


 
 

អភិធម្មត្ថសង្គហៈ ៩ បរ1េច្ឆទ 

បាល~ីែ្រប េលាត្របេយាគ 

 

 
 

វត្តនិេ្រគាធវ័ន (គល់ទទឹង) 

ែ្របេដាយ 
ភិក្ខI វ1នយធេរា តុន ~គីមសាយ 

ៃថ្ង្រពហសQRតិ៍ ១៥េកើត ែខអសQXIជ ព.ស.២៥៦៥ 
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~េសៀវេភៅ   អភិធម្មត្ថសង្គហៈ បាល ី~ែ្រប េលាត្របេយាគ 

~ែ្របេដាយ  ភិក្ខI វ1នយធេរា តុន ~គីមសាយ 

~ជួយពិនិត12ែកស្រម5លេដាយ  ្រពះភិក្ខI ហនូ រស់ 

   ជាឧេទ្ទសាចារ12 វត្តនិេ្រគាធវ័ន(គលទ់ទឹង) 
~	្រពះភិក្ខI  សាន ថាវ_ន  ជាវFនយាចារ12 វត្តភ្នំអេណMើក 

~ជួយវាយអក1Pរេដាយ សាមេណរ បុនថុន ភារៈ 

~ទីកែន្លងេធ្វើ    វត្តនិេ្រគាធវ័ន គល់ទទឹង  រាជធានីភ្នំេពញ 

~កាលបរFេ ច្ឆទ   ព.ស. ២៥៦៥ 

~ស្រមាប់ជាធម្មទានប៉ុេណា]ះ  ។ 
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-ក- 

អារម្ភកថា 

~េនៅក្នaងព.ស.២៥៦៥ ខ្ញa្ំរពះករុណា បានជួយែ្របគម្ពីរបាលី
េឈាj1ះអភិធម្មត្ថសង្គហៈ ដល់សមណសិស1Pែដលបានសិក1pេរៀន
សូ្រតេនៅក្នaងវត្តនិេ្រគាធវ័ន (គល់ទទឹង) ។  
េដាយមានបំណងចង់ជួយស្រម5ល ដល់ការែ្របគម្ពរី អភធិម្មត្ថ-
សង្គហៈេនះ ដលស់មណសិស1P និងេលាក្រគsបេ្រងៀនផងែដរ  
េទើបខ្ញa្ំរពះករុណា សេ្រមចចិត្តសរេសរេសៀវេភៅ  អភិធម្មត្ថ-
សង្គហៈ បាលីនិងែ្របេលាត្របេយាគេនះេឡើង ។ ក្នaងការែ្រប 
េសៀវេភៅេនះ ខ្ញaំ្រពះករុណា ក៏បានែ្របេទៅតាមការសិក1pអំព ី
សំណាកេ់លាក្រគsអាចារ12ផង និងបានេមើលេសចក្តពីន12ល់ ក្នaង 
គម្ពរីដីកាេផ1Pងៗមាន អភិធម្មត្ថសង្គហៈដីកា វFភាវFនីដីកា 
សេង្ខបវណ្ណនាដីកា បរមត្ថទីបនីដីកា និងជាពេិសសេដាយេ្រចើន 

គបឺានេមើលេសចក្តពីន12លក់្នaង  អភធិម្មត្ថសង្គហៈទបីនដីកីា េដើម1�ី 
ឲ12ការែ្របេសៀវេភៅេនះ បានល្អ្របេសើរេឡើង ។ 
 ែតេទាះជាយា�1ងណាក៏េដាយ ការខសុឆ្គង កអ៏ាចេនៅែតមានខ្លះ 
មនិខាន េ្រពាះជនួកាលអាចខសុ េដាយការភាន់្រចឡំក៏មាន 
ឬេដាយការេធ្វស្របែហស នងិ ការេចះមនិដលក់ម៏ាន, ការខសុ 
ទំាងអស់េនាះ សូមេផ្ញើនវូការែកស្រម5ល ដល់េលាកអ្នក្របាជ្ញ 
ទំាងឡាយ សូមជួយែកស្រម5ល េដាយកសុលេចតនាផងចុះ ។   

 



 
 

 
-ខ- 

េ្រពាះថា ្រពះធមវ៌Fនយ័ទំាងអស់េនាះ នងឹេធ្វើកចិ្ចជនំសួ 
្រពះសមាj1សម្ពaទ្ធ ដលេ់យើងទាងំឡាយ ក្នaងកាលែដល្រពះអង្គ 
្រទង់បរFនិពា�1នេទៅេហើយ ។ ចំែណកឯ អ្នកកសាងគម្ពីរ ្រពះ 
ធម៌វFនយ័េនាះ រែមងមានអានសិង1Pេ្រចើន , េបើមានបាបនាំឲ12 
េទៅនរក ក៏អាចជួយឲ12្រសាលបាន ដូចជា្រពះបាទអជាតសត្តa ។ 
េបើមានបាបបន្តិចបន្ត�ច កអ៏ាចជយួឲ12រួចផុតពីបាបេនាះបាន , េបើ
មិនមានបាបេទ បនា�1ប់ពីសា�1បេ់ទៅ រែមងេទៅេកើត ក្នaងឋានសគួ ៌
ជានខ់្ពស ់ េហើយទីបំផុត នងឹបានដលន់ូវ្រពះនពិា�1នមិនខាន ។ 
     េដាយមហាកុសលេចតនា ែដលបានេកើតអំពីធម្មទានេនះ 
សូមឲ12ខ្ញa្ំរពះករុណា បានស្រមចនូវេលាកុត្តរធម ៌ក្នaងេពលខាង
មខុេនះក ុុ ំបីខានេឡើយ។ ម1��1ងេទៀត សូមឲ12ពុទ្ធបរFស័ទទំាងឡាយ 
ជាពិេសសគឺមា�1ស់ទាន ែដលបានជួយេបាះពមុ្ពេសៀវេភៅេនះេឡើង 
េដើម1�ីជា្របេយាជន៍ទុកក្នaង្រពះពទុ្ធសាសនាតេទៅ សូមឲ12បាន
ដល់នូវេសចក្តីសុខ រួចផតុចាកទុក្ខទំាងពួង ។  

 
វត្តនិេ្រគាធវ័ន   (គល់ទទឹង) 

ៃថ្ង្រពហស1�តិ៍ ១៥េកើត ែខអស1Paជ ឆា�1ឆំ្ល�វ ព.ស. ២៥៦៥ 
ភិក្ខI វ1នយធេរា តុន ~គីមសាយ 
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-គ- 
សន្លឹក្របាប់មាតិកា 

