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 នេមា តស6J ភគវេតា អរហេតា សមាc6សម្ពEទ្ធស6J ។ 

............................................. 
អភិធម្មត្ថសង្គេហា 

គនាg6រម្ភកថា 

 

     [១]    សមា$%សម្ព(ទ្ធមតុលំ         សសទ្ធម្មគណ2ត្តមំ 

 

       អភិវាទិយ ភាសិស%:ំ      អភិធម្មត្ថសង្គហំ ។ 

 

ចតុបរមត្ថធេមាc6 

 

     [២]     តត្ថ វុតាD%ភិធម្មតាE%     ចតុធា បរមត្ថេតា 

 

     ចិត្តំ េចតសិកំ រូបំ    និពាO%នមិតិ សព្វថា ។ 
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១.ចិត្តបរ8េច្ឆេទា 

   ភូមិេភទចិត្ត ំ

 

      [៣]  តត្ថ ចិត្តំ តាវ ចតុព្វិធំ េហាតិ កាមាវចរV រូបាវចរV 

អរូបាវចរV េលាកុត្តរេY្ចតិ ។ 

អកុសលចិត្ត ំ

  េលាភមូលចិត្តំ 

 

      [៤] តត្ថ កតមំ កាមាវចរV ? េសាមនស%:សហគតំ 

ទិដ្ឋិគតសម%_យុត្តំ អសងាa%រbកេមកំ សសងាa%រbកេមកំ េសាម-

នស%:សហគតំ ទិដ្ឋិគតវbប%_យុត្តំ  អសងាa%រbកេមកំ សសងាa%-
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រbកេមកំ ឧេបកាa%សហគតំ ទិដ្ឋិគតសម%_យុត្តំ អសងាa%រbកេមកំ 

សសងាa%រbកេមកំ ឧេបកាa%សហគតំ ទិដ្ឋិគតវbប%_យុត្តំ អសងាa%-

រbកេមកំ សសងាa%រbកេមកន្តិ ឥមានិ  អដ្ឋបិ  េលាភសហ-

គតចិតាD%និ នាម  ។ 

េទាសមូលចិត្តំ 

     [៥] េទាមនស%:សហគតំ បដិឃសម%_យុត្តំ អសងាa%រbកេមកំ 

សសងាa%រbកេមកន្តិ ឥមានិ េទ្វបិ  បដិឃសម%_យុត្តចិតាD%និ នាម  ។ 

េមាហមូលចិត្ត ំ

     [៦]     ឧេបកាa%សហគតំ         វbចិកិចាk%សម%_យុត្តេមកំ 

 ឧេបកាa%សហគតំ    ឧទ្ធច្ចសម%_យុត្តេមកន្តិ    ឥមានិ    េទ្វបិ 
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 េមាមូហចិតាD%និ នាម ។ 

និគមនំ 

     [៧]   ឥេច្ចវV សព្វថាបិ ទាO%ទសាកុសលចិតាD%និ សមតាD%និ  ។ 

សង្គហគាថា 

     [៨]   អដ្ឋធា  េលាភមូលានិ      េទាសមូលានិ ច ទ្វិធា 

            េមាហមូលានិ ច េទ្វតិ      ទាO%ទសាកុសលា សិយំុ ។ 

អេហតុកចិត្ត ំ

អកុសលវ8បាកចិត្តំ 

     [៩] ឧេបកាa%សហគតំ ចក្ខ(វbpq%ណំ តថា េសាតវbpq%ណំ 

ឃានវbpq%ណំ ជិវាt%វbpq%ណំ ទុក្ខសហគតំ កាយវbpq%ណំ 
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ឧេបកាa%សហគតំ សម%_ដិច្ឆនចិត្តំ ឧេបកាa%សហគតំ សន្តីរណ-

ចិត្តេY្ចតិ   ឥមានិ   សត្តបិ   អកុសលវbបាកចិតាD%និ    នាម  ។ 

កុសលវ8បាកាេហតុកចិត្ត ំ

     [១០] ឧេបកាa%សហគតំ កុសលវbបាកំ ចក្ខ(វbpq%ណំ តថា 

េសាតវbpq%ណំ ឃានវbpq%ណំ ជិវាt%វbpq%ណំ សុខសហគតំ 

កាយវbpq%ណំ ឧេបកាa%សហគតំ សម%_ដិច្ឆនចិត្តំ េសាមនស%:-

សហគតំ សន្តីរណចិត្តំ ឧេបកាa%សហគតំ សន្តីរណចិត្តេY្ចតិ 

ឥមានិ  អដ្ឋបិ  កុសលវbបាកាេហតុកចិតាD%និ  នាម  ។ 
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អេហតុកកិរ8យចិត្ត ំ

     [១១] ឧេបកាa%សហគតំ បY្ចទាO%រាវជ្ជនចិត្តំ  តថា មេនាទាO%-

រាវជ្ជនចិត្តំ េសាមនស%:សហគតំ ហសិតុប%{ទចិត្តេY្ចតិ   

ឥមានិ   តីណិបិ   អេហតុកកិរbយចិតាD%និ   នាម  ។ 

 និគមនំ 

     [១២]   ឥេច្ចវV សព្វថាបិ អដា}%រសាេហតុកចិតាD%និ សមតាD%និ 

សង្គហគាថា 

     [១៣]  សតាD%កុសលបាកានិ      បុY~បាកានិ   អដ្ឋធា 

          ្រកិយចិតាD%និ តីណីតិ      អដា}%រស អេហតុកា ។ 
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េសាភនចិត្ត ំ

     [១៤]    បាបាេហតុកមុតាD%និ     េសាភនានីតិ វុច្ចេរ 

      ឯកូនសដ្ឋិ ចិតាD%និ       អេថកនវុតីបិ វា ។ 

កាមាវចរេសាភនចិត្ត ំ

មហាកុសលចិត្តំ 

     [១៥] េសាមនស%:សហគតំ ញាណសម%_យុត្តំ 

អសងាa%រbកេមកំ សសងាa%រbកេមកំ េសាមនស%:សហគតំ 

ញាណវbប%_យុត្តំ អសងាa%រbកេមកំ សសងាa%រbកេមកំ 

ឧេបកាa%សហគតំ ញាណសម%_យុត្តំ អសងាa%រbកេមកំ 

សសងាa%រbកេមកំ ឧេបកាa%សហគតំ ញាណវbប%_យុត្តំ 
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អសងាa%រbកេមកំ សសងាa%រbកេមកន្តិ ឥមានិ អដ្ឋបិ 

កាមាវចរកុសលចិតាD%និ   នាម  ។ 

មហាវ8បាកចិត្ត ំ

     [១៦] េសាមនស%:សហគតំ ញាណសម%_យុត្តំ 

អសងាa%រbកេមកំ សសងាa%រbកេមកំ េសាមនស%:សហគតំ 

ញាណវbប%_យុត្តំ អសងាa%រbកេមកំ សសងាa%រbកេមកំ 

ឧេបកាa%សហគតំ ញាណសម%_យុត្តំ អសងាa%រbកេមកំ 

សសងាa%រbកេមកំ ឧេបកាa%សហគតំ ញាណវbប%_យុត្តំ

អសងាa%រbកេមកំ        សសងាa%រbកេមកន្តិ     ឥមានិ        អដ្ឋបិ 

សេហតុកកាមាវចរវbបាកចិតាD%និ    នាម  ។ 
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មហាកិរ8យចិត្ត ំ

     [១៧] េសាមនស%:សហគតំ ញាណសម%_យុត្តំ 

អសងាa%រbកេមកំ សសងាa%រbកេមកំ េសាមនស%:សហគតំ 

ញាណវbប%_យុត្តំ អសងាa%រbកេមកំ សសងាa%រbកេមកំ 

ឧេបកាa%សហគតំ ញាណសម%_យុត្តំ អសងាa%រbកេមកំ  

សសងាa%រbកេមកំ ឧេបកាa%សហគតំ ញាណវbប%_យុត្តំ 

អសងាa%រbកេមកំ សសងាa%រbកេមកន្តិ ឥមានិ អដ្ឋបិ 

សេហតុកកាមាវចរកិរbយចិតាD%និ   នាម   ។ 
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និគមនំ 

     [១៨] ឥេច្ចវV សព្វថាបិ ចតុវ�សតិ សេហតុកកាមាវចរ-

កុសលវbបាកកិរbយចិតាD%និ  សមតាD%និ  ។ 

សង្គហគាថា 

     [១៩]   េវទនាញាណសងាa%រ-    េភេទន  ចតុវ�សតិ 

              សេហតុកាមាវចរ-       បុY~បាក្រកិយា មតា ។ 

សង្គហគាថា 

     [២០]   កាេម េតវ�ស បាកានិ       បុpq%បុpq%និ វ�សតិ 

              ឯកាទស ្រកិយា េចតិ     ចតុបpq%ស សព្វថា ។ 
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រូបាវចរចិត្ត ំ

រូបាវចរកុសលចិត្ត ំ

     [២១] វbតក្កវbចារបីតិសុេខកគ្គតាសហិតំ បឋមជ%�ន-

កុសលចិត្តំ វbចារបីតិសុេខកគ្គតាសហិតំ ទុតិយជ%�ន-

កុសលចិត្តំ បីតិសុេខកគ្គតាសហិតំ តតិយជ%�នកុសលចិត្តំ 

សុេខកគ្គតាសហិតំ ចតុត្ថជ%�នកុសលចិត្តំ ឧេបេក្ខកគ្គតាសហិតំ 

បY្ចមជ%�នកុសលចិត្តេY្ចតិ ឥមានិ បY្ចបិ រូបាវចរកុសល-

ចិតាD%និ  នាម  ។ 
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រូបាវចរវ8បាកចិត្ត ំ

     [២២] វbតក្កវbចារបីតិសុេខកគ្គតាសហិតំ បឋមជ%�ន-

វbបាកចិត្តំ វbចារបីតិសុេខកគ្គតាសហិតំ ទុតិយជ%�នវbបាកចិត្តំ 

បីតិសុេខកគ្គតាសហិតំ តតិយជ%�នវbបាកចិត្តំ សុេខកគ្គតា-

សហិតំ ចតុត្ថជ%�នវbបាកចិត្តំ ឧេបេក្ខកគ្គតាសហិតំ បY្ចម-

ជ%�នវbបាកចិត្តេY្ចតិ  ឥមានិ  បY្ចបិ  រូបាវចរវbបាកចិតាD%និ  

នាម ។ 

រូបាវចរកិរ8យចិត្ត ំ

     [២៣]   វbតក្កវbចារបីតិសុេខកគ្គតាសហិតំ     បឋមជ%�ន- 
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កិរbយចិត្តំ,  វbចារបីតិសុេខកគ្គតាសហិតំ   ទុតិយជ%�នកិរbយចិត្តំ 

បីតិសុេខកគ្គតាសហិតំ  តតិយជ%�នកិរbយចិត្តំ សុេខកគ្គតា-

សហិតំ ចតុត្ថជ%�នកិរbយចិត្តំ ឧេបេក្ខកគ្គតាសហិតំ បY្ចម-

ជ%�នកិរbយចិត្តេY្ចតិ ឥមានិ បY្ចបិ រូបាវចរកិរbយចិតាD%និ នាម ។ 

និគមនំ 

     [២៤]   ឥេច្ចវV សព្វថាបិ  បន្នរស  រូបាវចរកុសលវbបាក-

កិរbយចិតាD%និ  សមតាD%និ  ។ 

សង្គហគាថា 

      [២៥]   បY្ចធា  ឈានេភេទន    រូបាវចរមានសំ 

                បុY~បាក្រកិយាេភទា    តំ បY្ចទសធា ភេវ  ។ 
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អរូបាវចរចិត្ត ំ

អរូបាវចរកុសលចិត្ត ំ

     [២៦]  អាកាសានp�%យតនកុសលចិត្តំ   វbpq%ណ-

p�%យតនកុសលចិត្តំ អាកិY្ចpq%យតនកុសលចិត្តំ េនវ-

សpq%នាសpq%យតនកុសលចិត្តេY្ចតិ ឥមានិ ចតាD%រbបិ 

អរូបាវចរកុសលចិតាD%និ   នាម  ។ 

អរូបាវចរវ8បាកចិត្ត ំ

     [២៧]  អាកាសានp�%យតនវbបាកចិត្តំ   វbpq%ណ-

p�%យតនវbបាកចិត្តំ អាកិY្ចpq%យតនវbបាកចិត្តំ េនវសpq%-

នាសpq%យតនវbបាកចិត្តេY្ចតិ     ឥមានិ  ចតាD%រbបិ   អរូបាវចរ- 
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 វbបាកចិតាD%និ   នាម  ។ 

អរូបាវចរកិរ8យចិត្ត ំ

     [២៨]  អាកាសានp�%យតនកិរbយចិត្តំ   វbpq%ណp�%- 

យតនកិរbយចិត្តំ អាកិY្ចpq%យតនកិរbយចិត្តំ េនវសpq%-

នាសpq%យតនកិរbយចិត្តេY្ចតិ ឥមានិ ចិតាD%រbបិ អរូបាវចរ-

កិរbយចិតាD%និ នាម ។ 

និគមនំ 
     [២៩]  ឥេច្ចវV សព្វថាបិ ទាO%ទស អរូបាវចរកុសលវbបាក-

កិរbយចិតាD%និ សមតាD%និ ។ 
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សង្គហគាថា 

     [៣០]   អាលម្ពណប%_េភេទន    ចតុធារុប%_មានសំ 

           បុY~បាក្រកិយាេភទា     បុន ទាO%ទសធា ឋិតំ  ។ 

េលាកុត្តរចិត្ត ំ 

េលាកុត្តរកុសលចិត្ត ំ

     [៣១]   េសាតាបត្តិមគ្គចិត្តំ   សកទាគាមិមគ្គចិត្តំ   អនា-

គាមិមគ្គចិត្តំ អរហត្តមគ្គចិត្តេY្ចតិ ឥមានិ ចតាD%រbបិ េលាកុត្តរ-

កុសលចិតាD%និ   នាម  ។ 
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េលាកុត្តរវ8បាកចិត្ត ំ

     [៣២]     េសាតាបត្តិផលចិត្តំ        សកទាគាមិផលចិត្តំ 

 អនាគាមិផលចិត្តំ    អរហត្តផលចិត្តេY្ចតិ   ឥមានិ   ចតាD%រbបិ  

េលាកុត្តរវbបាកចិតាD%និ  នាម  ។ 

និគមនំ          

     [៣៣]  ឥេច្ចវV សព្វថាបិ អដ្ឋ េលាកុត្តរកុសលវbបាកចិតាD%និ 

សមតាD%និ ។ 

សង្គហគាថា 

     [៣៤]    ចតុមគ្គប%_េភេទន        ចតុធា កុសលំ តថា 

       បាកំ តស%: ផលតាD%តិ    អដ្ឋធានុត្តរV មតំ ។ 
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សង្គហគាថា 

     [៣៥]   ទាO%ទសាកុសលាេនវV     កុសលាេនកវ�សតិ 

           ឆត្តឹេសវ វbបាកានិ        ្រកិយចិតាD%និ  វ�សតិ ។ 

សង្គហគាថា 

     [៣៦]    ចតុបpq%សធា កាេម      រូេប បន្នរសីរេយ 

            ចិតាD%និ ទាO%ទសារុេប%_      អដ្ឋធានុត្តេរ តថា ។ 

សង្គហគាថា 

     [៣៧]    ឥត្ថេមកូននវុតិ        បេភទំ បន មានសំ 

                ឯកវ�សសតំ វាថ      វbភជន្តិ វbចក្ខណា ។ 
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វ8តាg6រគណនា 

     [៣៨] កថេមកូននវុតិវbធំ   ចិត្តំ  ឯកវ�សសតំ េហាតិ ?   

វbតក្កវbចារបីតិសុេខកគ្គតាសហិតំ   បឋមជ%�នេសាតាបត្តិ-

មគ្គចិត្តំ   វbចារបីតិសុេខកគ្គតាសហិតំ  ទុតិយជ%�នេសាតា-

បត្តិមគ្គចិត្តំ បីតិសុេខកគ្គតាសហិតំ តតិយជ%�នេសាតាបត្តិ-

មគ្គចិត្តំ  សុេខកគ្គតាសហិតំ  ចតុត្ថជ%�នេសាតាបត្តិមគ្គចិត្តំ 

ឧេបេក្ខកគ្គតាសហិតំ  បY្ចមជ%�នេសាតាបត្តិមគ្គចិត្តេY្ចតិ 

ឥមានិ  បY្ចបិ  េសាតាបត្តិមគ្គចិតាD%និ  នាម  ។ 
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     [៣៩]  តថា   សកទាគាមិមគ្គអនាគាមិមគ្គអរហត្តមគ្គ-

ចិត្តេY្ចតិ  សមវ�សតិ  មគ្គចិតាD%និ  ។ 

     [៤០]  តថា ផលចិតាD%និ េចតិ សមចតាD%លីស េលាកុត្តរ-

ចិតាD%និ  ភវន្តីតិ  ។ 

សង្គហគាថា 

     [៤១]      ឈានង្គេយាគេភេទន    កេត្វេកកន្ត( បY្ចធា 

                 វុច្ចតានុត្តរV ចិត្តំ          ចតាD%លីសវbធន្តិ ច  ។ 

សង្គហគាថា 

     [៤២]     យថា ច រូបាវចរV    គយ្ហតានុត្តរV តថា 
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                បឋមាទិឈានេភេទ     អារុប%_p�%បិ  បY្ចេម ។ 

                ឯកាទសវbធំ តសា$%       បឋមាទិកមីរbតំ 

                ឈានេមេកកមេន្ត តុ    េតវ�សតិវbធំ ភេវ ។ 

សង្គហគាថា 

     [៤៣]  សត្តតឹសវbធំ បុY~ំ      ទ្វិបpq%សវbធំ  តថា 

              បាកមិចា�%ហុ ចិតាD%និ    ឯកវ�សសតំ ពុធា ។ 

ឥតិ អភិធម្មត្ថសង្គេហ 

ចិត្តសង្គហវbភាេគា នាម បឋេមា បរbេច្ឆេទា ។ 
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២.េចតសិកបរ8េច្ឆេទា 

     សម6mេយាគលក្ខណំ 

     [១]   ឯកុប%{ទនិេរាធា  ច       ឯកាលម្ពណវត្ថ(កា 

            េចេតាយុតាD% ទ្វិបpq%ស    ធមា$% េចតសិកា មតា ។ 

អopសមានេចតសិកំ 

សព្វចិត្តសាធារណេចតសិកំ 

     [២]  កថំ ? ផេស%� េវទនា សpq% េចតនា ឯកគ្គតា 

ជីវbតិ�ន្ទិយំ មនសិកាេរា េចតិ សត្តិេម េចតសិកា សព្វចិត្ត-

សាធារណា  នាម  ។    
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បកិណ្ណកេចតសិកំ      

     [៣]  វbតេកា�%  វbចាេរា អធិេមាេកាa%  វ�វbយំ បីតិ ឆេនា�% ចាតិ  

ឆ  ឥេម  េចតសិកា  បកិណ្ណកា  នាម  ។ 

     [៤] ឯវេមេត េតរស េចតសិកា អY~សមានាតិ េវទិតពាO% ។ 

អកុសលេចតសិកំ 

     [៥] េមាេហា អហិរbកំ អេនាត្តប%_ំ ឧទ្ធច្ចំ េលាេភា ទិដ្ឋិ 

មាេនា េទាេសា ឥស%� មច្ឆរbយំ កុក្ក(ច្ចំ ថិនំ មិទ្ធំ វbចិកិចាk% េចតិ 

ចុទ្ទសិេម  េចតសិកា  អកុសលា  នាម  ។  
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េសាភនេចតសិកំ  

  េសាភនសាធារណេចតសិកំ 

     [៦] សទា�% សតិ ហិរb ឱត្តប%_ំ អេលាេភា អេទាេសា 

ត្រតមជ%�ត្តតា កាយបស%:ទ្ធិ ចិត្តបស%:ទ្ធិ កាយលហុតា 

ចិត្តលហុតា កាយមុទុតា ចិត្តមុទុតា កាយកម្មY~តា 

ចិត្តកម្មY~តា កាយបាគុY~តា ចិត្តបាគុY~តា កាយុជុកតា 

ចិត្ត(ជុកតា េចតិ ឯកូនវ�សតិេម េចតសិកា េសាភនសាធារណា  

នាម  ។                    វ8រតិេចតសិកំ 

     [៧]  សមា$%វាចា សមា$%កម្មេនាD% សមា$%អាជីេវា េចតិ តិេស%� 

វbរតិេយា នាម ។  
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បBC6េចតសិកំ 

     [៨]  ករុណា មុទិតា អប%_មpq%េយា នាមាតិ សព្វថាបិ 

បY~ិ�ន្ទេិយន សទ្ធឹ បY្ចវ�សតិេម េចតសិកា េសាភនាតិ 

េវទិតពាO% ។                 

                               សង្គហគាថា 

     [៩]     ឯតាD%វតា ច     

              េតរសY~សមានា ច       ចុទ្ទសាកុសលា តថា 

        េសាភនា បY្ចវ�សាតិ      ទ្វិបpq%ស បវុច្ចេរ ។ 

សម6mេយាគនេយា 

     [១០]   េតសំ ចិតាD%វbយុតាD%នំ       យថាេយាគមិេតា បរV 

              ចិត្ត(ប%{េទសុ បេច្ចកំ      សម%_េយាេគា បវុច្ចតិ ។ 
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សង្គហគាថា 

     [១១]   សត្ត សព្វត្ថ យុជ្ជន្តិ    យថាេយាគំ បកិណ្ណកា 

              ចុទ្ទសាកុសេលេស្វវ   េសាភេនេស្វវ េសាភនា  ។ 

អopសមានេចតសិកសម6mេយាគនេយា 

     [១២]  កថំ ? សព្វចិត្តសាធារណា តាវ សត្តិេម  

េចតសិកា សេព្វសុបិ   ឯកូននវុតិ   ចិត្ត(ប%{េទសុ   លព្ភន្តិ   ។      

     [១៣] បកិណ្ណេកសុ បន វbតេកា�% តាវ ទ្វិបY្ចវbpq%ណ-

វជ្ជិតកាមាវរចចិេត្តសុ  េចវ  ឯកាទសសុ  បឋមជ%�នចិេត្តសុ 

េចតិ បY្ចបpq%សចិេត្តសុ  ឧប%_ជ្ជតិ  ។ 
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     [១៤] វbចាេរា បន េតសុ េចវ ឯកាទសសុ ទុតិយ-

ជ%�នចិេត្តសុ ចាតិ  ឆសដ្ឋិចិេត្តសុ  ។ 

     [១៥] អធិេមាេកាa% ទ្វិបY្ចវbpq%ណវbចិកិចាk%សហគតវជ្ជិត-

ចិេត្តសុ  ។ 

     [១៦] វ�រbយំ បY្ចទាO%រាវជ្ជនទ្វិបY្ចវbpq%ណសម%_ដិច្ឆន-

សន្តីរណវជ្ជិតចិេត្តសុ  ។ 

     [១៧] បីតិ េទាមនស%:(េបកាa%សហគតកាយវbpq%ណ-

ចតុត្ថជ%�នវជ្ជិតចិេត្តសុ ។ 

 

     [១៨]    ឆេនា�%  អេហតុកេមាមូហវជ្ជិតចិេត្តសូតិ  ។ 
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សង្គហគាថា 

