនៈ១, ធាតុ១, សច�ៈ១  ។  

២-អនិទស្សនា ធមា�   ពួកធម៌មនិ្របកបេដយករេឃញ  បានដល់  ចតិ �៨៩  េចតសិក៥២  របូ២៧ 

នពិ� ន  ។  ែចកបាន ខន �៥, ខន �វមុិត�, អយតនៈ១១, ធាតុ១៧, សច�ៈ៤, សច�វមុិត� (២៩/៤, ៣៧/៤) ។ 

៤. សប្បដិឃទុក 

១-សប្បដិឃា ធមា�   ពួកធម៌្របកបេដយករបះ៉ពល់ បានដល់ ឱឡារកិរបូ១២  ។  ែចកបាន ខន �១, 

អយតនៈ១០, ធាតុ១០, សច�ៈ១  ។ 

២-អប្បដិឃា ធមា�   ពួកធម៌មនិ្របកបេដយករបះ៉ពល់ បានដល់ ចតិ �៨៩ េចតសិក៥២ សុខមុ-

របូ១៦  នពិ� ន  ។   ែចកបាន ខន �៥, ខន �វមុិត�, អយតនៈ២, ធាតុ៨, សច�ៈ៤, សច�វមុិត� (២៩/៤, ៣៧/៤) ។



ចូឡន�រទុក ៣០ រូបីទុក 

 

៥. របូីទុក 

១-របូិេនា ធមា�   ពួកធម៌មានរបូ បានដល់ របូ២៨ ។  បាន ខន �១, អយតនៈ១១, ធាតុ១១, សច�ៈ១ ។ 

២-អរបូិេនា ធមា�   ពួកធម៌មនិមានរបូ បានដល់ ចតិ �៨៩ េចតសិក៥២ នពិ� ន ។ ែចកបាន ខន �៤, 

ខន �វមុិត�, អយតនៈ២, ធាតុ៨, សច�ៈ៤, សច�វមុិត� (២៩/៤, ៣៧/៤) ។ 

៦. េលកិយទុក 

១-េលកិយា ធមា�   ពួកធម៌ជាេលកយិ បានដល់ េលកយិចតិ�៨១ េចតសិក៥២ របូ២៨  ។  ែចក 

បាន ខន �៥, អយតនៈ១២, ធាតុ១៨, សច�ៈ២  ។ 

២-េលកុត�រ ធមា�   ពួកធម៌ជាេលកុត�រៈ បានដល់ េលកុត�រចតិ �៨ េចតសិក៣៦ នពិ� ន ។  ែចក 

បាន ខន �៤, ខន �វមុិត�, អយតនៈ២, ធាតុ២, សច�ៈ២, សច�វមុិត� (២៩/៤, ៣៧/៤) ។ 

៧. េកនចវិេិ��យ្យទុក                          

១-េកនចិ វេិ��យ្យោ ធមា�  ពួកធម៌គួរដងឹច្បោស់េដយវ�ិ� ណនមួីយ គចឺក�ុវ�ិ� ណ ឬេសត- 

វ�ិ� ណជាេដ ម បានដល់ បរមត�ទងំ៤ ។  ខន �៥, ខន �វមុិត�, អយតនៈ១២, ធាតុ១៨, សច�ៈ៤, សច�វមុិត� ។ 

២-េកនចិ ន វេិ��យ្យោ ធមា�   ពួកធម៌ែដលមនិគួរ ដងឹច្បោស់េដយ វ�ិ� ណនមួីយ បានដល់ បរមត� 

ទងំ៤ ។  ែចកបាន ខន �៥, ខន �វមុិត�, អយតនៈ១២, ធាតុ១៨, សច�ៈ៤, សច�វមុិត� (២៩/៤, ៣៧/៤) ។ 

 
សែម�ងអង�ធម៌ក��ងបទ�ំងពីរ 

�មន័យគម�ីរអដ��លិនីអដ�ក� �ន ១២ន័យ គឺ៖ 

ន័យ វ���ណ ពួកធម៌គួរដឹងច��ស់ ពួកធម៌មិនគួរដឹងច��ស់ 

១ ចក�ុវ�ិ� ណ២ របូារម�ណ៍ ចតិ �៨៩ េចតសិក៥២ របូ២៧ នពិ� ន 

២ េសតវ�ិ� ណ២ សទ� រម�ណ៍ ចតិ �៨៩ េចតសិក៥២ របូ២៧ នពិ� ន 

៣ ឃានវ�ិ� ណ២ គនា� រម�ណ៍ ចតិ �៨៩ េចតសិក៥២ របូ២៧ នពិ� ន 

៤ ជវិ� វ�ិ� ណ២ រសរម�ណ៍ ចតិ �៨៩ េចតសិក៥២ របូ២៧ នពិ� ន 

៥ កយវ�ិ� ណ២ េផាដ �ព� រម�ណ៍ ចតិ �៨៩ េចតសិក៥២ របូ២៥ នពិ� ន 

៦ មេនាធាតុ៣ ប�� រម�ណ៍ ចតិ �៨៩ េចតសិក៥២ របូ២១ នពិ� ន 

៧ សន �.ី៣, មវ.ិ៨, ហសិ.១ កមចតិ�៥៤ េចត.៥២ របូ២៨ មហគ�.ច.ិ២៧, េលកុ.ច.ិ៨ េច.៣៨ នពិ� ន 



ចូឡន�រទុក ៣១ េកនចិវ�េ��យ្យទុក 

 

៨ អកុ.១២, មកុវ.ិ៤ មកវិ៤ិ េលក.ិ៨១ េចត.៥២ របូ២៨ េលកុត�រចតិ �៨ េចតសិក៣៦ នពិ� ន 

៩ មកុ.សំ៤, អភកុិ.១ បរមត�៤ (េវៀរអរហត�ចតិ �២) អរហត�មគ�១, អរហត�ផល១ េចត.៣៦ 

១០ វ�ិ� ណ�� យតន៣ អកសន�� .កុ.១ ក.ិ១ េច.៣០ បរមត�៤ (េវៀរអកសន�� .កុ.១ ក.ិ១) 

១១ េនវស�� នាស�� ៣ អក�ិ��� .កុ.១ ក.ិ១ េចត.៣០ បរមត�៤ (េវៀរអក�ិ��� យ.កុ.១ ក.ិ១) 

១២ េលកុត�រចតិ �៨ នពិ� ន ចតិ �៨៩ េចតសិក៥២ របូ២៨ 

�រែចកេ�យមូលដី� �ន១៥ន័យ (បទ�ំងពរី �នអង�ធម៌ដូច���) 

 អង�ធម៌ គប��ីដឹងេ�យចិត� មិនគប��ីដឹងេ�យចិត� 

១ របូារម�ណ៍ ចក�ុវ�ិ� ណ២                 (វ�ិ� ណ៤៦) ទ �បិ��វ.ិ៨,វ�ិ� .២១,៦,៨=៤៣ 

២ សទ� រម�ណ៍ េសតវ�ិ� ណ២             (វ�ិ� ណ៤៦) ទ �បិ��វ.ិ៨,វ�ិ� .២១,៦,៨=៤៣ 

៣ គនា� រម�ណ៍ ឃានវ�ិ� ណ២              (វ�ិ� ណ៤៦) ទ �បិ��វ.ិ៨,វ�ិ� .២១,៦,៨=៤៣ 

៤ រសរម�ណ៍ ជវិ� វ�ិ� ណ២                 (វ�ិ� ណ៤៦) ទ �បិ��វ.ិ៨,វ�ិ� .២១,៦,៨=៤៣ 

៥ េផាដ �ព� រម�ណ៍ កយវ�ិ� ណ២              (វ�ិ� ណ៤៦) ទ �បិ��វ.ិ៨,វ�ិ� .២១,៦,៨=៤៣ 

៦ ប�� រម�ណ៍ មេនាធាតុ៣                   (វ�ិ� ណ៥៣) វ�ិ� ណ២១,៦,៨=៣៥ 

៧ កមច.ិ៥៤ េច.៥២ របូ២៨ សន �.ីច.ិ៣, ហសិ.ច.ិ១, វ.ិ៨    (វ�ិ� .៤៤) វ�ិ� ណ២១,៦,៨=៣៥ 

៨ េលក.ិច.ិ៨១ េច៥២ របូ២៨ អកុច.ិ១២, មកុវ.ិ៤, មកវិ.ិ៤   (វ�ិ� .៤២) វ�ិ� ណ២១,៨=២៩ 

៩ ច.ិ៨៧(១) េច.៥២ របូ២៨ នពិ� ន មកុសំ.៤, អភ.ិកុ.១               (វ�ិ� .៦៥) វ�ិ� ណ២១ 

១០ ច.ិ៨៩ េច.៥២ របូ២៨ នពិ� ន មកសំិ.៤, អភកិ.ិ១, ម.ទ� .ច.ិ១(វ�ិ� .៦៤) វ�ិ� ណ២១ 

១១ អកស.កុ.ច.ិ១ េចត.៣០ វ�ិ� .កុ.ច.ិ១, វ�ិ� .វ.ិច.ិ១      (វ�ិ� .៣២) វ�ិ� ណ២៥,៣,២១,៨=៥៧ 

១២ អកស.កុ.ច.ិ+ក.ិច.ិ២ េច.៣០ វ�ិ� ណ�� យតនករិ.ិចតិ�១   (វ�ិ� .៣៣) វ�ិ� ណ២៥,៣,២១,៨=៥៧ 

១៣ អក�ិ� .កុ.ច.ិ១ េចត.៣០ េនវស�� .កុ.១, េនវស�� .វ.ិ១(វ�ិ� .៣២) វ�ិ� ណ២៥,៣,២១,៨=៥៧ 

១៤ អក�ិ� .កុ.ច.ិ+ក.ិច.ិ២ េច.៣០ វ�ិ� ណ�� យតនករិ.ិចតិ�១   (វ�ិ� .៣៣) វ�ិ� ណ២៥,៣,២១,៨=៥៧ 

១៥ នពិ� នារម�ណ៍ េលកុត�រចតិ �៨                     (វ�ិ� .១១) វ�ិ� ណ២៥,៦,២១,២០=៧២ 

(១) េវៀរចតិ �២  គ ឺ អរហត�មគ�១  នងិអរហត�ផល១



អភិធម�ទុកមាតិកា១០០  ៣២ ឣសវេគាច�ក 

 

៣- �សវេ�ច�ក 

-  ពក្យថា អសវ ែ្របថា ជា េ្រគ�ង្រត ំេ្រគ�ងហូរ ឱ្យេកតនវូសំសរទកុ�អស់កលដយូ៏រ 

-  ពក្យថា េគាច�ក ែ្របថា វត�ុែដល្រត�វេធ�ជា ្រក�ម, ក្រមង, ភួង, ចេង� ម 

- អសវ មាន៤ គ ឺ កមាសវ (េលភេចតសិកក�ុងេលភមូលចតិ�៨), ភវសវ (េលភេចតសិកក�ុង 

ទដិ �វិបិ្បយុត�ចតិ �៤), ទដិ� សវ (ទដិ �េិចតសិកក�ុងទដិ �សិម្បយុត�ចតិ �៤), អវជិា� សវ (េមាហេចតសិកក�ុងអកុ- 

សលចតិ�១២) ។  អង�ធម៌បរមត�  េចតសិក៣  គ ឺ េលភេចតសិក,  ទដិ �េិចតសិក,  េមាហេចតសិក  ។ 

�សវេ�ច�ក �ន ៦ទុកៈ គឺ៖ 

    ១. អសវទកុ ២. សសវទកុ 

    ៣. អសវសម្បយុត�ទកុ ៤. អសវសសវទកុ 

    ៥. អសវអសវសម្បយុត�ទកុ ៦. អសវវបិ្បយុត�សសវទកុ 

១. អសវទុក 

១-អសវ ធមា�  ពួកធម៌ជាអសវៈ បានដល់ េចតសិក៣ គ ឺ េលភេចតសិក, ទដិ �េិចតសិក, 

េមាហេចតសិក  ។   ែចកបាន ខន �១, អយតនៈ១, ធាតុ១, សច�ៈ២  ។ 

២-េនា អសវ ធមា�   ពួកធម៌មនិែមនជាអសវៈ បានដល់ ចតិ �៨៩ េចតសិក៤៩ របូ២៨ នពិ� ន ។ 

ែចកបាន ខន �៥, ខន �វមុិត�, អយតនៈ១២, ធាតុ១៨, សច�ៈ៣, សច�វមុិត� (២៩/៤, ៣៧/៤) ។ 

២. សសវទុក 

១-សសវ ធមា�  ពួកធម៌្រប្រពតឹ �េទជាមួយនងឹអសវៈ (ពួកធម៌ជាអរម�ណ៍របស់អសវៈ) បាន 

ដល់ េលកយិចតិ�៨១ េចតសិក៥២ របូ២៨  ។  ែចកបាន ខន �៥, អយតនៈ១២, ធាតុ១៨, សច�ៈ២  ។ 

២-អនាសវ ធមា�   ពួកធម៌មនិ្រប្រពតឹ �េទជាមួយនងឹអសវៈ បានដល់ េលកុត�រចតិ �៨ េចតសិក៣៦ 

នពិ� ន  ។  ែចកបាន ខន �៤, ខន �វមុិត�, អយតនៈ២, ធាតុ២, សច�ៈ២, សច�វមុិត� (២៩/៤, ៣៧/៤) ។ 

៣. អសវសម្បយុត�ទុក 

១-អសវសម្បយុត�  ធមា�  ពួកធម៌្របកបេដយអសវៈ   បានដល់  អកុសលចតិ�១២  េចតសិក២៧ 

(េវៀរេមាហេចតសិកក�ុងចតិ �៤  គ ឺ េទសមូលចតិ�២  នងិេមាហមូលចតិ�២) ។  ែចកបាន ខន �៤, អយតនៈ២, 

ធាតុ២, សច�ៈ២  ។



ឣសវេគាច�ក  ៣៣ ឣសវសាសវទុក 

 

២-អសវវបិ្បយុត�  ធមា�    ពួកធម៌្របាសចកអសវៈ បានដល់ កុសលចតិ�២១, វបិាកចតិ �៣៦, 

ករិយិាចតិ �២០ េចតសិក៣៨, េមាហេចតសិកក�ុងចតិ �៤, របូ២៨ នពិ� ន ។ ែចកបាន ខន �៥, ខន �វមុិត�, 

អយតនៈ១២, ធាតុ១៨, សច�ៈ៣, សច�វមុិត�  (២៩/៤, ៣៧/៤) ។ 

៤. អសវសសវទុក 

១-អសវ  េចវ  ធមា�  សសវ  ច ពួកធម៌ជាអសវៈផង ្រប្រពតឹ �េទជាមួយនងឹ អសវៈផង 

បានដល់ េលភេចតសិក, ទដិ �េិចតសិក, េមាហេចតសិក ។ ែចកបាន ខន �១, អយតនៈ១, ធាតុ១, សច�ៈ២ ។ 

២-សសវ េចវ ធមា�  េនា ច អសវ  ពួកធម៌្រគានែ់ត្រប្រពតឹ �េទជាមួយ នងឹអសវៈ ែតមនិែមន 

ជាអសវៈ បានដល់ េលកយិចតិ�៨១ េចតសិក៤៩ របូ២៨  ។  ខន �៥, អយតនៈ១២, ធាតុ១៨, សច�ៈ១ ។ 

***  េលកុត�រចតិ �៨  េចតសិក៣៦  នពិ� ន  ចតជ់ាទកុវមុិត�  ។ 

៥. អសវអសវសម្បយុត�ទុក 

១-អសវ េចវ ធមា�  អសវសម្បយុត�  ច ពួកធម៌ជាអសវៈផង ្របកបេដយអសវៈផង  បាន 

ដល់ េលភេចតសិក, ទដិ �េិចតសិក, េមាហេចតសិកក�ុងេលភមូលចតិ�៨ ។  ែចកបាន ខន �១, អយតនៈ១, 

ធាតុ១, សច�ៈ២  ។ 

២-អសវសម្បយុត�  េចវ ធមា�  េនា ច អសវ ពួកធម៌្រគានែ់ត្របកបេដយអសវៈ ែតមនិែមន 

ជាអសវៈ បានដល់  អកុសលចតិ�១២  េចតសិក២៤  ។  ែចកបាន ខន �៤, អយតនៈ២, ធាតុ២, សច�ៈ១  ។ 

*** កុសលចតិ�២១, វបិាកចតិ �៣៦, ករិយិាចតិ �២០ េចតសិក៣៨, េមាហេចតសិកក�ុងចតិ �៤, របូ២៨ នពិ� ន 

ចតជ់ាទកុវមុិត� ។ 

៦. អសវវបិ្បយុត�សសវទុក 

១-អសវវបិ្បយុត�  េខ បន ធមា�  សសវបិ ពួកធម៌្របាសចកអសវៈ ែត្រប្រពតឹ �េទជាមួយ 

នងឹអសវៈ បានដល់ េលកយិកុសលចតិ�១៧, េលកយិវបិាកចតិ�៣២, ករិយិាចតិ �២០ េចតសិក៣៨, េមាហ 

េចតសិកក�ុងចតិ �៤,  របូ២៨  ។  ែចកបាន ខន �៥, អយតនៈ១២, ធាតុ១៨, សច�ៈ១  ។ 

២-អសវវបិ្បយុត�  េខ បន ធមា�  អនាសវបិ  ពួកធម៌្របាសចកអសវៈផង មនិ្រប្រពតឹ �េទជា 

មួយនងឹអសវៈផង បានដល់ េលកុត�រចតិ �៨ េចតសិក៣៦ នពិ� ន ។ ែចកបាន ខន �៤, ខន �វមុិត�, 

អយតនៈ២,  ធាតុ២,  សច�ៈ២,  សច�វមុិត�  (២៩/៤, ៣៧/៤) ។ 

***  អកុសលចតិ�១២  េចតសិក២៧  (េវៀរេមាហេចតសិកក�ុងចតិ �៤)  ចតជ់ាទកុវមុិត�  ។



អភិធម�ទុកមាតិកា១០០  ៣៤ សេ�� ជនេគាច�ក 

 

៤- សេ��ជនេ�ច�ក 

-  ពក្យថា សេ�� ជន  ែ្របថា ធម៌ទងំឡាយឯណារែមង្របកបសត� ចងសត�ទងំឡាយទកុ ក�ុងវដ �ៈ 

- ពក្យថា េគាច�ក ែ្របថា វត�ុែដល្រត�វេធ�ជា ្រក�ម, ក្រមង, ភួង, ចេង� ម  

- សេ�� ជន មាន១០្របករ (សែម�ងតមអភធិម�នយ័) គ៖ឺ កមរគសេ�� ជន, ភវរគសេ�� ជន, 

បដឃិសេ�� ជន, មានះសេ�� ជន, ទដិ �សិេ�� ជន, សីលព�តបរមាសសេ�� ជន, វចិកិចិ� សេ�� ជន, 

ឥស្សោសេ�� ជន, មច�រយិសេ�� ជន,  អវជិា� សេ�� ជន  ។  អង�ធម៌បរមត� គ ឺេចតសិក៨  ។ 

សេ��ជនេ�ច�ក �ន ៦ទុកៈ គ៖ឺ 

   ១. សេ�� ជនទកុ ២. សេ�� ជនយិទកុ 

   ៣. សេ�� ជនសម្បយុត�ទកុ  ៤. សេ�� ជនសេ�� ជនយិទកុ 

   ៥. សេ�� ជនសេ�� ជនសម្បយុត�ទកុ  ៦. សេ�� ជនវបិ្បយុត�សេ�� ជនយិទកុ 

១. សេ�� ជនទុក 

១-សេ�� ជនា ធមា�   ពួកធម៌ជាសេ�� ជនៈ (ធម៌ចងសត�ទកុក�ុងវដ �ៈ) បានដល់ េចតសិក៨ គ ឺ

េលភេចតសិក, េទសេចតសិក, មានះេចតសិក, ទដិ �េិចតសិក, វចិកិចិ� េចតសិក, ឥស្សោេចតសិក, 

មច�រយិេចតសិក,  េមាហេចតសិក  ។   ែចកបាន ខន �១, អយតនៈ១, ធាតុ១, សច�ៈ២  ។ 

២-េនា សេ�� ជនា ធមា�   ពួកធម៌មនិែមនជាសេ�� ជនៈ បានដល់ ចតិ �៨៩ េចតសិក៤៤ របូ២៨ 

នពិ� ន  ។  ែចកបាន ខន �៥, ខន �វមុិត�, អយតនៈ១២, ធាតុ១៨, សច�ៈ៣, សច�វមុិត�  (២៩/៤, ៣៧/៤) ។ 

២. សេ�� ជនយិទុក 

១-សេ�� ជនិយា ធមា�  ពួកធម៌ជា្របេយាជន ៍ ឬសមគួរដល់សេ�� ជនៈ (ពួកធម៌ជាអរម�ណ៍ 

របស់សេ�� ជនៈ) បានដល់ េលកយិចតិ�៨១ េចតសិក៥២ របូ២៨ ។ ែចកបាន ខន �៥, អយតនៈ១២, 

ធាតុ១៨, សច�ៈ២  ។ 

២-អសេ�� ជនិយា ធមា�   ពួកធម៌មនិែមនជា្របេយាជន ៍ ឬមនិសមគួរដល់សេ�� ជនៈ បានដល់ 

េលកុត�រចតិ �៨ េចតសិក៣៦ នពិ� ន ។ ែចកបាន ខន �៤, ខន �វមុិត�, អយតនៈ២, ធាតុ២, សច�ៈ២, សច�វមុិត� ។ 