                                                                                             

មាតិកា                                                                                  ទំព័រ 

បរ1េច្ឆទី១ ចិត្តសង្គហវ1ភាគ 

បរមត្ថធម ៌៤យា�1ង……………………………………..………….២ 
ភូមិរបស់ចិត្ត ………………………………………..…..………...២ 
េលាភមលូចិត្ត ៨ដួង……………………………..………………៣ 
េទាសមូលចិត្ត ២ ដួង…………………………………………….៥ 
េមាហមូលចិត្ត ២ ដួង…………………………………………….៥ 
អកុសលវFបាកចិត្ត ៧ ដងួ…………………………………….….៧ 
អេហតុកកុសលវFបាកចតិ្ត ៨ ដួង……………………………..….៨ 
អេហតុកកិរFយាចិត្ត ៣ ដួង…………………………………..…..៩ 
មហាកុសលចិត្ត ៨ ដងួ……………………………………...….១២ 
មហាវFបាកចិត្ត ៨ ដួង…………………………………………..១៣ 
មហាកិរFយាចតិ្ត ៨ ដួង……………………………………..…..១៥ 
រូបាវចរកសុលចិត្ត ៥ ដួង………………………………………១៨ 
រូបាវចរវFបាកចិត្ត ៥ ដងួ…………………………………...……១៩ 
រូបាវចរកិរFយាចិត្ត ៥ ដងួ………………………………….……២០ 
អរូបាវចរកុសលចិត្ត ៤ ដួង……………..……………………..២១ 
អរូបាវចរវFបាកចិត្ត ៤ ដួង……………………………………...២២ 



 
 

-ឃ- 
សន្លឹក្របាប់មាតិកា 

មាតិកា                                                                                  ទំព័រ 

បរ1េច្ឆទី១ ចិត្តសង្គហវ1ភាគ 

អរូបាវចរករិFយាចិត្ត ៤ ដួង…………………….…………...….២៣ 
េលាកុត្តរកសុលចិត្ត ៤ ដួង……………………………………២៥ 
េលាកុត្តរវFបាកចិត្ត ៤ ដួង…………………………...…………២៥ 
ការរាប់ចំននួចិត្តេដាយពិសា§1រ……………….………………...២៩ 

បរ1េច្ឆទី២ េចតសិកសង្គហវ1ភាគ 

លក្ខណៈៃនការ្របកប៤យា�1ង…………………….……...….៣៣ 

អ¨©សមានាេចតសិក១៣………………………………..…..៣៣ 
អកុសលេចតសិក១៤…………………………...…………….៣៤ 
េសាភនសាធារណេចតសិក១៩……………….……….…….៣៥ 
វFរតិេចតសិក៣………………………………………………..៣៦ 
អប1�ម«¬1២និងប«¬1១……………………………………….៣៧ 
សម1�េយាគន័យ ១៦………………………………………….៣៨ 
អ¨©សមានាេចតសិកមានសម1�េយាគនយ័៧………………៣៩ 
អកុសលេចតសិកមានសម1�េយាគន័យ៥……………………៤៣ 

េសាភនេចតសិកមានសម1�េយាគន័យ៤…………………….៤៦ 
សង្គហន័យេដាយសេង្ខប មាន៥……………………………..៥០ 
េលាកតុ្តរសង្គហន័យ មាន៥………………………………….៥១ 



 
 

-ង- 
សន្លឹក្របាប់មាតិកា 

មាតិកា                                                                                  ទំព័រ 

មហគ្គតសង្គហនយ័ មាន៥…………………………………….៥៤ 
កាមាវចរេសាភនចិត្តសង្គហន័យ មាន១២……………………៥៦ 
អកុសលសង្គហន័យ មាន៧…………………………………...៦០ 
អេហតកុចិត្តសង្គហន័យ មាន៤……………………………….៦៦ 

សង្គហន័យេដាយពិសា§1រ មាន៣៣……………………………៦៨ 
បរ1េច្ឆទី៣ បកិណ្ណកសង្គហវ1ភាគ 

ការេប្តជា1………………………………………………………...៧០ 
េវទនាសង្គហៈ…………………………………………………..៧១ 
េហតសុង្គហៈ……………………………………………………៧៤ 
កិច្ចសង្គហៈ……………………………………………………..៧៨ 
ឋាន១០យា�1ង……………………………………………………៧៩ 
ទា�1រសង្គហៈ……………………………..……………………….៨៤ 
អារម្មណសង្គហៈ…………………………………………….…៨៩ 
វត្ថaសង្គហៈ………………………………………………………៩៦ 

បរ1េច្ឆទី៤ វ_ថិសង្គហវ1ភាគ 

វF«¬1ណមាន៦………………………………………………..១០៣ 
វFថីចិត្តមាន៦………………………………………………….១០៣ 
្របេភទៃនវFថីចតិ្ត………………………………………...……១០៤ 



 
 

-ច- 
សន្លឹក្របាប់មាតិកា 

មាតិកា                                                                                  ទំព័រ 

អាយុរបស់ចិត្តនិងរូប………………………………………….១០៥ 
ប¨្ចទា�1រវ®ថ…ិ………………………………………………….១០៥ 
អតិមហនា§1រម្មណវ®ថ…ិ……………………………………….១០៨ 
មហនា§1រម្មណវ®ថិ………………………………………………១០៩ 
បរFតា§1រម្មណវ®ថ ិ………………………………………………..១០៩ 
អតបិរFតា§1រម្មណវ®ថ…ិ………………………………………….១១០ 
មេនាទា�1រវ®ថ…ិ…………………………………………………១១២ 
អប1�នាជវនវារៈ………………………………………………..១១៤ 
តទារម្មណនិយម……………………………………………..១១៨ 
អង្គធម៌របស់តទារម្មណ…៍……………………………………១២០ 
ការកំណតជ់វន……………………………………………….១២១ 
អប1�នាជវន……………………………………………………១២២ 
្របេភទៃនបគុ្គល………………………………………………១២៥ 
ភូមិវFភាេគា…………………………………………………….១២៩ 

បរ1េច្ឆទី៥ វ_ថិមុត្តសង្គហវ1ភាគ 

ភូមិមាន៤…….…………………………………...…………១៣៣ 
អបាយភូមិ៤……………………………………...………….១៣៣ 
កាមសុគតិភូមិ៧……………………………………………..១៣៤ 



 
 

-ឆ- 
សន្លឹក្របាប់មាតិកា 

មាតិកា                                                                                  ទំព័រ 

រូបភមូិ១៦………………………………………………….….១៣៤ 
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នេមា តសQX ភគវេតា អរហេតា សមាsQសម្ពIទ្ធសQX  ។ 

        នេមា រ®ករិFយានមសា»1រថា�1យបង្គ ំ (អត្ថ') ចរូមាន ភគវេតា 

ចេំពាះ្រពះដ៏មាន្រពះភាគ អរហេតា ជា្រពះអរហន្ត  សមា/0សម្ព'ទ្ធស05  
្រពះអង្គ្រទង្់រតាស់ដឹងេដាយ្របៃព ចំេពាះ្រពះអង្គឯង តស05 

អង្គេនាះ ។ 
............................................. 