     [១៩]    េត បន ចិត្ត(ប%{ទា     យថាក្កមំ 

          ឆសដ្ឋិ  បY្ចបpq%ស   ឯកាទស ច េសាឡស 

               សត្តតិ វ�សតិ  េចវ     បកិណ្ណកវbវជ្ជិតា ។ 

សង្គហគាថា 

              បY្ចបY~ស ឆសដ្ឋិ-     ដ្ឋសត្តតិ តិសត្តតិ 

        ឯកបpq%ស   េចកូន-   សត្តតិ សបកិណ្ណកា ។ 

អកុសលេចតសិកសម6mេយាគនេយា 

      [២០]   អកុសេលសុ  បន  េមាេហា  អហិរbកំ អេនាត្តប%_ំ  
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ឧទ្ធច្ចp�%តិ ចតាD%េរាេមេចតសិកា សពាO%កុសលសាធារណា  

នាម  សេព្វសុបិ  ទាO%ទសាកុសេលសុ  លព្ភន្តិ  ។ 

     [២១]  េលាេភា អដ្ឋសុ េលាភសហគតចិេត្តេស្វវ លព្ភតិ ។ 

     [២២]  ទិដ្ឋិ  ចតូសុ  ទិដ្ឋិគតសម%_យុេត្តសុ ។ 

     [២៣]   មាេនា  ចតូសុ  ទិដ្ឋិគតវbប%_យុេត្តសុ  ។ 

     [២៤] េទាេសា ឥស%� មច្ឆរbយំ កុក្ក(ច្ចp�%តិ ទ្វីសុ 

បដិឃសម%_យុត្តចិេត្តសុ ។ 

     [២៥]   ថិនមិទ្ធំ  បY្ចសុ  សសងាa%រbកចិេត្តសុ ។ 

     [២៦]   វbចិកិចាk%  វbចិកិចាk%សហគតចិេត្តេយវាតិ  ។ 
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សង្គហគាថា 

     [២៧]  សពាO%បុេY~សុ ចតាD%េរា    េលាភមូេល តេយា គតា 

           េទាសមូេលសុ ចត្តេរា    សសងាa%េរ ទ្វយំ តថា ។ 

សង្គហគាថា 

             វbចិកិចាk% វbចិកិចាk%-     ចិេត្ត ចាតិ ចតុទ្ទស 

 ទាO%ទសាកុេលេស្វវ     សម%_យុជ្ជន្តិ បY្ចធា ។ 

េសាភនេចតសិកសម6mេយាគនេយា 

     [២៨]    េសាភេនសុ   បន   េសាភនសាធារណា  តាវ  

ឯកូនវ�សតិេម      េចតសិកា     សេព្វសុបិ       ឯកូនសដ្ឋិ  
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េសាភនចិេត្តសុ  សំវbជ្ជន្តិ  ។ 

     [២៩]  វbរតិេយា បន តិេស%�បិ  េលាកុត្តរចិេត្តសុ 

សព្វថាបិ និយតា  ឯកេតាវ លព្ភន្តិ  េលាកិេយសុ បន 

កាមាវចរកុសេលេស្វវ   កទាចិ  សន្ទិស%:ន្តិ   វbសំុ   វbសំុ  ។ 

     [៣០] អប%_មpq%េយា បន ទាO%ទសសុ បY្ចមជ%�ន-

វជ្ជិតមហគ្គតចិេត្តសុ េចវ កាមាវចរកុសេលសុ ច សេហតុ-

កាមាវចរកិរbយចិេត្តសុ ចាតិ  អដ្ឋវ�សតិចិេត្តេស្វវ   កទាចិ   

នានា ហុតាO% ជាយន្តិ  ឧេបកាa%សហគេតសុ បេនត្ថ ករុណា-

មុទិតា  ន សន្តីតិ  េកចិ  វទន្តិ  ។ 



32               

     [៣១]  បpq% បន ទាO%ទសសុ ញាណសម%_យុត្តកាមាវចរ-

ចិេត្តសុ េចវ សេព្វសុបិ បY្ចតឹស មហគ្គតេលាកុត្តរចិេត្តសុ 

ចាតិ សត្តចតាD%លីសចិេត្តសុ សម%_េយាគំ គច្ឆតីតិ ។ 

សង្គហគាថា 

     [៣២]   ឯកូនវ�សតិ  ធមា$%          ជាយេន្តកូនសដ្ឋិសុ 

           តេយា េសាឡសចិេត្តសុ    អដ្ឋវ�សតិយំ ទ្វយំ  ។ 

សង្គហគាថា 

            បpq% បកាសិតា        សត្តចតាD%លីសវbេធសុបិ 

         សម%_យុតាD% ចតុេធវV     េសាភេនេស្វវ េសាភនា ។ 
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និយតានិយតេយាគីេចតសិកគាថា 

     [៣៣]   ឥស%�មេច្ឆរកុក្ក(ច្ច-        វbរតិករុណាទេយា 

            នានា កទាចិ មាេនា ច   ថិនមិទ្ធំ តថា សហ ។ 

     [៣៤]   យថាវុតាD%នុសាេរន    េសសា និយតេយាគិេនា 

         សង្គហY្ច បវកាa%មិ     េតសំ ទានិ យថារហំ ។ 

សង្គហនេយា 

     [៣៥]   ឆត្តឹសានុត្តេរ ធមា$%   បY្ចតឹស មហគ្គេត 

     អដ្ឋតឹសាបិ លព្ភន្តិ    កាមាវចរេសាភេន ។ 

             សត្តវ�សតិបុY~ម្ហិ       ទាO%ទសាេហតុេកតិ ច 

       យថាសម្ភវេយាេគន   បY្ចធា តត្ថ សង្គេហា ។ 
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េលាកុត្តរចិត្តសង្គហនេយា 

     [៣៦] កថំ ?  េលាកុត្តេរសុ តាវ អដ្ឋសុ បឋមជ%�និក-

ចិេត្តសុ អY~សមានា េតរស េចតសិកា អប%_មpq%វជ្ជិតា 

េតវ�សតិ េសាភនេចតសិកា េចតិ ឆត្តឹស ធមា$% សង្គហំ  គច្ឆន្តិ 

តថា ទុតិយជ%�និកចិេត្តសុ វbតក្កវជា�% តតិយជ%�និកចិេត្តសុ 

វbតក្កវbចារវជា�% ចតុត្ថជ%�និកចិេត្តសុ វbតក្កវbចារបីតិវជា�% 

បY្ចមជ%�និកចិេត្តសុបិ ឧេបកាa%សហគតា េត ឯវ សង្គយ្ហន្តីតិ 

សព្វថាបិ អដ្ឋសុ េលាកុត្តរចិេត្តសុ បY្ចកជ%�នវេសន  បY្ចធាវ 

សង្គេហា  េហាតីតិ  ។ 
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សង្គហគាថា 

     [៣៧]   ឆត្តឹស បY្ចតឹស ច     ចតុត្តឹស យថាក្កមំ 

         េតត្តឹសទ្វយមិេច្ចវV       បY្ចធានុត្តេរ ឋិតា  ។ 

មហគ្គតចិត្តសង្គហនេយា 

     [៣៨]   មហគ្គេតសុ បន តីសុ បឋមជ%�និកចិេត្តសុ តាវ 

អY~សមានា េតរស េចតសិកា  វbរតិត្តយវជ្ជិតា ទាO%វ�សតិ 

េសាភនេចតសិកា េចតិ បY្ចតឹស ធមា$% សង្គហំ គច្ឆន្តិ ។ 

ករុណាមុទិតា បេនត្ថ បេច្ចកេមវ េយាេជតពាO% ។  តថា 

ទុតិយជ%�និកចិេត្តសុ វbតក្កវជា�% ។ តតិយជ%�និកចិេត្តសុ  
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វbតក្កវbចារវជា�% ។  ចតុត្ថជ%�និកចិេត្តសុ វbតក្កវbចារបីតិវជា�% ។  

បY្ចមជ%�និកចិេត្តសុ បន បន្នរសសុ អប%_មpq%េយា ន 

លព្ភន្តីតិ សព្វថាបិ  សត្តវ�សតិមហគ្គតចិេត្តសុ  បY្ចកជ%�ន-

វេសន  បY្ចធាវ  សង្គេហា  េហាតីតិ  ។  

គាថា 

     [៣៩]    បY្ចតឹស  ចតុត្តឹស        េតតឹ្តស ច យថាក្កមំ 

            ពាត្តឹស  េចវ  តឹេសតិ    បY្ចធាវ  មហគ្គេត ។ 

កាមាវចរេសាភនចិត្តសង្គហនេយា 

     [៤០]    កាមាវចរេសាភេនសុ   បន   កុសេលសុ   តាវ 
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បឋមទ្វេយ អY~សមានា េតរស េចតសិកា បY្ចវ�សតិ 

េសាភនេចតសិកា េចតិ អដ្ឋតឹស ធមា$% សង្គហំ គច្ឆន្តិ

អប%_មpq%វbរតិេយា បេនត្ថ បY្ចបិ បេច្ចកេមវ េយាេជតពាO% តថា 

ទុតិយទ្វេយ ញាណវជ្ជិតា តតិយទ្វេយ ញាណសម%_យុតាD% 

បីតិវជ្ជិតា ចតុត្ថទ្វេយ ញាណបីតិវជ្ជិតា េត ឯវ សង្គយ្ហន្តិ ។ 

កិរbយចិេត្តសុបិ វbរតិវជ្ជិតា តេថវ ចតូសុបិ ទុេកសុ ចតុធាវ 

សង្គយ្ហន្តិ ។ តថា វbបាេកសុ ច អប%_មpq%វbរតិវជ្ជិតា េត ឯវ 

សង្គយ្ហន្តីតិ សព្វថាបិ ចតុវ�សតិកាមាវចរេសាភនចិេត្តសុ 

ទុកវេសន  ទាO%ទសធាវ  សង្គេហា  េហាតីតិ  ។ 
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សង្គហគាថា 

     [៤១]   អដ្ឋតឹស សត្តតឹស    ទ្វយំ ឆត្តឹសកំ សុេភ 

       បY្ចតឹស ចតុត្តឹស    ទ្វយំ េតត្តឹសកំ ្រកិេយ ។ 

សង្គហគាថា 

   េតត្តឹស បាេក ពាត្តឹស    ទ្វេយកតឹសកំ ភេវ 

            សេហតុកាមាវចរបុY~-    បាក្រកិយាមេន ។ 

គាថា 

     [៤២]    ន វbជ្ជេន្តត្ថ វbរតី       ្រកិេយសុ ច មហគ្គេត 

          អនុត្តេរ អប%_មpq%   កាមបាេក ទ្វយំ  តថា ។ 
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    អនុត្តេរ  ឈានធមា$%     អប%_មpq% ច  មជ%�ិេម 

            វbរតី ញាណបីតិ ច       បរbេត្តសុ   វbេសសកា ។ 

អកុសលចិត្តសង្គហនេយា 

     [៤៣] អកុសេលសុ បន េលាភមូេលសុ តាវ បឋេម 

អសងាa%រbេក អY~សមានា េតរស េចតសិកា អកុសល-

សាធារណា  ចតាD%េរា ចាតិ សត្តរស េលាភទិដ្ឋីហិ  សទ្ធឹ   

ឯកូនវ�សតិ   ធមា$%   សង្គហំ   គច្ឆន្តិ  ។ 

     [៤៤]     តេថវ  ទុតិេយ  អសងាa%រbេក  េលាភមាេនន ។ 
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     [៤៥]  តតិេយ តេថវ បីតិវជ្ជិតា េលាភទិដ្ឋីហិ សហ 

អដា}%រស ។ 

     [៤៦]    ចតុេត្ថ តេថវ  េលាភមាេនន ។ 

     [៤៧]  បY្ចេម  បន  បដិឃសម%_យុេត្ត  អសងាa%រbេក 

េទាេសា ឥស%� មច្ឆរbយំ កុក្ក(ច្ចp�%តិ  ចតូហិ   សទ្ធឹ   បីតិវជ្ជិតា   

េត  ឯវ   វ�សតិ  ធមា$%  សង្គយ្ហន្តិ  ឥស%�មច្ចរbយកុក្ក(ចា�%និ 

បេនត្ថ បេច្ចកេមវ េយាេជតពាO%និ  ។   

     [៤៨]  សសងាa%រbកបY្ចេកបិ  តេថវ  ថិនមិេទ្ធន  

វbេសេសតាO%   េយាេជតពាO% ។ 
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     [៤៩]   ឆន្ទបីតិវជ្ជិតា  បន  អY~សមានា ឯកាទស 

អកុសលសាធារណា ចតាD%េរា ចាតិ បន្នរស ធមា$% ឧទ្ធច្ច-  

សហគេត សម%_យុជ្ជន្តិ  ។ 

     [៥០] វbចិកិចាk%សហគតចិេត្ត ច អធិេមាក្ខវbរហិតា 

វbចិកិចាk%សហគតា តេថវ បន្នរស ធមា$% សមុបលព្ភន្តីតិ  

សព្វថាបិ ទាO%ទសាកុសលចិត្ត(ប%{េទសុ បេច្ចកំ េយាជិយ- 

មានាបិ គណនវេសន សត្តធាវ សង្គហិតា ភវន្តីតិ  ។ 

សង្គហគាថា 

     [៥១]   ឯកូនវ�សាដា}%រស     វ�េសកវ�ស វ�សតិ 

      ទាO%វ�ស បន្នរេសតិ    សត្តធា កុសេល ឋិតា ។ 
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សពាu6កុសលេយាគីេចតសិកគាថា 

     [៥២]  សាធារណា ច ចតាD%េរា     សមានា ច ទសាបេរ 

              ចុទ្ទេសេត បវុច្ចន្តិ         សពាO%កុសលេយាគិេនា ។ 

អេហតុកចិត្តសង្គហនេយា 

     [៥៣]  អេហតុេកសុ បន ហសនចិេត្ត តាវ ឆន្ទវជ្ជិតា 

អY~សមានា  ទាO%ទស  ធមា$%  សង្គហំ  គច្ឆន្តិ  ។ 

     [៥៤]     តថា  េវាដ្ឋព្វេន  ឆន្ទបីតិវជ្ជិតា ។ 

     [៥៥]     សុខសន្តីរេណ  ឆន្ទវ�រbយវជ្ជិតា ។ 
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     [៥៦] មេនាធាតុត្តិកាេហតុកបដិសន្ធិយុគេឡ ឆន្ទ-     

បីតិវbរbយវជ្ជិតា ។ 

     [៥៧] ទ្វិបY្ចវbpq%េណ បកិណ្ណកវជ្ជិតា េតេយវ សង្គយ្ហន្តីតិ 

សព្វថាបិ អដា}%រសសុ អេហតុេកសុ គណនវេសន ចតុធាវ 

សង្គេហា  េហាតីតិ  ។ 

សង្គហគាថា 

     [៥៨]    ទាO%ទេសកាទស ទស    សត្ត ចាតិ ចតុព្វិេធា 

             អដា}%រសាេហតុេកសុ    ចិត្ត(ប%{េទសុ សង្គេហា ។ 
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សង្គហគាថា 

     [៥៩]    អេហតុេកសុ សព្វត្ថ    សត្ត េសសា យថារហំ 

               ឥតិ វbតាE%រេតា វុេតាD%     េតត្តឹសវbធសង្គេហា ។  

និគមនគាថា 

     [៦០]   ឥត្ថំ ចិតាD%វbយុតាD%នំ          សម%_េយាគY្ច សង្គហំ 

               ញតាO% េភទំ យថាេយាគំ   ចិេត្តន សមមុទ្ទិេស ។ 

ឥតិ  អភិធម្មត្ថសង្គេហ 

េចតសិកសង្គហវbភាេគា នាម  ទុតិេយា បរbេច្ឆេទា ។ 
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៣.បកិណ្ណក បរ8េច្ឆេទា 

   បកិណ្ណកសង្គេហា 

     [១]    សម%_យុតាD% យថាេយាគំ    េតបpq%ស សភាវេតា 

           ចិត្តេចតសិកា ធមា$%         េតសំ ទានិ យថារហំ ។ 

     [២]   េវទនាេហតុេតា កិច្ច-       ទាO%រាលម្ពណវត្ថ(េតា 

            ចិត្ត(ប%{ទវេសេនវ           សង្គេហា នាម នីយេត ។ 

១.េវទនាសង្គេហា 

     [៣] តត្ថ េវទនាសង្គេហ តាវ តិវbធា េវទនា សុខំ ទុក្ខំ 

អទុក្ខមសុខា េចតិ សុខំ ទុក្ខំ េសាមនស%:ំ េទាមនស%:ំ ឧេបកាa%តិ 

 ច   េភេទន   បន   បY្ចធា   េហាតិ  ។ 



46               

     [៤] តត្ថ សុខសហគតំ កុសលវbបាកំ កាយវbpq%ណ-

េមកេមវ   តថា  ទុក្ខសហគតំ  អកុសលវbបាកំ ។ 

     [៥] េសាមនស%:សហគតចិតាD%និ បន េលាភមូលានិ   

ចតាD%រb  ទាO%ទស  កាមាវចរេសាភនានិ   សុខសន្តីរណហសនានិ 

ច  េទ្វតិ  អដា}%រស  កាមាវចរេសាមនស%:សហគតចិតាD%និ     

េចវ បឋមទុតិយតតិយចតុត្ថជ%�នសងាa%តានិ ចតុចតាD%លីស 

មហគ្គតេលាកុត្តរចិតាD%និ  េចតិ  ទាO%សដ្ឋិវbធានិ  ភវន្តិ  ។  

     [៦] េទាមនស%:សហគតចិតាD%និ បន េទ្វ បដិឃ-

សម%_យុត្តចិតាD%េនវ  ។ 
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     [៧] េសសានិ សពាO%និបិ បY្ចបpq%ស ឧេបកាa%-

សហគតចិតាD%េនវាតិ ។ 

សង្គហគាថា 

     [៨]   សុខំ ទុក្ខមុេបកាa%តិ         តិវbធា តត្ថ េវទនា 

       េសាមនស%:ំ េទាមនស%:-  មិតិ េភេទន បY្ចធា ។ 

សង្គហគាថា 

     [៩]   សុខេមកត្ថ ទុក្ខY្ច         េទាមនស%:ំ ទ្វេយ ឋិតំ 

           ទាO%សដ្ឋីសុ េសាមនស%:ំ     បY្ចបpq%សេកតរា ។ 
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២.េហតុសង្គេហា 

     [១០] េហតុសង្គេហ េហតូ នាម េលាេភា េទាេសា 

េមាេហា អេលាេភា អេទាេសា អេមាេហា ចាតិ ឆព្វិធា ភវន្តិ ។ 

     [១១] តត្ថ បY្ចទាO%រាវជ្ជនទ្វិបY្ចវbpq%ណសម%_ដិច្ឆនសន្តី-

រណេវាដ្ឋព្វនហសនវេសន   អេហតុកចិតាD%និ នាម ។ 

     [១២] េសសានិ សពាO%និបិ ឯកសត្តតិ ចិតាD%និ 

សេហតុកាេនវ ។ 

     [១៣]    តតាE%បិ   េទ្វ   េមាមូហចិតាD%និ   ឯកេហតុកានិ ។ 

     [១៤]   េសសានិ   ទស   អកុសលចិតាD%និ  េចវ ញាណ- 
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វbប%_យុតាD%និ ទាO%ទស កាមាវចរេសាភនានិ េចតិ ទាO%វ�សតិ 

ទ្វិេហតុកចិតាD%និ ។ 

     [១៥]  ទាO%ទស ញាណសម%_យុត្តកាមាវចរេសាភនានិ េចវ 

បY្ចតឹស មហគ្គតេលាកុត្តរចិតាD%និ េចតិ សត្តចតាD%លីស 

តិេហតុកចិតាD%នីតិ  ។ 

សង្គហគាថា 

     [១៦]        េលាេភា េទាេសា ច េមាេហា ច 

                    េហតូ    អកុសលា   តេយា 

អេលាភាេទាសាេមាេហា ច 

                    កុសលាព%¡កតា   តថា  ។ 
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សង្គហគាថា 

     [១៧]    អេហតុកាដា}%រេសក-     េហតុកា េទ្វ ទាO%វ�សតិ 

            ទ្វិេហតុកា មតា សត្ត-   ចតាD%លីស តិេហតុកា ។ 

៣.កិច្ចសង្គេហា 

ចុទ្ទសកិចាx6និ 

     [១៨]  កិច្ចសង្គេហ កិចា�%និ នាម បដិសន្ធិភវងា¢%វជ្ជន-

ទស%:នសវនឃាយនសាយនផុសនសម%_ដិច្ឆនសន្តីរណេវាដ្ឋព្វ-

ជវនតទារម្មណចុតិវេសន  ចុទ្ទសវbធានិ  ភវន្តិ  ។ 
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ឋានេភេទា 

     [១៩]    បដិសន្ធិភវងា¢%វជ្ជនបY្ចវbpq%ណឋានាទិវេសន បន 

េតសំ ទសធា ឋានេភេទា េវទិតេពាO% ។ 

     [២០] តត្ថ េទ្វ ឧេបកាa%សហគតសន្តីរណានិ េចវ អដ្ឋ 

មហាវbបាកានិ ច នវ រូបារូបវbបាកានិ េចតិ ឯកូនវ�សតិ ចិតាD%និ 

បដិសន្ធិភវង្គចុតិកិចា�%និ នាម ។ 

     [២១]    អាវជ្ជនកិចា�%និ បន េទ្វ ។ 

     [២២] តថា ទស%:នសវនឃាយនសាយនផុសនសម%_-

ដិច្ឆនកិចា�%និ ច ។    
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     [២៣]     តីណិ សន្តីរណកិចា�%និ ។ 

     [២៤]  មេនាទាO%រាវជ្ជនេមវ  បY្ចទាO%េរ  េវាដ្ឋព្វនកិច្ចំ 

សាេធតិ  ។ 

     [២៥] អាវជ្ជនទ្វយវជ្ជិតានិ កុសលាកុសលផលកិរbយ-

ចិតាD%និ បY្ចបpq%ស ជវនកិចា�%និ ។  

     [២៦] អដ្ឋ មហាវbបាកានិ េចវ សន្តីរណត្តយេY្ចតិ 

ឯកាទស តទារម្មណកិចា�%និ ។ 

     [២៧] េតសុ បន េទ្វ ឧេបកាa%សហគតសន្តីរណចិតាD%និ 

បដិសន្ធិភវង្គចុតិតទារម្មណសន្តីរណវេសន បY្ចកិចា�%និ នាម ។ 
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     [២៨]  មហាវbបាកានិ អដ្ឋ បដិសន្ធិភវង្គចុតិតទារម្មណ-

វេសន ចតុកិចា�%និ នាម ។  

     [២៩] មហគ្គតវbបាកានិ នវ បដិសន្ធិភវង្គចុតិវេសន 

តិកិចា�%និ នាម ។   

     [៣០]   េសាមនស%:សន្តីរណំ សន្តីរណតទារម្មណវេសន 

ទុកិច្ចំ  ។ 

     [៣១]    តថា េវាដ្ឋព្វនំ េវាដ្ឋព្វនាវជ្ជនវេសន ។ 

     [៣២]  េសសានិ បន សពាO%និបិ ជវនមេនាធាតុត្តិកទ្វិ- 

បY្ចវbpq%ណានិ យថាសម្ភវេមកកិចា�%នីតិ ។ 



54               

សង្គហគាថា 

     [៣៣]    បដិសនា�%ទេយា នាម    កិច្ចេភេទន ចុទ្ទស 

                ទសធា ឋានេភេទន     ចិត្ត(ប%{ទា បកាសិតា ។  

សង្គហគាថា 

     [៣៤]  អដ្ឋសដ្ឋិ តថា េទ្វ ច   នវាដ្ឋ េទ្វ យថាក្កមំ 

             ឯកទ្វិតិចតុបY្ច-       កិច្ចឋានានិ និទ្ទិេស ។ 

៤.ទាu6រសង្គេហា 

     [៣៥]  ទាO%រសង្គេហ ទាO%រានិ នាម ចក្ខ(ទាO%រV េសាតទាO%រV 

ឃានទាO%រV  ជិវាt%ទាO%រV  កាយទាO%រV មេនាទាO%រេY្ចតិ  ឆព្វិធានិ ភវន្តិ ។  
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     [៣៦]    តត្ថ  ចក្ខ(េមវ  ចក្ខ(ទាO%រV  ។ 