៣. សេ�� ជនសម្បយុត�ទុក 

១-សេ�� ជនសម្បយុត�  ធមា�  ពួកធម៌្របកបេដយ  សេ�� ជនៈ   បានដល់    អកុសលចតិ�១២ 

េចតសិក២៧ (េវៀរេមាហេចតសិកក�ុងឧទ �ច�សម្បយុត�ចតិ �១) ។  បាន ខន �៤, អយតនៈ២, ធាតុ២, សច�ៈ២ ។



សេ�� ជនេគាច�ក  ៣៥ សេ�� ជនសេ�� ជនិយទុក 

 

 ២-សេ�� ជនវបិ្បយុត�  ធមា�   ពួកធម៌្របាសចកសេ�� ជនៈ បានដល់ កុសលចតិ�២១, វបិាក- 

ចតិ �៣៦, ករិយិាចតិ �២០ េចតសិក៣៨, េមាហេចតសិកក�ុងឧទ �ច�សម្បយុត�ចតិ �១, របូ២៨ នពិ� ន ។ ែចកបាន 

ខន �៥, ខន �វមុិត�, អយតនៈ១២, ធាតុ១៨, សច�ៈ៣, សច�វមុិត� (២៩/៤, ៣៧/៤) ។ 

៤. សេ�� ជនសេ�� ជនិយទុក 

១-សេ�� ជនា េចវ ធមា�  សេ�� ជនិយា ច  ពួកធម៌ជាសេ�� ជនៈផង ជា្របេយាជនដ៍ល់ 

សេ�� ជនៈផង បានដល់ េចតសិក៨ ែដលជាសេ�� ជនៈ  ។   បាន ខន �១, អយតនៈ១, ធាតុ១, សច�ៈ២ ។ 

២-សេ�� ជនិយា េចវ ធមា�  េនា ច សេ�� ជនា  ពួកធម៌្រគានែ់តជា្របេយាជន ៍ ដល់សេ�� ជនៈ 

ែតមនិែមនជាសេ�� ជនៈ បានដល់ េលកយិចតិ�៨១ េចតសិក៤៤ របូ២៨ ។  ែចកបាន ខន �៥, អយ- 

តនៈ១២,  ធាតុ១៨,  សច�ៈ១  ។  ***  េលកុត�រចតិ �៨  េចតសិក៣៦  នពិ� ន ចតជ់ាទកុវមុិត� ។ 

៥. សេ�� ជនសេ�� ជនសម្បយុត�ទុក 

១-សេ�� ជនា េចវ ធមា�  សេ�� ជនសម្បយុត�  ច ពួកធម៌ជាសេ�� ជនៈផង ្របកបេដយ 

សេ�� ជនៈផង បានដល់ េចតសិក៨ ជាសេ�� ជនៈ (េវៀរេមាហេចតសិកក�ុងឧទ �ច�សម្បយុត�ចតិ �១) ។ 

ែចកបាន ខន �១, អយតនៈ១, ធាតុ១, សច�ៈ២  ។ 

២-សេ�� ជនសម្បយុត�  េចវ ធមា�  េនា ច សេ�� ជនា  ពួកធម៌្រគានែ់ត្របកបេដយ សេ�� ជនៈ  

ែតមនិែមនជាសេ�� ជនៈ បានដល់ អកុសលចតិ�១២ េចតសិក១៩ ។ ខន �៤, អយតនៈ២, ធាតុ២, សច�ៈ១ ។ 

*** កុសលចតិ�២១, វបិាកចតិ �៣៦, ករិយិាចតិ �២០ េចតសិក៣៨, េមាហេចតសិកក�ុងឧទ �ច�សម្បយុត� 

ចតិ �១,  របូ២៨  នពិ� ន  ចតជ់ាទកុវមុិត�  ។ 

៦. សេ�� ជនវបិ្បយុត�សេ�� ជនយិទុក 

១-សេ�� ជនវបិ្បយុត�  េខ បន ធមា�  សេ�� ជនិយាប ិ ពួកធម៌្របាសចកសេ�� ជនៈ  ែតជា 

្របេយាជនដ៍ល់សេ�� ជនៈ បានដល់ េលកយិកុសលចតិ�១៧, េលកយិវបិាកចតិ�៣២, ករិយិាចតិ �២០, 

េចតសិក៣៨, េមាហេចតសិកក�ុងឧទ �ច�សម្បយុត�ចតិ �១, របូ២៨  ។  ខន �៥, អយតនៈ១២, ធាតុ១៨, សច�ៈ១ ។ 

២-សេ�� ជនវបិ្បយុត�  េខ បន ធមា�  អសេ�� ជនិយាប ិ ពួកធម៌្របាសចក    សេ�� ជនៈផង 

មនិជា្របេយាជនដ៍ល់សេ�� ជនៈផង  បានដល់  េលកុត�រចតិ �៨  េចតសិក៣៦ នពិ� ន ។ ែចកបាន ខន �៤, 

ខន �វមុិត�, អយតនៈ២, ធាតុ២, សច�ៈ២, សច�វមុិត� (២៩/៤, ៣៧/៤) ។ 

*** អកុសលចតិ�១២ េចតសិក២៧ (េវៀរេមាហេចតសិកក�ុងឧទ �ច�សម្បយុត�ចតិ �១) ចតជ់ាទកុវមុិត� ។



អភិធម�ទុកមាតិកា១០០  ៣៦ គន�េគាច�ក 

 

៥- គន�េ�ច�ក 

- ពក្យថា គន �  ែ្របថា ធម៌ទងំឡាយឯណារែមងចង (សត�ទកុ) ឬរែមងចងនវូបុគ�លេនាះ (ទកុ) 

ក �ុងវដ �ៈ េដយអំណាចៃនចុត ិនងិបដសិន � ិ  

- ពក្យថា េគាច�ក ែ្របថា វត�ុែដល្រត�វេធ�ជា ្រក�ម, ក្រមង, ភួង, ចេង� ម  

- គន � មាន៤ គ ឺ អភជិ្ឈោកយគន �, ព្យោបាទកយគន �, សីលព�តបរមាសកយគន �, ឥទសំច� ភ-ិ 

នេិវសកយគន �  ។  អង�ធម៌បរមត�  េចតសិក៣ គ ឺ េលភេចតសិក, េទសេចតសិក,  ទដិ �េិចតសិក  ។ 

គន�េ�ច�ក �ន ៦ទុកៈ គឺ៖ 

   ១.  គន �ទកុ ២.  គន �នយិទកុ 

   ៣.  គន �សម្បយុត�ទកុ  ៤.  គន �គន �នយិទកុ 

   ៥.  គន �គន �សម្បយុត�ទកុ  ៦.  គន �វបិ្បយុត�គន �នយិទកុ 

១. គន�ទុក 

១-គនា�  ធមា�   ពួកធម៌ជាគន �ៈ (ធម៌េដត្រកងសត�ទកុក�ុងវដ �ៈេដយអំណាចចុត ិ នងិបដសិន �)ិ 

បានដល់ េចតសិក៣ គ ឺ េលភេចតសិក, េទសេចតសិក, ទដិ �េិចតសិក ។ ែចកបាន ខន �១, អយតនៈ១, 

ធាតុ១, សច�ៈ២  ។ 

២-េនា គនា�  ធមា�   ពួកធម៌មនិែមនជាគន �ៈ បានដល់ ចតិ �៨៩ េចតសិក៤៩ របូ២៨ នពិ� ន ។  ែចកបាន 

ខន �៥, ខន �វមុិត�, អយតនៈ១២, ធាតុ១៨, សច�ៈ៣, សច�វមុិត�  (២៩/៤, ៣៧/៤) ។ 

២. គន�និយទុក 

១-គន�និយា ធមា�  ពួកធម៌ែដលគន �ៈគប្ីបេដត្រកង បានដល់ េលកយិចតិ�៨១  េចតសិក៥២ របូ២៨  

ែចកបាន ខន �៥, អយតនៈ១២, ធាតុ១៨, សច�ៈ២  ។ 

២-អគន�និយា ធមា�  ពួកធម៌ែដលគន �ៈមនិគប្ីបេដត្រកង បានដល់ េលកុត�រចតិ �៨ េចតសិក៣៦ នពិ� ន 

 ែចកបាន ខន �៤, ខន �វមុិត�, អយតនៈ២, ធាតុ២, សច�ៈ២, សច�វមុិត�  (២៩/៤, ៣៧/៤) ។ 

៣. គន�សម្បយុត�ទុក 

១-គន�សម្បយុត�  ធមា�  ពួកធម៌្របកបេដយគន �ៈ  បានដល់  េលភមូលចតិ�៨,  េទសមូលចតិ�២



គន�េគាច�ក  ៣៧ គន�គន�និយទុក 

 

េចតសិក២៥ (េវៀរេទសេចតសិក, វចិកិចិ� េចតសិក, េលភេចតសិកក�ុងទដិ �គិតវបិ្បយុត�ចតិ �៤) ។ ែចក 

បាន ខន �៤, អយតនៈ២, ធាតុ២, សច�ៈ២  ។ 

២-គន�វបិ្បយុត�  ធមា�    ពួកធម៌្របាសចកគន �ៈ បានដល់ េមាហមូលចតិ�២, កុសលចតិ�២១, វបិាក 

ចតិ �៣៦, ករិយិាចតិ �២០ េចតសិក៤៣, េលភេចតសិកក�ុងទដិ �គិតវបិ្បយុត�ចតិ �៤, េទសេចតសិក, របូ២៨ 

នពិ� ន  ។  ែចកបាន ខន �៥, ខន �វមុិត�, អយតនៈ១២, ធាតុ១៨, សច�ៈ៤, សច�វមុិត� (២៩/៤, ៣៧/៤) ។ 

 ៤. គន�គន�និយទុក                                                                                             

 ១-គនា�  េចវ ធមា�  គន�និយា ច  ពួកធម៌ជាគន �ៈផង ែដលគន �ៈគប្ីបេដត្រកងផង  បានដល់ េលភ- 

េចតសិក,  េទសេចតសិក,  ទដិ �េិចតសិក  ។   ែចកបាន ខន �១, អយតនៈ១, ធាតុ១, សច�ៈ២  ។ 

២-គន�និយា េចវ ធមា�  េនា ច គនា�   ពួកធម៌ែដលគន �ៈគប្ីបេដត្រកង ែតមនិែមនជាគន �ៈ បានដល់ 

េលកយិចតិ�៨១  េចតសិក៤៩  របូ២៨  ។   ែចកបាន ខន �៥ , អយតនៈ១២, ធាតុ១៨, សច�ៈ១  ។ 

 ***  េលកុត�រចតិ �៨  េចតសិក៣៦  នពិ� ន  ចតជ់ាទកុវមុិត�  ។ 

៥. គន�គន�សម្បយុត�ទុក 

១-គនា�  េចវ ធមា�  គន�សម្បយុត�  ច ពួកធម៌ជាគន �ៈផង ្របកបេដយគន �ៈផង បានដល់ េលភ- 

េចតសិក នងិទដិ �េិចតសិក ែដល្របកបក�ុងទដិ �គិតសម្បយុត�ចតិ �៤ ។ ខន �១, អយតនៈ១, ធាតុ១, សច�ៈ២ ។ 

២-គន�សម្បយុត�  េចវ ធមា�  េនា ច គនា�  ពួកធម៌្រគានែ់ត្របកបេដយគន �ៈ ែតមនិែមនជាគន �ៈ 

បានដល់ េលភមូលចតិ�៨, េទសមូលចតិ�២ េចតសិក២៣   ។  បាន ខន �៤, អយតនៈ២, ធាតុ២, សច�ៈ១ ។ 

*** េមាហមូលចតិ�២, កុសលចតិ�២១, វបិាកចតិ �៣៦, ករិយិាចតិ �២០ េចតសិក៤៣, េលភេចតសិកក�ុង 

ទដិ �គិតវបិ្បយុត�ចតិ �៤, េទសេចតសិក,  របូ២៨  នពិ� ន ចតជ់ាទកុវមុិត�  ។ 

៦. គន�វបិ្បយុត�គន�និយទុក 

១-គន�វបិ្បយុត�  េខ បន ធមា�  គន�និយាបិ ពួកធម៌្របាសចកគន �ៈ ែតគន �ៈគប្ីបេដត្រកង បាន 

ដល់ េមាហមូលចតិ�២, េលកយិកុសលចតិ�១៧, េលកយិវបិាកចតិ�៣២, ករិយិាចតិ �២០ េចតសិក៤៣, 

េលភេចត.ក�ុងទដិ �គិតវបិ្បយុត�ចតិ �៤, េទសេចតសិក, របូ២៨  ។  ខន �៥, អយតនៈ១២, ធាតុ១៨, សច�ៈ២ ។  

  ២-គន�វបិ្បយុត�  េខ បន ធមា�  អគន�និយាបិ ពួកធម៌្របាសចកគន �ៈផង  ែដលគន �ៈមនិគប្ីបេដត  

្រកងផង បានដល់ េលកុត�រចតិ �៨ េចតសិក៣៦ នពិ� ន ។ ែចកបាន ខន �៤, ខន �វមុិត�, អយតនៈ២, ធាតុ២, 

សច�ៈ២, សច�វមុិត�  (២៩/៤, ៣៧/៤) ។ 



អភិធម�ទុកមាតិកា១០០  ៣៨ ឱឃេគាច�ក 

 

  *** េលភមូលចតិ�៨, េទសមូលចតិ�២  េចតសិក២៥, (េវៀរេទសេចតសិក,  េលភេចតសិកក�ុងទដិ �-ិ 

គតវបិ្បយុត�ចតិ �៤)  ចតជ់ាទកុវមុិត�  ។ 

៦- ឱឃេ�ច�ក 

 (ករែចក អង�ធម៌, ខន �ជាេដ ម ដចូអសវេគាច�ក) 

-  ពក្យថា  ឱឃ   ែ្របថា ធម�ជាត ែដលដចូជា អន �ងទ់កឹ េធ�សត� ឱ្យលិចចុះ នងិឆ�ងបានេដយក្រម 

-  ពក្យថា េគាច�ក  ែ្របថា វត�ុែដល្រត�វេធ�ជា ្រក�ម, ក្រមង, ភួង, ចេង� ម  

-  ឱឃ មាន៤ គ ឺ កេមាឃ (េលភេចតសិកក�ុងេលភមូលចតិ�៨), ភេវឃ (េលភេចតសិកក�ុងទដិ �-ិ 

គតវបិ្បយុត�ចតិ �៤), ទេិដ� ឃ (ទដិ �េិចតសិកក�ុងទដិ �គិតសម្បយុត�ចតិ �៤), អវេិជា� ឃ (េមាហេចតសិកក�ុង 

អកុសលចតិ�១២)  ។  អង�ធម៌បរមត� គ ឺេលភេចតសិក, ទដិ �េិចតសិក, េមាហេចតសិក  ។ 

ឱឃេ�ច�ក �ន ៦ទុកៈ គឺ៖ 

   ១.  ឱឃទកុ ២.  ឱឃនយិទកុ 

   ៣.  ឱឃសម្បយុត�ទកុ  ៤.  ឱឃឱឃនយិទកុ 

   ៥.  ឱឃឱឃសម្បយុត�ទកុ  ៦.  ឱឃវបិ្បយុត�ឱឃនយិទកុ 

១. ឱឃទុក 

១-ឱ� ធមា�  ពួកធម៌ជាឱឃៈ (ធម៌ញុាងំសត�ឱ្យលងេ់នក�ុងវដ �ៈ) បានដល់ េចតសិក៣ គ ឺ

េលភេចតសិក, ទដិ �េិចតសិក, េមាហេចតសិក  ។   ែចកបាន ខន �១, អយតនៈ១, ធាតុ១, សច�ៈ២  ។ 

២-េនា ឱ� ធមា�   ពួកធម៌មនិែមនជាឱឃៈ បានដល់ ចតិ �៨៩ េចតសិក៤៩  របូ២៨  នពិ� ន  ។   ែចក 

បាន ខន �៥, ខន �វមុិត�, អយតនៈ១២, ធាតុ១៨, សច�ៈ៣, សច�វមុិត� (២៩/៤, ៣៧/៤) ។ 

២. ឱឃនិយទុក 

១-ឱឃនិ� ធមា�   ពួកធម៌ែដលឱឃៈគប្ីប្រប្រពតឹ �កន �ង (ពួកធម៌ជាអរម�ណ៍របស់ឱឃៈ) បាន 

ដល់ េលកយិចតិ�៨១  េចតសិក៥២  របូ២៨  ។   ែចកបាន ខន �៥, អយតនៈ១២, ធាតុ១៨, សច�ៈ២  ។ 

២-អេនាឃនិ� ធមា�   ពួកធម៌ែដលឱឃៈមនិគប្ីប្រប្រពតឹ �កន �ង បានដល់ េលកុត�រចតិ �៨  េចតសិក 

៣៦  នពិ� ន  ។   ែចកបាន ខន �៤, ខន �វមុិត�, អយតនៈ២, ធាតុ២, សច�ៈ២, សច�វមុិត�  (២៩/៤, ៣៧/៤) ។



ឱឃេគាច�ក ៣៩ ឱឃសម្បយុត�ទុក 

 

៣. ឱឃសម្បយុត�ទុក  

១-ឱឃសម្បយុត�  ធមា�  ពួកធម៌្របកបេដយឱឃៈ បានដល់ អកុសលចតិ�១២ េចតសិក២៧ (េវៀរ 

េមាហេចតសិកក�ុងចតិ �៤ គ ឺេទសមូលចតិ�២ នងិេមាហមូលចតិ�២) ។ ខន �៤, អយតនៈ២, ធាតុ២, សច�ៈ២ ។ 

២-ឱឃវបិ្បយុត�  ធមា�   ពួកធម៌្របាសចកឱឃៈ បានដល់ កុសលចតិ�២១, វបិាកចតិ �៣៦, ករិយិាចតិ � 

២០  េចតសិក៣៨, េមាហេចតសិកក�ុងចតិ �៤, របូ២៨  នពិ� ន ។  ែចកបាន ខន �៥, ខន �វមុិត�, អយតនៈ១២, 

ធាតុ១៨, សច�ៈ៣, សច�វមុិត�  (២៩/៤, ៣៧/៤) ។ 

៤. ឱឃឱឃនិយទុក 

១-ឱ� េចវ ធមា�  ឱឃនិយា ច ពួកធម៌ជាឱឃៈផង ែដលឱឃៈគប្ីប្រប្រពតឹ �កន �ងផង បានដល់ 

េចតសិក៣  គ ឺ េលភេចតសិក,  ទដិ �េិចតសិក, េមាហេចតសិក  ។  ខន �១, អយតនៈ១, ធាតុ១, សច�ៈ២  ។ 

២-ឱឃនិយា េចវ ធមា�  េនា ច ឱ�  ពួកធម៌ែដល ឱឃៈគប្ីប្រប្រពតឹ �កន �ង ែតមនិែមនជាឱឃៈ 

បានដល់  េលកយិចតិ�៨១  េចតសិក៤៩  របូ២៨  ។  ែចកបាន ខន �៥, អយតនៈ១២, ធាតុ១៨, សច�ៈ១  ។ 

 ***  េលកុត�រចតិ �៨  េចតសិក៣៦  នពិ� ន  ចតជ់ាទកុវមុិត�  ។ 

៥. ឱឃឱឃសម្បយុត�ទុក 

១-ឱ� េចវ ធមា�  ឱឃសម្បយុត�  ច ពួកធម៌ជាឱឃៈផង ្របកបេដយឱឃៈផង បានដល់ េលភ- 

េចតសិក, ទដិ �េិចតសិក, េមាហេចតសិកក�ុងេលភមូលចតិ�៨ ។ បាន ខន �១, អយតនៈ១, ធាតុ១, សច�ៈ២ ។ 

២-ឱឃសម្បយុត�  េចវ ធមា�  េនា ច ឱ� ពួកធម៌្រគានែ់ត្របកបេដយឱឃៈ ែតមនិែមនជាឱឃៈ 

បានដល់  អកុសលចតិ�១២  េចតសិក២៤  ។   ែចកបាន ខន �៤, អយតនៈ២, ធាតុ២, សច�ៈ១  ។ 

 *** កុសលចតិ�២១, វបិាកចតិ �៣៦, ករិយិាចតិ �២០ េចតសិក៣៨, េមាហេចតសិកក�ុងចតិ �៤, របូ២៨ 

នពិ� ន ចតជ់ាទកុវមុិត� ។ 

៦. ឱឃវបិ្បយុត�ឱឃនិយទុក 

១-ឱឃវបិ្បយុត�  េខ បន ធមា�  ឱឃនិយាបិ  ពួកធម៌្របាសចកឱឃៈ ែតឱឃៈគប្ីប្រប្រពតឹ �កន �ង 

បានដល់ េលកយិកុសលចតិ�១៧, េលកយិវបិាកចតិ�៣២, ករិយិាចតិ �២០ េចតសិក៣៨, េមាហេចតសិក 

ក�ុងចតិ �៤,  របូ២៨ ។  ែចកបាន ខន �៥, អយតនៈ១២, ធាតុ១៨, សច�ៈ១  ។ 

២-ឱឃវបិ្បយុត�   េខ  បន  ធមា�   អេ�ឃនិយាប ិ ពួកធម៌្របាសចកឱឃៈផង  ឱឃៈមនិគប្ីប



អភិធម�ទុកមាតិកា១០០ ៤០ េយគេគាច�ក 

 

្រប្រពតឹ �កន �ងផង បានដល់ េលកុត�រចតិ �៨, េចតសិក៣៦ ្រពះនពិ� ន ។ ែចកបាន ខន �៤, ខន �វមុិត�, អយ- 