អភិធម្មត្ថសង្គហៈ 

 

គនាxQរម្ភកថា 

         [១]          សមា/0សម្ព'ទ្ធមតុលំ            សសទ្ធម្មគណ<ត្តមំ 

                        អភិវាទិយ ភាសិស05ំ          អភិធម្មត្ថសង្គហំ ។ 
 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 (អហំ) រ®ខ្ញaំេឈាj1ះអនុរុទ̄ា1ចារ12  អភិវាទិយ  សូមនមសា»1រថា�1យបង្គ ំ
េដាយពិេសស សមា/0សម្ព'ទ្ធំ  នវូ្រពះសមាj1សម្ពaទ្ធ  អតុលំ  ែដល្រពះ
អង្គ មនិមានអ្នកណាេស្មើ    សសទ្ធម្មគណ<ត្តមំ មយួអេន្លើេដាយ្រពះ
សទ្ធម្ម  និងពួក្រពះអរFយសង1¼ដ៏ឧត្តម  ភាសិស05ំ  នងឹេរៀបេរៀង  
(បករណំ) នូវគម្ពរី អភិធម្មត្ថសង្គហំ េឈាj1ះអភិធម្មត្ថសង្គហៈ (ការរួប
រួមនូវេសចក្តៃីន្រពះអភធិម្ម ) ។  *(សង្គហ  ៈ សំ +គហ +អ) 
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បរមត្ថធម៌ ៤ យាzQង 

       [២]             តត្ថ វុតាI0ភិធម្មតាJ0           ចតុធា បរមត្ថេតា 

                         ចិត្តំ េចតសិកំ រូបំ          និពាO0នមិតិ សព្វថា ។   

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

អភិធម្មតាJ0   រ®អត្ថៃន្រពះអភិធម្មទំាងឡាយ   (ភគវតា)     គ្ឺរពះដម៏ាន 
្រពះភាគ វុតាI0 ្រទង់្រតាស់សែម្តងេហើយ សព្វថា េដាយបការៈ
ទំាងពួង តត្ថ (អភិធេម្ម) ក្នaងគម្ពីរអភិធម្មទំាង៧េនាះ បរមត្ថេតា 

េដាយបរមត្ថ ចតុធា (េហាន្តិ) មាន៤្របការ (ឯវU) យា�1ងេនះ ឥតិ គ ឺ   

ចិត្ត ំរ®ចតិ្ត ១  េចតសិកំ រ®េចតសកិ ១   រូប ំរ®រូប ១   និពាO0នំ  រ®្រពះនពិា�1ន 
១  ។ 

 

១.បឋេមា បរ1េច្ឆេទា 
  ចិត្តសង្គហវ1ភាគ 

 

ភូមិរបស់ចិត្ត 

       [៣]  តត្ថ ចិត្តំ តាវ ចតុព្វិធំ េហាតិ កាមាវចរU រូបាវចរU អរូបាវចរU 

េលាកុត្តរេ[្ចតិ ។ 

      “ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 តត្ថ (ចតូសុ អភធិម្មេត្ថសុ) បណា½1អត្ថៃន្រពះអភិធម្មទំាងឡាយ៤េនាះ 

ចិត្តំ  រ®ចិត្ត (មយា) គឺខ្ញa ំ   (និទិ្ទដ្ឋំ) សែម្តងៃខេសចក្ត ី  តាវ ជាដំបូង ,  
ចតុព្វិធំ េហាតិ មាន៤យា�1ង ឥតិ េដាយ្របេភទដូេច្នះ កាមាវចរU (ច) 
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គកឺាមាវចរចិត្ត ១  រូបាវចរU (ច) គរូឺបាវចរចតិ្ត ១  អរូបាវចរU (ច)  

គអឺរូបាវចរចតិ្ត ១    េលាកុត្តរU ច  គេឺលាកតុ្តរចតិ្ត ១    ។   
*(ចសេទា�1 សមុច្ចយត្ថវាចេកា) (ឥតិសេទា�1 បេភទត្ថវាចេកា) (បរមេតា¾1ៈ ឧត្តមស1P 
ញាណស1P  េគាចេរា) (និទ្ទដិ្ឋំៈ ប ្̈ច�លតាមសេង្ខបវណ្ណនាដីកា) 
 

អកុសលចិត្តំ 

      េលាភមូលចិត្ត ៨ ដួង 

                                     

        [៤] តត្ថ កតមំ កាមាវចរU ? េសាមនស05សហគតំ ទិដ្ឋិគតសម0cយុត្តំ 

អសងាe0រfកេមកំ, សសងាe0រfកេមកំ, េសាមនស05សហគតំ ទិដ្ឋិគតវfប0cយុត្តំ  

អសងាe0រfកេមកំ, សសងាe0រfកេមកំ, ឧេបកាe0សហគតំ ទិដ្ឋិគតសម0cយុត្តំ 

អសងាe0រfកេមកំ, សសងាe0រfកេមកំ, ឧេបកាe0សហគតំ ទិដ្ឋិគតវfប0cយុត្តំ អសងាe0រfកំ 

សសងាe0រfកេមកន្តិ ឥមានិ អដ្ឋបិ េលាភសហគតចិតាI0និ នាម ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