     [៣៧]    តថា េសាតាទេយា េសាតទាO%រាទីនិ ។ 

     [៣៨]    មេនាទាO%រV  បន  ភវង្គន្តិ  បវុច្ចតិ  ។ 

     [៣៩]  តត្ថ បY្ចទាO%រាវជ្ជនចក្ខ(វbpq%ណសម%_ដិច្ឆនសន្តីរណ-

េវាដ្ឋព្វនកាមាវចរជវនតទារម្មណវេសន ឆចតាD%លីស ចិតាD%និ 

ចក្ខ(ទាO%េរ យថារហំ ឧប%_ជ្ជន្តិ ។ តថា បY្ចទាO%រាវជ្ជនេសាត-

វbpq%ណាទិវេសន េសាតទាO%រាទីសុបិ ឆចតាD%លីេសវ ភវន្តីតិ 

សព្វថាបិ បY្ចទាO%េរ ចតុបpq%ស ចិតាD%និ  កាមាវចរាេនវ  ។  
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     [៤០]   មេនាទាO%េរ បន មេនាទាO%រាវជ្ជនបY្ចបpq%សជវន-

តទារម្មណវេសន សត្តសដ្ឋិ  ចិតាD%និ  ភវន្តិ  ។ 

     [៤១]    ឯកូនវ�សតិ បដិសន្ធិភវង្គចុតិវេសន ទាO%រវbមុតាD%និ ។ 

     [៤២]   េតសុ បន បY្ចវbpq%ណានិ េចវ មហគ្គតេលាកុត្តរ-

ជវនានិ េចតិ  ឆត្តឹស យថារហេមកទាO%រbកចិតាD%និ នាម  ។  

     [៤៣]    មេនាធាតុត្តិកំ បន បY្ចទាO%រbកំ ។ 

     [៤៤] សុខសន្តីរណេវាដ្ឋព្វនកាមាវចរជវនានិ ឆទាO%រbក-

ចិតាD%និ ។ 
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     [៤៥]  ឧេបកាa%សហគតសន្តីរណមហាវbបាកានិ ឆទាO%រbកានិ 

េចវ ទាO%រវbមុតាD%និ ច ។ 

     [៤៦]  មហគ្គតវbបាកានិ    ទាO%រវbមុតាD%េនវាតិ   ។ 

សង្គហគាថា 

     [៤៧]   ឯកទាO%រbកចិតាD%និ        បY្ចឆទាO%រbកានិ ច 

              ឆទាO%រbកវbមុតាD%និ          វbមុតាD%និ ច សព្វថា ។ 

              ឆត្តឹសតិ តថា តីណិ     ឯកតឹស យថាក្កមំ 

        ទសធា នវធា េចតិ      បY្ចធា បរbទីបេយ ។ 
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៥. អាលម្ពណសង្គេហា 

     [៤៨]  អាលម្ពណសង្គេហ អារម្មណានិ នាម រូបារម្មណំ 

សទា�%រម្មណំ គនា�%រម្មណំ រសារម្មណំ េផាដ្ឋពាO%រម្មណំ 

ធមា$%រម្មណេY្ចតិ  ឆព្វិធានិ  ភវន្តិ  ។ 

     [៤៩]  តត្ថ រូបេមវ រូបារម្មណំ តថា សទា�%ទេយា 

សទា�%រម្មណាទីនិ  ។ 

     [៥០]    ធមា$%រម្មណំ បន  បសាទសុខុមរូបចិត្តេចតសិក-

និពាO%នបY~ត្តិវេសន  ឆធា សង្គយ្ហតិ  ។ 
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      [៥១]  តត្ថ  ចក្ខ(ទាO%រbកចិតាD%នំ  សេព្វសម%_ិ  រូបេមវ   

អារម្មណំ  តY្ច  បច្ច(ប%_ន្នំ ។ តថា េសាតទាO%រbកចិតាD%ទីនម%_ិ 

សទា�%ទីនិ  តានិ  ច  បច្ច(ប%_នា¥%និេយវ  ។ 

     [៥២]    មេនាទាO%រbកចិតាD%នំ  បន  ឆព្វិធម%_ិ  បច្ច(ប%_ន្នមតីតំ 

អនាគតំ  កាលវbមុត្តY្ច  យថារហមារម្មណំ  េហាតិ ។ 

     [៥៣] ទាO%រវbមុតាD%នY្ច  បដិសន្ធិភវង្គចុតិសងាa%តានំ   

ឆព្វិធម%_ិ យថាសម្ភវV េយភុេយ%¦ន ភវន្តេរ ឆទាO%រគ្គហិតំ 

បច្ច(ប%_ន្នមតីតំ បY~ត្តិភូតំ វា កម្មកម្មនិមិត្តគតិនិមិត្តសម្មតំ 

អារម្មណំ  េហាតិ ។  
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     [៥៤] េតសុ ចក្ខ(វbpq%ណាទីនិ យថាក្កមំ រូបាទិឯេកកា-

រម្មណាេនវ ។ 

     [៥៥]    មេនាធាតុត្តិកំ   បន   រូបាទិបp�%រម្មណំ  ។ 

     [៥៦] េសសានិ កាមាវចរវbបាកានិ ហសនចិត្តេY្ចតិ 

សព្វថាបិ   កាមាវចរារម្មណាេនវ ។  

     [៥៧] អកុសលានិ េចវ ញាណវbប%_យុត្តកាមាវចរជវនានិ 

េចតិ    េលាកុត្តរវជ្ជិតសពាO%រម្មណានិ ។ 

     [៥៨]     ញាណសម%_យុត្តកាមាវចរកុសលានិ       េចវ 

 បY្ចមជ%�នសងាa%តំ      អភិpq%កុសលេY្ចតិ      អរហត្តមគ្គ- 
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ផលវជ្ជិតសពាO%រម្មណានិ  ។  

     [៥៩]   ញាណសម%_យុត្តកាមាវចរកិរbយានិ េចវ   កិរbយា-

ភិpq%េវាដ្ឋព្វនេY្ចតិ សព្វថាបិ សពាO%រម្មណានិ ។ 

     [៦០]   អារុេប%_សុ ទុតិយចតុតាE%និ មហគ្គតារម្មណានិ ។ 

     [៦១] េសសានិ មហគ្គតចិតាD%និ សពាO%និបិ បY~តាD%-

រម្មណានិ ។ 

     [៦២]   េលាកុត្តរចិតាD%និ   និពាO%នារម្មណានីតិ  ។ 

សង្គហគាថា 

     [៦៣]  បY្ចវ�ស បរbត្តម្ហិ       ឆ ចិតាD%និ មហគ្គេត 

     ឯកវ�សតិ េវាហាេរ   អដ្ឋ និពាO%នេគាចេរ ។ 
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សង្គហគាថា 

             វ�សានុត្តរមុត្តម្ហិ        អគ្គមគ្គផលុជ%�ិេត 

      បY្ច សព្វត្ថ ឆេច្ចតិ   សត្តធា តត្ថ សង្គេហា ។ 

៦.វត្ថEសង្គេហា 

     [៦៤]   វត្ថ(សង្គេហ វត្ថ§និ នាម   ចក្ខ(េសាតឃានជិវាt%កាយ-

ហទយវត្ថ(េចតិ   ឆព្វិធានិ   ភវន្តិ ។   

     [៦៥]   តានិ   កាមេលាេក   សពាO%និបិ   លព្ភន្តិ  ។ 

     [៦៦]   រូបេលាេក   បន  ឃានាទិត្តយំ   នត្ថិ  ។ 

     [៦៧]   អរូបេលាេក  បន  សពាO%និបិ  ន  សំវbជ្ជន្តិ  ។  
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     [៦៨]  តត្ថ បY្ចវbpq%ណធាតុេយា យថាក្កមំ ឯកេន្តន  

បY្ច បសាទវត្ថ§និ និស%�េយវ  បវត្តន្តិ  ។  

     [៦៩]   បY្ចទាO%រាវជ្ជនសម%_ដិច្ឆនសងាa%តា បន មេនាធាតុ 

ច  ហទយំ  និស%:ិតាេយវ  បវត្តន្តិ ។ 

     [៧០] អវេសសា បន មេនាវbpq%ណធាតុសងាa%តា ច 

សន្តីរណ-មហាវbបាក- បដិឃទ្វយ- បឋមមគ្គ-ហសន- រូបាវចរ 

វេសន   ហទយំ   និស%�េយវ   បវត្តន្តិ ។ 

     [៧១]  អវេសសា  កុសលាកុសលកិរbយានុត្តរវេសន  បន  

និស%�យ   វា    អនិស%�យ   វា  ។  
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     [៧២]    អារុប%_វbបាកវេសន ហទយំ អនិស%�េយវាតិ ។ 

សង្គហគាថា 

     [៧៣]   ឆវត្ថ(ំ និស%:ិតា កាេម    សត្ត  រូេប ចតុព្វិធា 

            តិវត្ថ(ំ និស%:តារូេប        ធាេត្វកានិស%:តា មតា ។ 

សង្គហគាថា 

     [៧៤]   េតចតាD%លីស និស%�យ    េទ្វចតាD%លីស ជាយេរ 

              និស%�យ ច អនិស%�យ   បាការុប%{ អនិស%:ិតា ។      

ឥតិ អភិធម្មត្ថសង្គេហ 

បកិណ្ណកសង្គហវbភាេគា នាម តតិេយា បរbេច្ឆេទា ។ 
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៤.វYថិបរ8េច្ឆេទា 

គាថា 

     [១]    ចិត្ត(ប%{ទានមិេច្ចវV     កតាO% សង្គហមុត្តរV 

             ភូមិបុគ្គលេភេទន     បុពាO%បរនិយាមិតំ ។ 

             បវត្តិសង្គហំ នាម     បដិសន្ធិបវត្តិយំ 

    បវកាa%មិ សមាេសន   យថាសម្ភវេតា កថំ ។ 

ឆ ឆក្កមាតិកា 

     [២]   ឆ  វត្ត§និ  ឆ  ទាO%រានិ  ឆ  អារម្មណានិ  ឆ 

វbpq%ណានិ   ឆ  វ�ថិេយា   ឆធា វbសយប%_វត្តិ េចតិ  វ�ថិសង្គេហ 
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  ឆ    ឆកា�%និ    េវទិតពាO%និ   ។ 

     [៣] វ�ថិមុតាD%នំ បន កម្មកម្មនិមិត្តគតិនិមិត្តវេសន តិវbធា 

េហាតិ  វbសយប%_វត្តិ  ។ 

     [៤]   តត្ថ  វត្ថ(ទាO%រារម្មណានិ  បុេព្វ  វុត្តនយាេនវ ។ 

   វ8BC6ណឆក្ក ំ

     [៥] ចក្ខ(វbpq%ណំ េសាតវbpq%ណំ ឃានវbpq%ណំ ជិវាt%-

វbpq%ណំ កាយវbpq%ណំ មេនាវbpq%ណេY្ចតិ  ឆ  វbpq%ណានិ ។ 

វYថិឆក្ក ំ

     [៦]  ឆ វ�ថិេយា បន ចក្ខ(ទាO%រវ�ថិ េសាតទាO%រវ�ថិ ឃានទាO%រវ�ថិ 
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 ជិវាt%ទាO%រវ�ថិ កាយទាO%រវ�ថិ មេនាទាO%រវ�ថិ េចតិ ទាO%រវេសន វា 

ចក្ខ(វbpq%ណវ�ថិ េសាតវbpq%ណវ�ថិ ឃានវbpq%ណវ�ថិ ជិវាt%-

វbpq%ណវ�ថិ កាយវbpq%ណវ�ថិ មេនាវbpq%ណវ�ថិ េចតិ 

វbpq%ណវេសន វា  ទាO%រប%_វតាD%  ចិត្តប%_វត្តិេយា  េយាេជតពាO% ។ 

វYថិេភេទា 

     [៧]   អតិមហន្តំ មហន្តំ បរbត្តំ អតិបរbត្តេY្ចតិ បY្ចទាO%េរ 

មេនាទាO%េរ បន វbភូតមវbភូតេY្ចតិ  ឆធា វbសយប%_វត្តិ េវទិតពាO% ។ 

បo្ចទាu6រវYថិ 

     [៨]   កថំ  ?  

ឧប%{ទឋិតិភង្គវេសន  ខណត្តយំ  ឯកចិត្តក្ខណំ  នាម ។ 
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     [៩]       តានិ បន សត្តរស ចិត្តក្ខណានិ រូបធមា$%នមាយូ ។ 

     [១០]   ឯកចិត្តក្ខណាតីតានិ វា ពហុចិត្តក្ខណាតីតានិ វា 

ឋិតិប%_តាD%េនវ បp�%រម្មណានិ បY្ចទាO%េរ អាបាថមាគច្ឆន្តិ  តសា$% 

យទិ ឯកចិត្តក្ខណាតីតកំ រូបារម្មណំ ចក្ខ(ស%: អាបាថមាគច្ឆន្តិ 

តេតា ទ្វិក្ខត្ត(ំ ភវេង្គ ចលិេត ភវង្គេសាតំ េវាច្ឆិន្ទិតាO% តេមវ 

រូបារម្មណំ អាវជ្ជន្តំ បY្ចទាO%រាវជ្ជនចិត្តំ    ឧប%_ជ្ជិតាO% និរុជ%�តិ  ។ 

*  តេតា តស%�នន្តរV   តេមវ  រូបំ  បស%:ន្តំ   ចក្ខ(វbpq%ណំ    

សម%_ដិច្ឆន្តំ    សម%_ដិច្ឆនចិត្តំ     សន្តីរយមានំ    សន្តីរណចិត្តំ 

 វវត្ថេបន្តំ   េវាដ្ឋព្វនចិត្តេY្ចតិ    យថាក្កមំ   ឧប%_ជ្ជិតាO%  និរុជ%�ន្តិ   



                69     

* តេតា បរV ឯកូនតឹសកាមាវចរជវេនសុ យំកិY្ចិ លទ្ធបច្ចយំ 

េយភុេយ%¦ន សត្តក្ខត្ត(ំ ជវតិ ។ ជវនានុពនា�%និ ច េទ្វ 

តទារម្មណបាកានិ យថារហំ បវត្តន្តិ  តេតា បរV ភវង្គបាេតា ។ 

អតិមហនាQ6រម្មណវYថិ 

     [១១]   ឯតាD%វតា  ចុទ្ទស  វ�ថិចិត្ត(ប%{ទា  េទ្វ ភវង្គចលនានិ   

បុេព្វវាតីតកេមកចិត្តក្ខណន្ត ិ កតាO% សត្តរស ចិត្តក្ខណានិ 

បរbបូេរន្តិ តេតា បរV និរុជ%�តិ អារម្មណេមតំ អតិមហន្តំ       

នាម  េគាចរV ។ 
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មហនាQ6រម្មណវYថិ 

     [១២]   យាវ តទារម្មណ2ប%{ទា បន អប%_េហានាD%តីតកមា-

បាថមាគតំ  អារម្មណំ  មហន្តំ  នាម  តត្ថ  ជវនាវសាេន  

ភវង្គបាេតាវ  េហាតិ   នត្ថិ តទារម្មណ2ប%{េទា ។ 

បរ8តាQ6រម្មណវYថិ 

     [១៣] យាវ ជវនុប%{ទាបិ អប%_េហានាD%តីតកមាបាថមាគតំ 

អារម្មណំ បរbត្តំ នាម  តត្ថ ជវនម%_ិ អនុប%_ជ្ជិតាO% ទ្វត្តិក្ខត្ត(ំ 

េវាដ្ឋព្វនេមវ   បវត្តតិ  តេតា   បរV   ភវង្គបាេតាវ   េហាតិ ។ 
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អបរ8តាQ6រម្មណវYថិ 

     [១៤]   យាវ េវាដ្ឋព្វនុប%{ទា ច បន អប%_េហានាD%តីតក-

មាបាថមាគតំ និេរាធាសន្នមារម្មណំ អតិបរbត្តំ នាម តត្ថ 

ភវង្គចលនេមវ េហាតិ  នត្ថិ  វ�ថិចិត្ត(ប%{េទា ។  

     [១៥]  ឥេច្ចវV ចក្ខ(ទាO%េរ  តថា េសាតទាO%រាទីសុ េចតិ 

សព្វថាបិ បY្ចទាO%េរ តទារម្មណជវនេវាដ្ឋព្វនេមាឃវារ-

សងាa%តានំ ចតុន្នំ វារានំ យថាក្កមំ អារម្មណភូតា     

វbសយប%_វត្តិ   ចតុធា   េវទិតពាO% ។ 
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សង្គហគាថា 

     [១៦]   វ�ថិចិតាD%និ សេត្តវ       ចិត្ត(ប%{ទា ចតុទ្ទស 

        ចតុបpq%ស វbតាE%រា      បY្ចទាO%េរ យថារហំ ។  

       អយេមត្ថ បY្ចទាO%េរ     វ�ថិចិត្តប%_វត្តិនេយា ។ 

មេនាទាu6រវYថិ បរ8ត្តជវនវាេរា 

វ8ភូតារម្មណវYថិ 

     [១៧] មេនាទាO%េរ បន យទិ វbភូតមារម្មណំ អាបាថ-

មាគច្ឆតិ តេតា បរV ភវង្គចលមេនាទាO%រាវជ្ជនជវនាវសាេន 

តទារម្មណបាកានិ   បវត្តន្តិ   តេតា   បរV   ភវង្គបាេតា ។ 
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       អវ8ភូតារម្មណវYថិ 

     [១៨]   អវbភូេត បនារម្មេណ ជវនាវសាេន ភវង្គបាេតាវ 

េហាតិ   នត្ថិ    តទារម្មណ2ប%{េទាតិ  ។              

សង្គហគាថា 

     [១៩]     វ�ថិចិតាD%និ តីេណវ     ចិត្ត(ប%{ទា ទេសរbតា 

                 វbតាE%េរន បេនេត្ថក-   ចតាD%លីស  វbភាវេយ ។ 

      អយេមត្ថ បរbត្តជវនវាេរា ។ 

អប6mនាជវនវាេរា 

     [២០]  អប%_នាជវនវាេរ  បន  វbភូតាវbភូតេភេទា  នត្ថិ   

តថា  តទារម្មណ2ប%{េទា   ច  ។ 
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ឈានវYថិ និង មគ្គវYថិ 

     [២១] តត្ថ ហិ ញាណសម%_យុត្តកាមាវចរជវនានមដ្ឋន្នំ 

អY~តរស្មឹ  បរbកេមា$%បចារានុេលាមេគា្រតភុ នាេមន ចតុក្ខត្ត(ំ 

តិក្ខត្ត(េមវ វា យថាក្កមំ ឧប%_ជ្ជិតាO% និរុទា�%នន្តរេមវ យថារហំ  

ចតុត្ថំ បY្ចមំ វា ឆព្វីសតិមហគ្គតេលាកុត្តរជវេនសុ យថា-

ភិនិហារវេសន យំ កិY្ចិ ជវនំ អប%_នាវ�ថិេមាតរតិ តេតា      

បរV  អប%_នាវសាេន  ភវង្គបាេតាវ  េហាតិ  ។  

     [២២] តត្ថ េសាមនស%:សហគតជវនានន្តរV អប%_នាបិ 

េសាមនស%:សហគតាវ បាដិកង្ខិតពាO% ។ ឧេបកាa%សហគត-
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ជវនានន្តរV ឧេបកាa%សហគតាវ ។ តតាE%បិ កុសលជវនានន្តរV  

កុសលជវនេY្ចវ េហដ្ឋិមY្ច ផលត្តយមេប%_តិ កិរbយជវនានន្តរV   

កិរbយជវនំ   អរហត្តផលp�%តិ  ។  

សង្គហគាថា 

     [២៣]   ទ្វត្តឹស សុខបុY~មាt%       ទាO%ទេសាេបក្ខកា បរV 

               សុខិត្រកិយេតា អដ្ឋ       ឆ សេម̈ា%ន្តិ ឧេបក្ខកា ។ 

     [២៤]   បុថុជ្ជនានេសកាa%នំ         កាមបុY~តិេហតុេតា 

               តិេហតុកាម្រកិយេតា      វ�តរាគានមប%_នា ។  

            អយេមត្ថ  មេនាទាO%េរ      វ�ថិចិត្តប%_វត្តិនេយា ។ 
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តទារម្មណនិយេមា 

     [២៥]  សព្វតាE%បិ បេនត្ថ អនិេដ្ឋ អារម្មេណ អកុសល-

វbបាកាេនវ បY្ចវbpq%ណសម%_ដិច្ឆនសន្តីរណតទារម្មណានិ ។ 

     [២៦]     ឥេដ្ឋ កុសលវbបាកានិ ។ 

     [២៧] អតិឥេដ្ឋ បន េសាមនស%:សហគតាេនវ 

សន្តីរណតទារម្មណានិ,  តតាE%បិ េសាមនស%:សហគតកិរbយ-

ជវនាវសាេន េសាមនស%:សហគតាេនវ តទារម្មណានិ ភវន្តិ 

ឧេបកាa%សហគតកិរbយជវនាវសាេន   ច   ឧេបកាa%សហគតាេនវ 

 េហាន្តិ ។ 
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អាគន្តEកភវង្គវYថិ 

     [២៨] េទាមនស%:សហគតជវនាវសាេន ច បន 

តទារម្មណានិេចវ ភវងា¢%និ ច ឧេបកាa%សហគតាេនវ ភវន្តិ ។ 

តសា$% យទិ េសាមនស%:បដិសន្ធិកស%: េទាមនស%:សហ-

គតជវនាវសាេន តទារម្មណសម្ភេវា នត្ថិ តទា យំ កិY្ចិ 

បរbចិតបុព្វំ បរbតាD%រម្មណមារព្ភ ឧេបកាa%សហគតសន្តីរណំ 

ឧប%_ជ្ជតិ តមនន្តរbតាO%  ភវង្គបាេតាវ  េហាតីតិ  វទន្តិ អាចរbយា ។  

     [២៩]   តថា  កាមាវចរជវនាវសាេន  កាមាវចរសតាD%នំ 

កាមាវចរធេម្មេស្វវ  អារម្មណភូេតសុ  តទារម្មណំ  ឥច្ឆន្តីតិ  ។ 
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សង្គហគាថា 

     [៣០]   កាេម ជវនសតាD%ល-   ម្ពណានំ និយេម សតិ 

    វbភូេតតិហមេន្ត ច      តទារម្មណមីរbតំ ។ 

          អយេមត្ថ    តទារម្មណនិយេមា ។ 

ជវននិយេមា 

កាមជវនំ 

     [៣១]  ជវេនសុ   ច   បរbត្តជវនវ�ថិយំ   កាមាវចរជវនានិ   

សត្តក្ខត្ត(ំ    ឆក្ខត្ត(េមវ   វា    ជវន្តិ  ។    

     [៣២]  មន្ទប%_វត្តិយំ  បន មរណកាលាទីសុ បY្ចវារេមវ ។ 
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     [៣៣]  ភគវេតា បន យមកបាដិហារbយកាលាទីសុ លហុ-