តនៈ២, ធាតុ២, សច�ៈ២, សច�វមុិត�  (២៩/៤, ៣៧/៤) ។  

  *** អកុសលចតិ�១២  េចតសិក២៧, (េវៀរេមាហេចតសិកក�ុងចតិ �៤)  ចតជ់ាទកុវមុិត�  ។  
 

៧- េ�គេ�ច�ក 

(ករែចក អង�ធម៌, ខន �ជាេដ ម ដចូអសវេគាច�ក) 

-  ពក្យថា េយាគ  ែ្របថា ធម៌ទងំឡាយណារែមង្របកបនវូសត� ទកុក�ុងវដ �ៈ ឬក�ុងេ្រគ�ងច្រក គភឺព 

-  ពក្យថា េគាច�ក  ែ្របថា វត�ុែដល្រត�វេធ�ជា ្រក�ម, ក្រមង, ភួង, ចេង� ម  

-  េយាគ មាន៤ គ ឺ កមេយាគ (េលភេចតសិកក�ុងេលភមូលចតិ�៨), ភវេយាគ (េលភេចតសិក- 

ក �ុងទដិ �គិតវបិ្បយុត�ចតិ �៤), ទដិ �េិយាគ (ទដិ �េិចតសិកក�ុងទដិ �គិតសម្បយុត�ចតិ �៤), អវជិា� េយាគ (េមាហ- 

េចតសិកក�ុងអកុសលចតិ�១២) ។ អង�ធម៌  េចតសិក៣ គ ឺេលភេចតសិក, ទដិ �េិចតសិក, េមាហេចតសិក  ។ 

េ�គេ�ច�ក �ន ៦ទុកៈ គឺ៖ 

   ១.  េយាគទកុ ២.  េយាគនយិទកុ 

   ៣.  េយាគសម្បយុត�ទកុ  ៤.  េយាគេយាគនយិទកុ 

   ៥.  េយាគេយាគសម្បយុត�ទកុ  ៦.  េយាគវបិ្បយុត�េយាគនយិទកុ 

១. េ�គទុក 

១-េ�� ធមា�  ពួកធម៌ជាេយាគៈ (ធម៌ញុាងំសត�ឱ្យជាប់េនក�ុងវដ �ៈ) បានដល់ េចតសិក៣ គ ឺ

េលភេចតសិក,  ទដិ �េិចតសិក,  េមាហេចតសិក  ។   ែចកបាន ខន �១, អយតនៈ១, ធាតុ១, សច�ៈ២  ។ 

២-េនា េ�� ធមា�   ពួកធម៌មនិែមនជាេយាគៈ  បានដល់  ចតិ �៨៩ េចតសិក៤៩ របូ២៨  នពិ� ន  ។   

ែចកបាន ខន �៥, ខន �វមុិត�, អយតនៈ១២, ធាតុ១៨, សច�ៈ៣, សច�វមុិត�  (២៩/៤, ៣៧/៤) ។ 

២. េ�គនិយទុក 

១-េ�គនិ� ធមា�  ពួកធម៌ែដល េយាគៈគប្ីប្រប្រពតឹ �កន �ង   (ពួកធម៌ជាអរម�ណ៍របស់េយាគ) 

បានដល់ េលកយិចតិ�៨១ េចតសិក៥២ របូ២៨  ។   ែចកបាន ខន �៥, អយតនៈ១២, ធាតុ១៨, សច�ៈ២  ។



េយគេគាច�ក ៤១ េយគសម្បយុត�ទុក 

 

២-អេ�គនិ� ធមា�   ពួកធម៌ែដលេយាគៈមនិគប្ីប្រប្រពតឹ �កន �ង បានដល់ េលកុត�រចតិ �៨ េចត- 

សិក៣៦  នពិ� ន  ។   ែចកបាន ខន �៤, ខន �វមុិត�, អយតនៈ២, ធាតុ២, សច�ៈ២, សច�វមុិត�  (២៩/៤, ៣៧/៤) ។ 

៣. េ�គសម្បយុត�ទុក 

១-េ�គសម្បយុត�  ធមា�  ពួកធម៌្របកបេដយេយាគៈ បានដល់ អកុសលចតិ�១២ េចតសិក២៧ 

(េវៀរេមាហេចត.ក�ុងចតិ �៤ គ ឺេទសមូលចតិ�២, េមាហមូលចតិ�២)  ។   ខន �៤, អយតនៈ២, ធាតុ២, សច�ៈ២  ។ 

២-េ�គវបិ្បយុត�  ធមា�     ពួកធម៌្របាសចកេយាគៈ បានដល់ កុសលចតិ�២១, វបិាកចតិ �៣៦, 

ករិយិាចតិ �២០ េចតសិក៣៨, េមាហេចតសិកក�ុងចតិ �៤, របូ២៨ នពិ� ន ។ ែចកបាន ខន �៥, ខន �វមុិត�, អយ- 

តនៈ១២, ធាតុ១៨, សច�ៈ៣, សច�វមុិត�  (២៩/៤, ៣៧/៤) ។ 

៤. េ�គេ�គនយិទុក 

១-េ�� េចវ ធមា�  េ�គនិយា ច ពួកធម៌ជាេយាគៈផង ែដលេយាគៈគប្ីប ្រប្រពតឹ �កន �ងផង 

បានដល់ េលភេចតសិក, ទដិ �េិចតសិក, េមាហេចតសិក ។ ែចកបាន ខន �១, អយតនៈ១, ធាតុ១, សច�ៈ២ ។ 

២-េ�គនិយា េចវ ធមា�  េនា ច េ�� ពួកធម៌ែដលេយាគៈគប្ីប្រប្រពតឹ � ែតមនិែមនជាេយាគៈ 

បានដល់  េលកយិចតិ�៨១  េចតសិក៤៩  របូ២៨  ។   ែចកបាន ខន �៥, អយតនៈ១២, ធាតុ១៨, សច�ៈ១  ។ 

 ***  េលកុត�រចតិ �៨  េចតសិក៣៦  នពិ� ន  ចតជ់ាទកុវមុិត�  ។ 

៥. េ�គេ�គសម្បយុត�ទុក 

១-េ�� េចវ ធមា�  េ�គសម្បយុត�  ច ពួកធម៌ជាេយាគៈផង ្របកបេដយេយាគៈផង បានដល់ 

េលភេចតសិក, ទដិ �េិចតសិក, េមាហេចត.ក�ុងេលភមូលចតិ�៨  ។  ខន �១, អយតនៈ១, ធាតុ១, សច�ៈ២ ។ 

២-េ�គសម្បយុត�  េចវ ធមា�  េនា ច េ�� ពួកធម៌្រគានែ់ត្របកបេដយេយាគៈ ែតមនិែមន 

ជាេយាគៈ  បានដល់  អកុសលចតិ�១២  េចតសិក២៤  ។  ែចកបាន ខន �៤, អយតនៈ២, ធាតុ២, សច�ៈ១  ។ 

 *** កុសលចតិ�២១, វបិាកចតិ �៣៦, ករិយិាចតិ �២០ េចតសិក៣៨, េមាហេចតសិកក�ុងចតិ �៤ គ ឺ េទស- 

មូលចតិ�២ នងិេមាហមូលចតិ�២,  របូ២៨  នពិ� ន  ចតជ់ាទកុវមុិត�  ។ 

៦. េ�គវបិ្បយុត�េ�គនិយទុក 

១-េ�គវបិ្បយុត�  េខ បន ធមា�  េ�គនិយាបិ ពួកធម៌្របាសចកេយាគៈ ែតេយាគៈគប្ីប 

្រប្រពតឹ �កន �ង   បានដល់   េលកយិកុសលចតិ�១៧,   េលកយិវបិាកចតិ�៣២,   ករិយិាចតិ �២០  េចតសិក៣៨,



អភិធម�ទុកមាតិកា១០០ ៤២ នីវរណេគាច�ក 

 

េមាហេចតសិកក�ុងចតិ �៤ គ ឺ េទសមូលចតិ�២  នងិេមាហមូលចតិ�២, របូ២៨ ។  ែចកបាន ខន �៥, អយ- 

តនៈ១២, ធាតុ១៨, សច�ៈ១  ។ 

២-េ�គវបិ្បយុត�  េខ បន ធមា�  អេ�គនិយាប ិ ពួកធម៌្របាសចកេយាគៈផង ែដលេយាគៈ 

មនិគប្ីប្រប្រពតឹ �កន �ងផង បានដល់ េលកុត�រចតិ �៨ េចតសិក៣៦ នពិ� ន ។  ែចកបាន ខន �៤, ខន �វមុិត�, 

អយតនៈ២, ធាតុ២, សច�ៈ២, សច�វមុិត�  (២៩/៤, ៣៧/៤) ។ 

*** អកុសលចតិ�១២  េចតសិក២៧, (េវៀរេមាហេចតសិកក�ុងចតិ �៤ គ ឺ េទសមូលចតិ�២ នងិេមាហមូល 

ចតិ �២)  ចតជ់ាទកុវមុិត�  ។ 

 

៨- នវីរណេ�ច�ក  

-  ពក្យថា  នវីរណ   ែ្របថា  ធម៌ទងំឡាយឯណារែមងររងំ  មនិឱ្យកុសលធម៌ទងំឡាយេកតេឡង 

-  ពក្យថា  េគាច�ក   ែ្របថា  វត�ុែដល្រត�វេធ�ជា  ្រក�ម,  ក្រមង,  ភួង,  ចេង� ម  

-  នវីរណ មាន៦ គ ឺ កមច�ន �នវីរណ (េលភេចតសិកក�ុងេលភមូលចតិ�៨), ព្យោបាទនវីរណ 

(េទសេចតសិកក�ុងេទសមូលចតិ�២), ថនិមទិ �នវីណ (ថនិេចតសិក, មទិ �េចតសិក ក�ុងអកុសលសសង� - 

រកិចតិ �៥ ), ឧទ �ច �កុក�ច �នវីរណ (ឧទ �ច�េចតសិកក�ុងអកុសលចតិ�១២, កុក�ុច �េចតសិកក�ុងេទសមូលចតិ�២), 

វចិកិចិ� នវីរណ (វចិកិចិ� េចតសិកក�ុងវចិកិចិ� សម្បយុត�ចតិ �១), អវជិា� នវីរណ (េមាហេចតសិកក�ុងអកុ-

សលចតិ�១២)  ។  អង�ធម៌បរមត� គ ឺេចតសិក៨  ។ 

នីវរណេ�ច�ក �ន ៦ទុកៈ គឺ៖ 

   ១.  នវីរណទកុ ២.  នវីរណិយទកុ 

   ៣.  នវីរណសម្បយុត�ទកុ  ៤.  នវីរណនវីរណិយទកុ 

   ៥.  នវីរណនវីរណសម្បយុត�ទកុ  ៦.  នវីរណវបិ្បយុត�នវីរណិយទកុ 

១. នីវរណទុក 

១-នីវរ� ធមា�  ពួកធម៌ជានវីរណៈ (ធម៌របួរតឹចតិ �សត�) បានដល់ េចតសិក៨ គ ឺេលភេចតសិក, 

េទសេចតសិក, ថនីេចតសិក, មទិ �េចតសិក, ឧទ �ច �េចតសិក, កុក�ុច �េចតសិក, វចិកិចិ� េចតសិក, េមាហេច- 

សិក  ។   ែចកបាន ខន �១, អយតនៈ១, ធាតុ១, សច�ៈ២  ។



នីវរណេគាច�ក ៤៣ នីវរណិយទុក 

 

២-េនា នីវរ� ធមា�   ពួកធម៌មនិែមនជានវីរណៈ  បានដល់ ចតិ �៨៩ េចតសិក៤៤ របូ២៨ នពិ� ន ។ 

ែចកបាន ខន �៥, ខន �វមុិត�, អយតនៈ១២, ធាតុ១៨, សច�ៈ៣, សច�វមុិត�  (២៩/៤, ៣៧/៤) ។  

២. នីវរណិយទុក 

១-នីវរណិយា ធមា�  ពួកធម៌ជា្របេយាជនដ៍ល់នវីរណៈ  បានដល់  េលកយិចតិ�៨១  េចតសិក៥២ 

របូ២៨  ។  ែចកបាន ខន �៥, អយតនៈ១២, ធាតុ១៨, សច�ៈ២  ។ 

២-អនីវរណិយា ធមា�   ពួកធម៌មនិជា្របេយាជនដ៍ល់នវីរណៈ បានដល់ េលកុត�រចតិ �៨  េចតសិក៣៦ 

នពិ� ន  ។   ែចកបាន ខន �៤, ខន �វមុិត�, អយតនៈ២, ធាតុ២, សច�ៈ២, សច�វមុិត�  (២៩/៤, ៣៧/៤) ។  

៣. នីវរណសម្បយុត�ទុក 

១-នីវរណសម្បយុត�  ធមា�  ពួកធម៌្របកបេដយនវីរណៈ បានដល់ អកុសលចតិ�១២ េចតសិក២៧ 

ែចកបាន ខន �៤, អយតនៈ២,  ធាតុ២, សច�ៈ២  ។ 

២-នីវរណវបិ្បយុត�  ធមា�    ពួកធម៌្របាសចកនវីរណៈ   បានដល់   កុសលចតិ�២១,   វបិាកចតិ �៣៦ 

ករិយិាចតិ �២០ េចតសិក៣៨  របូ២៨  នពិ� ន ។  ខន �៥, ខន �វមុិត�, អយតនៈ១២, ធាតុ១៨, សច�ៈ៣, សច�វមុិត� ។ 

៤. នីវរណនវីរណយិទុក 

១-នីវរ� េចវ ធមា�  នីវរណិ� ច ពួកធម៌ជានវីរណៈផង   ជា្របេយាជនដ៍ល់  នវីរណៈផង 

បានដល់  េចតសិក៨  ជាអង�ធម៌របស់នវីរណៈ  ។   ែចកបាន ខន �១, អយតនៈ១, ធាតុ១, សច�ៈ២  ។ 

២-នីវរណិ� េចវ ធមា�  េនា ច នីវរ� ពួកធម៌ជា្របេយាជនដ៍ល់នវីរណៈ ែតមនិែមនជានវីរណៈ 

បានដល់  េលកយិចតិ�៨១ េចតសិក៤៤ របូ២៨  ។   ែចកបាន ខន �៥, អយតនៈ១២, ធាតុ១៨, សច�ៈ១  ។ 

 ***  េលកុត�រចតិ �៨  េចតសិក៣៦  នពិ� ន  ចតជ់ាទកុវមុិត�  ។ 

៥. នីវរណនវីរណសម្បយុត�ទុក 

១-នីវរ� េចវ ធមា�  នីវរណសម្បយុត�  ច ពួកធម៌ជានវីរណៈផង ្របកបេដយនវីរណៈផង 

បានដល់  េចតសិក៨  ជាអង�ធម៌របស់នវីរណៈ  ។   ែចកបាន ខន �១, អយតនៈ១, ធាតុ១, សច�ៈ២  ។ 

២-នីវរណសម្បយុត�  េចវ ធមា�  េនា ច នីវរ�   ពួកធម៌្រគានែ់ត  ្របកបេដយនវីរណៈ   ែតមនិ 

ែមនជានវីរណៈ បានដល់ អកុសលចតិ�១២ េចតសិក១៩  ។  បាន ខន �៤, អយតនៈ២, ធាតុ២, សច�ៈ១  ។ 

 ***  កុសលចតិ�២១, វបិាកចតិ �៣៦, ករិយិាចតិ �២០  េចតសិក៣៨  របូ២៨  នពិ� ន  ចតជ់ាទកុវមុិត�  ។



អភិធម�ទុកមាតិកា១០០ ៤៤ បរមាសេគាច�ក 

 

៦. នីវរណវបិ្បយុត�នីវរណិយទុក 

១-នីវរណវបិ្បយុត�  េខ បន ធមា�  នីវរណិយាបិ  ពួកធម៌្របាសចកនវីរណៈ ែតជា្របេយាជន ៍

ដល់នវីរណៈ  បានដល់  េលកយិកុសលចតិ�១៧,  េលកយិវបិាកចតិ�៣២, ករិយិាចតិ �២០ េចតសិក៣៨  របូ 

២៨  ។   ែចកបាន ខន �៥, អយតនៈ១២, ធាតុ១៨, សច�ៈ១  ។ 

២-នីវរណវបិ្បយុត�  េខ បន ធមា�  អនីវរណិ�បិ    ពួកធម៌្របាសចក    នវីរណៈផង    មនិជា 

្របេយាជនដ៍ល់នវីរណៈផង  បានដល់  េលកុត�រចតិ �៨  េចតសិក៣៦  នពិ� ន  ។   ែចកបាន ខន �៤, ខន �វមុិត�, 

អយតនៈ២, ធាតុ២, សច�ៈ២, សច�វមុិត�  (២៩/៤, ៣៧/៤) ។ 

***  អកុសលចតិ�១២  េចតសិក២៧  ចតជ់ាទកុវមុិត�  ។ 

៩- ប��សេ�ច�ក  

-  ពក្យថា បរមាស  ែ្របថា ធម�ជាតណារែមងកនយ់កេដយសភាពយ៉ាងដៃទ ខសុចកេសចក�ពីតិ 

- ពក្យថា  េគាច�ក  ែ្របថា វត�ុែដល្រត�វេធ�ជា ្រក�ម, ក្រមង, ភួង, ចេង� ម 

ប��សេ�ច�ក �ន ៥ទុកៈ គឺ៖ 

   ១.  បរមាសទកុ ២.  បរមដ �ទកុ 

   ៣.  បរមាសសម្បយុត�ទកុ  ៤.  បរមាសបរមដ �ទកុ 

   ៥.  បរមាសវបិ្បយុត�បរមដ �ទកុ   

១. ប��សទុក 

១-ប��� ធមា�   ពួកធម៌ជាបរមាសៈ (េសចក�្ីរបកនខ់សុ) បានដល់ ទដិ �េិចតសិក  ។  ែចក 

បាន ខន �១, អយតនៈ១, ធាតុ១, សច�ៈ១ ។ 

២-េនា ប��� ធមា�   ពួកធម៌មនិែមនជាបរមាសៈ បានដល់ ចតិ �៨៩ េចតសិក៥១ របូ២៨ នពិ� ន 

ែចកបាន ខន �៥, ខន �វមុិត�, អយតនៈ១២, ធាតុ១៨, សច�ៈ៤, សច�វមុិត�  (២៩/៤, ៣៧/៤) ។ 

២. ប�មដ�ទុក 

១-ប�ម�� ធមា�  ពួកធម៌ែដលបរមាសៈស� បអែង�ល ឬ ធម៌ែដលេ្រជាក្រជាកេដយបរមាសៈ 

(ពួកធម៌ជាអរម�ណ៍របស់បរមាសៈ) បានដល់ េលកយិចតិ�៨១ េចតសិក៥២  របូ២៨  ។  ែចកបាន ខន �៥,



បរមាសេគាច�ក ៤៥ បរមាសសម្បយុត�ទុក 

 

 អយតនៈ១២, ធាតុ១៨, សច�ៈ២  ។ 

២-អបរមដ�  ធមា�    ពួកធម៌ែដលពួកបរមាសៈ មនិបានស� បអែង�ល បានដល់ េលកុត�រចតិ �៨ េចត- 

សិក៣៦  នពិ� ន  ។   ែចកបាន ខន �៤, ខន �វមុិត�, អយតនៈ២, ធាតុ២, សច�ៈ២, សច�វមុិត�  (២៩/៤, ៣៧/៤) ។ 

៣. ប��សសម្បយុត�ទុក 

១-បរមាសសម្បយុត�  ធមា�  ពួកធម៌្របកបេដយ បរមាសៈ បានដល់ ទដិ �គិតសម្បយុត�ចតិ �៤ 

េចតសិក២០ (េវៀរទដិ �េិចតសិក, មានះេចតសិក, េទចតុកេចតសិក៤, វចិកិចិ� េចតសិក) ។  ែចកបាន 

ខន �៤, អយតនៈ២, ធាតុ២, សច�ៈ២  ។ 

២-ប��សវបិ្បយុត�  ធមា�   ពួកធម៌ែដល្របាសចកបរមាសៈ បានដល់ ទដិ �គិតវបិ្បយុត�ចតិ �៤, 

េទសមូលចតិ�២, េមាហមូលចតិ�២, កុសលចតិ�២១, វបិាកចតិ �៣៦, ករិយិាចតិ �២០ េចតសិក៥១ របូ២៨ 

នពិ� ន  ។   ែចកបាន ខន �៥, ខន �វមុិត�, អយតនៈ១២, ធាតុ១៨, សច�ៈ៤, សច�វមុិត�  (២៩/៤, ៣៧/៤) ។ 

  ***  ទដិ �េិចតសិក  (េ្រពះបរមាសៈ មានអង�ធម៌ទដិ �ែិតមួយ)  ចតជ់ាទកុវមុិត�  ។ 

៤. ប��សប�មដ�ទុក 

១-ប��� េចវ ធមា�  បរមដ�  ច ពួកធម៌ជាបរមាសៈផង ែដលបរមាសៈ ស� បអែង�លផង 

បានដល់ ទដិ �េិចតសិក  ។   ែចកបាន ខន �១, អយតនៈ១, ធាតុ១, សច�ៈ១  ។ 

២-ប�ម�� េចវ ធមា�  េនា ច ប��� ពួកធម៌្រគានែ់តបរមាសៈស� បអែង�ល ែតមនិែមនជា 

បរមាសៈ បានដល់ េលកយិចតិ�៨១ េចតសិក៥១ របូ២៨  ។   ខន �៥, អយតនៈ១២, ធាតុ១៨, សច�ៈ២  ។ 

 ***  េលកុត�រចតិ �៨  េចតសិក៣៦  នពិ� ន  ចតជ់ាទកុវមុិត�  ។ 

៥. ប��សវបិ្បយុត�ប�មដ�ទុក 

១-បរមាសវបិ្បយុត�  េខ បន ធមា�  ប�ម��បិ ពួកធម៌្របាសចកបរមាសៈ ែតបរមាសៈ 

ស� បអែង�ល បានដល់ ទដិ �គិតវបិ្បយុត�ចតិ �៤, េទសមូលចតិ�២, េមាហមូលចតិ�២, េលកយិកុសលចតិ� 