  តត្ថ (ចតុព្វិេធសុ ចិេត្តសុ) បណា½1ចិត្តទំាងឡាយ៤យា�1ងេនាះ   កាមាវចរU 

រ®កាមាវចរចិត្ត  កតមំ ដូចេម្តចេទៅ ? 
(ចិតាI0និ) រ®ចតិ្តទំាងឡាយ អដ្ឋប ិសមូ1�ីទាងំ ៨ ដងួ ឥមានិ េនះ ឥត ិ គ ឺ
(ចិត្តំ) រ®ចិត្ត េសាមនស05សហគតំ ែដល្រប្រពតឹ្តេទៅមួយអេន្លើ េដាយ
េសាមនស1Pេវទនា ទិដ្ឋិគតសម0cយុត្តំ ែដល្របកប្រពមេដាយមិចាÀ1ទិដ្ឋ ិ
អសងាe0រfកំ មនិមានការបបួលដឹកនាំ ឯកំ ១ ដងួ (េហាតិ) រែមងមាន  
(ចិត្តំ) រ®ចិត្ត េសាមនស05សហគតំ  ែដល្រប្រពឹត្តេទៅមួយអេន្លើ េដាយ
េសាមនស1Pេវទនា ទិដ្ឋិគតសម0cយុត្តំ ែដល្របកប្រពមេដាយមិចាÀ1ទិដ្ឋ ិ
សសងាe0រfកំ មានការបបលួដឹកនាំ ឯកំ ១ ដួង (េហាតិ)  រែមងមាន   
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(ចិត្តំ) រ®ចិត្ត េសាមនស05សហគតំ  ែដល្រប្រពតឹ្តេទៅមួយអេន្លើ េដាយ
េសាមនស1Pេវទនា ទិដ្ឋគិតវfប0cយុត្ត ំែដល្របាសចាកមចិាÀ1ទិដ្ឋ ិ អសងាe0រfកំ 
មនិមានការបបលួដកឹនា ំ ឯក ំ១ ដងួ (េហាតិ) រែមងមាន,  (ចិត្ត)ំ រ®ចតិ្ត 
េសាមនស05សហគតំ  ែដល្រប្រពឹត្តេទៅមួយអេន្លើេដាយេសាមនស1P
េវទនា ទិដ្ឋិគតវfប0cយុត្តំ ែដល្របាសចាកមចិាÀ1ទិដ្ឋ ិ សសងាe0រfកំ 

មានការបបលួដកឹនា ំឯកំ ១ ដួង (េហាតិ) រែមងមាន, (ចិត្តំ) រ®ចិត្ត 
ឧេបកាe0សហគតំ ែដល្រប្រពឹត្តេទៅមួយអេន្លើ េដាយឧេបកាÁ1េវទនា  

ទិដ្ឋិគតសម0cយុត្តំ ែដល្របកប្រពមេដាយមចិាÀ1ទិដ្ឋ ិ អសងាe0រfកំ មិនមាន
ការបបលួដឹកនាំ ឯកំ ១ ដួង (េហាតិ) រែមងមាន, (ចិត្តំ) រ®ចតិ្ត 
ឧេបកាe0សហគតំ ែដល្រប្រពឹត្តេទៅមួយអេន្លើ េដាយឧេបកាÁ1េវទនា  

ទិដ្ឋិគតសម0cយុត្តំ ែដល្របកប្រពមេដាយមិចាÀ1ទិដ្ឋ ិ សសងាe0រfកំ មាន
ការបបលួដឹកនា ំ ឯកំ ១ ដួង  (េហាតិ) រែមងមាន,   (ចិត្តំ)  រ®ចតិ្ត 
ឧេបកាe0សហគតំ ែដល្រប្រពតឹ្តេទៅមួយអេន្លើ េដាយឧេបកាÁ1េវទនា  

ទិដ្ឋិគតវfប0cយុត្តំ ែដល្របាសចាកមិចាÀ1ទិដ្ឋ ិអសងាe0រfកំ មិនមានការបបួល 
ដឹកនា ំ ឯកំ  ១ ដួង   (េហាតិ) រែមងមាន,  (ចិត្តំ) រ®ចិត្ត ឧេបកាe0សហគតំ 
ែដល្រប្រពតឹ្តេទៅមួយអេន្លើ េដាយឧេបកាÁ1េវទនា  ទិដ្ឋិគតវfប0cយុត្តំ 

ែដល្របាសចាកមិចាÀ1ទិដ្ឋ ិសសងាe0រfកំ មានការបបួលដឹកនា ំឯកំ ១ដងួ 

(េហាតិ) រែមងមាន,  េលាភសហគតចិតាI0និ នាម (េហាន្តិ) មានេឈាj1ះថា 
ចិត្ត្រប្រពឹត្តេទៅមយួអេន្លើ េដាយេលាភ ។  *(បិសេទា�1 សម1�ិណÂនេតា¾1) 
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េទាសមូលចិត្ត ២ ដួង 

       [៥]   េទាមនស05សហគតំ បដិឃសម0cយុត្តំ អសងាe0រfកេមកំ, សសងាe0រfកេមកន្តិ 

ឥមាន ិេទ្វបិ បដិឃសម0cយុត្តចិតាI0និ នាម ។ 

       “ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 (ចិតាI0និ) រ®ចិត្តទំាងឡាយ េទ្វបិ សូម1�ីទំាង២ដួង ឥមានិ េនះ ឥតិ គ ឺ(ចិត្តំ) 

រ®ចិត្ត េទាមនស05សហគតំ ែដល្រប្រពតឹ្តេទៅមួយអេន្លើ េដាយ
េទាមនស1Pេវទនា បដិឃសម0cយុត្តំ ែដល្របកប្រពមេដាយេសចក្តី
ថា�1ំងថា�1ក ់ អសងាe0រfកំ មិនមានការបបលួដកឹនាំ ឯកំ ១ ដងួ (េហាតិ) 

រែមងមាន, (ចិត្តំ) រ®ចតិ្ត េទាមនស05សហគតំ ែដល្រប្រពឹត្តេទៅមួយអេន្លើ 
េដាយេទាមនស1Pេវទនា បដិឃសម0cយុត្តំ ែដល្របកប្រពមេដាយ
េសចក្តថីា�1ងំថា�1ក ់សសងាe0រfកំ មានការបបលួដកឹនា ំឯក ំ១ ដងួ (េហាតិ) 

រែមងមាន, បដិឃសម0cយុត្តចិតាI0និ នាម (េហាន្ត)ិ  មានេឈាj1ះថា ចតិ្ត
ែដលសម1�យុត្តេដាយ េសចក្តថីា�1ងំថា�1ក ់។ *(បិសេទា�1 សម1�ិណÂនេតា¾1) 

 

េមាហមូលចិត្ត ២ 

      [៦]     ឧេបកាe0សហគតំ វfចិកិចាn0សម0cយុត្តេមកំ, ឧេបកាe0សហគតំ ឧទ្ធច្ចសម0c-

យុត្តេមកន្តិ ឥមានិ េទ្វបិ េមាមូហចិតាI0និ នាម ។ 

      “ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 (ចិតាI0និ) រ®ចិត្តទំាងឡាយ េទ្វបិ សូម1�ីទំាង២ដងួ ឥមានិ េនះ  ឥតិ គ ឺ    
(ចិត្តំ) រ®ចតិ្ត ឧេបកាe0សហគតំ ែដល្រប្រពឹត្តេទៅមួយអេន្លើ េដាយ
ឧេបកាÁ1េវទនា វfចិកិចាn0សម0cយុត្តំ ែដល្របកប្រពម េដាយេសចក្តី
សង1P័យ  ឯក ំ១ ដងួ (េហាត)ិ រែមងមាន,  (ចិត្ត)ំ រ®ចតិ្ត ឧេបកាe0សហគតំ 
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ែដល្រប្រពតឹ្តេទៅមួយអេន្លើ េដាយឧេបកាÁ1េវទនា ឧទ្ធច្ចសម0cយុត្តំ 