កប%_វត្តិយំ ចតាD%រb បY្ច វា បច្ចេវក្ខណចិតាD%និ ភវន្តីតិបិ  វទន្តិ ។ 

អប6mនាជវនំ 

     [៣៤]  អាទិកម្មិកស%:  បន  បឋមកប%_នាយំ មហគ្គត-

ជវនានិ អភិpq%ជវនានិ ច សព្វទាបិ ឯកវារេមវ ជវន្តិ       

តេតា   បរV   ភវង្គបាេតា  ។ 

     [៣៥]   ចតាD%េរា បន មគ្គ(ប%{ទា ឯកចិត្តក្ខណិកា  តេតា  

បរV េទ្វ តីណិ ផលចិតាD%និ យថារហំ ឧប%_ជ្ជន្តិ, តេតា បរV 

ភវង្គបាេតា ។ 
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     [៣៦]  និេរាធសមាបត្តិកាេល  ទ្វិក្ខត្ត(ំ  ចតុតាE%រុប%_ជវនំ  

ជវតិ   តេតា  បរV   និេរាធំ  ផុសតិ ។ 

     [៣៧]   វុដា}%នកាេល ច អនាគាមិផលំ វា អរហត្តផលំ វា 

យថារហេមកវារV ឧប%_ជ្ជិតាO% និរុេទ្ធ ភវង្គបាេតាវ េហាតិ ។ 

     [៣៨] សព្វតាE%បិ សមាបត្តិវ�ថិយំ ភវង្គេសាេតា វbយ 

វ�ថិនិយេមា   នត្ថីតិ   កតាO%   ពហូនិបិ   លព្ភន្តីតិ  ។  

សង្គហគាថា 

     [៣៩]   សត្តក្ខត្ត(ំ បរbតាD%និ          មគា¢%ភិpq% សកឹ មតា 

        អវេសសានិ លព្ភន្តិ      ជវនានិ ពហូនិបិ ។ 

     អយេមត្ថ   ជវននិយេមា ។ 
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បុគ្គលេភេទា 

     [៤០] ទុេហតុកានមេហតុកានY្ច បេនត្ថ កិរbយជវនានិ  

េចវ   អប%_នាជវនានិ    ច  ន  លព្ភន្តិ  ។ 

     [៤១]    តថា  ញាណសម%_យុត្តវbបាកានិ  ច  សុគតិយំ ។  

     [៤២]   ទុគ្គតិយំ បន ញាណវbប%_យុតាD%និ ច មហាវbបាកានិ  

ន លព្ភន្តិ ។ 

     [៤៣]  តិេហតុេកសុ ច ខីណាសវានំ កុសលាកុសល-

ជវនានិ   ន លព្ភន្តិ  ។ 

     [៤៤]    តថា   េសក្ខបុថុជ្ជនានំ   កិរbយជវនានិ  ។ 
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     [៤៥]    ទិដ្ឋិគតសម%_យុត្តវbចិកិចាk%ជវនានិ  ច  េសកាa%នំ ។  

     [៤៦]   អនាគាមិបុគ្គលានំ  បន  បដិឃជវនានិ  ច  ន 

លព្ភន្តិ  ។ 

     [៤៧] េលាកុត្តរជវនានិ ច យថារហំ អរbយានេមវ 

សមុប%_ជ្ជន្តីតិ  ។               

គាថា 

     [៤៨]    អេសកាa%នំ ចតុចតាD%-   លីស េសកាa%នមុទ្ទិេស 

              ឆប%_pq%សាវេសសានំ   ចតុបpq%ស សម្ភវា ។ 

អយេមត្ថ បុគ្គលេភេទា ។ 
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ភូមិវ8ភាេគា 

     [៤៩] កាមាវចរភូមិយំ បេនតានិ សពាO%និបិ វ�ថិចិតាD%និ 

យថារហមុបលព្ភន្តិ  ។ 

     [៥០]   រូបាវចរភូមិយំ បដិឃជវនតទារម្មណវជ្ជិតានិ ។ 

     [៥១]  អរូបាវចរភូមិយំ បឋមមគ្គរូបាវចរហសនេហដ្ឋិមា-

រុប%_វជ្ជិតានិ  ច  លព្ភន្តិ  ។ 

     [៥២] សព្វតាE%បិ ច តំតំ បសាទរហិតានំ តំតំ ទាO%រbក-

វ�ថិចិតាD%និ ន លព្ភេន្តវ ។ 

     [៥៣]  អសY~សតាD%នំ បន សព្វថាបិ ចិត្តប%_វត្តិ នេត្ថវាតិ ។ 



84               

សង្គហគាថា 

     [៥៤]    អសីតិ វ�ថិចិតាD%និ     កាេម រូេប យថារហំ 

              ចតុសដ្ឋិ តថារូេប     េទ្វចតាD%លីស លព្ភេរ ។ 

                        អយេមត្ថ    ភូមិវbភាេគា ។ 

     [៥៥]   ឥេច្ចវV ឆទាO%រbកចិត្តប%_វត្តិ យថាសម្ភវV ភវង្គន្តរbតា 

យាវតាយុកមេពាO%ច្ឆិនា¥%  បវត្តតិ  ។  

ឥតិ  អភិធម្មត្ថសង្គេហ 

វ�ថិសង្គហវbភាេគា នាម ចតុេតាE% បរbេច្ឆេទា ។ 
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៥.វYថិមុត្តបរ8េច្ឆេទា 

     [១]      វ�ថិចិត្តវេសេនវV       បវត្តិយមុទីរbេតា 

              បវត្តិសង្គេហា នាម   សន្ធិយំ ទានិ វុច្ចតិ ។ 

ចតុក្កមាតិកា  

    [២]   ចតេស%� ភូមិេយា  ចតុព្វិធា  បដិសន្ធិ ចតាD%រb  

កមា$%និ ចតុធា មរណ2ប%_ត្តិ េចតិ វ�ថិមុត្តសង្គេហ ចតាD%រb     

ចតុកា�%និ េវទិតពាO%និ  ។ 

ភូមិចតុក្ក ំ

     [៣]   តត្ថ    អបាយភូមិ    កាមសុគតិភូមិ    រូបាវចរភូមិ 

 អរូបាវចរភូមិ  េចតិ  ចតេស%�  ភូមិេយា  នាម  ។ 
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អបាយភូមិ 

     [៤] តាសុ និរេយា តិរចាk%នេយានិ េបត្តិវbសេយា 

អសុរកាេយា េចតិ អបាយភូមិ ចតុព្វិធា េហាតិ ។ 

កាមសុគតិភូមិ 

     [៥] មនុស%� ចាតុមហាជិកា តាវតឹសា យាមា       

តុសិតា និមា$%នរតិ បរនិម្មិតវសវត្តី េចតិ កាមសុគតិភូមិ   

សត្តវbធា  េហាតិ  ។ 

     [៦]  សា បនាយេមកាទសវbធាបិ  កាមាវចរភូមិេច្ចវ   

សង្ខំ  គច្ឆតិ ។ 
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រូបាវចរភូមិ 

     [៧]  ្រពហ្មបារbសជា�% ្រពហ្មបុេរាហិតា មហា្រពហា$% េចតិ 

បឋមជ%�នភូមិ ។ 

     [៨] បរbតាD%ភា  អប%_មាណាភា  អាភស%:រា  េចតិ  ទុតិ-

យជ%�នភូមិ ។ 

     [៩] បរbត្តសុភា  អប%_មាណសុភា  សុភកិណា©%  េចតិ  

តតិយជ%�នភូមិ ។ 

     [១០]   េវហប្ផលា  អសY~សតាD%  សុទា�%វាសា  េចតិ  

ចតុត្ថជ%�នភូមីតិ   រូបាវចរភូមិ   េសាឡសវbធា   េហាតិ ។ 
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សុទា56វាសភូមិ 

     [១១]   អវbហា  អតប%{  សុទស%�  សុទស%:ី  អកនិដា}%    

េចតិ   សុទា�%វាសភូមិ   បY្ចវbធា   េហាតិ  ។ 

អរូបភូមិ 

     [១២] អាកាសានp�%យតនភូមិ វbpq%ណp�%យតនភូមិ 

អាកិY្ចpq%យតនភូមិ េនវសpq%នាសpq%យតនភូមិ េចតិ 

អរូបភូមិ   ចតុព្វិធា  េហាតិ ។ 

សង្គហគាថា 

     [១៣]   បុថុជ្ជនា  ន  លព្ភន្តិ     សុទា�%វាេសសុ សព្វថា 

       េសាតាបនា¥%   ច   សកទា-    គាមិេនា ចាបិ  បុគ្គលា ។ 
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សង្គហគាថា 

     [១៤]   អរbយា  េនាបលព្ភន្តិ      អសpq%បាយភូមិសុ 

         េសសដា}%េនសុ លព្ភន្តិ     អរbយានរbយាបិ ច ។ 

 ឥទេមត្ថ   ភូមិចតុក្កំ ។ 

បដិសន្ធិចតុក្ក ំ

     [១៥]  អបាយបដិសន្ធិ  កាមសុគតិបដិសន្ធិ  រូបាវចរ-

បដិសន្ធិ  អរូបាវចរបដិសន្ធិ  េចតិ  ចតុព្វិធា បដិសន្ធិ នាម ។ 

អបាយបដិសន្ធិ 

     [១៦]  តត្ថ  អកុសលវbបាេកាេបកាa%សហគតសន្តីរណំ  

អបាយភូមិយំ  ឱក្កន្តិក្ខេណ  បដិសន្ធិ  ហុតាO% តេតា បរV ភវង្គំ 
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បរbេយាសាេន  ចវនំ ហុតាO% េវាច្ឆិជ្ជតិ អយេមកាបាយបដិសន្ធិ 

នាម ។ 

កាមសុគតិបដិសន្ធ ិ

     [១៧] កុសលវbបាេកាេបកាa%សហគតសន្តីរណំ  បន  

កាមសុគតិយំ  មនុស%�នេY្ចវ ជច្ចនា�%ទីនំ  ភុម្មស%:ិតានY្ច  

វbនិបាតិកាសុរានំ  បដិសន្ធិភវង្គចុតិវេសន  បវត្តតិ ។ 

     [១៨]  មហាវbបាកានិ បន អដ្ឋ សព្វតាE%បិ កាមសុគតិយំ 

បដិសន្ធិភវង្គចុតិវេសន  បវត្តន្តិ   ។ 

     [១៩]   ឥមា នវ កាមសុគតិបដិសន្ធិេយា នាម ។ 
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     [២០]  សា បនាយំ ទសវbធាបិ កាមាវចរបដិសន្ធិេច្ចវ  

សង្ខំ គច្ឆតិ ។ 

     [២១] េតសុ ចតុន្នំ អបាយានំ មនុស%�នំ វbនិបាតិកា-

សុរានY្ច   អាយុប%_មាណគណនាយ  និយេមា  នត្ថិ ។  

     [២២] ចាតុមហារាជិកានំ បន េទវានំ ទិពាO%និ 

បY្ចវស%:សតានិ អាយុប%_មាណំ មនុស%:គណនាយ 

នវុតិវស%:សតសហស%:ប%_មាណំ េហាតិ តេតា ចតុគ្គ(ណំ 

តាវតឹសានំ តេតា ចតុគ្គ(ណំ យាមានំ  តេតា ចតុគ្គ(ណំ 

តុសិតានំ   តេតា    ចតុគ្គ(ណំ   និមា$%នរតីនំ    តេតា  ចតុគ្គ(ណំ 
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 បរនិម្មិតវសវត្តីនំ  ។ 

គាថា 

     [២៣]    នវសតេY្ចកវ�ស-        វស%�នំ េកាដិេយា តថា 

                វស%:សតសហស%�និ   សដ្ឋិ  ច  វសវត្តិសុ   ។   

     រូបាវចរបដិសន្ធិ 

     [២៤]   បឋមជ%�នវbបាកំ បឋមជ%�នភូមិយំ បដិសន្ធិភវង្គ-

ចុតិវេសន  បវត្តតិ  ។ 

     [២៥]   តថា   ទុតិយជ%�នវbបាកំ   តតិយជ%�នវbបាកY្ច 

 ទុតិយជ%�នភូមិយំ  ។ 
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     [២៦]   ចតុត្ថជ%�នវbបាកំ តតិយជ%�នភូមិយំ ។ 

     [២៧]   បY្ចមជ%�នវbបាកំ ចតុត្ថជ%�នភូមិយំ ។ 

     [២៨]  អសY~សតាD%នំ បន រូបេមវ បដិសន្ធិ េហាតិ តថា 

តេតា បរV បវត្តិយំ ចវនកាេល ច រូបេមវ បវត្តិតាO% និរុជ%�តិ   

ឥមា  ឆ  រូបាវចរបដិសន្ធិេយា  នាម  ។ 

     [២៩]  េតសុ ្រពហ្មបារbសជា�%នំ េទវានំ កប%_ស%: តតិេយា 

ភាេគា អាយុប%_មាណំ ។ 

     [៣០]   ្រពហ្មបុេរាហិតានំ ឧបឌ%¬កេប%{ ។ 

     [៣១]   មហា្រពហា$%នំ  ឯេកា  កេប%{ ។ 
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     [៣២]  បរbតាD%ភានំ េទ្វ កប%{និ ។ 

     [៣៣]  អប%_មាណាភានំ ចតាD%រb កប%{និ ។ 

     [៣៤]  អាភស%:រានំ អដ្ឋ កប%{និ ។ 

     [៣៥]  បរbត្តសុភានំ  េសាឡស កប%{និ ។ 

     [៣៦]  អប%_មាណសុភានំ  ទ្វត្តឹស  កប%{និ ។ 

     [៣៧]  សុភកិណា©%នំ ចតុសដ្ឋិ កប%{និ ។ 

     [៣៨]  េវហប្ផលានំ អសY~សតាD%នY្ច បY្ចកប%_សតានិ ។ 

     [៣៩]  អវbហានំ កប%_សហស%�និ ។ 

     [៤០]  អតប%{នំ េទ្វ កប%_សហស%�និ ។ 
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     [៤១]   សុទស%�នំ ចតាD%រb កប%_សហស%�និ ។ 

     [៤២]   សុទស%:ីនំ អដ្ឋ កប%_សហស%�និ ។ 

     [៤៣]   អកនិដា}%នំ េសាឡស កប%_សហស%�និ ។  

អរូបបដិសន្ធ ិ

     [៤៤] បឋមារុប%{ទិវbបាកានិ បឋមារុប%{ទិភូមីសុ យថាក្កមំ 

បដិសន្ធិភវង្គចុតិវេសន បវត្តន្តិ ។ ឥមា ចតេស%� អរូប-

បដិសន្ធិេយា នាម  ។ 

     [៤៥]   េតសុ  បន   អាកាសានp�%យតនូបគានំ   េទវានំ 

  វ�សតិ កប%_សហស%�និ អាយុប%_មាណំ ។ 
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     [៤៦] វbpq%ណp�%យតនូបគានំ េទវានំ ចតាD%លីស 

កប%_សហស%�និ ។ 

    [៤៧]   អាកិY្ចpq%យតនូបគានំ េទវានំ សដ្ឋិ កប%_សហ-

ស%�និ ។ 

     [៤៨]   េនវសpq%នាសpq%យតនូបគានំ េទវានំ ចតុរាសីតិ 

កប%_សហស%�និ ។ 

   សង្គហគាថា 

     [៤៩]      បដិសន្ធិ ភវង្គY្ច     តថា ចវនមានសំ 

                 ឯកេមវ តេថេវក-     វbសយេY្ចកជាតិយំ ។ 

          ឥទេមត្ថ   បដិសន្ធិចតុក្កំ ។ 
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កម្មចតុក្ក ំ

     [៥០] ជនកំ ឧបត្ថម្ភកំ ឧបបីឡកំ ឧបឃាតកេY្ចតិ 

កិច្ចវេសន ។ 

     [៥១]    គរុកំ អាសន្នំ អាចិណ្ណ ំកដតាD%កម្មេY្ចតិ បាកទាន-

បរbយាេយន ។ 

     [៥២] ទិដ្ឋធម្មេវទនីយំ  ឧបបជ្ជេវទនីយំ អបរាបរbយេវទ-

នីយំ អេហាសិកម្មេY្ចតិ បាកកាលវេសន ចតាD%រb កមា$%និ នាម ។ 

     [៥៣] តថា អកុសលំ កាមាវចរកុសលំ រូបាវចរកុសលំ 

អរូបាវចរកុសលេY្ចតិ  បាកឋានវេសន  ។ 
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អកុសលកម្ម ំ  

     [៥៤]  តត្ថ  អកុសលំ  កាយកម្មំ  វចីកម្មំ  មេនាកម្មេY្ចតិ  

កម្មទាO%រវេសន តិវbធំ េហាតិ ។                           

កាយកម្ម ំ

     [៥៥]    កថំ ?    បាណាតិបាេតា   អទិនា¥%ទានំ     កាេម- 

សុមិចាk%ចាេរា េចតិ កាយវbY~ត្តិសងាa%េត កាយទាO%េរ 

ពាហុល្លវុត្តិេតា  កាយកម្មំ នាម  ។ 

វចីកម្ម ំ

     [៥៦] មុសាវាេទា បិសុណវាចា ផរុសវាចា សម្ផប%_លាេបា 
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 េចតិ វចីវbY~ត្តិសងាa%េត វចីទាO%េរ  ពាហុល្លវុត្តិេតា វចីកម្មំ នាម ។ 

មេនាកម្ម ំ

     [៥៧] អភិជ%� ព%¡បាេទា មិចាk%ទិដ្ឋិ េចតិ អY~្រតាបិ 

វbY~ត្តិយា  មនស្មឹេយវ  ពាហុល្លវុត្តិេតា  មេនាកម្មំ  នាម  ។    

     [៥៨] េតសុ បាណាតិបាេតា ផរុសវាចា ព%¡បាេទា        

ច   េទាសមូេលន   ជាយន្តិ ។ 

     [៥៩] កាេមសុមិចាk%ចាេរា  អភិជ%�  មិចាk%ទិដ្ឋិ ច       

េលាភមូេលន ។ 

     [៦០]  េសសានិ   ចតាD%រbបិ   ទ្វីហិ  មូេលហិ  សម្ភវន្តិ ។ 
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     [៦១] ចិត្ត(ប%{ទវេសន បេនតំ អកុសលំ សព្វថាបិ 

ទាO%ទសវbធំ េហាតិ ។ 

     កាមាវចរកុសលកម្ម ំ

     [៦២]    កាមាវចរកុសលម%_ិ កាយទាO%េរ បវត្តំ កាយកម្មំ 

វចីទាO%េរ បវត្តំ វចីកម្មំ មេនាទាO%េរ បវត្តំ មេនាកម្មេY្ចតិ 

កម្មទាO%រវេសន   តិវbធំ   េហាតិ ។ 

     [៦៣]   តថា  ទានសីលភាវនាវេសន ។ 

     [៦៤]    ចិត្ត(ប%{ទវេសន   បេនតំ   អដ្ឋវbធំ   េហាតិ ។ 

     [៦៥]    ទានសីលភាវនាបចាយនេវយ%¡វច្ចបត្តិទានបតាD%- 
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នុេមាទនធម្មស%:វនធម្មេទសនាទិដ្ឋិជុកម្មវេសន ទសវbធំ េហាតិ.  

      [៦៦] តំ បេនតំ វ�សតិវbធម%_ិ កាមាវចរកម្មមិេច្ចវ       

សង្ខំ   គច្ឆតិ   ។ 

រូបាវចរកុសលកម្ម ំ

     [៦៧]  រូបាវចរកុសលំ បន មេនាកម្មេមវ  តY្ច 

ភាវនាមយំ អប%_នាប%_ត្តំ ។ ឈានង្គេភេទន  បY្ចវbធំ   េហាតិ ។ 

     អរូបាវចរកុសលកម្ម ំ

     [៦៨]   តថា  អរូបាវចរកុសលY្ច  មេនាកម្មំ   តម%_ិ 

ភាវនាមយំ  អប%_នាប%_ត្តំ  អារម្មណេភេទន  ចតុព្វិធំ  េហាតិ ។  
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     [៦៩] ឯតាE%កុសលកម្មមុទ្ធច្ចរហិតំ  អបាយភូមិយំ   

បដិសន្ធឹ ជេនតិ បវត្តិយំ បន សព្វម%_ិ ទាO%ទសវbធំ 

សតាD%កុសលបាកានិ សព្វតាE%បិ កាមេលាេក រូបេលាេក ច 

យថារហំ  វbបច្ចតិ  ។  

     [៧០]  កាមាវចរកុសលម%_ិ កាមសុគតិយេមវ បដិសន្ធឹ 

ជេនតិ តថា បវត្តិយY្ច មហាវbបាកានិ អេហតុកវbបាកានិ     

បន អដ្ឋបិ សព្វតាE%បិ កាមេលាេក រូបេលាេក ច         

យថារហំ   វbបច្ចតិ ។ 
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      [៧១]  តតាE%បិ  តិេហតុកមុក្កដ្ឋំ  កុសលំ  តិេហតុកំ   

បដិសន្ធឹ   ទតាO%  បវេត្ត  េសាឡស  វbបាកានិ   វbបច្ចតិ ។ 

      [៧២] តិេហតុកេមាមកំ ទ្វិេហតុកមុក្កដ្ឋY្ច កុសលំ  

ទ្វិេហតុកំ បដិសន្ធឹ ទតាO% បវេត្ត តិេហតុករហិតានិ ទាO%ទស 

វbបាកានិ  វbបច្ចតិ ។ 

       [៧៣]  ទ្វិេហតុកេមាមកំ បន កុសលំ អេហតុកេមវ  

បដិសន្ធឹ  េទតិ   បវេត្ត  ច  អេហតុកវbបាកាេនវ  វbបច្ចតិ ។ 

    េកចិគាថា 

       [៧៤]  អសងាa%រV   សសងាa%រ-   វbបាកានិ ន បច្ចតិ 

        សសងាa%រមសងាa%រ-       វbបាកានីតិ េកចន ។ 
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       េតសំ ទាO%ទស បាកានិ    ទសាដ្ឋ ច យថាក្កមំ 

       យថាវុតាD%នុសាេរន        យថាសម្ភវមុទ្ទិេស ។ 

     [៧៥]   រូបាវចរកុសលំ  បន  បឋមជ%�នំ  បរbត្តំ  ភាេវតាO% 

្រពហ្មបារbសេជ្ជសុ  ឧប%_ជ្ជតិ ។ 

     [៧៦]   តេទវ   មជ%�ិមំ   ភាេវតាO%   ្រពហ្មបុេរាហិេតសុ ។ 

     [៧៧]  បណីតំ    ភាេវតាO%   មហា្រពេហ្មសុ ។ 

     [៧៨]  តថា  ទុតិយជ%�នំ  តតិយជ%�នY្ច  បរbត្តំ  ភាេវតាO% 

បរbតាD%េភសុ ។ 

     [៧៩]    មជ%�ិមំ  ភាេវតាO%   អប%_មាណាេភសុ  ។ 
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     [៨០]     បណីតំ   ភាេវតាO%   អាភស%:េរសុ ។ 