១៧,  េលកយិវបិាកចតិ�៣២, ករិយិាចតិ �២០ េចត.៥១ របូ២៨  ។  ខន �៥, អយតនៈ១២, ធាតុ១៨, សច�ៈ២ ។ 

២-បរមាសវបិ្បយុត�  េខ បន ធមា�  អប�ម��បិ ពួកធម៌្របាសចកបរមាសៈផង បរមាសៈ 

មនិបានស� បអែង�លផង បានដល់ េលកុត�រចតិ �៨ េចតសិក៣៦ នពិ� ន ។  ែចកបាន ខន �៤, ខន �វមុិត�, 

អយតនៈ២, ធាតុ២, សច�ៈ២, សច�វមុិត�  (២៩/៤, ៣៧/៤) ។ 

 ***  ទដិ �គិតសម្បយុត�ចតិ �៤   េចតសិក២១   ចតជ់ាទកុវមុិត�  ។



អភិធម�ទុកមាតិកា១០០ ៤៦ មហន�រទុក 

 

 ***  េនក�ុង េគាច�ក ដៃទៗេនាះ  មាន៦ទកុៈ ចែំណកក�ុង  បរមាសទុក  េនះ  មានែត៥ទកុៈ 

  ពេី្រពះមនិមាន   ប��សប��សសម��យុត�ទុក   នងិមានអង�ធម៌  ទដិ �េិចតសិកែតមួយ ។  

បទទី១ -  ពួកធម៌ជាបរមាសៈផង  ្របកបេដយបរមាសៈផង  មនិមានអង�ធម៌  

បទទី២ - ពួកធម៌្រគានែ់ត្របកបេដយបរមាសៈ  ែតមនិែមនជាបរមាសៈ  មានអង�ធម៌   

  សូម្ីបបទទ២ីមានអង�ធម៌កេ៏ដយ កប៏��សប��សសម��យុត�ទុកេនះ េនែតមានមនិបាន ។ 

១០- មហន�រទកុ  

-  ពក្យថា មហន � ែ្របថា មានចនំនួេ្រចន  

-  ពក្យថា អន �រ   ែ្របថា ក�ុងចេនា� ះ 

-  ពក្យថា ទកុ  ែ្របថា ករែចកបរមត�ធម៌ េដយធម៌២ពួក 

មហន�រទុក �ន ១៤ទុកៈ គឺ៖ 

១.  សរម�ណទកុ ២.  ចតិ �ទកុ  ៣.  េចតសិកទកុ   

៤. ចតិ �សម្បយុត�ទកុ ៥.  ចតិ �សំសដ �ទកុ  ៦.  ចតិ �សមុដ� នទកុ 

៧.  ចតិ �សហភូទកុ ៨.  ចតិ� នបុរវិត�ទិកុ ៩.  ចតិ �សំសដ �សមុដ� នទកុ 

១០. ចតិ �សំសដ �សមុដ� នសហភូទកុ  ១១. ចតិ �សំសដ �សមុដ� នានបុរវិត�ទិកុ ១២. អជ្ឈត�កិទកុ 

១៣. ឧបាទទកុ ១៤. ឧបាទនិ �ទកុ 

១. សរម�ណទុក 

១-សរម�ណា ធមា�   ពួកធម៌្របកបេដយអរម�ណ៍ បានដល់ ចតិ �៨៩ េចតសិក៥២  ។  ែចកបាន 

ខន �៤, អយតនៈ២, ធាតុ៨, សច�ៈ៣, សច�វមុិត�  (២៩/៤, ៣៧/៤) ។ 

២-អនារម�ណា ធមា�   ពួកធម៌មនិមានអរម�ណ៍ បានដល់ របូ២៨ នពិ� ន ។  ែចកបាន ខន �១, ខន �វមុិត�, 

អយតនៈ១១, ធាតុ១១, សច�ៈ២  ។ 

២. ចិត�ទុក 

១-ចិត�  ធមា�   ពួកធម៌ជាចតិ� បានដល់ ចតិ �៨៩ ។ ខន �១, អយតនៈ១, ធាតុ៧, សច�ៈ១, សច�វមុិត� ។ 

២-េនា ចិត�  ធមា�    ពួកធម៌មនិែមនជាចតិ� បានដល់  េចតសិក៥២  របូ២៨  នពិ� ន ។  ែចកបាន ខន �៤,



មហន�រទុក ៤៧ េចតសិកទុក 

 

ខន �វមុិត�, អយតនៈ១១, ធាតុ១១, សច�ៈ៤, សច�វមុិត�  (២៨/៤, ៣៦/៤) ។ 

៣. េចតសិកទុក 

១-េចតសិក ធមា�   ពួកធម៌ជាេចតសិក បានដល់ េចតសិក៥២ ។ ែចកបាន ខន �៣, អយតនៈ១, 

ធាតុ១, សច�ៈ៣, សច�វមុិត�  (២៨/៤, ៣៦/៤) ។ 

២-អេចតសិក ធមា�   ពួកធម៌មនិែមនជាេចតសិក បានដល់ ចតិ �៨៩ របូ២៨ នពិ� ន ។ ែចកបាន 

ខន �២, ខន �វមុិត�, អយតនៈ១២, ធាតុ១៨, សច�ៈ២, សច�វមុិត�  (មគ�ចតិ �៤, ផលចតិ�៤)  ។ 

៤. ចិត�សម្បយុត�ទុក 

១-ចិត�សម្បយុត�  ធមា�   ពួកធម៌្របកបេដយចតិ� បានដល់ េចតសិក៥២ ។  ែចកបាន ខន �៣, អយ- 

តនៈ១, ធាតុ១, សច�ៈ៣, សច�វមុិត�  (២៨/៤, ៣៦/៤) ។ 

២-ចិត�វបិ្បយុត�  ធមា�   ពួកធម៌្របាសចកចតិ� បានដល់ របូ២៨ នពិ� ន ។  ែចកបាន ខន �១, ខន �វមុិត�, 

អយតនៈ១១, ធាតុ១១, សច�ៈ២  ។ 

***  ចតិ �៨៩  ចតជ់ាទកុវមុិត�  ។ 

៥. ចិត�សំសដ�ទុក 

១-ចិត�សំសដ�  ធមា�   ពួកធម៌្រចឡូក្រចឡេំដយចតិ�  ។ 

២-ចិត�វ�សំស�� ធ��  ពួកធម៌មនិ្រចឡូក្រចឡេំដយចតិ�  ។   

ចតិ �សំសដ �ទកុ  េនះ  អង�ធម៌ នងិករែចក  ខន �ជាេដ ម  នងិទកុវមុិត�  ដចូគា� នងឹ  ចតិ �សម្បយុត�ទកុ (៤) ។ 

៦. ចិត�សមុដ� នទុក 

១-ចិត�សមុដ� នា ធមា�    ពួកធម៌តងំេឡងេដយចតិ� បានដល់ េចតសិក៥២ ចតិ �ជ �របូ១៧ ។ 

ែចកបាន ខន �៤, អយតនៈ៦, ធាតុ៦, សច�ៈ៣, សច�វមុិត�  (២៨/៤, ៣៦/៤) ។ 

២-េនា ចិត�សមុដ� នា ធមា�   ពួកធម៌មនិតងំេឡងេដយចតិ� បានដល់ ចតិ �៨៩, កម�ជ�រ.ូ២០, ឧតុជ�រ.ូ 

១៥, អហរជ�រ.ូ១៤, នពិ� ន  ។   ខន �២, ខន �វមុិត�, អយតនៈ១២, ធាតុ១៨, សច�ៈ២, សច�វមុិត� (េលកុ.ច.ិ៨)  ។ 

៧. ចិត�សហភទុូក 

១-ចិត�សហភុេនា ធមា�    ពួកធម៌េកតជាមួយនងឹចតិ � បានដល់ េចតសិក៥២ វ�ិ�ត �រិបូ២  ។  ែចក 

បាន ខន �៤, អយតនៈ១, ធាតុ១, សច�ៈ៣, សច�វមុិត� (២៨/៤, ៣៦/៤) ។



មហន�រទុក ៤៨ ចិតា� នុបរ�វត�ិទុក 

 

២-េនា ចិត�សហភុេនា ធមា�   ពួកធម៌មនិេកតជាមួយនងឹចតិ � បានដល់ ចតិ �៨៩ របូ២៦ នពិ� ន ។ ែចក 

បាន ខន �២, ខន �វមុិត�, អយតនៈ១២, ធាតុ១៨,សច�ៈ២, សច�វមុិត� (េលកុត�រចតិ �៨) ។ 

៨. ចិត� នុបរវិត�ិទុក 

១-ចិត� នុបរវិត�ិេនា ធមា�    ពួកធម៌្រប្រពតឹ �េទតមចតិ�  ។ 

២-េនា ចិត� នុបរវិត�ិេនា ធមា�   ពួកធម៌មនិ្រប្រពតឹ �េទតមចតិ�  ។ 

ចតិ� នបុរវិត�ទិកុ  េនះ  អង�ធម៌ នងិករែចក  ខន �ជាេដ ម  នងិទកុវមុិត�  ដចូគា� នងឹ  ចតិ �សហភូទកុ (៧) ។ 

៩. ចិត�សំសដ�សមុដ� នទុក 

១-ចិត�សំសដ�សមុដ� នា ធមា�   ពួកធម៌្រចឡូក្រចឡ ំតងំេឡងេដយចតិ� បានដល់ េចតសិក ៥២     

ែចកបាន ខន �៣, អយតនៈ១, ធាតុ១, សច�ៈ៣, សច�វមុិត�  (២៨/៤, ៣៦/៤) ។ 

*** បទទ១ីេនះ ជាបទ្រសប គ ឺយកអង�ធម៌ ្រតង្់របសព�គា�  (នងិ) ។ 

២-េនា ចិត�សំសដ�សមុដ� នា ធមា�   ពួកធម៌មនិ្រចឡូក្រចឡ ំ មនិតងំេឡងេដយចតិ� បានដល់ 

ចតិ �៨៩  របូ២៨  នពិ� ន ។  ខន �២, ខន �វមុិត�,  អយតនៈ១២,  ធាតុ១៨,  សច�ៈ២,  សច�វមុិត� (េលកុត�រចតិ �៨) ។ 

*** បទទ២ីេនះ ជាបទបដេិសធ គ ឺយកអង�ធម៌ ប��ូ លគា� ទងំអស់ (ឬ) ។ 

១០. ចិត�សំសដ�សមុដ� នសហភទុូក 

១-ចិត�សំសដ�សមុដ� នសហភុេនា ធមា�   ពួកធម៌្រចឡូក្រចឡ ំតងំេឡង េកតជាមួយនងឹចតិ �   

២-េនា ចិត�សំសដ�សមុដ� នសហភុេនា ធមា�  ពួកធម៌មនិ្រចឡូក្រចឡ ំ មនិតងំេឡង មនិេកតជា 

មួយនងឹចតិ �  ។  ចតិ �សំសដ �សមុដ� នសហភូទកុ េនះ អង�ធម៌ នងិករែចក ខន �ជាេដ ម ដចូគា� នងឹ  

ចតិ �សំសដ �សមុដ� ន ទកុ (៩)  ។ 

១១. ចិត�សំសដ�សមុដ� នានុបរវិត�ទុិក 

១-ចិត�សំសដ�សមុដ� នានុបរវិត�ិេនា ធមា�   ពួកធម៌្រចឡូក្រចឡ ំតងំេឡង ្រប្រពតឹ �េទតមចតិ�  ។ 

២-េនា ចិត�សំសដ�សមុដ� នានុបរវិត�ិេនា ធមា�   ពួកធម៌មនិ្រចឡូក្រចឡ ំ មនិតងំេឡង មនិ្រប្រពតឹ �  

េទតមចតិ�     ។      ចតិ �សំសដ �សមុដ� នានបុរវិត�ទិកុ   េនះ   អង�ធម៌  នងិករែចក   ខន �ជាេដ ម   ដចូគា� នងឹ 

ចតិ �សំសដ �សមុដ� ន ទកុ (៩)   ។



អភិធម�ទុកមាតិកា១០០ ៤៩ ឧបាទានេគាច�ក 

 

១២. អជ្ឈត�កិទុក 

១-អជ្ឈត�ិក ធមា�   ពួកធម៌ជាខងក�ុង បានដល់ ចតិ �៨៩ បសទរបូ៥ (អយតនៈខងក�ុង៦) ។ 

ែចកបាន ខន �២, អយតនៈ៦, ធាតុ១២, សច�ៈ១, សច�វមុិត� (េលកុត�រចតិ �៨)  ។ 

២-ពហិរ ធមា�   ពួកធម៌ជាខងេ្រក បានដល់ េចតសិក៥២ របូ២៣ នពិ� ន (អយតនៈខងេ្រក៦) ។ 

ែចកបាន ខន �៤, ខន �វមុិត�,  អយតនៈ៦, ធាតុ៦, សច�ៈ៤, សច�វមុិត�  (២៨/៤, ៣៦/៤)  ។ 

១៣. ឧបាទទុក 

១-ឧបាទ ធមា�    ពួកធម៌ជាឧបាទ (ឧបាទយរបូ) បានដល់ ឧបាទយរបូ២៤ ។  ែចកបាន ខន �១, 

អយតនៈ១០, ធាតុ១០, សច�ៈ១  ។ 

២-េនា ឧបាទ ធមា�   ពួកធម៌មនិែមនជាឧបាទ បានដល់ ចតិ �៨៩ េចតសិក៥២ មហភូតរបូ៤ 

នពិ� ន  ។   ែចកបាន ខន �៥, ខន �វមុិត�, អយតនៈ៣, ធាតុ៩, សច�ៈ៤, សច�វមុិត� (២៩/៤, ៣៧/៤)  ។ 

១៤. ឧបាទិន�ទុក 

១-ឧបាទិនា�  ធមា�    ពួកធម៌ែដលកម�្របកបេដយកេិលស  មានតណា� ជាេដ ម កនយ់កេហយ ។  

បានដល់  េលកយិវបិាកចតិ�៣២  េចតសិក៣៥  កម�ជ�របូ២០  ។   ខន �៥, អយតនៈ១១, ធាតុ១៧, សច�ៈ១ ។ 

២-អនុបាទិនា�  ធមា�   ពួកធម៌ែដលកម�្របកបេដយកេិលស មានតណា� ជាេដ ម មនិកនយ់កេហយ 

(បដេិសធបទទ១ី) បានដល់ អកុសលចតិ�១២, កុសលចតិ�២១, ករិយិាចតិ �២០, ផលចតិ�៤ េចតសិក៥២, 

ចតិ �ជ �របូ១៧,  ឧតុជ�របូ១៥,  អហរជ�របូ១៤,  នពិ� ន  ។  ែចកបាន ខន �៥,  ខន �វមុិត�, អយតនៈ៧,  ធាតុ៨,  

សច�ៈ៤, សច�វមុិត� (២៩/៤, ៣៧/៤)  ។ 

១១- ឧ��នេ�ច�ក  

-  ពក្យថា  ឧបាទន ែ្របថា ធម៌ទងំឡាយឯណា រែមង្របកន ់(ទកុយ៉ាង) មាកំ�ុងអរម�ណ៍ 

- ពក្យថា  េគាច�ក  ែ្របថា វត�ុែដល្រត�វេធ�ជា ្រក�ម, ក្រមង, ភួង, ចេង� ម  

-  ឧបាទន មាន៤ គ ឺ កមុបាទន (េលភេចតសិកក�ុងេលភមូលចតិ�៨), ទដិ �ុបាទន (ទដិ �េិចតសិក 

ក�ុងទដិ �គិតសម្បយុត�ចតិ �៤), សីលព�តុបាទន (ទដិ �េិចតសិកក�ុងទដិ �គិតសម្បយុត�ចតិ �៤), អត�វទបុាទន 

(ទដិ �េិចតសិកក�ុងទដិ �គិតសម្បយុត�ចតិ �៤) ។  អង�ធម៌បរមត� េចតសិក២ គ ឺេលភេចតសិក, ទដិ �េិចតសិក ។



ឧបាទានេគាច�ក ៥០ ឧបាទានទុក 

 

ឧ��នេ�ច�ក �ន ៦ទុកៈ គឺ៖ 

   ១.  ឧបាទនទកុ ២.  ឧបាទនយិទកុ 

   ៣.  ឧបាទនសម្បយុត�ទកុ  ៤.  ឧបាទនឧបាទនយិទកុ 

   ៥.  ឧបាទនឧបាទនសម្បយុត�ទកុ  ៦.  ឧបាទនវបិ្បយុត�ឧបាទនយិទកុ 

១. ឧ��នទុក 

១-ឧ��� ធមា�    ពួកធម៌ជាឧបាទន (េសចក�្ីរបកនម់ា)ំ បានដល់ េលភេចតសិក, ទដិ �េិច-

តសិក  ។   ែចកបាន ខន �១, អយតនៈ១, ធាតុ១, សច�ៈ២  ។ 

២-េនា ឧ��� ធមា�    ពួកធម៌មនិែមនជាឧបាទន បានដល់ ចតិ �៨៩ េចតសិក៥០ របូ២៨ នពិ� ន ។ 

ែចកបាន ខន �៥, ខន �វមុិត�, អយតនៈ១២, ធាតុ១៨, សច�ៈ៣, សច�វមុិត� (២៩/៤, ៣៧/៤)  ។ 

២. ឧ��និយទុក 

១-ឧ��និ� ធមា�  ពួកធម៌ជា្របេយាជនដ៍ល់ឧបាទន បានដល់ េលកយិចតិ�៨១ េចតសិក៥២ 

របូ២៨  ។  ែចកបាន ខន �៥, អយតនៈ១២, ធាតុ១៨, សច�ៈ២  ។ 

២-អនុ��និ� ធមា�   ពួកធម៌មនិជា្របេយាជនដ៍ល់ឧបាទន បានដល់ េលកុត�រចតិ �៨ េចតសិក 

៣៦  នពិ� ន  ។   ែចកបាន ខន �៤, ខន �វមុិត�, អយតនៈ២, ធាតុ២,  សច�ៈ២, សច�វមុិត� (២៩/៤, ៣៧/៤)  ។ 

៣. ឧ��នសម្បយុត�ទុក 

១-ឧ��នសម្បយុត�  ធមា�  ពួកធម៌្របកបេដយឧបាទន បានដល់ េលភមូលចតិ�៨ េចតសិក 

២២,  (េវៀរេលភេចតសិកក�ុងទដិ �គិតវបិ្បយុត�ចតិ �៤) ។  ែចកបាន ខន �៤, អយតនៈ២, ធាតុ២, សច�ៈ២  ។ 

២-ឧ��នវបិ្បយុត�  ធមា�   ពួកធម៌្របាសចកឧបាទន បានដល់ េទសមូលចតិ�២, េមាហមូល 

ចតិ �២, កុសលចតិ�២១, វបិាកចតិ �៣៦, ករិយិាចតិ �២០ េចតសិក៤៩ (េវៀរេលតកិេចតសិក៣), េលភេចត. 