ែដល្របកប្រពម េដាយេសចក្តរីេវ®រវាយរាយមាយ ឯកំ ១ ដួង 
(េហាតិ) រែមងមាន , េមាមូហចិតាI0និ នាម (េហាន្ត)ិ មានេឈាj1ះថា 
ចិត្តែដលវេង្វងៃ្រកែលង ។   *(បិសេទា�1 សម1�ិណÂនេតា¾1) 
      

 

និគមនំ 

          [៧]   ឥេច្ចវU សព្វថាបិ ទាO0ទសាកុសលចិតាI0និ សមតាI0និ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

អកុសលចិតាI0និ រ®អកសុលចិត្តទំាងឡាយ ទាO0ទស ១២ ដងួ សមតាI0និ 

ចបប់រFបណូ៌េហើយ សព្វថាបិ សូម1�ីេដាយបការៈទំាងពួង ឥេច្ចវU 

តាមន័យដូចែដលបានេពាលមកេហើយ ។    *(សមតា§1និ= សំ+អស+ត) 

(សមតា§1និ  ៈ បរFនិដ្ឋតិានិ) 
សង្គហគាថា 

           [៨]        អដ្ឋធា  េលាភមូលានិ      េទាសមូលានិ ច ទ្វិធា 

          េមាហមូលានិ ច េទ្វតិ      ទាO0ទសាកុសលា សិយំុ ។ 

      “ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

អកុសលា រ®អកសុលចិត្តទំាងឡាយ ទាO0ទស ១២ ដួង សិយំុ គប1�ីមាន 

ឥតិ គ ឺ េលាភមូលានិ រ®េលាភមលូចិត្តទំាងឡាយ អដ្ឋធា (សិយំុ) 
គប1�ីមានេដាយបការៈ ៨ ដងួ  (ច) ផង,   េទាសមលូាន ិ រ®េទាសមលូ
ចតិ្តទំាងឡាយ  ទ្វធិា (សិយំុ) គប1�ីមានេដាយបការៈ  ២ ដងួ  ច ផង 
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េមាហមូលានិ  រ®េមាហមូលចតិ្តទំាងឡាយ   េទ្វ (សិយំុ)  គប1�ីមាន ២ 
ដួង  ច ផង ។ *( សិយុ ុ ំ = អស+អ+ឯយ12aំ ) 

 

អេហតុកចិត្ត ំ

អកុសលវ1បាកចិត្ត ៧ ដួង 

        [៩]   ឧេបកាe0សហគតំ ចក្ខ'វfst0ណ,ំ តថា េសាតវfst0ណំ, ឃានវfst0ណ ំ

ជិវាw0វfst0ណំ, ទុក្ខសហគតំ កាយវfst0ណំ, ឧេបកាe0សហគតំ សម0cដិច្ឆនចិត្តំ 

ឧេបកាe0សហគតំ សន្តីរណចិត្តេ[្ចតិ ឥមានិ សត្តបិ អកុសលវfបាកចិតាI0និ នាម ។ 

        “ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 (ចិតាI0និ) រ®ចតិ្តទំាងឡាយ សត្តប ិសមូ1�ីទាងំ ៧ ដងួ  ឥមានិ េនះ ឥតិ គ ឺ 

ចក្ខ'វfst0ណំ រ®វF«¬1ណែដលអា្រសយ័ក្នaងចក្ខaបសាទ ឧេបកាe0សហគតំ 
ែដល្រប្រពឹត្តេទៅមួយអេន្លើេដាយឧេបកាÁ1េវទនា (េហាតិ) រែមងមាន 

(ច) ១ ដួង   េសាតវfst0ណ ំ រ®វF«¬1ណែដលអា្រសយ័ក្នaងេសាតបសាទ 

តថា ដចូគា�1 តថា គថឺា ឧេបកាe0សហគតំ ែដល្រប្រពតឹ្តេទៅមួយអេន្លើ
េដាយឧេបកាÁ1េវទនា (េហាតិ) រែមងមាន (ច) ១ ដួង, ឃានវfst0ណ ំ

រ®វF«¬1ណែដលអា្រសយ័ក្នaងឃានបសាទ (តថា) ដូចគា�1 តថា គឺថា 

ឧេបកាe0សហគតំ ែដល្រប្រពឹត្តេទៅមួយអេន្លើ េដាយឧេបកាÁ1េវទនា 

(េហាតិ) រែមងមាន (ច) ១ដួង ជិវាw0វfst0ណ ំ រ®វF«¬1ណែដល 
អា្រស័យក្នaងជវិាÄ1បសាទ (តថា) ដូចគា�1 តថា គថឺា ឧេបកាe0សហគតំ 

ែដល្រប្រពតឹ្តេទៅមួយអេន្លើេដាយឧេបកាÁ1េវទនា (េហាតិ) រែមងមាន 

(ច) ១ ដួង កាយវfst0ណំ រ®វF«¬1ណែដលអា្រស័យក្នaងកាយបសាទ 

ទុក្ខសហគតំ  ែដល្រប្រពឹត្តេទៅមយួអេន្លើ េដាយទុក្ខេវទនា (េហាតិ) 
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រែមងមាន (ច) ១ ដួង សម0cដិច្ឆនចិត្តំ រ®ចិត្តែដលទទួលនវូអារម្មណ៍
តាមប¨្ចទា�1រ ឧេបកាe0សហគតំ ែដល្រប្រពឹត្តេទៅមយួអេន្លើេដាយ
ឧេបកាÁ1េវទនា (េហាតិ) រែមងមាន (ច) ១ ដួង សន្តីរណចិត្តំ រ®ចិត្ត
ែដលពិចារណានូវអារម្មណ៍តាមប¨្ចទា�1រ ឧេបកាe0សហគតំ ែដល
្រប្រពតឹ្តេទៅមយួអេន្លើេដាយឧេបកាÁ1េវទនា   (េហាតិ) រែមងមាន   ច 