     [៨១]     ចតុត្ថជ%�នំ   បរbត្តំ   ភាេវតាO%   បរbត្តសុេភសុ ។ 

     [៨២]     មជ%�ិមំ   ភាេវតាO%   អប%_មាណសុេភសុ ។ 

     [៨៣]     បណីតំ   ភាេវតាO%  សុភកិេណtសុ  ។ 

     [៨៤]     បY្ចមជ%�នំ   ភាេវតាO%   េវហប្ផេលសុ ។ 

     [៨៥]     តេទវ   សpq%វbរាគំ  ភាេវតាO%  អសY~សេត្តសុ ។ 

     [៨៦]    អនាគាមិេនា  បន  សុទា�%វាេសសុ  ឧប%_ជ្ជន្តិ  ។ 

     [៨៧]   អរូបាវចរកុសលY្ច យថាក្កមំ ភាេវតាO% អារុេប%_សុ 

ឧប%_ជ្ជន្តីតិ ។   
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សង្គហគាថា 

     [៨៨]  ឥត្ថំ មហគ្គតំ បុY~ំ    យថាភូមិវវត្ថិតំ 

             ជេនតិ សទិសំ បាកំ   បដិសន្ធិបវត្តិយំ ។  

ឥទេមត្ថ កម្មចតុក្កំ ។ 

ចុតិបដិសន្ធិក្កេមា  

មរណ�ប6mត្ត ិ

     [៨៩] អាយុក្ខេយន កម្មក្ខេយន ឧភយក្ខេយន ឧបេច្ឆ-

ទកកម្ម(នា  េចតិ  ចតុធា  មរណ2ប%_ត្តិ  នាម  ។  
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     [៩០]  តថា ច មរនាD%នំ បន មរណកាេល យថារហំ 

អភិមុខីភូតំ ភវន្តេរ បដិសន្ធិជនកំ កម្មំ វា តំកម្មករណកាេល 

រូបាទិកមុបលទ្ធបុព្វមុបករណភូតY្ច កម្មនិមិត្តំ វា អនន្តរ-

មុប%_ជ្ជមានភេវ  ឧបលភិតព្វមុបេភាគភូតY្ច  គតិនិមិត្តំ   វា 

កម្មពេលន   ឆន្នំ   ទាO%រានំ   អY~តរស្មឹ   បច្ច(បដា}%តិ  ។ 

* តេតា បរV តេមវ តេថាបដ្ឋិតំ អារម្មណំ អារព្ភ  

វbបច្ចមានកកមា$%នុរូបំ បរbសុទ្ធំ ឧបក្កិលិដ្ឋំ វា ឧបលភិតព្វ-

ភវានុរូបំ តេតាE%ណតំវ ចិត្តសនាD%នំ អភិណt ំ បវត្តតិ     

ពាហុេល្លន ។ តេមវ វា បន ជនកភូតំ កម្មំ  អភិនវករណវេសន 
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 ទាO%រប%_ត្តំ េហាតិ  ។  

មរណាសន្នវYថិ 

     [៩១]  បចា�%សន្នមរណស%:  តស%:  វ�ថិចិតាD%វសាេន 

ភវង្គក្ខេយ វា ចវនវេសន បច្ច(ប%_ន្នភវបរbេយាសានភូតំ    

ចុតិចិត្តំ   ឧប%_ជ្ជិតាO%   និរុជ%�តិ   ។  

* តស្មឹ  និរុទា�%វសាេន  តស%�នន្តរេមវ  តថាគហិតំ   អារម្មណំ 

 អារព្ភ សវត្ថ(កំ អវត្ថ(កេមវ វា យថារហំ អវbជា�%នុសយបរbក្ខិេត្តន 

តណា©%នុសយមូលេកន សងាa%េរន ជនិយមានំ សម%_យុេត្តហិ 

បរbគ្គយ្ហមានំ សហជាតានមធិដា}%នភាេវន បុព្វង្គមភូតំ ភវន្តរ-

បដិសនា�%នវេសន   បដិសន្ធិសងាa%តំ  មានសំ  ឧប%_ជ្ជមានេមវ 
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 បតិដា}%តិ  ភវន្តេរ   ។   

    បដិសន្ធិអារម្មណំ 

     [៩២] មរណាសន្នវ�ថិយំ បេនត្ថ មន្ទប%_វតាD%និ បេY្ចវ 

ជវនានិ បាដិកង្ខិតពាO%និ តសា$% យទិ បច្ច(ប%_នា¥រម្មេណសុ 

អាបាថគេតសុ ធរេន្តេស្វវ មរណំ េហាតិ ។ តទា 

បដិសន្ធិភវងា¢%នម%_ិ បច្ច(ប%_នា¥%រម្មណតា លព្ភតីតិ កតាO% 

កាមាវចរបដិសន្ធិយា ឆទាO%រគ្គហិតំ កម្មនិមិត្តំ គតិនិមិត្តY្ច 

បច្ច(ប%_ន្នមតីតារម្មណំ ឧបលព្ភតិ ។ កម្មំ បន អតីតេមវ       

តY្ច   មេនាទាO%រគ្គហិតំ   តានិ   បន   សពាO%និបិ    បរbត្តធម្ម-  
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 ភូតាេនវារម្មណានិ  ។ 

     [៩៣] រូបាវចរបដិសន្ធិយា បន បY~ត្តិភូតំ កម្មនិមិត្ត-

េមវារម្មណំ េហាតិ ។ 

     [៩៤] តថា អរូបបដិសន្ធិយា ច មហគ្គតភូតំ  បY~ត្តិភូតY្ច 

កម្មនិមិត្តេមវ  យថារហមារម្មណំ  េហាតិ  ។ 

     [៩៥] អសY~សតាD%នំ បន ជីវbតនវកេមវ បដិសន្ធិភាេវន 

បតិដា}%តិ  តសា$%  េត  រូបបដិសន្ធិកា  នាម ។ 

     [៩៦]   អរូបា   អរូបបដិសន្ធិកា ។ 

     [៩៧]   េសសា  រូបារូបបដិសន្ធិកា ។ 
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សង្គហគាថា 

     [៩៨]  អារុប%_ចុតិយា េហាន្តិ   េហដ្ឋិមារុប%_វជ្ជិតា 

        បរមារុប%_សន្ធី ច        តថា កាមតិេហតុកា ។ 

សង្គហគាថា 

            រូបាវចរចុតិយា        អេហតុរហិតា សិយំុ 

   សពាO% កាមតិេហតុមាt%   កាេមេស្វវ បេនតរា ។  

អយេមត្ថ ចុតិបដិសន្ធិក្កេមា ។ 
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និគមនំ 

     [៩៩]  ឥេច្ចវV  គហិតបដិសន្ធិកានំ  បន  បដិសន្ធិនិេរាធា-

នន្តរេតា បភុតិ តេមវារម្មណមារព្ភ តេទវ ចិត្តំ យាវ 

ចុតិចិត្ត(ប%{ទា អសតិ វ�ថិចិត្ត(ប%{េទ ភវស%: អង្គភាេវន ភវង្គ-

សន្តតិសងាa%តំ  មានសំ  អេពាO%ច្ឆិន្នំ  នទីេសាេតា វbយ  បវត្តតិ ។ 

     [១០០]  បរbេយាសាេន ច ចវនវេសន ចុតិចិត្តំ ហុតាO% 

និរុជ%�តិ ។ 

     [១០១]  តេតា បរY្ច បដិសនា�%ទេយា រថចក្កមិវ យថាក្កមំ 

ឯវ បរbវត្តនាD% បវត្តន្តិ   ។ 
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គាថា 

     [១០២]  បដិសន្ធិភវង្គវ�ថិេយា   ចុតិេចហ តថា ភវន្តេរ 

           បុន សន្ធិ ភវង្គមិច្ចយំ    បរbវត្តតិ ចិត្តសន្តតិ ។ 

           បដិសងាa%យ បេនតមទ្ធ(វV    អធិគន្ត®ា បទមច្ច(តំ ពុធា 

     សុសមុច្ឆិន្នសិេនហពន្ធនា   សមេមស%:ន្តិ ចិរាយ សុព្វតា ។ 

ឥតិ អភិធម្មត្ថសង្គេហ 

វ�ថិមុត្តសង្គហវbភាេគា នាម បY្ចេមា បរbេច្ឆេទា ។ 
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៦.រូបបរ8េច្ឆេទា 

     [១]   ឯតាD%វតា វbភតាD% ហិ      សប%_េភទប%_វត្តិកា 

            ចិត្តេចតសិកា ធមា$%     រូបំ ទានិ បវុច្ចតិ ។ 

មាតិកា 

     [២]   សមុេទ្ទសា វbភាគា ច    សមុដា}%នា កលាបេតា 

           បវត្តិក្កមេតា េចតិ       បY្ចធា តត្ថ សង្គេហា ។ 

១.រូបសមុេទ្ទេសា 

     [៣]  ចតាD%រb  មហាភូតានិ ចតុន្នY្ច មហាភូតានំ ឧបា-

ទាយរូបន្តិ  ទុវbធេម%_តំ  រូបំ  ឯកាទសវbេធន  សង្គហំ  គច្ឆតិ ។ 
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មហាភូតរូបំ 

     [៤]    កថំ ? បថវ�ធាតុ អាេបាធាតុ េតេជាធាតុ វាេយាធាតុ 

ភូតរូបំ នាម  ។ 

បសាទរូបំ 

     [៥]    ចក្ខ( េសាតំ ឃានំ ជិវាt% កាេយា បសាទរូបំ នាម ។ 

េគាចររូបំ 

   [៦]  រូបំ សេទា�%  គេនា�% រេសា  អាេបាធាតុវbវជ្ជិតំ  

ភូតត្តយសងាa%តំ  េផាដ្ឋព្វំ េគាចររូបំ នាម ។ 

ភាវរូបំ 

     [៧]    ឥត្ថត្តំ  បុរbសត្តំ  ភាវរូបំ  នាម  ។ 
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ហទយវត្ថE  

     [៨]    ហទយវត្ថ(  ហទយរូបំ  នាម ។ 

ជីវ8តរូបំ 

     [៩]     ជីវbតិ�ន្ទយំិ  ជីវbតរូបំ  នាម  ។ 

អាហាររូបំ 

     [១០]  កពឡីកាេរា  អាហាេរា  អាហាររូបំ  នាម ។  

     [១១] ឥតិ ច អដា}%រសវbធេម%_តំ រូបំ សភាវរូបំ សលក្ខ-

ណរូបំ  និប្ផន្នរូបំ  រូបរូបំ  សម្មសនរូបន្តិ  ច  សង្គហំ  គច្ឆតិ ។ 

បរ8េច្ឆទរូបំ 

     [១២]   អាកាសធាតុ  បរbេច្ឆទរូបំ  នាម ។ 
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វ8opត្តរូិបំ 

     [១៣]    កាយវbY~ត្តិ  វចីវbY~ត្តិ    វbY~ត្តិរូបំ  នាម  ។ 

វ8ការរូបំ 

     [១៤]  រូបស%: លហុតា មុទុតា កម្មY~តា វbY~ត្តិទ្វយំ 

វbការរូបំ នាម ។ 

លក្ខណរូបំ 

     [១៥]  រូបស%:  ឧបចេយា  សន្តតិ  ជរតា អនិច្ចតា 

លក្ខណរូបំ នាម ។ 
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     [១៦]  ជាតិរូបេមវ បេនត្ថ ឧបចយសន្តតិនាេមន  បវុច្ចតីតិ 

ឯកាទសវbធេម%_តំ រូបំ អដ្ឋវ�សតិវbធំ េហាតិ សរូបវេសន ។ 

សង្គហគាថា 

     [១៧]  កថំ ? 

  ភូតប%_សាទវbសយា    ភាេវា ហទយមិច្ចបិ 

             ជីវbតាហាររូេបហិ      អដា}%រសវbធំ តថា ។ 

សង្គហគាថា 

បរbេច្ឆេទា ច វbY~ត្តិ       វbកាេរា លក្ខណន្ត ិច 

           អនិប្ផនា¥% ទស  េចតិ    អដ្ឋវ�សតិវbធំ ភេវ  ។  

អយេមត្ថ រូបសមុេទ្ទេសា ។ 
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២.រូបវ8ភាេគា 

     [១៨]  សព្វY្ច បេនតំ រូបំ អេហតុកំ សប%_ច្ចយំ សាសវV 

សង្ខតំ េលាកិយំ  កាមាវចរV អនារម្មណំ អប%_ហាតព្វេមវាតិ 

ឯកវbធម%_ិ   អជ%�ត្តិកពាហិរាទិវេសន   ពហុធា   េភទំ  គច្ឆតិ ។ 

អជ6�ត្តិករូបំ និងពាហិររូបំ 

     [១៩]  កថំ ? បសាទសងាa%តំ បY្ចវbធម%_ិ អជ%�ត្តិករូបំ   

នាម   ឥតរV   ពាហិររូបំ ។ 

វត្ថEរូបំ និងអវត្ថEរូបំ 

     [២០]    បសាទហទយសងាa%តំ   ឆព្វិធម%_ិ   វត្ថ(រូបំ   នាម  

ឥតរV  អវត្ថ(រូបំ  ។ 
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ទាu6ររូបំ និងអទាu6ររូបំ 

     [២១]   បសាទវbY~ត្តិសងាa%តំ  សត្តវbធម%_ិ  ទាO%ររូបំ  នាម  

ឥតរV   អទាO%ររូបំ  ។ 

ឥ�ន្ទយិរូបំ និងអនិ�ន្ទយិរូបំ 

     [២២]  បសាទភាវជីវbតសងាa%តំ  អដ្ឋវbធម%_ិ   ឥ�ន្ទិយរូបំ  

នាម   ឥតរV   អនិ�ន្ទយិរូបំ ។ 

ឱឡារ8ករូបំ និង សុខុមរូបំ 

     [២៣] បសាទវbសយសងាa%តំ ទាO%ទសវbធម%_ិ ឱឡារbករូបំ 

សន្តិេករូបំ    សប%_ដិឃរូបY្ច     ឥតរV    សុខុមរូបំ      ទូេររូបំ 

អប%_ដិឃរូបY្ច   ។ 
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ឧបាទិន្នរូបំ និងអនុបាទិន្នរូបំ 

     [២៤]    កម្មជំ  ឧបាទិន្នរូបំ   ឥតរV  អនុបាទិន្នរូបំ  ។ 

សនិទស6Jនរូប និងអនិទស6Jនរូប 

     [២៥]    រូបាយតនំ សនិទស%:នរូបំ  ឥតរV អនិទស%:នរូបំ ។ 

េគាចរគា�6ហិករូបំ និងអេគាចរគា�6ហិករូបំ 

     [២៦] ចកាa%ទិទ្វយំ អសម%_ត្តវេសន ឃានាទិត្តយំ 

សម%_ត្តវេសនាតិ បY្ចវbធម%_ិ េគាចរគា¢%ហិករូបំ ឥតរV 

អេគាចរគា¢%ហិករូបំ  ។ 
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វ8និេពា�6គរូបំ និងអវ8និេពា�6គរូបំ 

     [២៧]  វេណា±% គេនា�% រេសា ឱជា ភូតចតុក្កេY្ចតិ  

អដ្ឋវbធម%_ិ   អវbនិេព̈ា%គរូបំ   ឥតរV   វbនិេព̈ា%គរូបំ  ។ 

សង្គហគាថា 

     [២៨]  ឥេច្ចវមដ្ឋវ�សតិ-       វbធម%_ិ ច វbចក្ខណា 

   អជ%�ត្តិកាទិេភេទន    វbភជន្តិ យថារហំ ។  

     អយេមត្ថ      រូបវbភាេគា  ។ 
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៣.រូបសមុដាa6ននេយា 

រូបសមុដាa6នានិ 

     [២៩]  កម្មំ ចិត្តំ ឧតុ អាហាេរា េចតិ ចតាD%រb រូប-

សមុដា}%នានិ នាម ។ 

កម្មសមុដាa6នរូបំ 

     [៣០]  តត្ថ កាមាវចរV រូបាវចរេY្ចតិ បY្ចវ�សតិវbធម%_ិ   

កុសលាកុសលកម្មមភិសង្ខតំ អជ%�ត្តិកសនាD%េន កម្មសមុដា}%នរូបំ 

បដិសន្ធិមុបាទាយ  ខេណ  ខេណ  សមុដា}%េបតិ  ។  
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ចិត្តសមុដាa6នរូបំ 

     [៣១]   អរូបវbបាកទ្វិបY្ចវbpq%ណវជ្ជិតំ  បY្ចសត្តតិវbធម%_ិ 

ចិត្តំ ចិត្តសមុដា}%នរូបំ បឋមភវង្គមុបាទាយ ជាយន្តេមវ 

សមុដា}%េបតិ ។ 

     [៣២]    តត្ថ  អប%_នាជវនំ  ឥរbយាបថម%_ិ  សនា¥%េមតិ  ។ 

     [៣៣] េវាដ្ឋព្វនកាមាវចរជវនាភិpq% បន វbY~ត្តិម%_ិ 

សមុដា}%េបន្តិ ។ 

     [៣៤]  េសាមនស%:ជវនានិ  បេនត្ថ េតរស ហសនម%_ិ 

ជេនន្តិ ។ 
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ឧតុសមុដាa6នរូបំ 

     [៣៥] សីតុេណា©%តុសមpq%តា េតេជាធាតុ ឋិតិប%_តាD%វ 

ឧតុសមុដា}%នរូបំ អជ%�ត្តY្ច  ពហិទា�% ច យថារហំ សមុដា}%េបតិ ។ 

អាហារសមុដាa6នរូបំ 

     [៣៦] ឱជាសងាa%េតា អាហាេរា អាហារសមុដា}%នរូបំ 

អេជ%�ហរណកាេល  ឋានប%_េតាD%វ  សមុដា}%េបតិ ។ 

     [៣៧]    តត្ថ  ហទយឥ�ន្ទិយរូបានិ  កម្មជាេនវ  ។ 

     [៣៨]    វbY~ត្តិទ្វយំ  ចិត្តជេមវ  ។ 

     [៣៩]    សេទា�%  ចិេតាD%តុេជា  ។ 
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     [៤០]    លហុតាទិត្តយំ  ឧតុចិតាD%ហាេរហិ  សេម̈ា%តិ ។ 

     [៤១]  អវbនិេព̈ា%គរូបានិ េចវ អាកាសធាតុ ច  ចតូហិ 

សម្ភ§តានិ  ។ 

     [៤២]    លក្ខណរូបានិ  ន  កុេតាចិ  ជាយន្តិ ។ 

សង្គហគាថា 

     [៤៣]   អដា}%រស បន្នរស       េតរស  ទាO%ទសាតិ ច 

           កម្មចិេតាD%តុកាហារ-    ជានិ េហាន្តិ យថាក្កមំ ។ 

សង្គហគាថា 

      [៤៤]  ជាយមានាទិរូបានំ      សភាវតាD% ហិ េកវលំ 

        លក្ខណានិ ន ជាយន្តិ   េកហិចីតិ បកាសិតំ ។  

         អយេមត្ថ    រូបសមុដា}%ននេយា ។ 
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៤.កលាបេយាជនា 

     [៤៥]  ឯកុប%{ទា  ឯកនិេរាធា  ឯកនិស%:យា  សហវុត្តិេនា 

ឯកវ�សតិ  រូបកលាបា  នាម  ។ 

កម្មសមុដាa6នកលាបា 

     [៤៦]  តត្ថ  ជីវbតំ  អវbនិេព̈ា%គរូបY្ច  ចក្ខ(នា សហ 

ចក្ខ(ទសកន្តិ បវុច្ចតិ ។ តថា េសាតាទីហិ សទ្ធឹ េសាតទសកំ 

ឃានទសកំ ជិវាt%ទសកំ កាយទសកំ ឥត្ថិភាវទសកំ បុម̈ា%វទសកំ 

វត្ថ(ទសកេY្ចតិ យថាក្កមំ េយាេជតព្វំ ។ អវbនិេព̈ា%គរូបេមវ 

ជីវbេតន   សហ    ជីវbតនវកន្តិ    បវុច្ចតិ   ។   ឥេម  នវ   កម្ម- 

សមុដា}%នកលាបា ។ 
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ចិត្តសមុដាa6នកលាបា 

     [៤៧]   អវbនិេព̈ា%គរូបំ  បន សុទ្ធដ្ឋកំ តេទវ កាយវbY~ត្តិយា 

សហ កាយវbY~ត្តិនវកំ  វចីវbY~ត្តិសេទ្ទហិ សហ វចីវbY~ត្តិទសកំ 

លហុតាទីហិ សទ្ធឹ លហុតាេទកាទសកំ កាយវbY~ត្តិលហុតា-

ទិទាO%ទសកំ វចីវbY~ត្តិសទ្ទលហុតាទិេតរសកេY្ចតិ ឆ ចិត្ត-

សមុដា}%នកលាបា ។  

ឧតុសមុដាa6នកលាបា 

     [៤៨]  សុទ្ធដ្ឋកំ  សទ្ទនវកំ លហុតាេទកាទសកំ សទ្ទ-

លហុតាទិទាO%ទសកេY្ចតិ  ចតាD%េរា  ឧតុសមុដា}%នកលាបា ។  
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អាហារសមុដាa6នកលាបា 

     [៤៩] សុទ្ធដ្ឋកំ លហុតាេទកាទសកេY្ចតិ េទ្វ អាហារ-

សមុដា}%នកលាបា ។ 

     [៥០]  តត្ថ  សុទ្ធដ្ឋកំ  សទ្ទនវកេY្ចតិ  េទ្វ   ឧតុសមុដា}%ន-

កលាបា ពហិទា�%បិ លព្ភន្តិ អវេសសា បន សេព្វបិ 

អជ%�ត្តិកេមវាតិ  ។ 

សង្គហគាថា 

     [៥១]  កម្មចិេតាD%តុកាហារ-   សមុដា}%នា យថាក្កមំ 

   នវ ឆ ចតុេរា េទ្វតិ   កលាបា ឯកវ�សតិ  ។ 
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សង្គហគាថា 

          កលាបានំ  បរbេច្ឆទ-   លក្ខណតាD%  វbចក្ខណា 

  ន កលាបង្គមិចា�%ហុ    អាកាសំ លក្ខណានិ ច ។  

      អយេមត្ថ    កលាបេយាជនា ។ 

៥.រូបបវត្តកិ្កេមា 

     [៥២]   សពាO%និបិ បេនតានិ រូបានិ កាមេលាេក យថារហំ 

អនូនានិ  បវត្តិយំ  ឧបលព្ភន្តិ  ។ 

     [៥៣] បដិសន្ធិយំ បន សំេសទជានេY្ចវ ឱបបាតិកានY្ច 

ចក្ខ(េសាតឃានជិវាt%កាយភាវវត្ថ(ទសកសងាa%តានិ សត្ត ទសកានិ 
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បាតុភវន្តិ ឧក្កដ្ឋវេសន ឱមកវេសន បន ចក្ខ(េសាត-

ឃានភាវទសកានិ កទាចិបិ ន លព្ភន្តិ តសា$% េតសំ វេសន 

កលាបហានិ  េវទិតពាO%  ។ 

     [៥៤] គព្ភេសយ%¦កសតាD%នំ បន កាយភាវវត្ថ(ទសក-

សងាa%តានិ តីណិ ទសកានិ បាតុភវន្តិ  តតាE%បិ ភាវទសកំ  

កទាចិ ន លព្ភតិ  តេតា  បរV  បវត្តិកាេល កេមន ចក្ខ(ទស-

កាទីនិ  ច  បាតុភវន្តិ  ។ 

ចតុសមុដាa6នរូបកលាបា 

      [៥៥]    ឥេច្ចវV     បដិសន្ធិមុបាទាយ     កម្មសមុដា}%នា 
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ទុតិយចិត្តមុបាទាយ ចិត្តសមុដា}%នា ឋិតិកាលមុបាទាយ 