ក�ុងទដិ �គិតវបិ្បយុត�ចតិ �៤, របូ២៨ នពិ� ន  ។  ខន �៥, ខន �វមុិត�, អយតនៈ១២, ធាតុ១៨, សច�ៈ៤, សច�វមុិត�  ។ 

៤. ឧ��នឧ��និយទុក 

១-ឧ��� េចវ ធមា�  ឧ��និយា ច ពួកធម៌ជាឧបាទនផង ជា្របេយាជនដ៍ល់ ឧបាទនផង 

បានដល់ េលភេចតសិក, ទដិ �េិចតសិក  ។  ែចកបាន ខន �១, អយតនៈ១, ធាតុ១, សច�ៈ២  ។ 

២-ឧ��និយា េចវ ធមា�  េនា ច ឧ���  ពួកធម៌្រគានែ់តជា្របេយាជនដ៍ល់ឧបាទន ែតមនិ



អភិធម�ទុកមាតិកា១០០ ៥១ កិេលសេគាច�ក 

 

ែមនជាឧបាទន បានដល់ េលកយិចតិ�៨១ េចត.៥០ របូ២៨  ។  ខន �៥, អយតនៈ១២, ធាតុ១៨, សច�ៈ១ ។ 

***  េលកុត�រចតិ �៨  េចតសិក៣៦  នពិ� ន  ចតជ់ាទកុវមុិត�  ។ 

៥. ឧ��នឧ��នសម្បយុត�ទុក 

១-ឧ��� េចវ ធមា�  ឧ��នសម្បយុត�  ច  ពួកធម៌ជាឧបាទនផង ្របកបេដយឧបាទនផង 

បានដល់ េលភេចតសិក នងិទដិ �េិចតសិក ែដល្របកបក�ុងទដិ �គិតសម្បយុត�ចតិ �៤ ។ ែចកបាន ខន �១, 

អយតនៈ១, ធាតុ១, សច�ៈ២  ។ 

២-ឧ��នសម្បយុត�  េចវ ធមា�  េនា ច ឧ���  ពួកធម៌្រគានែ់ត្របកប េដយឧបាទន ែត 

មនិែមនជាឧបាទន បានដល់  េលភមូលចតិ�៨  េចតសិក២០ ។   ខន �៤, អយតនៈ២, ធាតុ២, សច�ៈ១  ។ 

*** េទសមូលចតិ�២, េមាហមូលចតិ�២, កុសលចតិ�២១, វបិាកចតិ �៣៦, ករិយិាចតិ �២០ េចតសិក៤៩ 

(េវៀរេលតកិេចតសិក៣),  េលភេចតសិកក�ុងទដិ �គិតវបិ្បយុត�ចតិ �៤,  របូ២៨  នពិ� ន  ចតជ់ាទកុវមុិត�  ។ 

៦. ឧ��នវបិ្បយុត�ឧ��នយិទុក 

១-ឧ��នវបិ្បយុត�   េខ  បន  ធមា�   ឧ��និយាបិ ពួកធម៌្របាសចក ឧបាទន ែតជា 

្របេយាជន ៍ ដល់ឧបាទន បានដល់ េទសមូលចតិ�២, េមាហមូលចតិ�២, េលកយិកុសលចតិ�១៧, 

េលកយិវបិាកចតិ�៣២, ករិយិាចតិ �២០ េចតសិក៤៩ (េវៀរេលតកិេចតសិក៣), េលភេចតសិកក�ុងទដិ �គិត 

វបិ្បយុត�ចតិ �៤, របូ២៨  ។  ែចកបាន ខន �៥, អយតនៈ១២, ធាតុ១៨, សច�ៈ២  ។ 

២-ឧ��នវបិ្បយុត�  េខ បន ធមា�  អនុ��និយាបិ ពួកធម៌្របាសចក ឧបាទនផង មនិជា 

្របេយាជន ៍  ដល់ឧបាទនផង   បានដល់  េលកុត�រចតិ �៨  េចតសិក៣៦  នពិ� ន  ។   ែចកបាន ខន �៤, ខន �- 

វមុិត�, អយតនៈ២, ធាតុ២, សច�ៈ២, សច�វមុិត�  (២៩/៤, ៣៧/៤)  ។ 

*** េលភមូលចតិ�៨  េចតសិក២២ (េវៀរេលភេចតសិកក�ុងទដិ �គិតវបិ្បយុត�ចតិ �៤)  ចតជ់ាទកុវមុិត�  ។ 

១២- កិេលសេ�ច�ក  

- ពក្យថា កេិលស ែ្របថា ធម៌ទងំឡាយណា រែមង េបៀតេបៀន, េធ�ឱ្យេក� , េធ�ឱ្យេសហ�ង ៃនចតិ �

 -  ពក្យថា  េគាច�ក  ែ្របថា  វត�ុែដល្រត�វេធ�ជា  ្រក�ម,  ក្រមង,  ភួង,  ចេង� ម  

-  កេិលស មាន ១០្របករ គ ឺ េលភកេិលស (េលភេចតសិកក�ុងេលភមូលចតិ�៨), េទសកេិលស 

(េទសេចតសិក), េមាហកេិលស (េមាហេចតសិក), មានះកេិលស (មានះេចតសិក), ទដិ �កិេិលស



កិេលសេគាច�ក ៥២ កិេលសទុក 

 

(ទដិ �េិចតសិក), វចិកិចិ� កេិលស (វចិកិចិ� េចតសិក), ថនិកេិលស (ថនិេចតសិក), ឧទ �ច �កេិលស (ឧទ �ច�- 

េចតសិក),  អហរិកិកេិលស (អហរិកិេចតសិក), អេនាត�ប្បកេិលស (អេនាត�ប្បេចតសិក) ។ អង�ធម៌ 

បរមត� គ ឺអកុសលេចតសិក១០ (េវៀរឥស្សោេចតសិក, មចិ �រយិេចតសិក, កុក�ច �េចតសិក, មទិ �េំចតសិក) ។ 

កិេលសេ�ច�ក �ន ៨ទុកៈ គឺ៖ 

   ១.  កេិលសទកុ ២.  សង�េិលសិកទកុ 

   ៣.  សង�លិិដ �ទកុ ៤.  កេិលសសម្បយុត�ទកុ 

   ៥.  កេិលសសង�េិលសិកទកុ ៦.  កេិលសសង�លិិដ �ទកុ 

   ៧.  កេិលសកេិលសសម្បយុត�ទកុ ៨.  កេិលសវបិ្បយុត�សង�េិលសិកទកុ 

១. កិេលសទុក 

១-កិេល� ធមា�  ពួកធម៌ជាកេិលស (ធម៌េសហ�ង) បានដល់ េចតសិក១០ ែដលជាកេិលស ។ 

ែចកបាន ខន �១, អយតនៈ១, ធាតុ១, សច�ៈ២  ។ 

២-េនា កិេល� ធមា�   ពួកធម៌មនិែមនជាកេិលស បានដល់ ចតិ �៨៩ េចតសិក៤២ របូ២៨ នពិ� ន ។ 

ែចកបាន ខន �៥, ខន �វមុិត�, អយតនៈ១២, ធាតុ១៨, សច�ៈ៣, សច�វមុិត� (២៩/៤, ៣៧/៤)  ។ 

២. សង�ិេលសិកទុក 

១-សង�ិេលសិ� ធមា�  ពួកធម៌គួរេដ ម្ីបដល់នវូេសចក�េីសហ�ង (ធម៌ជាអរម�ណ៍របស់កេិលស) 

បានដល់  េលកយិចតិ�៨១  េចតសិក៥២  របូ២៨  ។  ែចកបាន ខន �៥, អយតនៈ១២, ធាតុ១៨, សច�ៈ២  ។ 

២-អសង�ិេលសិ� ធមា�  ពួកធម៌មនិគួរេដ ម្ីបដល់នវូេសចក�េីសហ�ង បានដល់ េលកុត�រចតិ �៨ 

េចតសិក៣៦  នពិ� ន ។   បាន ខន �៤, ខន �វមុិត�, អយតនៈ២, ធាតុ២, សច�ៈ២, សច�វមុិត� (២៩/៤, ៣៧/៤) ។ 

៣. សង�ិលិដ�ទុក 

១-សង�ិលិ�� ធមា�   ពួកធម៌ែដលេសហ�ងេហយ បានដល់ អកុសលចតិ�១២ េចតសិក២៧ ។ ែចក 

បាន ខន �៤, អយតនៈ២, ធាតុ២, សច�ៈ២  ។ 

២-អសង�ិលិ�� ធមា�   ពួកធម៌ែដល មនិេសហ�ងេហយ បានដល់ កុសលចតិ�២១, វបិាកចតិ �៣៦, 

ករិយិាចតិ �២០  េចត.៣៨  របូ២៨  នពិ� ន ។  ខន �៥, ខន �វមុិត�, អយតនៈ១២, ធាតុ១៨, សច�ៈ៣, សច�វមុិត� ។



កិេលសេគាច�ក ៥៣ កិេលសសម្បយុត�ទុក 

 

៤. កិេលសសម��យុត�ទុក 

១-កិេលសសម��យុ�� ធ�� ពួកធម៌្របកបេដយកេិលស  ។ 

២-កិេលសវ�ប��យុ�� ធ�� ពួកធម៌្របាសចកកេិលស  ។ 

  កេិលសសម្បយុត�ទកុ  េនះ  អង�ធម៌  នងិករែចក  ខន �ជាេដ ម  ដចូគា� នងឹ  សង�លិិដ �ទកុ (៣) ។ 

៥. កិេលសសង�េិលសិកទុក 

១-កិេល�  េចវ  ធមា�   សង �ិ េលសិក  ច ពួកធម៌ជាកេិលសផង គួរេដ ម្ីបដល់ នវូេសចក� ី

េសហ�ងផង  បានដល់ េចតសិក១០ ែដលជាកេិលស  ។  ែចកបាន ខន �១, អយតនៈ១, ធាតុ១, សច�ៈ២  ។ 

២-សង �ិ េលសិក េចវ ធមា�  េនា ច កិេល� ពួកធម៌្រគានែ់តគួរេដ ម្ីបដល់នវូេសចក�េីសហ�ង ែត 

មនិែមនជាកេិលស បានដល់ េលកយិចតិ�៨១ េចត.៤២ របូ២៨  ។  ខន �៥, អយតនៈ១២, ធាតុ១៨, សច�ៈ១  ។     

  ***  េលកុត�រចតិ �៨  េចតសិក៣៦  នពិ� ន  ចតជ់ាទកុវមុិត�  ។ 

៦. កិេលសសង�លិិដ�ទុក 

១-កិេល�  េចវ  ធមា�   សង�ិលិ��   ច ពួកធម៌ជាកេិលសផង េសហ�ងេហយផង បានដល់ 

េចតសិក១០  ែដលជាកេិលស  ។   ែចកបាន ខន �១, អយតនៈ១, ធាតុ១, សច�ៈ២  ។ 

២-សង�ិលិ�� េចវ ធមា�  េនា ច កិេល� ពួកធម៌្រគានែ់តេសហ�ងេហយ ែតមនិែមនជាកេិលស 

បានដល់ អកុសលចតិ�១២ េចតសិក១៧ (េវៀរេចតសិក១០ែដលជាកេិលស) ។ ែចកបាន ខន �៤, អយ- 

តនៈ២, ធាតុ២, សច�ៈ១  ។ 

 ***  កុសលចតិ�២១, វបិាកចតិ �៣៦, ករិយិាចតិ �២០ េចតសិក៣៨  របូ២៨  នពិ� ន  ចតជ់ាទកុវមុិត�  ។ 

៧. កិេលសកិេលសសម��យុត�ទកុ 

១-កិេល� េចវ ធមា�  កិេលសសម្បយុត�  ច ពួកធម៌ជាកេិលសផង ្របកបេដយកេិលសផង  

២-កិេលសសម្បយុត�  េចវ ធមា�  េនា ច កិេល�  ពួកធម៌្រគានែ់ត ្របកបេដយកេិលស ែតមនិ 

ែមនជាកេិលស  ។   កេិលសកេិលសសម្បយុត�ទកុ  េនះ  អង�ធម៌ នងិករែចក  ខន �ជាេដ ម  នងិទកុវមុិត�  

ដចូគា� នងឹ  កេិលសសង�លិិដ �ទកុ (៦) ។ 

៨. កិេលសវ�ប��យុត�សង�េិលសិកទុក 

១-កិេលសវបិ្បយុត�  េខ បន ធមា�  សង�ិេលសិ�បិ ពួកធម៌្របាសចកកេិលស ែតគួរេដ ម្ីប



អភិធម�ទុកមាតិកា១០០ ៥៤ បិដ�ិទុក 

 

ដល់នវូេសចក�េីសហ�ង បានដល់ េលកយិកុសលចតិ�១៧, េលកយិវបិាកចតិ�៣២, ករិយិាចតិ �២០ េចត- 

សិក៣៨   របូ២៨   ។   ែចកបាន ខន �៥, អយតនៈ១២, ធាតុ១៨, សច�ៈ១  ។ 

២-កិេលសវបិ្បយុត�  េខ បន ធមា�  អសង�ិេលសិ�បិ ពួកធម៌្របាសចកកេិលសផង មនិគួរ 

េដ ម្ីបដល់នវូេសចក�េីសហ�ងផង បានដល់ េលកុត�រចតិ �៨ េចតសិក៣៦ នពិ� ន ។ ែចកបាន ខន �៤, ខន �- 

វមុិត�, អយតនៈ២, ធាតុ២, សច�ៈ២, សច�វមុិត�  (២៩/៤, ៣៧/៤) ។ 

 ***  អកុសលចតិ�១២   េចតសិក២៧  ចតជ់ាទកុវមុិត�  ។ 

១៣- បដិ�ិទុក  

-  ពក្យថា បដិ � ិ ែ្របថា  ដចូែផ�កៃនខ �ង  ឬ  ែដលតងំទកុក�ុងទបីផុំត  

-  ពក្យថា ទកុ  ែ្របថា  ករែចកបរមត�ធម៌  េដយធម៌២ពួក 

បិដ�ិទកុ �ន ១៨ទុកៈ គឺ៖ 

 ១.  ទស្សេននបហតព�ទកុ ២.  ភាវនាយបហតព�ទកុ ៣.  ទស្សេននបហតព�េហតុកទកុ  

 ៤.  ភាវនាយបហតព�េហតុកទកុ ៥.  សវតិក�ទកុ  ៦.  សវចិរទកុ 

 ៧.  សប្ីបតកិទកុ ៨.  បតីសិហគតទកុ ៩.  សុខសហគតទកុ 

 ១០. ឧេបក� សហគតទកុ  ១១. កមាវចរទកុ ១២. របូាវចរទកុ 

 ១៣. អរបូាវចរទកុ ១៤. បរយិាបន �ទកុ ១៥. នយិ្យោនកិទកុ 

 ១៦. នយិតទកុ ១៧. សឧត�រទកុ ១៨. សរណទកុ 

១. ទស��េននប�តព�ទុក 

១-ទស��េនន ប�ត�� ធមា�  ពួកធម៌ែដលគួរលះបងេ់ដយទស្សនៈ (េសតបត�មិគ�) បានដល់ 

អកុសលចតិ�១១  (េវៀរឧទ �ច �សម្បយុត�ចតិ �១)  េចតសិក២៧   ែចកជា២ែផ�ក  គ៖ឺ 

-េសតបត�មិគ�ចតិ � លះបានជា សមុេច�ទ គ ឺទដិ �គិតសម្បយុត�ចតិ �៤, វចិកិចិ� សម្បយុត�ចតិ �១ េចត.២២ 

-េសតបត�មិគ�ចតិ � លះបានជា តនកុរប្បហន គ ឺ ទដិ �គិតវបិ្បយុត�ចតិ �៤, េទសមូលចតិ�២ េចត.២៥ 

(េចតសិក២ ្រត�វ្របហរជាសមុេច�ទ) (អបាយគមនយិ) ។  ែចកបាន ខន �៤, អយតនៈ២, ធាតុ២, សច�ៈ២ ។ 

២-ន ទស��េនន ប�ត�� ធមា�   ពួកធម៌ែដលមនិគួរលះបងេ់ដយទស្សនៈ បានដល់ ទដិ �គិតវបិ្ប-



បិដ�ិទុក ៥៥ ភាវនយបហាតព�ទុក 

 

យុត�ចតិ �៤, េទសមូលចតិ�២ (ន អបាយគមនយិ), ឧទ �ច �សម្បយុត�ចតិ �១, កុសលចតិ�២១, វបិាកចតិ �៣៦, 

ករិយិាចតិ �២០ េចត.៤៨  របូ២៨  នពិ� ន  ។   ខន �៥, ខន �វមុិត�, អយតនៈ១២, ធាតុ១៨, សច�ៈ៤, សច�វមុិត� ។ 

២. �វ�យប�តព�ទកុ 

១-�វ�យ ប�ត�� ធមា�   ពួកធម៌ែដលគួរលះបងេ់ដយភាវនា (មគ�៣ខងេល) បានដល់ 

អកុសលចតិ�៧ គ ឺ ទដិ �គិតវបិ្បយុត�ចតិ �៤, េទសមូលចតិ�២ (ន អបាយគមនយិ), ឧទ �ច �សម្បយុត�ចតិ �១ 

េចតសិក២៣   (េវៀរឥស្សោេចតសិក,  មច�រយិេចតសិក)  ែចកជា៣ែផ�ក  គ៖ឺ 

-សកទគាមមិគ� លះបានជា តនកុរប្បហន គ ឺទដិ �គិតវបិ្បយុត�ចតិ �៤,  េទសមូលចតិ�២  េចតសិក២៣  

-អនាគាមមិគ� លះបានជា សមុេច�ទប្បហន គ ឺទដិ �គិតវបិ្បយុត�ចតិ �៤ (កមរគៈ), េទស.ចតិ�២  េច.២៣ 

-អរហត�មគ�  លះបានជា សមុេច�ទប្បហន គ ឺទដិ �គិតវបិ្បយុត�ចតិ �៤ (របូរគៈ, អរបូរគៈ), ឧទ �ច �សម្ប- 

យុត�ចតិ �១  េចតសិក២១  ។   ែចកបាន ខន �៤, អយតនៈ២, ធាតុ២, សច�ៈ២  ។ 

២-ន �វ�យ ប�ត�� ធមា�   ពួកធម៌ែដលមនិគួរលះបងេ់ដយភាវនា បានដល់ ទដិ �គិតវបិ្ប- 

យុត�ចតិ �៤, េទសមូលចតិ�២ (អបាយគមនយិ), ទដិ �គិតសម្បយុត�ចតិ �៤, វចិកិចិ� សម្បយុត�ចតិ �១, កុសល 

ចតិ�២១, វបិាកចតិ �៣៦, ករិយិាចតិ �២០ េចតសិក៥២ របូ២៨ នពិ� ន ។  ែចកបាន ខន �៥, ខន �វមុិត�, អយ- 

តនៈ១២, ធាតុ១៨, សច�ៈ៤, សច�វមុិត� (២៩/៤, ៣៧/៤) ។ 

៣. ទស��េននប�តព�េហតកុទកុ 

១-ទស��េនន ប�តព�េហតុ� ធមា�  ពួកធម៌មានេហតុែដលគួរ លះបងេ់ដយ ទស្សនៈ  បាន 

ដល់ អកុសលចតិ�១១ (េវៀរឧទ �ច �សម្បយុត�ចតិ �១) េចតសិក២៧ (េវៀរេមាហេចតសិកក�ុងវចិកិចិ� សម្ប- 

យុត�ចតិ �១)  ែចកជា២ែផ�ក  គ៖ឺ 

-េសតបត�មិគ�ចតិ � លះបានជា សមុេច�ទប្បហន គ ឺ ទដិ �គិតសម្បយុត�ចតិ �៤, វចិកិចិ� សម្បយុត�ចតិ �១ 

េចតសិក២២  (េវៀរេមាហេចតសិកក�ុងវចិកិចិ� សម្បយុត�ចតិ �១ េ្រពះមនិមានេហតុ្របកបជាមួយ) 

-េសតបត�មិគ�ចតិ � លះបានជា តនកុរប្បហន គ ឺទដិ �គិតវបិ្បយុត�ចតិ �៤, េទសមូលចតិ�២ េចតសិក២៥ 

 (អបាយគមនយិ)   ។   ែចកបាន ខន �៤, អយតនៈ២, ធាតុ២, សច�ៈ២  ។ 

២-ន ទស��េនន ប�តព�េហតុ� ធមា�   ពួកធម៌មនិមានេហតុ ែដលគួរលះបងេ់ដយ ទស្សនៈ  

បានដល់ ទដិ �គិតវបិ្បយុត�ចតិ �៤, េទសមូលចតិ�២ (ន អបាយគមនយិ), ឧទ �ច �សម្បយុត�ចតិ �១, កុសល 

ចតិ�២១, វបិាកចតិ �៣៦,  ករិយិាចតិ �២០  េចតសិក៤៨, េមាហេចតសិកក�ុងវចិកិចិ� សម្បយុត�ចតិ �១,  របូ២៨



បិដ�ិទុក ៥៦ ភាវនយបហាតព�េហតុកទុក 

 

នពិ� ន  ។   ែចកបាន ខន �៥, ខន �វមុិត�, អយតនៈ១២, ធាតុ១៨, សច�ៈ៤, សច�វមុិត� (២៩/៤, ៣៧/៤) ។ 

៤. �វ�យប�តព�េហតុកទុក 

១-�វ�យ   ប�តព�េហត�ុ   ធមា�  ពួកធម៌មានេហតុ ែដលគួរលះបងេ់ដយភាវនា បាន 

ដល់ អកុសលចតិ�៧ គ ឺ ទដិ �គិតវបិ្បយុត�ចតិ �៤, េទសមូលចតិ�២  (ន អបាយគមនយិ), ឧទ �ច �សម្បយុត� 

ចតិ �១ េចតសិក២៣  (េវៀរេមាហេចតសិកក�ុងឧទ �ច�សម្បយុត�ចតិ �១)  ែចកជា៣ែផ�ក  គ៖ឺ 

-សកទគាមមិគ� លះបានជា តនកុរប្បហន គ ឺទដិ �គិតវបិ្បយុត�ចតិ �៤,   េទសមូលចតិ�២   េចតសិក២៣  

-អនាគាមមិគ� លះបានជា សមុេច�ទប្បហន គ ឺទដិ �គិតវបិ្បយុត�ចតិ �៤ (កមរគៈ), េទស.ចតិ�២ េច.២៣ 

-អរហត�មគ�  លះបានជា សមុេច�ទប្បហន គ ឺទដិ �គិតវបិ្បយុត�ចតិ �៤ (របូរគៈ, អរបូរគៈ), ឧទ �ច �សម្ប- 

យុត�ចតិ �១ េចតសិក២១ (េវៀរេមាហេចតសិកក�ុងឧទ �ច�សម្បយុត�ចតិ �១ េ្រពះមនិមានេហតុ្របកបជាមួយ)     

ែចកបាន ខន �៤, អយតនៈ២, ធាតុ២, សច�ៈ២  ។ 

២-ន �វ�យ ប�តព�េហតុ� ធមា�   ពួកធម៌មនិមានេហតុ ែដលគួរលះបងេ់ដយភាវនា បាន 

ដល់ ទដិ �គិតវបិ្បយុត�ចតិ �៤, េទសមូលចតិ�២ (អបាយគមនយិ), ទដិ �គិតសម្បយុត�ចតិ �៤, វចិកិចិ� សម្ប- 