១ ដងួ  អកុសលវfបាកចិតាI0និ នាម (េហាន្ត)ិ មានេឈាj1ះថា ចតិ្តែដលជា
ផលៃនអកសុលកម្ម ។ 

 

អេហតុកកុសលវ1បាកចិត្ត ៨ ដួង 

        [១០]   ឧេបកាe0សហគតំ កុសលវfបាកំ ចក្ខ'វfst0ណំ, តថា េសាតវfst0ណ ំ

ឃានវfst0ណំ, ជិវាw0វfst0ណំ, សុខសហគតំ កាយវfst0ណំ, ឧេបកាe0សហគតំ

សម0cដិច្ឆនចិត្តំ, េសាមនស05សហគតំ សន្តីរណចិត្តំ, ឧេបកាe0សហគតំ 

សន្តីរណចិត្តេ[្ចតិ ឥមានិ អដ្ឋបិ កុសលវfបាកាេហតុកចិតាI0និ នាម ។ 

         “ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 (ចិតាI0និ) រ®ចតិ្តទំាងឡាយ អដ្ឋប ិសមូ1�ីទំាង ៨ ដួង   ឥមានិ េនះ ឥតិ គ ឺ

ចក្ខ'វfst0ណំ រ®វF«¬1ណែដលអា្រសយ័ ក្នaងចក្ខaបសាទ កុសលវfបាកំ 

ែដលជាផលៃនកុសលកម្ម ឧេបកាe0សហគតំ ែដល្រប្រពឹត្តេទៅមយួ
អេន្លើ េដាយឧេបកាÁ1េវទនា (េហាតិ) រែមងមាន (ច) ១ ដងួ   
េសាតវfst0ណ ំរ®វF«¬1ណែដលអា្រស័យក្នaងេសាតបសាទ តថា ដូចគា�1 
តថា គឺថា (កុសលវfបាកំ) ែដលជាផលៃនកុសលកម្ម (ឧេបកាe0សហគតំ) 

ែដល្រប្រពឹត្តេទៅមួយអេន្លើេដាយឧេបកាÁ1េវទនា (េហាតិ) រែមងមាន 

(ច)  ១ ដងួ   ឃានវfst0ណ ំរ®វF«¬1ណែដលអា្រសយ័ ក្នaងឃានបសាទ 
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(តថា) ដូចគា�1 តថា គថឺា (កុសលវfបាកំ) ែដលជាផលៃនកុសលកម្ម 
(ឧេបកាe0សហគតំ) ែដល្រប្រពឹត្តេទៅមួយអេន្លើ េដាយឧេបកាÁ1េវទនា 

(េហាតិ)  រែមងមាន  (ច)  ១ ដងួ  ជិវាw0វfst0ណ ំរ®វF«¬1ណែដលអា្រសយ័
ក្នaងជវិាÄ1បសាទ (តថា) ដូចគា�1 តថា គឺថា (កុសលវfបាក)ំ ែដលជា
ផលៃនកុសលកម្ម (ឧេបកាe0សហគតំ) ែដល្រប្រពតឹ្តេទៅមយួអេន្លើ
េដាយឧេបកាÁ1េវទនា (េហាតិ) រែមងមាន (ច) ១ ដួង កាយវfst0ណំ 
រ®វF«¬1ណែដលអា្រសយ័ក្នaងកាយបសាទ សុខសហគតំ ែដល្រប្រពតឹ្ត
េទៅមយួអេន្លើ េដាយសុខេវទនា (េហាតិ) រែមងមាន (ច) ១ ដួង  

សម0cដិច្ឆនចិត្តំ រ®ចតិ្តែដលទទួលនូវអារម្មណ៍ តាមប¨្ចទា�1រ  
ឧេបកាe0សហគតំ ែដល្រប្រពឹត្តេទៅមយួអេន្លើ េដាយឧេបកាÁ1េវទនា 

(េហាតិ) រែមងមាន (ច) ១ ដួង, សន្តីរណចិត្តំ រ®ចិត្តែដលពិចារណា
នវូអារម្មណ៍តាមប¨្ចទា�1រ េសាមនស05សហគតំ ែដល្រប្រពតឹ្តមួយអេន្លើ 
េដាយេសាមនស1Pេវទនា (េហាតិ) រែមងមាន (ច) ១ ដួង, សន្តីរណចិត្តំ 
រ®ចតិ្តែដលពិចារណានូវអារម្មណ៍ តាមប¨្ចទា�1រ ឧេបកាe0សហគតំ 

ែដល្រប្រពតឹ្តេទៅមយួអេន្លើ េដាយឧេបកាÁ1េវទនា (េហាតិ) រែមងមាន 

ច ១ ដួង, កុសលវfបាកាេហតុកចិតាI0និ នាម (េហាន្ត)ិ មានេឈាj1ះថា ចិត្ត
ែដលមិនមានេហតុ   ជាផលរបស់កុសលកម្ម ។ 
 

អេហតុកកិរ1យាចិត្ត ៣ ដួង  

        [១១] ឧេបកាe0សហគតំ ប[្ចទាO0រាវជ្ជនចិត្តំ, តថា មេនាទាO0រាវជ្ជនចិត្តំ 

េសាមនស05សហគតំ ហសិតុប0~ទចិត្តេ[្ចតិ ឥមានិ តីណបិិ អេហតុកកិរfយចិតាI0និ 

នាម ។ 
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       “ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 (ចិតាI0និ) រ®ចិត្តទំាងឡាយ តីណិបិ សូម1�ី ៣ ដួង  ឥមានិ េនះ ឥតិ គ ឺ

ប[្ចទាO0រាវជ្ជនចិត្តំ រ®ចិត្តែដលនកឹរាវរកនូវអារម្មណ៍ តាមប¨្ចទា�1រ 
ឧេបកាe0សហគតំ ែដល្រប្រពតឹ្តេទៅមយួអេន្លើ េដាយឧេបកាÁ1េវទនា 

(េហាតិ) រែមងមាន (ច) ១ ដងួ, មេនាទាO0រាវជ្ជនចិត្ត ំរ®ចតិ្តែដលនកឹរាវរក 
នូវអារម្មណត៍ាមមេនាទា�1រ តថា ដូចគា�1 តថា គឺថា (ឧេបកាe0សហគតំ) 