ឧតុសមុដា}%នា ឱជាផរណមុបាទាយ អាហារសមុដា}%នា េចតិ 

ចតុសមុដា}%នរូបកលាបសន្តតិ កាមេលាេក ទីបជាលាវbយ 

នទីេសាេតា វbយ  ច  យាវតាយុកមេពាO%ច្ឆិនា¥%  បវត្តតិ  ។ 

និរុជ6�នក្កេមា 

     [៥៦]  មរណកាេល  បន  ចុតិចិេតាD%បរbសត្តរសមចិត្តស%:  

ឋិតិកាលមុបាទាយ កម្មជរូបានិ ន ឧប%_ជ្ជន្តិ  បុេរតរមុប%_នា¥%និ  

ច កម្មជរូបានិ ចុតិចិត្តសមកាលេមវ បវត្តិតាO% និរុជ%�ន្តិ  តេតា  

បរV   ចិត្តជាហារជរូបY្ច  េវាច្ឆិជ្ជតិ    តេតា   បរV ឧតុសមុដា}%ន- 
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រូបបរម%_រា យាវ មតកេឡវរសងាa%តា បវត្តន្តិ  ។ 

សង្គហគាថា 

     [៥៧]  ឥេច្ចវV  មតសតាD%នំ     បុនេទវ ភវន្តេរ 

   បដិសន្ធិមុបាទាយ     តថា រូបំ បវត្តតិ ។ 

     [៥៨]  រូបេលាេក  បន  ឃានជិវាt%កាយភាវទសកានិ   ច 

អាហារជកលាបានិ ច ន លព្ភន្តិ តសា$% េតសំ បដិសន្ធិកាេល 

ចក្ខ(េសាតវត្ថ(វេសន តីណិ ទសកានិ ជីវbតនវកេY្ចតិ      

ចតាD%េរា  កម្មសមុដា}%នកលាបា   បវត្តិយំ  ចិេតាD%តុសមុដា}%នា   

ច   លព្ភន្តិ  ។ 



134               

     [៥៩]  អសY~សតាD%នំ  បន  ចក្ខ(េសាតវត្ថ(សទា�%បិ ន  

លព្ភន្តិ  តថា សពាO%និបិ ចិត្តជរូបានិ  តសា$%  េតសំ  

បដិសន្ធិកាេល  ជីវbតនវកេមវ  បវត្តិយY្ច  សទ្ទវជ្ជិតំ ឧតុ-

សមុដា}%នរូបំ អតិរbច្ឆតិ  ។ 

     [៦០]   ឥេច្ចវV  កាមរូបាសY~ីសងាa%េតសុ តីសុ ឋាេនសុ 

បដិសន្ធិបវត្តិវេសន  ទុវbធា  រូបប%_វត្តិ  េវទិតពាO%  ។ 

សង្គហគាថា 

     [៦១]   អដ្ឋវ�សតិ  កាេមសុ    េហាន្តិ េតវ�ស រូបិសុ 

              សត្តរេសវ សY~ីនំ      អរូេប នត្ថិ កិY្ចិបិ  ។ 
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សង្គហគាថា 

          សេទា�% វbកាេរា ជរតា    មរណេp�%បបត្តិយំ 

         ន លព្ភន្តិ បវេត្ត តុ        ន កិY្ចិបិ ន លព្ភតិ ។  

     អយេមត្ថ     រូបបវត្តិក្កេមា ។ 

និពាu6នេភេទា 

     [៦២] និពាO%នំ បន េលាកុត្តរសងាa%តំ ចតុមគ្គញាេណន  

សច្ឆិកាតព្វំ មគ្គផលានមារម្មណភូតំ វានសងាa%តាយ តណា©%យ 

និក្ខន្តតាD% និពាO%នន្តិ បវុច្ចតិ ។ 



136               

     [៦៣] តេទតំ សភាវេតា ឯកវbធម%_ិ សឧបាទិេសស-

និពាO%នធាតុ អនុបាទិេសសនិពាO%នធាតុ េចតិ ទុវbធំ េហាតិ 

ការណបរbយាេយន ។ 

     [៦៤]  តថា សុY~តំ អនិមិត្តំ អប%_ណិហិតេY្ចតិ តិវbធំ 

េហាតិ អាការេភេទន  ។ 

គាថា 

     [៦៥]   បទមច្ច(តមច្ចន្តំ        អសង្ខតមនុត្តរV 

         និពាO%នមិតិ  ភាសន្តិ    វានមុតាD% មេហសេយា ។ 
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គាថា 

             ឥតិ ចិត្តំ េចតសិកំ      រូបំ និពាO%នមិច្ចបិ 

            បរមត្ថំ បកាេសន្តិ       ចតុធាវ តថាគតា ។ 

ឥតិ អភិធម្មត្ថសង្គេហ 

      រូបសង្គហវbភាេគា នាម ឆេដា}% បរbេច្ឆេទា ។ 
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៧.សមុច្ចយបរ8េច្ឆេទា 

     [១]   ទាO%សត្តតិវbធា វុតាD%          វត្ថ(ធមា$% សលក្ខណា 

     េតសំ ទានិ យថាេយាគំ   បវកាa%មិ សមុច្ចយំ ។ 

សមុច្ចយសង្គេហា 

     [២]    អកុសលសង្គេហា  មិស%:កសង្គេហា  េពាធិបក្ខិយ-

សង្គេហា សព្វសង្គេហា េចតិ សមុច្ចយសង្គេហា ចតុព្វិេធា 

េវទិតេពាO% ។ 

១.អកុសលសង្គេហា 

     [៣]   កថំ ?  អកុសលសង្គេហ  តាវ  ចតាD%េរា  អាសវា 

កាមាសេវា  ភវាសេវា  ទិដា}%សេវា  អវbជា�%សេវា  ។ 
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ឱឃា 

     [៤]   ចតាD%េរា  ឱឃា  កាេមាេឃា   ភេវាេឃា   ទិេដា}%េឃា  

អវbេជា�%េឃា  ។ 

េយាគា 

     [៥] ចតាD%េរា េយាគា កាមេយាេគា ភវេយាេគា 

ទិដ្ឋិេយាេគា  អវbជា�%េយាេគា ។ 

គនាg6 

     [៦]  ចតាD%េរា គនាE% អភិជ%�កាយគេនាE%  ព%¡បាេទា 

កាយគេនាE%   សីលព្វតបរាមាេសា   កាយគេនាE%      ឥទំសចា�%- 
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ភិនិេវេសា   កាយគេនាE%  ។ 

ឧបាទានា 

     [៧] ចតាD%េរា ឧបាទានា កាមុបាទានំ ទិដ្ឋ(បាទានំ 

សីលព្វតុបាទានំ   អត្តវាទុបាទានំ  ។ 

នីវរណានិ 

     [៨]  ឆ  នីវរណានិ  កាមច្ឆន្ទនីវរណំ  ព%¡បាទនីវរណំ  

ថិនមិទ្ធនីវរណំ ឧទ្ធច្ចកុក្ក(ច្ចនីវរណំ វbចិកិចាk%នីវរណំ        

អវbជា�%នីវរណំ  ។ 
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អនុសយា 

     [៩]  សត្ត អនុសយា កាមរាគានុេយា ភវរាគានុសេយា 

បដិឃានុសេយា មានានុសេយា ទិដា}%នុសេយា វbចិកិ-

ចាk%នុសេយា  អវbជា�%នុសេយា  ។ 

សុត្តន្តសំេយាជនានិ 

     [១០] ទស សំេយាជនានិ កាមរាគសំេយាជនំ រូប-

រាគសំេយាជនំ អរូបរាគសំេយាជនំ បដិឃសំេយាជនំ មាន-

សំេយាជនំ ទិដ្ឋិសំេយាជនំ សីលព្វតបរាមាសសំេយាជនំ វbចិ-

កិចាk%សំេយាជនំ ឧទ្ធច្ចសំេយាជនំ អវbជា�%សំេយាជនំ សុត្តេន្ត ។  
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អភិធម្មសំេយាជនានិ 

     [១១]   អបរានិបិ ទស សំេយាជនានិ កាមរាគសំេយាជនំ 

ភវរាគសំេយាជនំ បដិឃសំេយាជនំ មានសំេយាជនំ       

ទិដ្ឋិសំេយាជនំ សីលព្វតបរាមាសសំេយាជនំ វbចិកិចាk%-

សំេយាជនំ ឥស%�សំេយាជនំ មច្ឆរbយសំេយាជនំ 

អវbជា�%សំេយាជនំ    អភិធេម្ម   ។ 

កិេលសា 

     [១២]   ទស  កិេលសា  េលាេភា  េទាេសា  េមាេហា   

មាេនា  ទិដ្ឋិ   វbចិកិចាk%   ថិនំ   ឧទ្ធច្ចំ   អហិរbកំ   អេនាត្តប%_ំ  ។ 
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សភាវធេមាc6 

     [១៣]  អាសវាទីសុ បេនត្ថ កាមភវនាេមន តព្វត្ថ(កា  

តណា©% អធិេប%_តា សីលព្វតបរាមាេសា ឥទំសចា�%ភិនិេវេសា 

អត្តវាទុបាេទា  ច  តថាបវត្តំ  ទិដ្ឋិគតេមវ  បវុច្ចតិ  ។  

សង្គហគាថា 

     [១៤]  អាសេវាឃា ច េយាគា ច   តេយា គនាE% ច វត្ថ(េតា 

             ឧបាទានា ទុេវ វុតាD%          អដ្ឋ នីវរណា សិយំុ ។ 

             ឆេឡវានុសយា េហាន្តិ      នវ  សំេយាជនា  មតា 

            កិេលសា ទស វុេតាD%យំ      នវធា   បាបសង្គេហា ។ 
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២.មិស6Jកសង្គេហា  

េហតូ 

     [១៥] មិស%:កសង្គេហ ឆ េហតូ េលាេភា េទាេសា  

េមាេហា  អេលាេភា  អេទាេសា  អេមាេហា  ។ 

ឈានងា�6និ 

     [១៦]  សត្ត ឈានងា¢%និ វbតេកា�% វbចាេរា បីតិ ឯកគ្គតា 

េសាមនស%:ំ  េទាមនស%:ំ  ឧេបកាa%  ។ 

មគ្គងា�6និ 

     [១៧]   ទាO%ទស    មគ្គងា¢%និ    សមា$%ទិដ្ឋិ    សមា$%សង្កេប%{ 
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 សមា$%វាចា សមា$%កម្មេនាD% សមា$%អាជីេវា សមា$%វាយាេមា 

សមា$%សតិ  សមា$%សមាធិ  មិចាk%ទិដ្ឋិ  មិចាk%សង្កេប%{  

មិចាk%វាយាេមា   មិចាk%សមាធិ   ។ 

ពាវYសតិ�ន្ទយិានិ 

     [១៨]  ពាវ�សតិ�ន្ទយិានិ  ចក្ខ(�ន្ទយំិ  េសាតិ�ន្ទិយំ 

ឃានិ�ន្ទិយំ ជិវ²b�ន្ទយំិ កាយិ�ន្ទិយំ ឥត្ថិ�ន្ទយំិ បុរbសិ�ន្ទិយំ 

ជីវbតិ�ន្ទយំិ មនិ�ន្ទិយំ សុខិ�ន្ទិយំ ទុក្ខិ�ន្ទយំិ េសាមនស%:ិ�ន្ទយំិ 

េទាមនស%:ិ�ន្ទយំិ ឧេបក្ខិ�ន្ទិយំ សទ្ធិ�ន្ទិយំ វ�រbយិ�ន្ទិយំ   

សតិ�ន្ទយំិ សមាធិ�ន្ទយំិ បY~ិ�ន្ទយំិ អនpq%តY~ស%�មីតិ�ន្ទយំិ 

អY~ិ�ន្ទយំ   អpq%តាវb�ន្ទយំិ   ។ 
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ពលានិ 

     [១៩] នវ ពលានិ សទា�%ពលំ វ�រbយពលំ សតិពលំ 

សមាធិពលំ បpq%ពលំ ហិរbពលំ ឱត្តប%_ពលំ អហិរbកពលំ 

អេនាត្តប%_ពលំ   ។ 

អធិបតី 

     [២០]  ចតាD%េរា  អធិបតី  ឆនា�%ធិបតិ  វ�រbយាធិបតិ  

ចិតាD%ធិបតិ   វ�មំសាធិបតិ ។ 

អាហារា 

     [២១]     ចតាD%េរា   អាហារា   កពឡីកាេរា   អាហាេរា 

ផេស%�  ទុតិេយា  មេនាសេY្ចតនា  តតិយា  វbpq%ណំ ចតុត្ថំ ។ 
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    សភាវធេមាc6 

     [២២] ឥ�ន្ទិេយសុ បេនត្ថ េសាតាបត្តិមគ្គញាណំ 

អនpq%តY~ស%�មីតិ�ន្ទិយំ  ។  

     [២៣]     អរហត្តផលញាណំ   អpq%តាវb�ន្ទិយំ  ។ 

     [២៤]     មេជ%�  ឆ  ញាណានិ  អY~ិ�ន្ទយិានីតិ  បវុច្ចន្តិ ។ 

     [២៥]    ជីវbតិ�ន្ទិយY្ច  រូបារូបវេសន  ទុវbធំ  េហាតិ  ។ 

     [២៦]   បY្ចវbpq%េណសុ  ឈានងា¢%និ  អវ�រbេយសុ ពលានិ  

អេហតុេកសុ  មគ្គងា¢%និ  ន  លព្ភន្តិ  ។ 
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     [២៧]  តថា  វbចិកិចាk%ចិេត្ត  ឯកគ្គតា  មគ្គិ�ន្ទយិពលភាវV    

ន  គច្ឆតិ  ។ 

     [២៨]   ទ្វិេហតុកតិេហតុកជវេនេស្វវ  យថាសម្ភវV អធិបតិ 

ឯេកាវ  លព្ភតីតិ  ។ 

សង្គហគាថា 

     [២៩]   ឆ េហតូ បY្ច ឈានងា¢%    មគ្គងា¢% នវ វត្ថ(េតា  

               េសាឡសិ�ន្ទយិធមា$% ច    ពលធមា$% នេវរbតា ។ 

សង្គហគាថា 

           ចតាD%េរាធិបតិ វុតាD%          តថាហារាតិ សត្តធា 

        កុសលាទិសមាកិេណា±%    វុេតាD% មិស%:កសង្គេហា ។ 
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៣.េពាធិបក្ខិយសង្គេហា 

សតិបដាa6នា 

     [៣០]  េពាធិបក្ខិយសង្គេហ  ចតាD%េរា  សតិបដា}%នា 

កាយានុបស%:នាសតិបដា}%នំ  េវទនានុបស%:នាសតិបដា}%នំ  

ចិតាD%នុបស%:នាសតិបដា}%នំ     ធមា$%នុបស%:នាសតិបដា}%នំ  ។ 

សម្មប6mធានា 

     [៣១] ចតាD%េរា សម្មប%_ធានា ឧប%_នា¥%នំ បាបកានំ 

បហានាយ វាយាេមា អនុប%_នា¥%នំ បាបកានំ អនុប%{ទាយ 



150               

វាយាេមា អនុប%_នា¥%នំ កុសលានំ ឧប%{ទាយ វាយាេមា 

ឧប%_នា¥%នំ  កុសលានំ   ភិេយ%¡ភាវាយ  វាយាេមា  ។ 

ឥទ្ធបិាទា 

     [៣២]  ចតាD%េរា ឥទ្ធិបាទា ឆន្ទិទ្ធិបាេទា វ�រbយិទ្ធិបាេទា 

ចិត្តិទ្ធិបាេទា  វ�មំសិទ្ធិបាេទា  ។ 

 បo្ចិ�ន្ទយិានិ 

      [៣៣] បY្ចិ�ន្ទិយានិ សទ្ធិ�ន្ទយំិ វ�រbយិ�ន្ទយំិ សតិ�ន្ទិយំ 

សមាធិ�ន្ទិយំ   បY~ិ�ន្ទិយំ   ។                             
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ពលានិ 

     [៣៤]   បY្ច  ពលានិ  សទា�%ពលំ  វ�រbយពលំ  សតិពលំ  

សមាធិពលំ បpq%ពលំ  ។                            

េពាជ6�ងា�6 

     [៣៥]  សត្ត េពាជ%�ងា¢% សតិសេមា³%ជ%�េងា¢%  ធម្មវbចយ-

សេមា³%ជ%�េងា¢%  វ�រbយសេមា³%ជ%�េងា¢% បីតិសេមា³%ជ%�េងា¢%  បស%:ទ្ធិ-

សេមា³%ជ%�េងា¢% សមាធិសេមា³%ជ%�េងា¢%  ឧេបកាa%សេមា³%ជ%�េងា¢% ។ 

 មគ្គងា�6និ 

     [៣៦]  អដ្ឋ មគ្គងា¢%និ សមា$%ទិដ្ឋិ សមា$%សង្កេប%{ សមា$%វាចា 
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សមា$%កម្មេនាD% សមា$%អាជីេវា សមា$%វាយាេមា សមា$%សតិ 

សមា$%សមាធិ ។ 

សភាវធេមាc6 

     [៣៧]    ឯត្ថ   បន  ចតាD%េរា  សតិបដា}%នាតិ   សមា$%សតិ  

ឯកាវ   បវុច្ចតិ  ។ 

     [៣៨]    តថា ចតាD%េរា សម្មប%_ធានាតិ ច សមា$%វាយាេមា ។ 

សង្គហគាថា 

     [៣៩]   ឆេនា�% ចិត្តមុេបកាa% ច     សទា�%បស%:ទ្ធិបីតិេយា 

          សមា$%ទិដ្ឋិ ច សង្កេប%{    វាយាេមា វbរតិត្តយំ ។ 
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            សមា$%សតិ សមាធីតិ      ចុទ្ទេសេត សភាវេតា 

         សត្តតឹសប%_េភេទន       សត្តធា តត្ថ សង្គេហា ។ 

គាថា 

     [៤០]       សង្កប%_បស%:ទ្ធិ   ច  បីតុេបកាa%  

                   ឆេនា�%  ច   ចិត្តំ   វbរតិត្តយY្ច       

                   នេវកឋានា   វbរbយំ   នវដ្ឋ   

                   សតី សមាធី  ចតុ បY្ច បpq% 

                   សទា�% ទុឋានុត្តមសត្តតឹស-       

                   ធមា$%នេមេសា បវេរា វbភាេគា ។ 
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គាថា 

     [៤១]  សេព្វ េលាកុត្តេរ េហាន្តិ     ន វា សង្កប%_បីតិេយា  

      េលាកិេយបិ យថាេយាគំ    ឆព្វិសុទ្ធិបវត្តិយំ ។ 

៤.សព្វសង្គេហា 

 បo្ចក្ខនា56 

     [៤២]   សព្វសង្គេហ  បY្ចក្ខនា�%  រូបក្ខេនា�%  េវទនាក្ខេនា�%  

សpq%ក្ខេនា�%   សងាa%រក្ខេនា�%   វbpq%ណក្ខេនា�%  ។ 

បo្ចEបាទានក្ខនា56 

     [៤៣] បY្ច(បាទានក្ខនា�%   រូបុបាទានក្ខេនា�%    េវទនុបាទា- 
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នក្ខេនា�%  សY~(បាទានក្ខេនា�%  សងាa%រុបាទានក្ខេនា�%  វbpq%-

ណ2បាទានក្ខេនា�%  ។  

ទាu6ទសាយតនានិ 

     [៤៤]  ទាO%ទសាយតនានិ  ចកាa%យតនំ  េសាតាយតនំ  

ឃានាយតនំ  ជិវាt%យតនំ កាយាយតនំ  មនាយតនំ   

រូបាយតនំ  សទា�%យតនំ  គនា�%យតនំ  រសាយតនំ  

េផាដ្ឋពាO%យតនំ    ធមា$%យតនំ  ។  

ធាតុេយា 

      [៤៥]   អដា}%រស    ធាតុេយា    ចក្ខ(ធាតុ     េសាតធាតុ  
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 ឃានធាតុ ជិវាt%ធាតុ កាយធាតុ រូបធាតុ សទ្ទធាតុ       

គន្ធធាតុ រសធាតុ េផាដ្ឋព្វធាតុ ចក្ខ(វbpq%ណធាតុ 

េសាតវbpq%ណធាតុ ឃានវbpq%ណធាតុ ជិវាt%វbpq%ណធាតុ 

កាយវbpq%ណធាតុ  មេនាធាតុ  ធម្មធាតុ   មេនាវbpq%ណធាតុ ។ 

អរ8យសចាx6និ 

     [៤៦] ចតាD%រb អរbយសចា�%និ ទុក្ខំ អរbយសច្ចំ    

ទុក្ខសមុទេយា អរbយសច្ចំ ទុក្ខនិេរាេធា អរbយសច្ចំ 

ទុក្ខនិេរាធគាមិនីបដិបទា   អរbយសច្ចំ   ។ 
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      [៤៧] ឯត្ថ បន េចតសិក-សុខុម-រូប-និពាO%នវេសន      

ឯកូនសត្តតិ  ធមា$%  ធមា$%យតនធម្មធាតូតិ  សង្ខំ  គច្ឆន្តិ  ។ 

     [៤៨]   មនាយតនេមវ សត្តវbpq%ណធាតុវេសន ភិជ្ជតិ ។ 

គាថា 

     [៤៩]    រូបY្ច េវទនា សpq%    េសស េចតសិកា	 តថា 

               វbpq%ណមិតិ បេY្ចេត    បY្ចក្ខនា�%តិ ភាសិតា ។ 

គាថា 

     [៥០]  បY្ច(បាទានក្ខនា�%តិ      តថា េតភូមកា មតា 

              េភទាភាេវន និពាO%នំ    ខន្ធសង្គហនិស%:ដំ ។ 
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គាថា 

     [៥១]  ទាO%រារម្មណេភេទន     ភវនាD%យតនានិ ច 

         ទាO%រាលម្ពតទុប%_ន្ន-      បរbយាេយន ធាតុេយា ។ 

គាថា 

     [៥២]   ទុក្ខំ េតភូមកំ វដ្តំ       តណា©% សមុទេយា ភេវ  

           និេរាេធា នាម និពាO%នំ   មេគា¢% េលាកុត្តេរា មេតា ។ 

គាថា 

     [៥៣]   មគ្គយុតាD% ផលា េចវ    ចតុសច្ចវbនិស%:ដា 

          ឥតិ  បY្ចប%_េភេទន     បវុេតាD% សព្វសង្គេហា ។ 

    ឥតិ    អភិធម្មត្ថសង្គេហ 

       សមុច្ចយសង្គហវbភាេគា  នាម  សត្តេមា  បរbេច្ឆេទា ។ 
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៨.បច្ចយបរ8េច្ឆេទា 

     [១]   េយសំ សង្ខតធមា$%នំ    េយ ធមា$% បច្ចយា យថា 

            តំ វbភាគមិេហទានិ      បវកាa%មិ យថារហំ ។ 

      បច្ចយសង្គេហា 

     [២] បដិច្ចសមុប%{ទនេយា បដា}%ននេយា េចតិ 

បច្ចយសង្គេហា  ទុវbេធា   េវទិតេពាO%  ។ 

     [៣] តត្ថ តព̈ា%វភាវ�ភាវាការមេតាD%បលក្ខិេតា បដិច្ច-

សមុប%{ទនេយា បដា}%ននេយា បន អាហច្ចបច្ចយដ្ឋិតិមារព្ភ 

បវុច្ចតិ   ឧភយំ   បន   េវាមិេស%:តាO%   បបេY្ចន្តិ   អាចរbយា ។ 
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១.បដិច្ចសមុប6�ទនេយា  