យុត�ចតិ �១, កុសលចតិ�២១, វបិាកចតិ �៣៦, ករិយិាចតិ �២០ េចតសិក៥២, េមាហេចតសិកក�ុងឧទ �ច�សម្ប- 

យុត�ចតិ �១,  របូ២៨   នពិ� ន  ។   ែចកបាន  ខន �៥, ខន �វមុិត�, អយតនៈ១២, ធាតុ១៨, សច�ៈ៤, សច�វមុិត�  ។ 

៥. សវ�តក�ទុក 

១-សវ�ត�� ធមា�  ពួកធម៌្របកបេដយវតិក�ៈ (ករ្រតះិរះិ) បានដល់ សវតិក�ចតិ �៥៥ គ ឺ កមចតិ�៤៤ 

(េវៀរទ �បិ��វ�ិ� ណចតិ�១០), បឋមជ្ឈោនចតិ�១១ េចតសិក៥១ (េវៀរវតិក�េចតសិក) ។  ែចកបាន ខន �៤, អ-

យតនៈ២, ធាតុ៣, សច�ៈ៣, សច�វមុិត� (២៩/៤, ៣៦/៤) ។ 

២-អវ�ត�� ធមា�  ពួកធម៌មនិមានវតិក�ៈ បានដល់ អវតិក�ចតិ �៦៦ គ ឺ ទ �បិ��វ�ិ� ណចតិ�១០, ឈន 

ចតិ �៥៦ (ឈនទ២ី ដល់ទ៥ី) េចតសិក៣៧, វតិក�េចតសិក៥៥ក�ុងសវតិក�ចតិ �៥៥, របូ២៨ នពិ� ន ។ ែចកបាន 

ខន �៥, ខន �វមុិត�, អយតនៈ១២, ធាតុ១៧, សច�ៈ៣, សច�វមុិត� (២៩/១៦, ៣៦/១៦, វតិក�េចត./បឋម.ផល៤) ។ 

៦. សវ��រទកុ 

១-សវ���  ធមា�  ពួកធម៌្របកបេដយវចិរៈ (ករពចិរណា)  បានដល់  សវចិរចតិ �៦៦  គ ឺកម- 

 ចតិ �៤៤   (េវៀរទ �បិ��វ�ិ� ណចតិ�១០),  បឋមជ្ឈោនចតិ�១១,  ទតុយិជ្ឈោនចតិ�១១   េចតសិក៥១   (េវៀរវចិរ 

េចតសិក)   ។   ែចកបាន ខន �៤, អយតនៈ២, ធាតុ៣, សច�ៈ២, សច�វមុិត� (២៨/៨, ៣៦/៨)  ។



បិដ�ិទុក ៥៧ សប្ីបតិកទុក 

 

២-អវ���   ធមា�   ពួកធម៌មនិមានវចិរៈ បានដល់ អវចិរចតិ �៥៥ គ ឺទ �បិ��វ�ិ� ណចតិ�១០, ឈន 

ចតិ �៤៥ (ឈនទ៣ី ដល់ទ៥ី) េចតសិក៣៦, វចិរេចតសិក៦៦ក�ុងសវចិរចតិ �៦៦,  របូ២៨  នពិ� ន ។  ខន �៥, 

ខន �វមុិត�, អយតនៈ១២, ធាតុ១៧, សច�ៈ៣, សច�វមុិត� (២៨/១២, ៣៥/១២, វចិរេច./េលកុ.សវចិរ.ច.ិ១៦) ។ 

៧. សប��តីិកទកុ 

១-សប��ីតិ� ធមា�  ពួកធម៌្រប្រពតឹ �េទជាមួយនងឹបតី ិ(ករេ្រតកអរ) បានដល់ សប្ីបតកិចតិ �៥១ គ ឺ

កមេសមនស្សសហគតចតិ�១៨, បឋមជ្ឈោនចតិ�១១, ទតុយិជ្ឈោនចតិ�១១, តតយិជ្ឈោនចតិ�១១ េចតសិក 

៤៦  (េវៀរបតីេិចតសិក)  ។  ែចកបាន ខន �៤, អយតនៈ២, ធាតុ២, សច�ៈ៣, សច�វមុិត� (២៨/១២, ៣៦/១២) ។ 

២-អប្បតីិក ធមា�   ពួកធម៌មនិមានបតី ិបានដល់ អប្ីបតកិចតិ �៧០ គ ឺទកុ �សហគតចតិ�៣, ចតុត�ជ្ឈោន 

ចតិ �១១, ឧេបក� សហគតចតិ�៥៥ េចតសិក៥១ (េវៀរបតី)ិ, បតីេិច.៥១ក�ុងសប្ីបតកិចតិ �៥១, របូ២៨ នពិ� ន ។ 

ខន �៥, អយតនៈ១២, ធាតុ១៨, សច�ៈ៤, សច�វមុិត� (២៧/៨, ៣៤/៨, បតីេិចត./េលកុត�រសប្ីបតកិចតិ �២៤) ។   

៨. បីតិសហគតទកុ 

១-បីតិសហគត ធមា�   ពួកធម៌្របកបេដយបតី ិ ។ 

២-ន បីតិសហគត ធមា�   ពួកធម៌មនិ្របកបេដយបតី ិ ។ 

  បតីសិហគតទកុ េនះ  អង�ធម៌ នងិករែចក  ខន �ជាេដ ម  ដចូគា� នងឹ  សប្បតីកិទកុ (៧) ។ 

៩. សុខសហគតទុក 

១-សុខសហគ�  ធមា�   ពួកធម៌្របកបេដយសុខ បានដល់ សុខសហគតចតិ�៦៣ េចតសិក៤៦ 

(េវៀរេវទនាេចតសិក)  ។   ែចកបាន ខន �៣, អយតនៈ២, ធាតុ៣, សច�ៈ៣, សច�វមុិត� (២៨/១៦, ៣៦/១៦) ។ 

២-ន សុខសហគ� ធមា�   ពួកធម៌មនិ្របកបេដយសុខ បានដល់ ទកុ �សហគតចតិ�៣, ឧេបក� សហ- 

គតចតិ�៥៥  េចតសិក៥១ (េវៀរបតីេិចតសិក), េវទនាេចតសិក៦៣ក�ុងសុខសហគតចតិ�៦៣, របូ២៨ នពិ� ន ។  

ខន �៥, ខន �វមុិត�, អយតនៈ១២, ធាតុ១៨, សច�ៈ៤, សច�វមុិត� (២៧/៤, ៣៤/៤, េវទនាេច./េលកុ.សុខ.ច.ិ៣២) ។ 

១០. ឧេប��សហគតទុក  

១-ឧេប��សហគ�   ធមា�  ពួកធម៌្របកបេដយឧេបក�  បានដល់ ឧេបក� សហគតចតិ�៥៥ 

េចតសិក៤៦  (េវៀរេវទនាេចតសិក) ។ ខន �៣, អយតនៈ២, ធាតុ៧, សច�ៈ៣, សច�វមុិត� (២៦/៤, ៣៣/៤) ។ 

២-ន ឧេប��សហគ�   ធមា�   ពួកធម៌ មនិ្របកបេដយឧេបក�  បានដល់ សុខសហគតចតិ�៦៣



បិដ�ិទុក ៥៨ កាមាវចរទុក 

 

ទកុ�សហគតចតិ�៣ េចតសិក៥១ (េវៀរវចិកិចិ� ), េវទនាេចត.៥៥ក�ុងឧេបក� សហគតចតិ�៥៥, របូ២៨ នពិ� ន ។  

ខន �៥, ខន �វមុិត�, អយតនៈ១២, ធាតុ១៣, សច�ៈ៤, សច�វមុិត� (២៩/១៦, ៣៧/១៦, េវទនា/េលកុ.ឧេប.ចតិ�៨) ។ 

១១. ��វចរទកុ 

១-��វច�   ធមា�   ពួកធម៌ជាកមាវចរ (្រប្រពតឹ �េទក�ុងកម) បានដល់ កមចតិ�៥៤ េចតសិក៥២ 

របូ២៨  ។   ែចកបាន ខន �៥, អយតនៈ១២, ធាតុ១៨, សច�ៈ២  ។ 

២-ន  ��វច�  ធមា�   ពួកធម៌មនិែមនជាកមាវចរ   បានដល់   មហគ�តចតិ �២៧,   េលកុត�រចតិ �៨  

េចតសិក៣៨  នពិ� ន ។  បាន ខន �៤, ខន �វមុិត�, អយតនៈ២, ធាតុ២, សច�ៈ៣, សច�វមុិត� (២៩/៤, ៣៧/៤) ។ 

១២. រូ�វចរទកុ 

១-រូ�វច� ធមា�   ពួកធម៌ជារបូាវចរ (្រប្រពតឹ �េទក�ុងរបូ) បានដល់ របូាវចរចតិ �១៥ េចតសិក៣៥ 

ែចកបាន ខន �៤, អយតនៈ២, ធាតុ២, សច�ៈ១  ។ 

២-ន  របូាវចរ  ធមា�    ពួកធម៌មនិែមនជារបូាវចរ   បានដល់   កមាវចរចតិ �៥៤,   អរបូាវចរចតិ �១២,  

េលកុត�រចតិ �៨  េចត.៥២  របូ២៨  នពិ� ន ។  ខន �៥, ខន �វមុិត�, អយតនៈ១២, ធាតុ១៨, សច�ៈ៤, សច�វមុិត� ។ 

១៣. អរូ�វចរទកុ 

១-អរូ�វច�   ធមា�   ពួកធម៌ជាអរបូាវចរ  (្រប្រពតឹ �េទក�ុងអរបូ)   បានដល់  អរបូាវចរចតិ �១២  

េចតសិក៣០  ។   ែចកបាន ខន �៤, អយតនៈ២, ធាតុ២, សច�ៈ១  ។ 

២-ន  អរូ�វច�   ធមា�   ពួកធម៌មនិជាអរបូាវចរ បានដល់ កមាវចរចតិ �៥៤, របូាវចរចតិ �១៥, 

េលកុត�រចតិ �៨  េចត.៥២  របូ២៨  នពិ� ន ។ ខន �៥, ខន �វមុិត�, អយតនៈ១២, ធាតុ១៨, សច�ៈ៤, សច�វមុិត� ។ 

១៤. បរ��បន�ទកុ 

១-បរ��ប�� ធមា�  ពួកធម៌ជាបរយិាបន �ៈ (រប់ប��ូ លក�ុងេតភូមកិវដ �ៈ) បានដល់ េលកយិចតិ�៨១ 

េចតសិក៥២  របូ២៨  ។   ែចកបាន ខន �៥, អយតនៈ១២, ធាតុ១៨, សច�ៈ២  ។ 

 ២-អបរ��ប�� ធមា�   ពួកធម៌ជាអបរយិាបន �ៈ បានដល់ េលកុត�រចតិ �៨ េចតសិក៣៦ នពិ� ន ។ ែចក 

បាន ខន �៤, ខន �វមុិត�, អយតនៈ២, ធាតុ២, សច�ៈ២, សច�វមុិត� (២៩/៤, ៣៧/៤) ។ 

១៥. និយ��និកទកុ 

១-និយ��និ�   ធមា�  ពួកធម៌ជានយិ្យោនកិៈ (ពួកធម៌កតន់វូវដ �មូល េធ�្រពះនពិ� នឱ្យជាអរម�ណ៍



បិដ�ិទុក ៥៩ និយតទុក 

 

េហយេចញចកវដ �ៈ) បានដល់ មគ�ចតិ �៤  េចត.៣៦  ។   ខន �៤, អយតនៈ២, ធាតុ២, សច�ៈ១, សច�វមុិត�  ។ 

២-អនិយ��និ�  ធមា�   ពួកធម៌មនិែមនជានយិ្យោនកិៈ បានដល់ េលកយិចតិ�៨១, ផលចតិ�៤ េច- 

តសិក៥២  របូ២៨  នពិ� ន ។  បាន  ខន �៥, ខន �វមុិត�, អយតនៈ១២, ធាតុ១៨, សច�ៈ៣, សច�វមុិត� (៣៧/៤) ។ 

១៦. និយតទុក 

១-និយ� ធមា�   ពួកធម៌េទៀង បានដល់ ជវនដងួទ៧ី ៃន ទដិ �គិតសម្បយុត�ចតិ �៤ (នយិតមចិ� ទដិ �កិម�) 

េចតសិក២១, ជវនដងួទ៧ី ៃន េទសមូលចតិ�២ (ប�� នន �រយិកម�) េចតសិក២២,  មគ�ចតិ �៤ េចតសិក៣៦ ។ 

ែចកបាន ខន �៤, អយតនៈ២, ធាតុ២, សច�ៈ៣, សច�វមុិត� (២៩/៤) ។ 

២-អនិយត  ធមា�    ពួកធម៌មនិេទៀង បានដល់ អកុសលចតិ�១២ (េវៀរអង�ធម៌របស់នយិតធមា� ), 

េលកយិកុសលចតិ�១៧, វបិាកចតិ �៣៦, ករិយិាចតិ �២០ េចតសិក៥២ របូ២៨ នពិ� ន ។ ែចកបាន ខន �៥, 

ខន �វមុិត�, អយតនៈ១២, ធាតុ១៨, សច�ៈ៣, សច�វមុិត� (៣៧/៤)  ។   

១៧. សឧត�រទកុ  

១-សឧត��   ធមា�  ពួកធម៌្របកបេដយឧត�រៈ   (ករេរ េឡងនវូខ �នួ)   បានដល់   េលកយិចតិ�៨១  

េចតសិក៥២  របូ២៨  ។   ែចកបាន ខន �៥, អយតនៈ១២, ធាតុ១៨, សច�ៈ២  ។ 

 ២-អនុត��   ធមា�   ពួកធម៌មនិមានឧត�រៈ  បានដល់  េលកុត�រចតិ �៨  េចតសិក៣៦  នពិ� ន  ។ ែចក 

បាន ខន �៤, ខន �វមុិត�, អយតនៈ២, ធាតុ២, សច�ៈ២, សច�វមុិត� (២៩/៤, ៣៧/៤) ។ 

១៨. សរណទកុ 

១-សរ�   ធមា�   ពួកធម៌្របកបេដយរណៈ (ស្រត�វ) បានដល់ អកុសលចតិ�១២ េចតសិក២៧ 

ែចកបាន ខន �៤, អយតនៈ២, ធាតុ២, សច�ៈ២  ។ 

២-អរ�   ធមា�    ពួកធម៌មនិមាន រណៈ បានដល់ កុសលចតិ�២១, វបិាកចតិ �៣៦, ករិយិាចតិ �២០ 

េចតសិក៣៨  របូ២៨  នពិ� ន  ។   ែចកបាន ខន �៥, ខន �វមុិត�, អយតនៈ១២, ធាតុ១៨, សច�ៈ៣, សច�វមុិត�  ៕ 

អភិធម�ទុក�តិ� ១០០ទុកៈ  
ចប ់

េ�យសេង�ប



សុត�ន�ិកទុកមាតិកា៤២ ៦០ វ�ជ� ភាគីទុក 

 

 
សុត�ន�កិទកុ�តិ� (៤២ទុកៈ) 

សុត�ន �កិទកុមាតកិេនះ ្រពះធម�េសនាបតសីរបុីត�ៈ ្របមូលនវូ្រពះពុទ �ភាសិត ចកអង�ុត �រនកិយខ �ះ 

ចកទឃីនកិយខ �ះ មកសែម�ងទកុេដ ម្ីបជា្របេយាជនច៍េ្រមននវូ ប��  ដល់អ�កសិក្សោក�ុង្រពះសូ្រត ។ 

 ទកុៈេនះមាន ៤២ទកុៈ ែចកជាបទមាន ៨៤បទ នងិែចកជាបរេិច�ទ កណំតទ់កុ្រតមឹ ១បរេិច�ទ ប៉ុេណា� ះ គ៖ឺ 

 ១. វជិា� ភាគទីកុ ២. វជិ �ូបមទកុ ៣. ពលទកុ 

 ៤. កណ� ទកុ     ៥. តបនយីទកុ ៦. អធវិចនទកុ 

  ៧. នរិតុ �ទិកុ ៨. ប��ត�ទិកុ ៩. នាមរបូទកុ 

 ១០. អវជិា� ទកុ   ១១. ភវទដិ �ទិកុ   ១២. សស្សតទដិ �ទិកុ 

  ១៣. អន �វទដិ �ទិកុ  ១៤. បុព�នា� នទុដិ �ទិកុ ១៥. អហរិកិទកុ 

  ១៦. ហរិទិកុ   ១៧. េទវចស្សតទកុ ១៨. េសវចស្សតទកុ 

 ១៩. អបត�កុិសលតទកុ  ២០. សមាបត�កុិសលតទកុ ២១. ធាតុកុសលតទកុ 

 ២២. អយតនកុសលតទកុ ២៣. ឋនកុសលតទកុ ២៤. អជ�វទកុ 

 ២៥. ខន �ទិកុ  ២៦. សខល្យទកុ  ២៧. ឥ�ន �េិយសុអគុត�ទ� រតទកុ  

  ២៨. ឥ�ន �េិយសុគុត�រទ� រតទកុ ២៩. មុដ �ស្សច�ទកុ ៣០. សតសិម្បជ��ទកុ 

  ៣១. បដសិង� នពលទកុ ៣២. សមថវបិស្សនាទកុ ៣៣. សមថនមិតិ �ទកុ 

  ៣៤. បគា� ហទកុ   ៣៥. សីលវបិត�ទិកុ ៣៦. សីលសម្បទទកុ 

 ៣៧. សីលវសុិទ �ទិកុ  ៣៨. ទដិ �វិសុិទ �េខបនទកុ  ៣៩. សេង�ជនយិដ� នទកុ 

  ៤០. អសន �ដុ �តិកុសលតទកុ ៤១. វជិា� ទកុ ៤២. ខេយញាណទកុ 

១. វ����គទីកុ 
១-វ����គិេ� ធមា�  ពួកធម៌្រប្រពតឹ �េទក�ុងចែំណកៃនវជិា�  បានដល់ មហកុសលញាណសម្ប- 

យុត�ចតិ �៤, មហករិយិាញាណសម្បយុត�ចតិ �៤, អភ�ិ� ចតិ �២, អរហត�មគ�ចតិ �១ េចតសិក៣៧ (េវៀរប�� ) 

ែដល្របកបេដយវជិា� ៨ ។ ែចកបាន ខន �៤, អយតនៈ២, ធាតុ២, សច�ៈ២, សច�វមុិត� (២៩/១) ។



សុត�ន�ិកទុកមាតិកា៤២ ៦១ វ�ជ��បមទុក 

 

    វជិា� ៨ គ៖ឺ វបិស្សនាញាណ, មេនាមយទិ �ញិាណ, ឥទ �វិធិញាណ, បរចតិ �វជិា� ញាណ, 

      បុេព�នវិសនសុ្សតញិាណ, ទពិ�ចក�ុញាណ, ទពិ�េសតញាណ, អសវក�យញាណ ។

  ២-អវ����គិេ� ធមា�   ពួកធម៌្រប្រពតឹ �េទក�ុងចែំណកៃនអវជិា�  បានដល់ អកុសលចតិ�១២ េចត- 

សិក២៦  (េវៀរេមាហេចតសិក)  ។   ែចកបាន ខន �៤, អយតនៈ២, ធាតុ២, សច�ៈ២  ។ 

 *** កុសលចតិ�១៦, វបិាកចតិ �៣៦, ករិយិាចតិ �១៦ េចតសិក៣៨, ប�� េចតសិកក�ុងចតិ �១១ (គ ឺ

មហកុសលញាណសម្បយុត�ចតិ �៤, មហករិយិាញាណសម្បយុត�ចតិ �៤, អភ�ិ� ចតិ �២, អរហត�មគ�ចតិ �១), 

េមាហេចតសិកក�ុងអកុសលចតិ�១២, មហកុសលញាណសម្បយុត�ចតិ �៤, មហករិយិាញាណសម្បយុត� 

ចតិ �៤  ក�ុងខណៈែដលមនិជាវបិស្សនាញាណចតិ�,  របូ២៨ នពិ� ន  ចតជ់ាទកុវមុិត�  ។ 

២. វ�ជ��បមទុក 

១-វ�ជ��ប� ធមា�  ពួកធម៌េ្រប�បដចូេផ�កបេនា� រ បានដល់ ប�� េចតសិកែដលេនក�ុងមគ�ចតិ � ខង 

េ្រកម៣   ។   ែចកបាន ខន �១, អយតនៈ១, ធាតុ១, សច�ៈ១  ។ 

២-វជិរបូមា ធមា�   ពួកធម៌េ្រប�បដចូេព្រជ បានដល់ ប�� េចតសិកែដលេនក�ុងអរហត�មគ�ចតិ �១ 

ែចកបាន ខន �១, អយតនៈ១, ធាតុ១, សច�ៈ១   ។ 

***  ចតិ �៨៩  េចសិក៥២  (េវៀរប�� េចតសិកក�ុងមគ�ចតិ �៤),  របូ២៨  នពិ� ន  ចតជ់ាទកុវមុិត�  ។ 

៣. �លទុក 

១-��  ធមា�  ពួកធម៌ពល  បានដល់ អកុសលចតិ�១២ េចតសិក២៧ ។ ែចកបាន ខន �៤, 

អយតនៈ២,  ធាតុ២,  សច�ៈ២  ។ 

២-បណ�ិ ត  ធមា�   ពួកធម៌បណ�ិ ត បានដល់ កុសលចតិ�២១ េចតសិក៣៨  ។  ែចកបាន ខន �៤, អយ- 

តនៈ២, ធាតុ២, សច�ៈ២, សច�វមុិត� (២៩/៤)  ។ 

***  វបិាកចតិ �៣៦,  ករិយិាចតិ �២០  េចតសិក៣៨  របូ២៨  នពិ� ន  ចតជ់ាទកុវមុិត�  ។ 

៤. កណ�ទុក 

១-ក�� ធមា�  ពួកធម៌េខ�     ។                                                                  

២-សុក�  ធមា�   ពួកធម៌ស  ។    

  កណ� ទកុ  េនះ   អង�ធម៌  នងិករែចក  ខន �ជាេដ ម  នងិទកុវមុិត�  ដចូគា� នងឹ  ពលទកុ (៣) ។ 