ែដល្រប្រពតឹ្តេទៅមយួអេន្លើ េដាយឧេបកាÁ1េវទនា (េហាត)ិ រែមងមាន 

(ច) ១ ដងួ, ហសិតុប0~ទចតិ្ត ំ រ®ចតិ្តែដលញា ុ ំងការញញមឹឲ12េកើតេឡើង 
េសាមនស05សហគតំ ែដល្រប្រពតឹ្តេទៅមយួអេន្លើ េដាយេសាមនស1P
េវទនា (េហាត)ិ រែមងមាន ច ១ ដងួ, អេហតកុករិfយចិតាI0និ នាម (េហាន្ត)ិ 
មានេឈាj1ះថា កិរFយាចិត្តែដលមិនមានេហត ុ។  
 

និគមនំ 

          [១២]     ឥេច្ចវU សព្វថាប ិអដា�0រសាេហតុកចិតាI0និ សមតាI0និ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

អេហតុកចិតាI0និ រ®អេហតកុចិត្តទំាងឡាយ អដា�0រស ១៨ ដួង សមតាI0និ 

ចប់បរFបណូ៌េហើយ   សព្វថាបិ     សូម1�ីេដាយបការៈទំាងពួង    ឥេច្ចវU

តាមន័យដូចែដលបានេពាលេហើយ ។ *(ឥេច្ចវÅ   ៈ យថា វុត្តនេយន) 

 

សង្គហគាថា 

         [១៣]       សតាI0កុសលបាកាន ិ      បុ[�បាកានិ អដ្ឋធា 

     ្រកយិចិតាI0និ តីណតិី       អដា�0រស អេហតុកា ។ 
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         “ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

អេហតុកា រ®អេហតុកចិត្តទំាងឡាយ  (េហាន្តិ) រែមងមាន   អដា�0រស ១៨ 
ដួង ឥតិ គ ឺ (ចិតាI0និ) រ®ចតិ្តទំាងឡាយ អកុសលបាកានិ ែដលជាផល
ៃនអកសុលកម្ម (េហាន្ត)ិ រែមងមាន សត្ត ៧ ដងួ, (ចិតាI0និ) រ®ចតិ្តទំាង
ឡាយ ប[ុ�បាកានិ  ែដលជាផលៃនកសុលកម្ម  (េហាន្ត)ិ រែមងមាន 
អដ្ឋធា  េដាយបការៈ ៨ ដួង,  ្រកិយចិតាI0និ រ®កិរFយាចតិ្តទំាងឡាយ 
(េហាន្ត)ិ រែមងមាន តីណ ិ៣ ដងួ ។ *(ចិត្តទំាង៣០ដួងេនះ េឈាj1ះថា 
អេសាភនចិត្ត គឺចិត្តដៃទអំពីេសាភនចិត្ត) (អសេទា�1 អ ©̈េតា¾1) 
 

េសាភនចិត្ត ំ

          [១៤]          បាបាេហតុកមុតាI0និ     េសាភនានីតិ វុច្ចេរ 

     ឯកូនសដ្ឋិ ចិតាI0និ      អេថកនវុតីបិ វា ។ 
 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

ចិតាI0និ រ®ចិត្តទំាងឡាយ    ឯកូនសដ្ឋិ   ៥៩ ដួង    បាបាេហតុកមុតាI0និ 

ែដលរួចផតុចាកអកសុលចតិ្ត ១២ ដងួ នងិអេហតកុចតិ្ត ១៨ ដងួ 

វុច្ចេរ គេឺលាកេហៅ    េសាភនានិ ឥតិ  ថាេសាភនចិត្ត ដេូច្នះ   អថវា 

នយ័ម1��1ងេទៀត   (ចិតាI0និ)  រ®ចតិ្តទាងំឡាយ  ឯកនវតុបិ ិសមូ1�ីទំាង ៩១ 

ដងួ (បាបាេហតុកមុតាI0និ)   ែដលរួចផតុចាកអកសុលចតិ្ត ១២ ដងួ នងិ
អេហតកុចតិ្ត ១៨ ដួង (វុច្ចេរ) គឺេលាកេហៅ េសាភនាន ិ ឥតិ ថា
េសាភនចិត្ត (គជឺាចតិ្តល្អសាÇ1ត)ដូេច្នះ ។  *(វុច្ចេរ = វច+យ+ តិឬអន្ត>ិេរ ) 
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កាមាវចរេសាភនចិត្ត ំ

មហាកុសលចិត្ត ៨ ដួង 

         [១៥] េសាមនស05សហគតំ ញាណសម0cយុត្តំ អសងាe0រfកេមកំ 

សសងាe0រfកេមកំ, េសាមនស05សហគតំ ញាណវfប0cយុត្តំ អសងាe0រfកេមកំ

សសងាe0រfកេមកំ, ឧេបកាe0សហគតំ ញាណសម0cយុត្តំ អសងាe0រfកេមកំ, សសងាe0រfកេមកំ  

ឧេបកាe0សហគតំ ញាណវfប0cយុត្តំ អសងាe0រfកេមកំ, សសងាe0រfកេមកន្តិ ឥមានិ អដ្ឋបិ 

កាមាវចរកុសលចិតាI0និ នាម ។ 

         “ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 (ចិតាI0និ) រ®ចតិ្តទំាងឡាយ  អដ្ឋប ិសមូ1�ីទំាង ៨ ដងួ  ឥមានិ   េនះ  ឥតិ 
គ ឺ (ចិត្តំ) រ®ចិត្ត េសាមនស05សហគតំ ែដល្រប្រពឹត្តេទៅមួយអេន្លើេដាយ
េសាមនស1Pេវទនា ញាណសម0cយុត្តំ ែដល្របកប្រពមេដាយប«¬1 
អសងាe0រfកំ មនិមានការបបួលដឹកនា ំឯកំ ១ ដងួ (េហាតិ) រែមងមាន 

(ចិត្តំ) រ®ចិត្ត េសាមនស05សហគតំ ែដល្រប្រពឹត្តេទៅមយួអេន្លើេដាយ
េសាមនស1Pេវទនា ញាណសម0cយុត្តំ ែដល្របកប្រពមេដាយប«¬1 
សសងាe0រfកំ មានការបបួលដកឹនា ំ ឯកំ ១ ដួង (េហាតិ) រែមងមាន     