     [៤]  តត្ថ  អវbជា�%បច្ចយា  សងាa%រា  សងាa%របច្ចយា វbpq%ណំ 

វbpq%ណបច្ចយា នាមរូបំ នាមរូបបច្ចយា សឡាយតនំ 

សឡាយតនបច្ចយា ផេស%� ផស%:បច្ចយា េវទនា  

េវទនាបច្ចយា  តណា©%  តណា©%បច្ចយា  ឧបាទានំ 

ឧបាទានបច្ចយា  ភេវា  ភវបច្ចយា  ជាតិ  ជាតិបច្ចយា 

ជរាមរណំ  េសាកបរbេទវទុក្ខេទាមនស%:(បាយាសា សម្ភវន្តិ ។ 

ឯវេមតស%: េកវលស%: ទុក្ខក្ខន្ធស%: សមុទេយា េហាតីតិ 

អយេមត្ថ   បដិច្ចសមុប%{ទនេយា ។ 
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     [៥]  តត្ថ តេយា អទា�% ទាO%ទសងា¢%និ វ�សតាការា តិសន្ធិ 

ចតុសេង្ខបា  តីណិ  វដាD%និ  េទ្វ  មូលានិ  ច  េវទិតពាO%និ ។  

អទា56 

     [៦]   កថំ ? អវbជា�%សង្ខរា អតីេតា អទា�%  ជាតិជរាមរណំ 

អនាគេតា អទា�%  មេជ%� អដ្ឋ បច្ច(ប%_េនា¥% អទា�%តិ  តេយា អទា�% ។ 

ទាu6ទសងា�6និ 

     [៧] អវbជា�% សងាa%រា វbpq%ណំ នាមរូបំ សឡាយតនំ  

ផេស%� េវទនា តណា©% ឧបាទានំ ភេវា ជាតិ ជរាមរណន្តិ 

ទាO%ទសងា¢%និ ។ 
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     [៨]    េសាកាទិវចនំ   បេនត្ថ   និស%:ន្ទផលនិទស%:នំ  ។ 

     [៩]  អវbជា�%សងាa%រគហេណន បេនត្ថ តណtប́ាទានភវាបិ 

គហិតា ភវន្តិ  តថា តណtប́ាទានភវគ្គហេណន ច អវbជា�%-

សងាa%រា ជាតិជរាមរណគ្គហេណន ច វbpq%ណាទិផល-

បY្ចកេមវ   គហិតន្តិ  កតាO% …… 

គាថា 

     [១០]   អតីេត េហតេវា បY្ច     ឥទានិ ផលបY្ចកំ 

          ឥទានិ េហតេវា បY្ច     អាយតឹ ផលបY្ចកន្តិ 

            វ�សតាការា តិសន្តិ        ចតុសេង្ខបា ច ភវន្តិ ។ 
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វដាQ6និ 

     [១១] អវbជា�%តណt´បាទានា ច  កិេលសវដ្តំ   កម្មភវសងាa%-

េតា ភេវកេទេសា សងាa%រា ច  កម្មវដ្តំ  ឧបបត្តិភវសងាa%េតា  

ភេវកេទេសា  អវេសសា  ច   វbបាកវដ្តន្តិ  តីណិ  វដាD%និ  ។ 

មូលានិ 

     [១២]   អវbជា�%តណា©%វេសន េទ្វ មូលានិ ច េវទិតពាO%និ ។ 

គាថា 

     [១៣]   េតសេមវ ច មូលានំ     និេរាេធន និរុជ%�តិ  ។ 

        ជរាមរណមុចាk%យ        បីឡិតានមភិណtេសា 

              អាសវានំ សមុប%{ទា    អវbជា�% ច បវត្តតិ  ។ 
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គាថា 

             វដ្តមាពន្ធមិេច្ចវV        េតភូមកមនាទិកំ  

  បដិច្ចសមុប%{េទាតិ   បដ្ឋេបសិ មហាមុនិ ។ 

២.បដាa6ននេយា 

     [១៤]   េហតុបច្ចេយា អារម្មណបច្ចេយា អធិបតិបច្ចេយា 

អនន្តរបច្ចេយា សមនន្តរបច្ចេយា សហជាតបច្ចេយា 

អY~មY~បច្ចេយា និស%:យបច្ចេយា ឧបនិស%:យបច្ចេយា 

បុេរជាតបច្ចេយា បចាk%ជាតបច្ចេយា អាេសវនបច្ចេយា 

កម្មបច្ចេយា វbបាកបច្ចេយា អាហារបច្ចេយា ឥ�ន្ទយិបច្ចេយា 
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ឈានបច្ចេយា មគ្គបច្ចេយា សម%_យុត្តបច្ចេយា វbប%_-

យុត្តបច្ចេយា អត្ថិបច្ចេយា នត្ថិបច្ចេយា វbគតបច្ចេយា 

អវbគតបច្ចេយាតិ    អយេមត្ថ    បដា}%ននេយា  ។ 

គាថា 

     [១៥]   ឆធា នាមំ តុ នាមស%:     បY្ចធា នាមរូបិនំ   ។ 

            ឯកធា បុន រូបស%:        រូបំ នាមស%: េចកធា ។ 

              បY~ត្តិនាមរូបានិ          នាមស%: ទុវbធា ទ្វយំ 

              ទ្វយស%:  នវធា េចតិ     ឆព្វិធា បច្ចយា កថំ  ។ 
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១/នាមជាបច្ច័យដល់នាម 

      [១៦]  អនន្តរនិរុទា�% ចិត្តេចតសិកា ធមា$% បដុប%_នា¥%នំ 

ចិត្តេចតសិកានំ ធមា$%នំ អនន្តរសមនន្តរនត្ថិវbគតវេសន   

បុរbមានិ ជវនានិ បច្ឆិមានំ ជវនានំ អាេសវនវេសន   

សហជាតា ចិត្តេចតសិកា ធមា$% អY~មY~ំ សម%_យុត្តវេសេនតិ 

ច   ឆធា   នាមំ   នាមស%:   បច្ចេយា   េហាតិ   ។ 

២/នាមជាបច្ចយ័ដល់នាមនិងរូប  

      [១៧]  េហតុឈានង្គមគ្គងា¢%និ សហជាតានំ នាមរូបានំ 

េហតាទិវេសន  សហជាតា េចតនា សហជាតានំ នាមរូបានំ 
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នានាក្ខណិកា េចតនា កមា$%ភិនិព្វតាD%នំ នាមរូបានំ      

កម្មវេសន  វbបាកក្ខនា�% អY~មY~ំ សហជាតានំ រូបានំ វbបាក-

វេសេនតិ   ច   បY្ចធា  នាមំ  នាមរូបានំ  បច្ចេយា  េហាតិ ។ 

 ៣/នាមជាបច្ចយ័ដល់រូប  

     [១៨]  បចាk%ជាតា ចិត្តេចតសិកា ធមា$% បុេរជាតស%:  

ឥមស%: កាយស%: បចាk%ជាតវេសេនតិ ឯកធាវ នាមំ        

រូបស%:   បច្ចេយា   េហាតិ   ។ 
   ៤/រូបជាបច្ចយ័ដល់នាម 

     [១៩]    ឆ   វត្ថ§និ    បវត្តិយំ    សត្តន្នំ     វbpq%ណធាតូនំ 
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បp�%រម្មណានិ ច បY្ចវbpq%ណវ�ថិយា បុេរជាតវេសេនតិ 

ឯកធាវ   រូបំ   នាមស%:   បច្ចេយា   េហាតិ   ។ 

៥/បopត្ត ិនាម រូបជាបច្ច័យដល់នាម 

     [២០]  អារម្មណវេសន ឧបនិស%:យវេសេនតិ ច ទុវbធា 

បY~ត្តិនាមរូបានិ នាមេស%:វ បច្ចយា េហាន្តិ ។ 

     [២១]    តត្ថ រូបាទិវេសន ឆព្វិធំ េហាតិ អារម្មណំ ។ 

     [២២] ឧបនិស%:េយា បន តិវbេធា េហាតិ អារម្មណµ-

បនិស%:េយា  អនន្តរូបនិស%:េយា  បកតូបនិស%:េយា  េចតិ  ។ 
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     [២៣]   តត្ថ អារម្មណេមវ គរុកតំ អារម្មណµបនិស%:េយា ។ 

     [២៤] អនន្តរនិរុទា�% ចិត្តេចតសិកា ធមា$% អនន្តរូបនិស%:េយា. 

     [២៥]  រាគាទេយា បន ធមា$% សទា�%ទេយា ច សុខំ       

ទុក្ខំ បុគ្គេលា េភាជនំ ឧតុេសនាសនY្ច យថារហំ      

អជ%�ត្តY្ច ពហិទា�%  ច  កុសលាទិធមា$%នំ   កម្មំ  វbបាកានន្តិ        

ច   ពហុធា   េហាតិ   បកតូបនិស%:េយា   ។ 

៦/នាម និងរូប ជាបច្ចយ័ដល់នាម និងរូប 

     [២៦]  អធិបតិ- សហជាត- អY~មY~- និស%:យ- អាហារ-

ឥ�ន្ទិយ- វbប%_យុត្ត- អត្ថិ- អវbគតវេសេនតិ    យថារហំ    នវធា 
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 នាមរូបានិ   នាមរូបានំ   បច្ចយា   ភវន្តិ  ។ 

អធិបតិបច្ចេយា 

     [២៧] តត្ថ គរុកតមារម្មណំ អារម្មណាធិបតិវេសន  

នាមានំ សហជាតាធិបតិ ចតុព្វិេធាបិ សហជាតវេសន 

សហជាតានំ  នាមរូបានន្តិ ច ទុវbេធា េហាតិ អធិបតិបច្ចេយា ។ 

សហជាតបច្ចេយា 

     [២៨]  ចិត្តេចតសិកា ធមា$% អY~មY~ំ សហជាតរូបានY្ច 

មហាភូតា    អY~មY~ំ     ឧបាទារូបានY្ច      បដិសន្ធិក្ខេណ 

វត្ថ(វbបាកា  អY~មY~ន្តិ  ច  តិវbេធា េហាតិ សហជាតបច្ចេយា ។ 
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អopមopបច្ចេយា 

     [២៩]  ចិត្តេចតសិកា ធមា$%  អY~មY~ំ  មហាភូតា  

អY~មY~ំ បដិសន្ធិក្ខេណ វត្ថ(វbបាកា អY~មY~ន្តិ ច តិវbេធា 

េហាតិ   អY~មY~បច្ចេយា   ។ 

និស6Jយបច្ចេយា 

     [៣០]   ចិត្តេចតសិកា ធមា$% អY~មY~ំ សហជាតរូបានY្ច 

មហាភូតា អY~មY~ំ ឧបាទារូបានY្ច ឆ វត្ថ§និ សត្តន្នំ 

វbpq%ណធាតូនន្តិ  ច  តិវbេធា  េហាតិ  និស%:យបច្ចេយា  ។ 
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អាហារបច្ចេយា 

     [៣១] កពឡីកាេរា  អាហាេរា  ឥមស%:  កាយស%:   

អរូបិេនា អាហារា សហជាតានំ នាមរូបានន្តិ ច ទុវbេធា   

េហាតិ  អាហារបច្ចេយា  ។ 

ឥ�ន្ទិយបច្ចេយា 

     [៣២]  បY្ច  បសាទា  បY្ចន្នំ  វbpq%ណានំ  រូបជីវbតិ�ន្ទយំិ 

ឧបាទិន្នរូបានំ អរូបិេនា ឥ�ន្ទិយា សហជាតានំ នាមរូបានន្តិ   

ច  តិវbេធា  េហាតិ  ឥ�ន្ទយិបច្ចេយា  ។ 
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វ8ប6mយុត្តបច្ចេយា 

     [៣៣]   ឱក្កន្តិក្ខេណ  វត្ថ(  វbបាកានំ   ចិត្តេចតសិកា ធមា$% 

សហជាតរូបានំ សហជាតវេសន បចាk%ជាតា ចិត្តេចតសិកា 

ធមា$% បុេរជាតស%: ឥមស%: កាយស%: បចាk%ជាតវេសន ឆ     

វត្ថ§និ បវត្តិយំ សត្តន្នំ វbpq%ណធាតូនំ បុេរជាតវេសេនតិ         

ច   តិវbេធា   េហាតិ   វbប%_យុត្តបច្ចេយា   ។ 

អត្ថ ិនិង អវ8គត បច្ចេយា 

     [៣៤]   សហជាតំ បុេរជាតំ        បចាk%ជាតY្ច សព្វថា ។ 

               កពឡីកាេរា អាហាេរា     រូបជីវbតមិច្ចយន្តិ  ។ 

      បY្ចវbេធា េហាតិ អត្ថិបច្ចេយា  អវbគតបច្ចេយា ច ។ 
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      បច្ចយសេង្ខេបា 

     [៣៥]  អារម្មណµបនិស%:យកម្មត្ថិបច្ចេយសុ ច សេព្វបិ 

បច្ចយា   សេមាធានំ   គច្ឆន្តិ   ។ 

     [៣៦] សហជាតរូបន្តិ បេនត្ថ សព្វតាE%បិ បវេត្ត 

ចិត្តសមុដា}%នានំ  បដិសន្ធិយំ  កដតាD%រូបានY្ច  វេសន         

ទុវbធំ   េហាតីតិ   េវទិតព្វំ   ។ 

និគមនគាថា 

     [៣៧]   ឥតិ េតកាលិកា ធមា$%     កាលមុតាD% ច សម្ភវា 

            អជ%�ត្តY្ច ពហិទា�% ច      សង្ខតាសង្ខតា តថា ។ 
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              បY~ត្តិនាមរូបានំ          វេសន តិវbធា ឋិតា 

        បច្ចយា នាម បដា}%េន      ចតុវ�សតិ សព្វថា ។ 

សភាវធេមាc6 

     [៣៨]  តត្ថ រូបធមា$%  រូបក្ខេនា�%វ ចិត្តេចតសិកសង្ខតា 

ចតាD%េរា អរូបិេនា ខនា�%  និពាO%នេY្ចតិ បY្ចវbធម%_ិ អរូបន្តិ        

ច   នាមន្តិ   ច   បវុច្ចតិ   ។ 

បopត្តេិភេទា 

     [៣៩]    តេតា អវេសសា បY~ត្តិ បន បpq%បិយតាD% បY~ត្តិ 

បpq%បនេតា  បY~ត្តីតិ  ច  ទុវbធា  េហាតិ  ។ 
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អត្ថបopត្តេិភេទា 

     [៤០]  កថំ ?  តំតំ  ភូតវbបរbណាមាការមុបាទាយ  តថា 

តថា បY~តាD% ភូមិបព្វតាទិកា  សម̈ា%រសន្និេវសាការមុបាទាយ  

េគហរថសកដាទិកា ខន្ធបY្ចកមុបាទាយ បុរbសបុគ្គលាទិកា 

ចនា�%វដ្តនាទិកមុបាទាយ ទិសាកាលាទិកា អសម្ផ(ដា}%ការ-

មុបាទាយ កូបគុហាទិកា តំតំ ភូតនិមិត្តំ ភាវនាវbេសសY្ច 

ឧបាទាយ កសិណនិមិតាD%ទិកា េចតិ ឯវមាទិប%_េភទា បន 

បរមត្ថេតា អវbជ្ជមានាបិ អត្ថចាk%យាកាេរន ចិត្ត(ប%{ទានមា-

រម្មណភូតា តំ តំ ឧបាទាយ ឧបនិធាយ ការណំ កតាO%       
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តថា តថា បរbកប%_ិយមានា សងាa%យតិ សមpq%យតិ   

េវាហរ�យតិ បpq%បីយតីតិ បY~ត្តីតិ បវុច្ចតិ ។ អយំ បY~ត្តិ 

បpq%បិយតាD%  បY~ត្តិ  នាម  ។ 

នាមបopត្តេិភេទា 

     [៤១]  បpq%បនេតា បY~ត្តិ បន នាមនាមកមា$%ទិ-    

នាេមន បរbទីបិតា សា វbជ្ជមានបY~ត្តិ អវbជ្ជមានបY~ត្តិ          

វbជ្ជមាេនន អវbជ្ជមានបY~ត្តិ  អវbជ្ជមាេនន វbជ្ជមានបY~ត្តិ 

វbជ្ជមាេនន វbជ្ជមានបY~ត្តិ  អវbជ្ជមាេនន អវbជ្ជមានបY~ត្តិ      

េចតិ   ឆព្វិធា   េហាតិ   ។  
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     [៤២]  តត្ថ យទា បន បរមត្ថេតា វbជ្ជមានំ រូបេវទនាទឹ 

ឯតាយ បpq%េបន្តិ តទាយំ វbជ្ជមានបY~ត្តិ ។ យទា            

បន បរមត្ថេតា អវbជ្ជមានំ ភូមិបព្វតាទឹ ឯតាយ បpq%េបន្តិ  

តទាយំ អវbជ្ជមានបY~ត្តីតិ បវុច្ចតិ ។ ឧភិន្នំ បន 

េវាមិស%:កវេសន េសសា យថាក្កមំ ឆឡភិេpq% ឥត្ថិសេទា�%  

ចក្ខ(វbpq%ណំ   រាជបុេតាD%តិ  ច  េវទិតពាO%  ។ 

និគមនគាថា  

     [៤៣]   វចីេឃាសានុសាេរន   េសាតវbpq%ណវ�ថិយា ។ 

          បវតាD%នន្តរុប%_ន្ន-        មេនាទាO%រស%: េគាចរា  ។ 
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           អតាE%  យស%�នុសាេរន     វbpq%យន្តិ តេតា បរV 

      សាយំ បY~ត្តិ វbេY~យ%¡     េលាកសេង្កតនិម្មិតា ។ 

ឥតិ  អភិធម្មត្ថសង្គេហ 

      បច្ចយសង្គហវbភាេគា  នាម  អដ្ឋេមា  បរbេច្ឆេទា  ។ 
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៩.កម្មដាa6នបរ8េច្ឆេទា 

     [១]    សមថវbបស%:នានំ      ភាវនានមិេតា បរV 

             កម្មដា}%នំ បវកាa%មិ       ទុវbធម%_ិ យថាក្កមំ ។ 

១.សមថកម្មដាa6នំ 

     [២]  តត្ថ  សមថសង្គេហ  តាវ  ទស  កសិណានិ         

ទស អសុភា ទស អនុស%:តិេយា ចតេស%� អប%_មpq%េយា 

ឯកា សpq%  ឯកំ វវតាE%នំ  ចតាD%េរា អារុប%{ េចតិ សត្តវbេធន 

សមថកម្មដា}%នសង្គេហា  ។ 
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ចរ8តេភេទា 

     [៣] រាគចរbតា េទាសចរbតា េមាហចរbតា សទា�%ចរbតា 

ពុទ្ធិចរbតា  វbតក្កចរbតា  េចតិ  ឆព្វិេធន  ចរbតសង្គេហា  ។ 

ភាវនាេភេទា 

     [៤] បរbកម្មភាវនា ឧបចារភាវនា អប%_នាភាវនា េចតិ 

តិេស%�  ភាវនា  ។ 

និមិត្តេភេទា 

     [៥]   បរbកម្មនិមិត្តំ ឧគ្គហនិមិត្តំ បដិភាគនិមិត្តេY្ចតិ តីណិ 

និមិតាD%និ  ច  េវទិតពាO%និ  ។                              



182               

កសិណានិ 

     [៦]  កថំ ? បថវ�កសិណំ អាេបាកសិណំ េតេជាកសិណំ 

វាេយាកសិណំ នីលកសិណំ បីតកសិណំ េលាហិតកសិណំ 

ឱទាតកសិណំ អាកាសកសិណំ អាេលាកកសិណេY្ចតិ  

ឥមានិ  ទស  កសិណានិ  នាម  ។ 

អសុភា 

     [៧]  ឧទ្ធ(មាតកំ  វbនីលកំ  វbបុព្វកំ  វbច្ឆិទ្ទកំ  វbកាa%យិតកំ   

វbក្ខិត្តកំ ហតវbក្ខិត្តកំ េលាហិតកំ  បុឡវកំ អដ្ឋិកេY្ចតិ  ឥេម  

ទស  អសុភា  នាម ។ 
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អនុស6Jតិេយា  

     [៨]  ពុទា�%នុស%:តិ ធមា$%នុស%:តិ សំឃានុស%:តិ សីលា-

នុស%:តិ  ចាគានុស%:តិ  េទវតានុស%:តិ   ឧបសមានុស%:តិ      

មរណានុស%:តិ  កាយគតាសតិ  អានាបានស%:តិ  េចតិ       

ឥមា   ទស   អនុស%:តិេយា   នាម  ។ 

អប6mមBC6 ឬ ្រពហ្មវ8ហាេរា 

     [៩]  េមតាD% ករុណា មុទិតា ឧេបកាa% េចតិ ឥមា ចតេស%� 

អប%_មpq%េយា នាម   ្រពហ្មវbហាេរាតិ ច បវុច្ចតិ ។ 
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សBC6 

     [១០]    អាហាេរ បដិកូលសpq% ឯកា សpq% នាម ។ 

វវតាg6នំ 

     [១១]    ចតុធាតុវវតាE%នំ ឯកំ  វវតាE%នំ នាម ។ 

អរូបកម្មដាa6នំ 

     [១២]   អាកាសានp�%យតនាទេយា  ចតាD%េរា  អារុប%{ 

នាមាតិ សព្វថាបិ សមថនិេទ្ទេស ចតាD%លីស កម្មដា}%នានិ ភវន្តិ ។ 

សប6�យេភេទា 

     [១៣]   ចរbតាសុ បន ទស អសុភា កាយគតាសតិសងាa%តា 
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េកាដា}%សភាវនា ច  រាគចរbតស%:  សប%{យា  ។ 

     [១៤] ចតេស%� អប%_មpq%េយា នីលាទីនិ ច ចតាD%រb 

កសិណានិ  េទាសចរbតស%:  ។ 

     [១៥]   អានាបានំ  េមាហចរbតស%:  វbតក្កចរbតស%:  ច ។ 

     [១៦]   ពុទា�%នុស%:តិអាទេយា   ឆ   សទា�%ចរbតស%:  ។ 

     [១៧]   មរណឧបសមសpq%វវតាE%នានិ  ពុទ្ធិចរbតស%:  ។  

     [១៨]  េសសានិ បន សពាO%និបិ  កម្មដា}%នានិ សេព្វសម%_ិ  

សប%{យានិ  តតាE%បិ  កសិេណសុ  បុថុលំ  េមាហចរbតស%:   

ខុទ្ទកំ   វbតក្កចរbតេស%:វាតិ  ។       អយេមត្ថ សប%{យេភេទា ។ 
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ភាវនាេភេទា 