សុត�ន�ិកទុកមាតិកា៤២ ៦២ តបនីយទុក 

 

៥. តបនយីទកុ 

១-តបនិ� ធមា�  ពួកធម៌ដតុកេំដ  ។ 

២-អតបនិយា ធមា�   ពួកធម៌មនិដតុកេំដ  ។ 

 តបនយីទកុ  េនះ   អង�ធម៌  នងិករែចក  ខន �ជាេដ ម  នងិទកុវមុិត�  ដចូគា� នងឹ  ពលទកុ (៣)។ 

៦. អធវិចនទុក 

១-អធិវច� ធមា�  ពួកធម៌ជាេឈ� ះ បានដល់ សទ �ប��ត�ែិដលអចឱ្យអ�កស� ប់ដងឹបាន គ ឺសំេឡង 

ែដលបន �េឺឡង្រពមទងំ  វចវី�ិ�ត � ិ (សវ�ិ�ត�កិវចេីភទសទ �)  ។  ខន �១, អយតនៈ២, ធាតុ២, សច�ៈ១  ។ 

២-អធិវចនប� ធមា�   ពួកធម៌ជាគន �ងៃនេឈ� ះ បានដល់ អត�ប��ត�ែិដលអចឱ្យអ�កេពលដងឹបាន 

គ ឺចតិ �៨៩ េចតសិក៥២ របូ២៨ នពិ� ន  ។  ខន �៥, ខន �វមុិត�, អយតនៈ១២, ធាតុ១៧, សច�ៈ៤, សច�វមុិត� ។ 

៧. និរតុ�ិទុក 

១-និរុត�ិ ធមា�   ពួកធម៌ជានរិតុ � ិ ។ 

២-និរុត�ិបថា ធមា�   ពួកធម៌ជាគន �ងៃននរិតុ � ិ ។ 

  នរិតុ �ទិកុ េនះ  អង�ធម៌ នងិករែចក  ខន �ជាេដ ម  ដចូគា� នងឹ  អធវិចនទកុ (៦)  ។  

៨. ប��ត�ិទុក 

១-ប��ត�ិ ធមា�    ពួកធម៌ជាប��ត� ិ ។ 

២-ប��ត�ិបថា ធមា�    ពួកធម៌ជាគន �ងៃនប��ត� ិ ។ 

  ប��ត�ទិកុ  េនះ  អង�ធម៌ នងិករែចក  ខន �ជាេដ ម  ដចូគា� នងឹ  អធវិចនទកុ (៦) ។ 

៩. �មរូបទុក 

១-�ម�� នាម បានដល់ ចតិ �៨៩ េចតសិក៥២ នពិ� ន ។ ែចកបាន ខន �៤, ខន �វមុិត�, អយតនៈ២, 

ធាតុ៨, សច�ៈ៤, សច�វមុិត�  (២៩/៤, ៣៧/៤) ។ 

២-រូប��  នងិ របូ បានដល់ របូ២៨  ។   ែចកបាន ខន �១, អយតនៈ១១, ធាតុ១១, សច�ៈ១  ។ 

១០. អវ���ទុក  

១-អវ��� ច អវជិា�  (ករមនិដងឹផង) បានដល់ េមាហេចតសិក ។ ខន �១, អយតនៈ១, ធាតុ១, សច�ៈ១ ។ 

២-ភវត�� ច    នងិ  ភវតណា�   (ករ្របាថា� ភពផង)  បានដល់  េលភេចតសិក  ែដលជាភវតណា�  ។



សុត�ន�ិកទុកមាតិកា៤២ ៦៣ ភវទិដ�ិទុក 

 

ែចកបាន ខន �១, អយតនៈ១, ធាតុ១, សច�ៈ១  ។ 

*** ចតិ �៨៩ េចតសិក៥១ (េវៀរេមាហេចតសិក, េលភេចតសិកែដល្របាថា� ក�ុងភព), របូ២៨ នពិ� ន 

ចតជ់ាទកុវមុិត�  ។ 

១១. ភវទិដ�ទិុក 

១-ភវទិដ�ិ ច ភវទដិ � ិ(ករយល់ថាខ �នួក� ីេលកក�េីក តេទៀត) បានដល់ ទដិ �េិចតសិក ែដលជាភវទដិ � ិ។ 

ែចកបាន ខន �១, អយតនៈ១, ធាតុ១, សច�ៈ១  ។ 

២-វភិវទិដ�ិ ច   នងិ វភិវទដិ � ិ (ករយល់ថាខ �នួក� ី េលកក�មីនិេកតេទៀត) បានដល់ ទដិ �េិចតសិក ជា 

វភិវទដិ � ិ ។  ែចកបាន ខន �១, អយតនៈ១, ធាតុ១, សច�ៈ១  ។ 

*** ចតិ �៨៩  េចតសិក៥២ (េវៀរេលភេចតសិក ែដលជាភវទដិ �,ិ វភិវទដិ �)ិ, របូ២៨ នពិ� ន ចតជ់ាទកុវមុិត� ។ 

១២. សស��តទដិ�ិទកុ 

១-សស��តទិដ�ិ ច សស្សតទដិ � ិ (ករយល់ថាខ �នួក� ី េលកក� ី េទៀង) បានដល់ ទដិ �េិចតសិក ជា 

សស្សតទដិ � ិ ។   ែចកបាន ខន �១, អយតនៈ១, ធាតុ១, សច�ៈ១  ។ 

២-ឧេច�ទទិដ�ិ ច   នងិ ឧេច�ទទដិ � ិ (ករយល់ថាខ �នួក� ី េលកក� ី សូន្យ) បានដល់ ទដិ �េិចតសិក ជា 

ឧេច�ទទដិ � ិ  ។   ែចកបាន ខន �១, អយតនៈ១, ធាតុ១, សច�ៈ១  ។ 

 *** ចតិ �៨៩  េចតសិក៥២  (េវៀរេលភេចតសិក ែដលជាសស្សតទដិ �,ិ ឧេច�ទទដិ �)ិ,  របូ២៨  នពិ� ន ចត ់

ជាទកុវមុិត�  ។ 

១៣. អន��ទិដ�ទិកុ 

១-អន�វទិដ�ិ ច  អន �វទដិ � ិ (ករយល់ថាខ �នួក� ី េលកក� ី មានទបីផុំត) បានដល់ ទដិ �េិចតសិក ជា 

អន �វទដិ � ិ ។ ែចកបាន ខន �១, អយតនៈ១, ធាតុ១, សច�ៈ១  ។ 

២-អនន��ទិដ�ិ ច  នងិ អនន �វទដិ � ិ (ករយល់ថាខ �នួក� ី េលកក� ី មនិមានទបីផុំត) បានដល់ ទដិ � ិ

េចតសិក ែដលជាអនន �វទដិ � ិ ។   ែចកបាន ខន �១, អយតនៈ១, ធាតុ១, សច�ៈ១  ។ 

*** ចតិ �៨៩ េចតសិក៥២ (េវៀរេលភេចតសិក ជាអន �វទដិ �,ិ អនន �វទដិ �)ិ, របូ២៨ នពិ� ន ចតជ់ាទកុវមុិត� ។ 

១៤. បុព���នទុិដ�ទិុក 

១-បុព���នុទិដ�ិ ច បុព�នា� នទុដិ � ិ (ករយល់ខសុក�ុងខន �ែដលកន �ងេទ)  បានដល់ ទដិ �េិចតសិក ែដល 

ជាបុព�នា� នទុដិ � ិ  ។   ែចកបាន ខន �១, អយតនៈ១, ធាតុ១, សច�ៈ១  ។



សុត�ន�ិកទុកមាតិកា៤២ ៦៤ អហិរ�កទុក 

 

២-អបរនា� នុទិដ�ិ ច   នងិ អបរនា� នទុដិ � ិ(ករយល់ខសុក�ុងខន �ែដលជាអនាគត) បានដល់ ទដិ �េិចតសិក 

ែដលជាអបរនា� នទុដិ � ិ ។   ែចកបាន ខន �១, អយតនៈ១, ធាតុ១, សច�ៈ១  ។ 

***  ចតិ �៨៩  េចតសិក៥២  (េវៀរេលភេចតសិក ែដលជាបុព�នា� នទុដិ �,ិ អបរនា� នទុដិ �)ិ,  របូ២៨  នពិ� ន 

ចតជ់ាទកុវមុិត�  ។ 

១៥. អហិរ�កទកុ 

១-អហិរ�ក�� េសចក�មីនិខ� សបាប បានដល់ អហរិកិេចត. ។  ខន �១, អយតនៈ១, ធាតុ១, សច�ៈ១ ។ 

២-អេនាត�ប្ប��    នងិ េសចក�មីនិេក� នងឹបាប បានដល់ អេនាត�ប្បេចតសិក ។ ែចកបាន ខន �១, អយ- 

តនៈ១, ធាតុ១, សច�ៈ១  ។ 

***  ចតិ �៨៩ េចតសិក៥០ (េវៀរអហរិកិេចតសិក, អេនាត�ប្បេចតសិក), របូ២៨ នពិ� ន ចតជ់ាទកុវមុិត� ។ 

១៦. ហិរ�ទុក 

១-ហិរ� ច  េសចក�ខី� សបាប បានដល់ ហរិេិច. ។ ខន �១, អយ.១, ធាតុ១, សច�ៈ១, សច�វមុិ. (ហរិ/ិ៨) ។ 

២-ឱត�ប����   នងិ េសចក�េីក� នងឹបាប បានដល់ ឱត�ប្បេចតសិក ។  ែចកបាន ខន �១, អយតនៈ១, 

ធាតុ១, សច�ៈ១, សច�វមុិត� (ឱត�ប្បេចតសិក/េលកុត�រចតិ �៨) ។ 

***  ចតិ �៨៩ េចតសិក៥០ (េវៀរហរិកិេចតសិក, ឱត�ប្បេចតសិក), របូ២៨ នពិ� ន ចតជ់ាទកុវមុិត� ។  

១៧. េ�វចស���ទុក  

១-េ�វចស��� ច ភាពៃនបុគ�ល្របេដ្រក បានដល់ េទសមូលចតិ�២ េចតសិក២២ ែដល្រប្រពតឹ � 

េទក�ុងខណៈ  មនិេគារពពក្យេ្រប�ន្របេដក�ុងសិក� ជាេដ ម  ។   ខន �៤, អយតនៈ២, ធាតុ២, សច�ៈ១  ។ 

២-បាបមិត�ត ច  នងិ ភាពៃនបុគ�លមានម្ិរតអ្រកក ់បានដល់ េលភមូលចតិ�៨,  េមាហមូលចតិ�២ 

 េចតសិក២៣   ក�ុងខណៈសមាគមជាមួយបាបមតិ�  ។   ែចកបាន ខន �៤, អយតនៈ២, ធាតុ២, សច�ៈ២  ។ 

*** ចតិ �៨៩ េចតសិក៥២ (េវៀរេទសមូលចតិ�ុប្បោទ ែដលជាេទវចស្សត, េលភមូលចតិ�ុប្បោទ, េមា-

ហមូលចតិ�ុប្បោទ ែដលជាបាបមតិ�ត),  របូ២៨  នពិ� ន  ចតជ់ាទកុវមុិត�  ។ 

១៨. េ�វចស���ទុក 

១-េ�វចស���  ច   ភាពៃនបុគ�ល្របេដងយ   បានដល់   មហកុសលចតិ�៨,  មហករិយិាចតិ�៨, 

េចតសិក៣៣  (េវៀរវរីតិេិចតសិក, អប្បម�� េចតសិក) ែដល្រប្រពតឹ �េទក�ុងខណៈេគារព  ពក្យេ្រប�ន្រប- 

េដក�ុងសិក� ជាេដ ម  ។   ែចកបាន ខន �៤, អយតនៈ២, ធាតុ២, សច�ៈ១  ។



សុត�ន�ិកទុកមាតិកា៤២ ៦៥ ឣបត�ិកុសលតាទុក 

 

២-កល��ណមិត�� ច   នងិ ភាពៃនបុគ�លមានម្ិរតល� បានដល់ មហកុសលចតិ�៨, មហករិយិា 

ចតិ �៨, េចតសិក៣៣ (េវៀរវរីតិេិចតសិក, អប្បម�� េចតសិក) ែដល្រប្រពតឹ �េទក�ុងខណៈសមាគម ជាមួយ 

មតិ �ល�  ។   ែចកបាន ខន �៤, អយតនៈ២, ធាតុ២, សច�ៈ១  ។ 

*** ចតិ �៨៩  េចតសិក៥២ (េវៀរមហកុសលចតិ�ុប្បោទ, មហករិយិាចតិ�ុប្បោទ ក�ុងខណៈជាេសវចស្សត 

នងិកល្យោណមតិ�ត),  របូ២៨  នពិ� ន  ចតជ់ាទកុវមុិត�  ។ 

១៩. �បត�ិកុសល�ទុក 

១-�បត�ិកុសល� ច េសចក�ឈី� សក�ុងអបត� ិ បានដល់ ប�� េចតសិកែដលេនក�ុងចតិ �៨ គ ឺ

មហកុសលញាណសម្បយុត�ចតិ �៤, មហករិយិាញាណសម្បយុត�ចតិ �៤ ក�ុងខណៈែដលដងឹអបត� ិ។ ែចក 

បាន ខន �១, អយតនៈ១, ធាតុ១, សច�ៈ១  ។ 

២-អបត�ិវុដ� នកុសលត ច  នងិ េសចក�ឈី� សក�ុងករេចញចកអបត� ិ បានដល់ ប�� េចត- 

សិក  ែដលេនក�ុងចតិ �៨ គ ឺ មហកុសលញាណសម្បយុត�ចតិ �៤, មហករិយិាញាណសម្បយុត�ចតិ �៤ ក�ុង 

ខណៈដងឹ ករេចញចកអបត�េិផ្សងៗ   ។    ែចកបាន ខន �១, អយតនៈ១, ធាតុ១, សច�ៈ១  ។ 

***   ចតិ �៨៩  េចតសិក៥២  (េវៀរប�� េចតសិក  ក�ុងមហកុសលញាណសម្បយុត�ចតិ �៤,  មហករិយិា 

ញាណសម្បយុត�ចតិ �៤ ក�ុងខណៈែដលដងឹអបត� ិ នងិក�ុងខណៈដងឹករេចញចកអបត� ិេផ្សងៗ),  របូ២៨  

នពិ� ន  ចតជ់ាទកុវមុិត�  ។ 

២០. ស�បត�ិកុសល�ទុក 

១-ស�បត�ិកុសល� ច េសចក�ឈី� សក�ុងសមាបត� ិ បានដល់ ប�� េចតសិក ែដលេនក�ុង 

ចតិ �៨  គ ឺមហកុសលញាណសម្បយុត�ចតិ �៤, មហករិយិាញាណសម្បយុត�ចតិ �៤ ក�ុងខណៈចូលសមាបត� ិ

 ែចកបាន ខន �១, អយតនៈ១, ធាតុ១, សច�ៈ១  ។ 

២-សមាបត�ិវុដ� នកុសលត ច  នងិ េសចក�ឈី� សក�ុងករេចញចកសមាបត� ិ បានដល់ ប��  

េចតសិកែដលេនក�ុងចតិ �៨ គ ឺ ក�ុងមហកុសលញាណសម្បយុត�ចតិ �៤, មហករិយិាញាណសម្បយុត� 

ចតិ �៤  ក�ុងខណៈេចញចកសមាបត� ិ  ។   ែចកបាន ខន �១, អយតនៈ១, ធាតុ១, សច�ៈ១  ។ 

***  ចតិ �៨៩  េចតសិក៥២ (េវៀរប�� េចតសិក  ក�ុងមហកុសលញាណសម្បយុត�ចតិ �៤, មហករិយិា- 

ញាណសម្បយុត�ចតិ �៤ ក�ុងខណៈចូលសមាបត� ិនងិក�ុងខណៈេចញចកសមាបត�)ិ,  របូ២៨  នពិ� ន ចតជ់ា 

ទកុវមុិត�   ។



សុត�ន�ិកទុកមាតិកា៤២ ៦៦ ធាតុកុសលតាទុក 

 

២១. �តុកុសល�ទុក 

១-�តុកុសល� ច េសចក�ឈី� សក�ុងធាតុ បានដល់ ប�� េចតសិកែដលេនក�ុងចតិ �១៤ គ ឺ

មហកុសលញាណសម្បយុត�ចតិ �៤, មហករិយិាញាណសម្បយុត�ចតិ �៤, អភ�ិ� ចតិ �២, មគ�ចតិ �៤ ែដល 

ដងឹក�ុងធាតុ១៨  ។  ែចកបាន ខន �១, អយតនៈ១, ធាតុ១, សច�ៈ២  ។ 

២-មនសិករកុសលត ច  នងិ េសចក�ឈី� សក�ុងករេធ�ទកុក�ុងចតិ � បានដល់ ប�� េចតសិក 

ែដលេនក�ុងចតិ �១៤ គ ឺ ក�ុងមហកុសលញាណសម្បយុត�ចតិ �៤, មហករិយិាញាណសម្បយុត�ចតិ �៤, 

អភ�ិ� ចតិ �២,  មគ�ចតិ �៤  ក�ុងករពចិរណាធាតុ១៨   ។   ែចកបាន ខន �១, អយតនៈ១, ធាតុ១, សច�ៈ២  ។ 

*** ចតិ �៨៩ េចតសិក៥២ (េវៀរប�� េចតសិក ក�ុងមហកុសលញាណសម្បយុត�ចតិ �៤, មហករិយិា- 

ញាណសម្បយុត�ចតិ �៤,  អភ�ិ� ចតិ �២, មគ�ចតិ �៤ ែដលដងឹក�ុងធាតុ១៨ នងិករពចិរណាធាតុ១៨), របូ២៨ 

នពិ� ន  ចតជ់ាទកុវមុិត�  ។ 

២២. �យតនកុសល�ទុក 

១-�យតនកុសល� ច េសចក�ឈី� សក�ុងអយតនៈ បានដល់ ប�� េចតសិកែដលេនក�ុងចតិ � 

១៤  គ ឺមហកុសលញាណសម្បយុត�ចតិ �៤, មហករិយិាញាណសម្បយុត�ចតិ �៤,  អភ�ិ� ចតិ �២,  មគ�ចតិ �៤ 

 ែដលដងឹអយតនៈ១២   ។   ែចកបាន ខន �១, អយតនៈ១,  ធាតុ១, សច�ៈ២  ។ 

២-បដិច�សមុប្បោទកុសលត ច នងិ េសចក�ឈី� សក�ុងបដចិ �សមុប្បោទ បានដល់ ប�� េចតសិក 

ែដលេនក�ុងចតិ �១៤ គ ឺ មហកុសលញាណសម្បយុត�ចតិ �៤, មហករិយិាញាណសម្បយុត�ចតិ �៤, អភ�ិ�  

ចតិ �២,  មគ�ចតិ �៤  ក�ុងខណៈដងឹបដចិ �សមុប្បោទ១២   ។    ែចកបាន ខន �១, អយតនៈ១, ធាតុ១, សច�ៈ២  ។ 

***  ចតិ �៨៩   េចតសិក៥២  (េវៀរប�� េចតសិក  ក�ុងមហកុសលញាណសម្បយុត�ចតិ �៤,  មហករិយិា 

 ញាណសម្បយុត�ចតិ �៤, អភ�ិ� ចតិ �២, មគ�ចតិ �៤ ក�ុងខណៈដងឹអយតន១២ នងិដងឹបដចិ �សមុប្បោទ១២), 

របូ២៨  នពិ� ន  ចតជ់ាទកុវមុិត�  ។ 

២៣. �នកុសល�ទុក 

១-ឋនកុសលត ច េសចក�ឈី� សក�ុងេហតុ បានដល់ ប�� េចតសិក ែដលេនក�ុងចតិ �១៤ គ ឺ

មហកុសលញាណសម្បយុត�ចតិ �៤, មហករិយិាញាណសម្បយុត�ចតិ �៤, អភ�ិ� ចតិ �២, មគ�ចតិ �៤ ែដល 

ដងឹក�ុងេហតុដស៏មគួរ  ។  ែចកបាន ខន �១, អយតនៈ១, ធាតុ១, សច�ៈ២  ។ 

២-អ��នកុសល� ច  នងិ េសចក�ឈី� សក�ុងករមនិែមនជាេហតុ បានដល់ ប�� េចតសិកែដល



សុត�ន�ិកទុកមាតិកា៤២ ៦៧ អជ�វទុក 

 

េនក�ុងចតិ �១៤ គ ឺមហកុសលញាណសម្បយុត�ចតិ �៤, មហករិយិាញាណសម្បយុត�ចតិ �៤, អភ�ិ� ចតិ �២,  

មគ�ចតិ �៤  ែដលដងឹក�ុងេហតុមនិសមគួរ  ។   ែចកបាន ខន �១, អយតនៈ១, ធាតុ១, សច�ៈ២  ។ 

*** ចតិ �៨៩ េចតសិក៥២ (េវៀរប�� េចតសិក ក�ុងមហកុសលញាណសម្បយុត�ចតិ �៤, មហករិយិា 

ញាណសម្បយុត�ចតិ �៤, អភ�ិ� ចតិ �២, មគ�ចតិ �៤ ក�ុងខណៈដងឹេហតុ នងិមនិែមនេហតុ), របូ២៨ នពិ� ន 

ចតជ់ាទកុវមុិត�  ។ 

២៤. អជ�វទកុ 

១-�ជ�េ� ច េសចក�្ីរតង ់ បានដល់ កយុជុកតេចតសិក, ចតិ �ុជុកតេចតសិក (មនិបានប�� កេ់កត 

េនក�ុងចតិ �ណាមួយេឡយ មនិេឃញែចកសច�វមុិត�េទ) ។  ែចកបាន ខន �១, អយតនៈ១, ធាតុ១, សច�ៈ១  ។ 

២-មទ�េវ ច  នងិ េសចក�ទីនភ់ �ន ់ បានដល់ កយមុទតុេចតសិក, ចតិ �មុទតុេចតសិក  ។  ែចកបាន 

ខន �១, អយតនៈ១, ធាតុ១, សច�ៈ១  ។   ***  ចតិ �៨៩  េចតសិក៤៨  (េវៀរកយុជុកតេចតសិក,  ចតិ �ុជុកត 

េចតសិក, កយមុទតុេចតសិក, ចតិ �មុទតុេចតសិក),  របូ២៨  នពិ� ន  ចតជ់ាទកុវមុិត�  ។ 

២៥. ខន�ទិុក 

១-ខន�ិ ច  េសចក�អីតស់ង�ត ់បានដល់ មហកុសលចតិ�៨, មហករិយិាចតិ�៨ េចតសិក៣៨ ែដល 

មានអេទសជា្របធាន  ។   ែចកបាន ខន �៤, អយតនៈ២, ធាតុ២, សច�ៈ១  ។ 

២-េសរច���    នងិ េសចក�សី�ូ ត បានដល់ មហកុសលចតិ�៨, មហករិយិាចតិ�៨ េចតសិក៣៨ ែដល 

មានេចតនាសីលជា្របធាន, េលកុត�រចតិ �៨ េចត.៣៦  ។  ខន �៤, អយតនៈ២, ធាតុ២, សច�ៈ២, សច�វមុិត� ។  

***  េលកយិចតិ�៨១  (េវៀរមហកុសលចតិ�៨,  មហករិយិាចតិ�៨  ែដលមានអេទស  នងិេចតនាសីល 

 ជា្របធាន) េចតសិក៥២  របូ២៨  នពិ� ន  ចតជ់ាទកុវមុិត�  ។ 

២៦. �ខល��ទកុ 

១-�ខល����  េសចក�រីកទ់ក ់ បានដល់ មហកុសលចតិ�៨, មហករិយិាចតិ�៨ េចតសិក៣៨ 

ក�ុងខណៈេពលវចសុភាពទនភ់�ន ់  ។   ែចកបាន ខន �៤, អយតនៈ២, ធាតុ២, សច�ៈ១  ។ 

២-បដិស��េ� ច  នងិ ករ្រស�ះ្រស�លទទលួ បានដល់ មហកុសលចតិ�៨, មហករិយិាចតិ�៨ េចត- 

សិក៣៨   ក�ុងខណៈេធ�ករទទលួ  ។   ែចកបាន ខន �៤, អយតនៈ២, ធាតុ២, សច�ៈ១  ។ 

***  ចតិ �៨៩  (េវៀរមហកុសលចតិ�៨,  មហករិយិាចតិ�៨  ក�ុងខណៈេពលវច សុភាពទនភ់�ន ់  នងិករ 

ទទលួ)  េចតសិក៥២  របូ២៨  នពិ� ន  ចតជ់ាទកុវមុិត�  ។



សុត�ន�ិកទុកមាតិកា៤២ ៦៨ ឥ�ន�ិេយសុអគុត�ទា� រតាទុក 

 

២៧. ឥ�ន�ិេយសុអគុត���រ�ទុក  

១-ឥ�ន�ិេយសុ  អគុត�ទ� រត  ច    ករមនិរក្សោទ� រក�ុងឥ�ន �យិ បានដល់ េលភមូលចតិ�៨, េទសមូល 

ចតិ �២  េចតសិក២៦   ។   ែចកបាន ខន �៤, អយតនៈ២, ធាតុ២, សច�ៈ២  ។ 

២-េភាជេន  អមត���ុ ត ច  នងិ េសចក�មីនិដងឹ្របមាណក�ុងេភាជន បានដល់ េលភមូលចតិ�៨, 

េមាហមូលចតិ�២   េចតសិក២៣   ។   ែចកបាន ខន �៤, អយតនៈ២, ធាតុ២, សច�ៈ២  ។ 

***  កុសលចតិ�២១, វបិាកចតិ �៣៦, ករិយិាចតិ �២០ េចតសិក៣៨  របូ២៨  នពិ� ន  ចតជ់ាទកុវមុិត�  ។ 

២៨. ឥ�ន�ិេយសុគតុ�រ��រ�ទុក 

១-ឥ�ន�ិេយសុ គុត�ទ� រត ច កររក្សោទ� រក�ុងឥ�ន �យិ បានដល់ មហកុសលចតិ�៨, មហករិយិាចតិ� 

៨, េលកុត�រចតិ �៨, េចតសិក៣៨   ។   ខន �៤, អយតនៈ២, ធាតុ២, សច�ៈ២, សច�វមុិត� (២៩/៤, ៣៧/៤) ។ 

២-េភាជេន មត���ុ ត ច   នងិ េសចក�ដីងឹ្របមាណក�ុងេភាជន បានដល់ មហកុសលចតិ�៨, មហ- 

ករិយិាចតិ �៨,  េចតសិក៣៣  ក�ុងខណៈដងឹ្របមាណក�ុងេភាជន ។   ខន �៤, អយតនៈ២, ធាតុ២, សច�ៈ១  ។ 

*** ចតិ �៦៥ (េវៀរមហកុសលចតិ�៨, មហករិយិាចតិ�៨, េលកុត�រចតិ �៨), េចសិក៤៩ របូ២៨ នពិ� ន ចត ់

ជាទកុវមុិត�  ។ 

២៩. មុដ�ស��ច�ទុក 

១-មុដ�ស��ច��� េសចក�េីភ �ចស� រត ី បានដល់ អកុសលចតិ�១២ េចតសិក២៧ ែដលបដបិក� ដល់ 

សត ិ  ។   ែចកបាន ខន �៤, អយតនៈ២, ធាតុ២, សច�ៈ២   ។ 

២-អសម្បជ����  នងិ េសចក�មីនិដងឹខ �នួ បានដល់ អកុសលចតិ�១២ េចតសិក២៧ ែដលបដបិក� 

ដល់ប��   ។   ែចកបាន ខន �៤, អយតនៈ២, ធាតុ២, សច�ៈ២  ។ 

***  កុសលចតិ�២១, វបិាកចតិ �៣៦, ករិយិាចតិ �២០  េចតសិក៣៨  របូ២៨  នពិ� ន  ចតជ់ាទកុវមុិត�  ។ 

៣០. សតិសម��ជ��ទុក 

១-សតិ ច  ស� រត ី បានដល់ សតេិចត. ។ ខន �១, អយតនៈ១, ធាតុ១, សច�ៈ២, សច�វមុិត� (សត/ិ៤) ។ 

២-សម��ជ����  នងិ េសចក�ដីងឹខ �នួ បានដល់ ប�� េចតសិក ។ ែចកបាន ខន �១, អយតនៈ១, ធាតុ 

១, សច�ៈ២, សច�វមុិត� (ប�� េចតសិក/ផលចតិ�៤)  ។ 

***  ចតិ �៨៩  េចតសិក៥០ (េវៀរសតេិចតសិក, ប�� េចតសិក),  របូ២៨  នពិ� ន ចតជ់ាទកុវមុិត�   ។



សុត�ន�ិកទុកមាតិកា៤២ ៦៩ បដិសង� នពលទុក 

 

៣១. បដិស��នពលទុក 

១-បដិស��នពល�� កឡំាងំគកឺរពចិរណា បានដល់ ប�� េចតសិក ។ ែចកបាន ខន �១, អយ- 

តនៈ១, ធាតុ១, សច�ៈ២, សច�វមុិត� (ប�� េចតសិក/ផលចតិ�៤) ។ 

២-ភាវនាពល��    នងិ កឡំាងំភាវនា បានដល់ កុសលចតិ�២១ េចតសិក៣៨  ។  ែចកបាន ខន �៤, 

អយតនៈ២, ធាតុ២, សច�ៈ២, សច�វមុិត�  (២៩/៤)  ។ 

*** អកុសលចតិ�១២, វបិាកចតិ �៣៦, ករិយិាចតិ �២០ េចតសិក៥១ (េវៀរប�� េចតសិក), របូ២៨ នពិ� ន 

ចតជ់ាទកុវមុិត� ។ 

៣២. សមថវ�បស���ទុក 

១-សមេ� ច សមថៈ (ករស�ប់រមា� ប់ៃនចតិ �) បានដល់ ឯកគ�តេចតសិក ែដលជាសមា� សមាធ ិ។ 

ែចកបាន ខន �១, អយតនៈ១, ធាតុ១, សច�ៈ២, សច�វមុិត� (ឯកគ�តេចតសិក/ផលចតិ�៤)  ។ 

២-វបិស្សនា ច   នងិ វបិស្សនា បានដល់ ប�� េចតសិក  ។   ែចកបាន ខន �១, អយតនៈ១, ធាតុ១, 

សច�ៈ២, សច�វមុិត� (ប�� េចតសិក/ផលចតិ�៤)  ។ 

 ***  ចតិ �៨៩ េចតសិក៥១ (េវៀរប�� េចតសិក, ឯកគ�តេចតសិក ែដលេនក�ុងេសភណចតិ�), 

របូ២៨  នពិ� ន  ចតជ់ាទកុវមុិត�   ។ 

៣៣. សមថនិមតិ�ទុក 

១-សមថនិមតិ��� នមិតិ �របស់សមថៈ   បានដល់  ឯកគ�តេចតសិក  ែដលជាសមា� សមាធ ិ ែដល 

េកតេឡងដបូំង ។  បាន ខន �១, អយតនៈ១, ធាតុ១, សច�ៈ២, សច�វមុិត� (ឯកគ�តេចតសិក/ផលចតិ�៤) ។ 

២-បគា� ហនិមិត���   នងិ នមិតិ �ៃនករផ�ងេឡង បានដល់ វរីយិេចតសិក ែដលជាសមា� វយាម ែដល 

េកតេឡងដបូំង ។  ែចកបាន ខន �១, អយតនៈ១, ធាតុ១, សច�ៈ២, សច�វមុិត� (វរីយេចតសិក/ផលចតិ�៤) ។ 

***  ចតិ �៨៩  េចតសិក៥២  (េវៀរសមា� សមាធ,ិ  សមា� វយាម),  របូ២៨  នពិ� ន  ចតជ់ាទកុវមុិត�   ។ 

៣៤. ប��ហទុក  

១-ប��េ� ច ករផ�ងេឡង  បានដល់  វរីយិេចតសិក ែដលជាសមា� វយាម  ។  ែចកបាន ខន �១, 

អយតនៈ១, ធាតុ១, សច�ៈ២,  សច�វមុិត�  (វរីយេចតសិក/ផលចតិ�៤) ។ 

២-អវេិក� េបា ច  នងិ  េសចក�មីនិរយមាយ  បានដល់ ឯកគ�តេចតសិក  ែដលជាសមា� សមាធ ិ ។



សុត�ន�ិកទុកមាតិកា៤២ ៧០ សីលវ�បត�ិទុក 

 

ែចកបាន ខន �១, អយតនៈ១, ធាតុ១, សច�ៈ២, សច�វមុិត� (ឯកគ�តេចតសិក/ផលចតិ�៤) ។ 

***  ចតិ �៨៩  េចតសិក៥២  (េវៀរសមា� សមាធ,ិ  សមា� វយាម),  របូ២៨  នពិ� ន  ចតជ់ាទកុវមុិត�   ។ 

៣៥. សីលវ�បត�ិទកុ 

១-សីលវ�បត�ិ  ច  វបិត�ៃិនសីល បានដល់ អកុសលចតិ�១២ េចតសិក២៧  ។  ែចកបាន ខន �៤, អ-

យតនៈ២, ធាតុ២, សច�ៈ២   ។ 

២-ទិដ�ិវ�បត�ិ  ច   នងិ វបិត�ៃិនទដិ � ិបានដល់ ទដិ �េិចតសិក  ។   ខន �១, អយតនៈ១, ធាតុ១, សច�ៈ១  ។ 

***  កុសលចតិ�២១, វបិាកចតិ �៣៦, ករិយិាចតិ �២០  េចតសិក៣៨   របូ២៨  នពិ� ន  ចតជ់ាទកុវមុិត�   ។ 

៣៦. សីលសម���ទុក 

១-សីលសម���  ច  ករបរបូិណ៌ៃនសីល បានដល់ មហកុសលចតិ�៨, មហករិយិាចតិ�៨ េចត- 

សិក៣៨   ។   ែចកបាន ខន �៤, អយតនៈ២, ធាតុ២, សច�ៈ១   ។ 

២-ទិដ�ិសម្បទ   ច    នងិ ករបរបូិណ៌ៃនទដិ � ិ  បានដល់ ប�� េចតសិក  ។  ែចកបាន ខន �១, អយ- 

តនៈ១, ធាតុ១, សច�ៈ២, សច�វមុិត� (ប�� េចតសិក/ផលចតិ�៤) ។ 

*** អេសភណចតិ�៣០, មហវបិាកចតិ�៨, អប្បនាចតិ�៣៥ េចតសិក៥១ (េវៀរប�� េចតសិក), របូ២៨ 

នពិ� ន  ចតជ់ាទកុវមុិត�   ។ 

៣៧. សីលវ�សុទ�ទិកុ 

១-សីលវ�សុទ�ិ ច េសចក�បីរសុិទ �ៃនសីល បានដល់ េលកុត�រចតិ �៨ េចតសិក៣៦ ។  ែចកបាន ខន �៤, 

អយតនៈ២, ធាតុ២, សច�ៈ១, សច�វមុិត�  (២៩/៤, ៣៧/៤) ។ 

២-ទិដ�ិវសុិទ�ិ ច   នងិ េសចក�បីរសុិទ �ៃនទដិ � ិបានដល់ ប�� េចតសិក ែដលជាកម�សកតញាណ នងិ 

វបិស្សនាញាណ ែដលេហថា សច� នេុលមកញាណ, មគ�ញាណ, ផលញាណ ។ ែចកបាន ខន �១, អ- 

យតនៈ១, ធាតុ១, សច�ៈ២, សច�វមុិត� (ប�� េចតសិក/ផលចតិ�៤) ។ 

 *** េលកយិចតិ�៨១ េចតសិក៥១ (េវៀរប�� េចតសិក ែដលជា កម�សកតញាណ នងិវបិស្សនា 

ញាណ ែដលេហថា សច� នេុលមកិញាណ,  មគ�ញាណ, ផលញាណ), របូ២៨  នពិ� ន ចតជ់ាទកុវមុិត�  ។ 

៣៨. ទដិ�ិវ�សុទ�េិ�បនទកុ 

១-ទិដ�ិវ�សុទ�ិ េ� បន េសចក�បីរសុិទ �ៃនទដិ � ិ  បានដល់  ប�� េចតសិក ែដលជាកម�សកតញាណ



សុត�ន�ិកទុកមាតិកា៤២ ៧១ សេង�ជនិយទុក 

 

នងិ វបិស្សនាញាណ ែដលេហថា សច� នេុលមកិញាណ, មគ�ញាណ, ផលញាណ  ។  ែចកបាន ខន �១, 

អយតនៈ១, ធាតុ១, សច�ៈ២, សច�វមុិត� (ប�� េចតសិក/ផលចតិ�៤) ។ 

២-យ�ទិដ�ិស�� ច ប�នំ  នងិ េសចក�ពី្យោយាមរបស់បុគ�លែដលមានទដិ �សិមគួរ បានដល់ វរីយិ 

េចតសិក ែដលេកត្រពមេដយញាណទងំ៤ ែដលេនក�ុង មហកុសលញាណសម្បយុត�ចតិ �៤, មហករិ-ិ 

យាញាណសម្បយុត�ចតិ �៤, េលកុត�រចតិ �៨  ។  ខន �១, អយតនៈ១, ធាតុ១, សច�ៈ២, សច�វមុិត� (វរីយ/៤) ។ 

*** ចតិ �៨៩ េចតសិក៥២ (េវៀរប�� េចតសិកែដលជាញាណទងំ៤, វរីយិេចតសិកែដលេកត្រពម 

េដយញាណទងំ៤),  របូ២៨  នពិ� ន  ចតជ់ាទកុវមុិត�  ។ 

៣៩. សេង�ជនិយ��នទុក 

១-សំេវេ� ច សំេវជនិេយសុ �េនស ុ េសចក�សីេង�គក�ុងទែីដលគួរសេង�គទងំឡាយ បានដល់ 

ប�� េចតសិកែដលេនក�ុងមហកុសលសម្បយុត�ចតិ �៤ ខណៈែដលសេង�គេកតេឡង េ្រពះអ្រស័យ 

ករេកតជាេដ ម  ។   ែចកបាន ខន �១, អយតនៈ១, ធាតុ១, សច�ៈ១  ។ 

២-សំវ�គ�ស�� ច េ�នេិ� ប�នំ នងិ េសចក�ពី្យោយាមេដយឧបាយៃនបុគ�លែដលមាន េសចក� ី

សេង�គ បានដល់ វរីយិេចតសិក ែដលជាសមា� វយាម ែដលេនក�ុងកុសលចតិ�២១, ផលចតិ�៤ ។ ែចកបាន 

ខន �១, អយតនៈ១, ធាតុ១, សច�ៈ២, សច�វមុិត� (វរីយេចតសិក/ផលចតិ�៤) ។ 

*** ចតិ �៨៩ េចតសិក៥២ (េវៀរសំេវគប�� , សមា� វយាម ែដលេនក�ុងកុសលចតិ�២១, ផលចតិ�៤),  

របូ២៨  នពិ� ន  ចតជ់ាទកុវមុិត�  ។ 

៤០. អសន��ដ�ិ�កុសល�ទកុ 

១-អសន��ដ�� ច កសុេលសុ ធេម�ស ុ េសចក�មីនិសេនា� សក�ុង កុសលធម៌ទងំឡាយ បានដល់ 

កុសលចតិ�២១ េចតសិក៣៨   ។   ែចកបាន ខន �៤, អយតនៈ២, ធាតុ២, សច�ៈ២, សច�វមុិត� (២៩/៤) ។ 

២-អប្បដិវនិត ច បធានស�ឹ   នងិ េសចក�មីនិធូរថយក�ុងករព្យោយាម បានដល់ វរីយិេចតសិក 

ែដលេនក�ុងកុសលចតិ�២១   ។  ែចកបាន ខន �១, អយតនៈ១, ធាតុ១, សច�ៈ២  ។ 

*** អកុសលចតិ�១២,  វបិាកចតិ �៣៦,  ករិយិាចតិ �២០  េចតសិក៥២  របូ២៨  នពិ� ន  ចតជ់ាទកុវមុិត�  ។ 

៤១. វ���ទុក 

១-វ��� ច វជិា�  (ករដងឹច្បោស់)  បានដល់  ប�� េចតសិក  ែដលជាបុេព�នវិសនសុ្សតញិាណ,  ចុតូ-

បបាត�� ណ, អសវក�យ�� ណ  ។   ែចកបាន ខន �១, អយតនៈ១, ធាតុ១, សច�ៈ២  ។



សុត�ន�ិកទុកមាតិកា៤២ ៧២ ខេយញណទុក 

 

២-វមុិត�ិ ច  នងិ វមុិត� ិ (កររចួផុត) បានដល់ មហគ�តកុសលចតិ�៩, មហគ�តករិយិាចតិ �៩ េចតសិក៣៥ 

នពិ� ន  ។   ែចកបាន ខន �៤, ខន �វមុិត�, អយតនៈ២, ធាតុ២, សច�ៈ២  ។ 

*** កមចតិ�៥៤, មហគ�តវបិាកចតិ�៩, េលកុត�រចតិ �៨ េចតសិក៥២ (េវៀរប�� េចតសិក ែដលជាវជិា� ៣), 

របូ២៨ ចតជ់ាទកុវមុិត� ។ 

៤២. ខេយ�ណទុក  

១-ខេយ �ណំ េសចក�ដីងឹក�ុងធម៌ ជាេ្រគ�ងអស់េទៃនកេិលស បានដល់ ប�� េចតសិកែដល 

េនក�ុងមគ�ចតិ �៤  ។   ែចកបាន ខន �១, អយតនៈ១, ធាតុ១, សច�ៈ១  ។ 

២-អនុប��េទ �ណន�ិ  នងិ េសចក�ដីងឹក�ុងធម៌ ែដលេធ�កេិលសមនិឱ្យេកតេឡងេទៀត បានដល់ 

ប�� េចតសិកែដលេនក�ុងផលចតិ�៤  ។  ខន �១, អយតនៈ១, ធាតុ១, សច�វមុិត� (ប�� េចត./ផលចតិ�៤)  ។ 

*** ចតិ �៨៩  េចតសិក៥២  (េវៀរប�� េចតសិក ែដលជាមគ�ញាណ, ផលញាណ), របូ២៨  នពិ� ន  ចត ់

ជាទកុវមុិត�  ។ 
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