     [១៩]  ភាវនាសុ បន សព្វតាE%បិ បរbកម្មភាវនា លព្ភេតវ 

ពុទា�%នុស%:តិអាទីសុ អដ្ឋសុ សpq%វវតាE%េនសុ ចាតិ ទសសុ 

កម្មដា}%េនសុ ឧបចារភាវនាវ សម%_ជ្ជតិ  នត្ថិ  អប%_នា ។ 

     [២០]  េសេសសុ បន សមតឹសកម្មដា}%េនសុ អប%_នា-

ភាវនាបិ  សម%_ជ្ជតិ  ។ 

     [២១] តតាE%បិ ទស កសិណានិ អានាបានY្ច 

បY្ចកជ%�និកានិ  ។ 

     [២២]   ទស អសុភា កាយគតាសតិ ច បឋមជ%�និកា  ។ 
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     [២៣]   េមតាD%ទេយា តេយា ចតុក្កជ%�និកា ។ 

     [២៤] ឧេបកាa% បY្ចមជ%�និកាតិ ឆព្វីសតិ             

រូបាវចរជ%�និកានិ    កម្មដា}%នានិ   ។ 

     [២៥]    ចតាD%េរា   បន   អារុប%{   អារុប%_ជ%�និកាតិ ។ 

អយេមត្ថ   ភាវនាេភេទា ។ 

េគាចរេភេទា 

     [២៦]  និមិេត្តសុ  បន  បរbកម្មនិមិត្តំ  ឧគ្គហនិមិត្តY្ច 

សព្វតាE%បិ   យថារហំ   បរbយាេយន   លព្ភេន្តវ  ។ 
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     [២៧] បដិភាគនិមិត្តំ បន កសិណាសុភេកាដា}%ស-   

អានាបាេនេស្វវ    លព្ភតិ    តត្ថ   ហិ     បដិភាគនិមិត្តមារព្ភ 

  ឧបចារសមាធិ   អប%_នាសមាធិ  ច  បវត្តន្តិ  ។ 

     [២៨]  កថំ ? អាទិកម្មិកស%: ហិ បថវ�មណ¶លាទីសុ   

និមិត្តំ ឧគ្គណtន្តស%: តមារម្មណំ បរbកម្មនិមិត្តន្តិ បវុច្ចតិ        

សា    ច   ភាវនា   បរbកម្មភាវនា   នាម  ។ 

     [២៩]  យទា បន តំ និមិត្តំ ចិេត្តន សមុគ្គហិតំ េហាតិ 

ចក្ខ(នា បស%:ន្តេស%:វ មេនាទាO%រស%: អាបាថមាគតំ តទា 

តេមវារម្មណំ  ឧគ្គហនិមិត្តំ នាម  សា ច ភាវនា សមាធិយតិ ។  
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     [៣០]   តថា សមាហិតស%: បេនតស%: តេតា បរV តស្មឹ 

ឧគ្គហនិមិេត្ត បរbកម្មសមាធិនា ភាវនមនុយុY្ជន្តស%: យទា 

តប%_ដិភាគំ វត្ថ(ធម្មវbមុច្ចិតំ បY~ត្តិសងាa%តំ ភាវនាមយមារម្មណំ 

ចិេត្ត សន្និសន្នំ សមប%_ិតំ េហាតិ តទា តំ បដិភាគនិមិត្តំ 

សមុប%_ន្នន្តិ  បវុច្ចតិ  ។ 

     [៣១]  តេតា បដា}%យ បរbបន្ថវbប%_ហីនា កាមាវចរសមាធិ-

សងាa%តា   ឧបចារភាវនា   និប្ផនា¥%   នាម   េហាតិ   ។ 

     [៣២]  តេតា បរV តេមវ បដិភាគនិមិត្តំ ឧបចារសមាធិនា 

សមាេសវន្តស%:     រូបាវចរបឋមជ%�នមេប%_តិ   ។ 
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     [៣៣]    តេតា បរV តេមវ បឋមជ%�នំ អាវជ្ជនំ សមាបជ្ជនំ 

អធិដា}%នំ វុដា}%នំ បច្ចេវក្ខណា េចតិ ឥមាហិ បY្ចហិ វសិតាហិ 

វសីភូតំ កតាO% វbតកា�%ទិកេមាឡារbកង្គំ បហានាយ វbចារាទិ-

សុខុមង្គ(បត្តិយា បទហេតា យថាក្កមំ ទុតិយជ%�នាទេយា 

យថារហមេប%_ន្តិ ។  

     [៣៤]  ឥេច្ចវV បថវ�កសិណាទីសុ ទាO%វ�សតិកម្មដា}%េនសុ 

បដិភាគនិមិត្តមុបលព្ភតិ ។ 

     [៣៥] អវេសេសសុ បន អប%_មpq% សត្តបY~ត្តិយំ    

បវត្តន្តិ ។ 
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     [៣៦]  អាកាសវជ្ជតិកសិេណសុ បន យំ កិY្ចិ កសិណំ 

ឧគ%·េដតាO% លទ្ធមាកាសំ អនន្តវេសន បរbកម្មំ កេរាន្តស%: 

បឋមារុប%_មេប%_តិ ។ 

     [៣៧] តេមវ បឋមារុប%_វbpq%ណំ អនន្តវេសន បរbកម្មំ 

កេរាន្តស%:   ទុតិយារុប%_មេប%_តិ  ។ 

     [៣៨] តេមវ បឋមារុប%_វbpq%ណាភាវV បន នត្ថិ កិY្ចីតិ 

បរbកម្មំ   កេរាន្តស%:   តតិយារុប%_មេប%_តិ  ។  

     [៣៩] តតិយារុប%_ំ សន្តេមតំ បណីតេមតន្តិ បរbកម្មំ 

កេរាន្តស%:   ចតុតាE%រុប%_មេប%_តិ ។ 
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     [៤០]  អវេសេសសុ ច ទសសុ  កម្មដា}%េនសុ  ពុទ្ធ-

គុណាទិកមារម្មណមារព្ភ បរbកម្មំ កតាO% តស្មឹ និមិេត្ត 

សាធុកមុគ្គហិេត  តេត្ថវ  បរbកម្មY្ច  សមាធិយតិ   ឧបចាេរា ច 

 សម%_ជ្ជតិ  ។ 

     [៤១] អភិpq%វេសន បវត្តមានំ បន រូបាវចរបY្ចមជ%�នំ 

អភិpq%បាទកបY្ចមជ%�នា វុដ្ឋហិតាO% អធិេដ្ឋយ%¡ទិកមាវេជ្ជតាO% 

បរbកម្មំ  កេរាន្តស%:  រូបាទីសុ  អារម្មេណសុ យថារហមេប%_តិ ។ 

អភិBC6បេភេទា 

     [៤២]    អភិpq% ច នាម 
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  ឥទ្ធិវbធំ ទិព្វេសាតំ      បរចិត្តវbជាននា  

        បុេព្វនិវាសានុស%:តិ    ទិព្វចក្ខ§តិ បY្ចធា ។  

             អយេមត្ថ     េគាចរេភេទា ។ 

       និដ្ឋិេតា   ច   សមថកម្មដា}%ននេយា ។ 

២.វ8បស6Jនាកម្មដាa6នំ 

វ8សុទ្ធិេភេទា 

      [៤៣] វbបស%:នាកម្មដា}%េន បន សីលវbសុទ្ធិ ចិត្តវbសុទ្ធិ 

ទិដ្ឋិវbសុទ្ធិ កងាa%វbតរណវbសុទ្ធិ មគា¢%មគ្គpq%ណទស%:នវbសុទ្ធិ 
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បដិបទាញាណទស%:នវbសុទ្ធិ ញាណទស%:នវbសុទ្ធិ េចតិ 

សត្តវbេធន   វbសុទ្ធិសង្គេហា   ។ 

លក្ខណានិ 

     [៤៤]  អនិច្ចលក្ខណំ  ទុក្ខលក្ខណំ  អនត្តលក្ខណេY្ចតិ 

តីណិ  លក្ខណានិ  ។ 

អនុបស6Jនា 

     [៤៥]   អនិចា�%នុបស%:នា ទុកាa%នុបស%:នា អនតាD%នុបស%:នា 

េចតិ   តិេស%�   អនុបស%:នា ។ 
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វ8បស6Jនាញាណានិ 

     [៤៦]   សម្មសនញាណំ   ឧទយព្វយញាណំ   ភង្គញាណំ   

ភយញាណំ អាទីនវញាណំ និព្វិទាញាណំ មុច្ចិតុកម%¦តាញាណំ 

បដិសងាa%ញាណំ សងាa%រុេបកាa%ញាណំ អនុេលាមញាណេY្ចតិ 

ទស   វbបស%:នាញាណានិ  ។ 

វ8េមាកា�6 

     [៤៧] សុY~េតា វbេមាេកាa% អនិមិេតាD% វbេមាេកាa% 

អប%_ណិហិេតា   វbេមាេកាa%   េចតិ   តេយា   វbេមាកាa%   ។ 
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វ8េមាក្ខមុខានិ 

     [៤៨]  សុY~តានុបស%:នា អនិមិតាD%នុបស%:នា អប%_ណិ-

ហិតានុបស%:នា េចតិ  តីណិ  វbេមាក្ខមុខានិ  ច  េវទិតពាO%និ  ។ 

សីលវ8សុទ្ធិ 

     [៤៩]  កថំ ? បាតិេមាក្ខសំវរសីលំ ឥ�ន្ទិយសំវរសីលំ 

អាជីវបារbសុទ្ធិសីលំ    បច្ចយសន្និស%:ិតសីលេY្ចតិ     ចតុបារb- 

សុទ្ធិសីលំ  សីលវbសុទ្ធិ  នាម  ។ 

ចិត្តវ8សុទ្ធ ិ

     [៥០] ឧបចារសមាធិ អប%_នាសមាធិ េចតិ ទុវbេធាបិ 

សមាធិ ចិត្តវbសុទ្ធិ នាម ។ 
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ទិដ្ឋវិ8សុទ្ធ ិ

     [៥១] លក្ខណរសបច្ច(បដា}%នបទដា}%នវេសន នាមរូប-

បរbគ្គេហា   ទិដ្ឋិវbសុទ្ធិ   នាម   ។ 

កងា�6វ8តរណវ8សុទ្ធិ 

     [៥២] េតសេមវ ច នាមរូបានំ បច្ចយបរbគ្គេហា 

កងាa%វbតរណវbសុទ្ធិ  នាម  ។ 

មគា�6មគ្គញាណទស6Jនវ8សុទ្ធ ិ

     [៥៣]  តេតា បរV បន តថាបរbគ្គហិេតសុ សប%_ច្ចេយសុ 

េតភូមកសងាa%េរសុ អតីតាទិេភទភិេន្នសុ ខនា�%ទិនយមារព្ភ  

កលាបវេសន សង្ខិបិតាO% អនិច្ចំ ខយេដ្ឋន  ទុក្ខំ ភយេដ្ឋន  
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អនតាD% អសារកេដ្ឋនាតិ អទា�%នវេសន សន្តតិវេសន ខណវេសន 

វា សម្មសនញាេណន លក្ខណត្តយំ សម្មសន្តស%: េតេស្វវ 

បច្ចយវេសន ខណវេសន ច ឧទយព្វយញាេណន ឧទយព្វយំ 

សមនុបស%:ន្តស%: ច  

    ឱភាេសា បីតិ បស%:ទ្ធិ      អធិេមាេកាa% ច បគ្គេហា 

        សុខំ ញាណមុបដា}%ន-      មុេបកាa% ច និកន្តិ េចតិ … 

ឱភាសាទិវbបស%:នុបក្កិេលសបរbបន្ថបរbគ្គហវេសន   មគា¢%មគ្គ-

លក្ខណវវតាE%នំ   មគា¢%មគ្គញាណទស%:នវbសុទ្ធិ   នាម   ។ 

 

 



                199     

បដិបទាញាណទស6Jនវ8សុទ្ធិ 

     [៥៤]  តថា បរbបន្ថវbមុត្តស%: បន តស%: ឧទយព្វ-

យញាណេតា បដា}%យ យាវានុេលាមា តិលក្ខណំ 

វbបស%:នាបរម%_រាយ បដិបជ្ជន្តស%: នវ វbបស%:នាញាណានិ 

បដិបទាញាណទស%:នវbសុទ្ធិ   នាម  ។ 

ញាណទស6Jនវ8សុទ្ធ ិ

     [៥៥]    តេស%:វV បដិបជ្ជន្តស%: បន វbបស%:នាបរbបាកមាគម្ម 

ឥទានិ អប%_នា ឧប%_ជ្ជិស%:តីតិ ភវង្គំ េវាច្ឆិជ្ជិតាO% ឧប%_ន្ន-

មេនាទាO%រាវជ្ជនានន្តរV េទ្វ តីណិ វbបស%:នាចិតាD%និ យំ កិY្ចិ 
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អនិចា�%ទិលក្ខណមារព្ភ   បរbកេមា$%បចារានុេលាមនាេមន  

បវត្តន្តិ  ។ 

វុដាa6នគាមិនិវ8បស6Jនា 

     [៥៦]  យា សិខាប%_តាD%  សា សានុេលាមា សងាa%រុេបកាa% 

វុដា}%នគាមិនិវbបស%:នាតិ  ច  បវុច្ចតិ  ។ 

     [៥៧] តេតា បរV េគា្រតភុចិត្តំ និពាO%នមាលម្ពិតាO% 

បុថុជ្ជនេគាត្តមភិភវន្តំ     អរbយេគាត្តមភិសេម̈ា%ន្តY្ច  បវត្តតិ  ។ 

     [៥៨]     តស%�នន្តរេមវ   មេគា¢%   ទុក្ខសច្ចំ    បរbជានេនាD% 
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 សមុទយសច្ចំ បជហេនាD% និេរាធសច្ចំ សច្ឆិកេរាេនាD%       

មគ្គសច្ចំ   ភាវនាវេសន   អប%_នាវ�ថិេមាតរតិ  ។ 

     [៥៩] តេតា បរV េទ្វ តីណិ ផលចិតាD%និ បវត្តិតាO%  

ភវង្គបាេតាវ េហាតិ បុន ភវង្គំ េវាច្ឆិន្ទិតាO% បច្ចេវក្ខណ-  

ញាណានិ   បវត្តន្តិ   ។ 

បច្ចេវក្ខណញាណានិ 

     [៦០]   មគ្គំ ផលY្ច និពាO%នំ           បច្ចេវក្ខតិ បណ¶េិតា 

             ហីេន កិេលេស េសេស ច   បច្ចេវក្ខតិ វា ន វា ។ 
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និគមនគាថា 

           ឆព្វិសុទ្ធិកេមេនវV          ភាេវតេពាO% ចតុព្វិេធា 

   ញាណទស%:នវbសុទ្ធិ      នាម មេគា¢% បវុច្ចតិ  ។ 

        អយេមត្ថ     វbសុទ្ធិេភេទា ។ 

វ8េមាក្ខេភេទា 

     [៦១] តត្ថ អនតាD%នុបស%:នា អតាD%ភិនិេវសំ មុY្ចន្តី 

សុY~តានុបស%:នា   នាម   វbេមាក្ខមុខំ   េហាតិ  ។ 

     [៦២] អនិចា�%នុបស%:នា វbបល̧ា%សនិមិត្តំ មុY្ចន្តី 

អនិមិតាD%នុបស%:នា នាម ។ 

     [៦៣] ទុកាa%នុបស%:នា តណា©%បណិធឹ មុY្ចន្តី 

អប%_ណិហិតានុបស%:នា  នាម  ។ 
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     [៦៤] តសា$% យទិ វុដា}%នគាមិនិវbបស%:នា អនត្តេតា 

វbបស%:តិ   សុpq%េតា   វbេមាេកាa%   នាម   េហាតិ   មេគា¢%   ។ 

     [៦៥] យទិ អនិច្ចេតា វbបស%:តិ  អនិមិេតាD% វbេមាេកាa% នាម ។ 

     [៦៦]   យទិ  ទុក្ខេតា  វbបស%:តិ   អប%_ណិហិេតា 

វbេមាេកាa% នាមាតិ ច មេគា¢% វbបស%:នាគមនវេសន តីណិ   

នាមានិ  ភលតិ  តថា  ផលY្ច  មគា¢%គមនវេសន  មគ្គវ�ថិយំ  ។ 

     [៦៧] ផលសមាបត្តិវ�ថិយំ បន យថាវុត្តនេយន 

វbបស%:នាD%នំ យថាសកផលមុប%_ជ្ជមានម%_ិ វbបស%:នាគមន-

វេសេនវ  សុY~តាទិវbេមាេកាa%តិ  ច  បវុច្ចតិ អារម្មណវេសន បន 
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សរសវេសន  ច  នាមត្តយំ  សព្វត្ថ  សេព្វសម%_ិ សមេមវ ច  ។ 

អយេមត្ថ វbេមាក្ខេភេទា ។ 

បុគ្គលេភេទា 

េសាតាបេនា�6 

     [៦៨] ឯត្ថ បន េសាតាបត្តិមគ្គំ ភាេវតាO% ទិដ្ឋិវbចិកិចាk%-

បហាេនន បហីនាបាយគមេនា សត្តក្ខត្ត(បរេមា េសាតាបេនា¥% 

នាម   េហាតិ  ។ 

សកទាគាមី 

     [៦៩]  សកទាគាមិមគ្គំ     ភាេវតាO%    រាគេទាសេមាហានំ  

តនុករតាD%   សកទាគាមី នាម   េហាតិ   សកិេទវ ឥមំ េលាកំ  

អាគន្ត®ា  ។                  
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អនាគាមី 

     [៧០] អនាគាមិមគ្គំ ភាេវតាO% កាមរាគព%¡បាទានមន-

វេសសប%_ហាេនន  អនាគាមី នាម េហាតិ  អនាគន្ត®ា ឥត្ថត្តំ ។ 

អរហា 

     [៧១] អរហត្តមគ្គំ  ភាេវតាO%  អនវេសសកិេលស-

ប%_ហាេនន អរហា នាម េហាតិ ខីណាសេវា េលាេក 

អគ្គទក្ខិេណេយ%¡តិ ។    អយេមត្ថ   បុគ្គលេភេទា  ។ 
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សមាបត្តិេភេទា 

 ផលសមាបត្ត ិ

     [៧២] ផលសមាបត្តិវ�ថិយំ បេនត្ថ សេព្វសម%_ិ 

យថាសកផលវេសន   សាធារណាវ  ។ 

និេរាធសមាបត្តិ 

     [៧៣]  និេរាធសមាបត្តិសមាបជ្ជនំ   បន  អនាគាមីនេY្ចវ   

អរហនាD%នY្ច លព្ភតិ តត្ថ យថាក្កមំ បឋមជ%�នាទិ-

មហគ្គតសមាបត្តឹ សមាបជ្ជិតាO% វុដា}%យ តត្ថ  គេត   សងាa%រធេម្ម 

តត្ថ  តេត្ថវ វbបស%:េនាD% យាវ អាកិY្ចpq%យតនំ  គន្ត®ា       
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តេតា បរV អធិេដ្ឋយ%¡ទិកំ បុព្វកិច្ចំ កតាO% េនវសpq%-

នាសpq%យតនំ សមាបជ្ជតិ  តស%:   ទ្វិន្នំ  អប%_នាជវនានំ   

បរេតា  េវាច្ឆិជ្ជតិ  ចិត្តសន្តតិ  តេតា  និេរាធសមាបេនា¥%        

នាម  េហាតិ  ។ 

     [៧៤]   វុដា}%នកាេល បន អនាគាមិេនា អនាគាមិផលចិត្តំ 

អរហេតា អរហត្តផលចិត្តំ ឯកវារេមវ បវត្តិតាO% ភវង្គបាេតា 

េហាតិ  តេតា  បរV  បច្ចេវក្ខណញាណំ  បវត្តតិ  ។  

អយេមត្ថ   សមាបត្តិេភេទា  ។ 

និដ្ឋិេតា  ច  វbបស%:នាកម្មដា}%ននេយា ។ 
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ឧេយ6�ជនំ 

     [៧៥]     ភាេវតព្វំ បនិេច្ចវV     ភាវនាទ្វយមុត្តមំ 

                បដិបត្តិរសស%�ទំ    បត្ថយេន្តន សាសេនតិ ។ 

    ឥតិ   អភិធម្មត្ថសង្គេហ 

កម្មដា}%នសង្គហវbភាេគា  នាម  នវេមា  បរbេច្ឆេទា  ។ 

និគមនំ 

          (ក)     ចារbត្តេសាភិតវbសាលកុេលាទេយន 

    សទា�%ភិវុឌ%¬បរbសុទ្ធគុេណាទេយន 

     នម%_វ²េយន បណិធាយ បរានុកម%_ំ 
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                   យំ  បត្ថិតំ  បករណំ  បរbនិដ្ឋិតំ  តំ  ។ 

           (ខ)    បុេY~ន េតន វbបុេលន តុមូលេសាមំ 

   ធpq%ធិវាសមុទិេតាទិតមាយុកន្តំ 

                   បpq%វទាតគុណេសាភិតលជ្ជិភិក្ខ§ 

                   មY~ន្ត( បុY~វbភេវាទយមង្គលាយ ។ 

                   ឥតិ   អនុរុទា�%ចរbេយន  រចិតំ 

       អភិធម្មត្ថសង្គហំ  នាម  បករណំ  ។ 
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អានិសំសកថា 

េយា េកាចិ  បណ¶េិតា ធីេរា អដ្ឋកថាទិកំ គន្ថំ កេរាតិ វា 

ការាេបតិ វា តស%: អនន្តេកា េហាតិ បុY~សំចេយា អនន្តេកា 

េហាតិ បុpq%និសំេសា ។ ចតុរាសីតិ េចតិយសហស%: 

ករណសទិេសា ចតុរាសីតិ ពុទ្ធរូបស%:  ករណសទិេសា 

ចតុរាសីតិ   វbហារស%:   ករណសទិេសា  ។ 

េយា ច េបាត្ថកំ វា េយា ច េបាត្ថកមូលំ វា េទតិ វា ទាេបតិ វា 

តស%: អនន្តេកា េហាតិ បុY~សំចេយា អនន្តេកា េហាតិ 

បុpq%និសំេសា ។  ចតុរាសីតិ  េចតិយសហស%: ករណសទិេសា

ចតុរាសីតិ  វbហារស%:  ករណសទិេសា  ។ 

          ( ក្នdងគម្ពីរ ចូឡគន្ថវ�ស ) 
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លដំាប់ៃនគម្ពី្រពះអភិធម្ម 

១.្រពះអភិធម្មបិដកទំាង ៧ 

២.អភិធម្មត្ថសង្គហៈ       (រួបរួមបិដកទាំង៧ េដាយសេង្ខប) 

៣.អភិធម្មត្ថសង្គហដីកា  (ពន-�ល់េសចក្តីក្នdងអភិម្មត្ថសង្គហៈ) 

៤.អភិធម្មត្ថវ8ភាវ8នីដីកា (ពន-�ល់េសចក្តីក្នdងអភិម្មត្ថសង្គហៈ) 

៥.សេង្ខបវណ្ណនាដីកា     (ពន-�ល់េសចក្តីក្នdងអភិម្មត្ថសង្គហៈ) 

៦.អភិធម្មត្ថសង្គហទីបនីដីកា (ពន-�ល់ក្នdងអភិម្មត្ថសង្គហៈ) 

៧.បរមត្ថទីបនីដីកា          (ពន-�ល់េសចក្តីក្នdងអភិម្មត្ថសង្គហៈ) 

 

~	គម្ពីរអភិធម្មត្ថសង្គហៈបាលីេនះ  ្រត�តជ្រមះចប់សព្វ្រគប់ 
េនៅៃថ្ង្រពហស-Qតិ៍ ១៥េកើត ែខអស-ydជ ឆា�-ំឆ្ល�វ ក្នdងព.ស.២៥៦៥ 
 

« ចប់េដាយបរ8បូណ៌ »