(ចិត្តំ) រ®ចិត្ត េសាមនស05សហគតំ ែដល្រប្រពតឹ្តេទៅមួយអេន្លើេដាយ
េសាមនស1Pេវទនា ញាណវfប0cយុត្តំ ែដល្របាសចាកប«¬1 អសងាe0រfកំ 
មនិមានការបបលួដកឹនា ំឯកំ ១ ដងួ (េហាតិ) រែមងមាន, (ចិត្ត)ំ រ®ចតិ្ត 
េសាមនស05សហគតំ ែដល្រប្រពតឹ្តេទៅមួយអេន្លើ េដាយេសាមនស1P
េវទនា ញាណវfប0cយុត្តំ ែដល្របាសចាកប«¬1 សសងាe0រfកំ មានការ
បបួលដកឹនា ំ ឯកំ ១ ដងួ (េហាតិ) រែមងមាន, (ចិត្តំ) រ®ចិត្ត ឧេបកាe0-
សហគតំ ែដល្រប្រពឹត្តេទៅមួយអេន្លើ េដាយឧេបកាÁ1េវទនា ញាណ-
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សម0cយុត្តំ ែដល្របកប្រពមេដាយប«¬1 អសងាe0រfកំ មិនមានការ 
បបួលដឹកនា ំ ឯកំ ១ ដួង (េហាតិ) រែមងមាន, (ចិត្តំ) រ®ចតិ្ត  
ឧេបកាe0សហគតំ ែដល្រប្រពតឹ្តេទៅមួយអេន្លើ េដាយឧេបកាÁ1េវទនា 

ញាណសម0cយុត្តំ ែដល្របកប្រពមេដាយប«¬1 សសងាe0រfកំ មានការ 
បបួលដឹកនា ំ ឯកំ ១ ដងួ (េហាតិ) រែមងមាន, (ចិត្តំ) រ®ចិត្ត 
ឧេបកាe0សហគតំ ែដល្រប្រពតឹ្តេទៅមយួអេន្លើ េដាយឧេបកាÁ1េវទនា 

ញាណវfប0cយុត្តំ ែដល្របាសចាកប«¬1 អសងាe0រfកំ មិនមានការបបលួ 
ដឹកនាំ ឯកំ ១ ដួង (េហាតិ) រែមងមាន, (ចិត្តំ) រ®ចិត្ត ឧេបកាe0សហគតំ 
ែដល្រប្រពតឹ្តេទៅមួយអេន្លើ េដាយឧេបកាÁ1េវទនា ញាណវfប0cយុត្តំ 

ែដល្របាសចាកប«¬1 សសងាe0រfកំ មានការបបលួដកឹនាំ ឯកំ ១ ដងួ 

(េហាតិ) រែមងមាន, កាមាវចរកុសលចិតាI0និ នាម (េហាន្ត)ិ មានេឈាj1ះថា 
កាមាវចរកសុលចិត្ត ។ 

 

មហាវ1បាកចិត្ត ៨ ដួង 

         [១៦] េសាមនស05សហគតំ ញាណសម0cយុត្តំ អសងាe0រfកេមកំ 

សសងាe0រfកេមកំ, េសាមនស05សហគតំ ញាណវfប0cយុត្តំ អសងាe0រfកេមកំ 

សសងាe0រfកេមកំ, ឧេបកាe0សហគតំ ញាណសម0cយុត្តំ អសងាe0រfកេមកំ, សសងាe0រfកេមកំ  

ឧេបកាe0សហគតំ ញាណវfប0cយុត្តំ អសងាe0រfកេមកំ, សសងាe0រfកេមកន្តិ ឥមានិ អដ្ឋបិ 

សេហតុកកាមាវចរវfបាកចតិាI0និ នាម ។ 

         “ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 (ចិតាI0និ) រ®ចតិ្តទំាងឡាយ  អដ្ឋប ិសមូ1�ីទាងំ ៨ ដងួ   ឥមានិ   េនះ   ឥតិ 
គ ឺ (ចិត្តំ) រ®ចតិ្ត េសាមនស05សហគតំ ែដល្រប្រពឹត្តេទៅមួយអេន្លើេដាយ 
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េសាមនស1Pេវទនា ញាណសម0cយុត្តំ ែដល្របកប្រពមេដាយប«¬1 
អសងាe0រfកំ មិនមានការបបួលដឹកនា ំឯកំ ១ ដួង (េហាតិ) រែមងមាន 

(ចិត្តំ) រ®ចតិ្ត េសាមនស05សហគតំ ែដល្រប្រពឹត្តេទៅមយួអេន្លើេដាយ 
េសាមនស1Pេវទនា ញាណសម0cយុត្តំ ែដល្របកប្រពមេដាយប«¬1 
សសងាe0រfកំ មានការបបួលដឹកនំា ឯក ំ១ ដងួ (េហាតិ) រែមងមាន, (ចិត្ត)ំ 
រ®ចិត្ត េសាមនស05សហគតំ ែដល្រប្រពឹត្តេទៅមយួអេន្លើ េដាយ 
េសាមនស1Pេវទនា ញាណវfប0cយុត្តំ ែដល្របាសចាកប«¬1 អសងាe0រfកំ 
មនិមានការបបលួដកឹនា ំឯកំ ១ ដងួ (េហាតិ) រែមងមាន (ចិត្ត)ំ រ®ចតិ្ត 
េសាមនស05សហគតំ ែដល្រប្រពឹត្តេទៅមយួអេន្លើ េដាយេសាមនស1P 
េវទនា ញាណវfប0cយុត្តំ ែដល្របាសចាកប«¬1 សសងាe0រfកំ មានការ 
បបួលដឹកនា ំ ឯកំ ១ ដួង (េហាតិ) រែមងមាន, (ចិត្តំ) រ®ចតិ្ត ឧេបកាe0-
សហគតំ ែដល្រប្រពតឹ្តេទៅមយួអេន្លើ េដាយឧេបកាÁ1េវទនា ញាណ-

សម0cយុត្តំ ែដល្របកប្រពមេដាយប«¬1 អសងាe0រfកំ មិនមានការ 
បបួលដឹកនា ំ ឯកំ ១ ដងួ (េហាតិ) រែមងមាន, (ចិត្តំ) រ®ចតិ្ត ឧេបកាe0-
សហគតំ ែដល្រប្រពឹត្តេទៅមួយអេន្លើ េដាយឧេបកាÁ1េវទនា ញាណ-

សម0cយុត្តំ ែដល្របកប្រពមេដាយប«¬1 សសងាe0រfកំ មានការ 
បបួលដកឹនា ំ  ឯកំ ១ ដួង (េហាតិ) រែមងមាន, (ចិត្តំ) រ®ចតិ្ត ឧេបកាe0-
សហគតំ ែដល្រប្រពឹត្តេទៅមយួអេន្លើ េដាយឧេបកាÁ1េវទនា ញាណ-

វfប0cយុត្តំ ែដល្របាសចាកប«¬1 អសងាe0រfកំ មិនមានការបបលួដឹកនា ំ  

ឯកំ ១ ដងួ (េហាតិ) រែមងមាន, (ចិត្តំ) រ®ចតិ្ត ឧេបកាe0សហគតំ ែដល 
្រប្រពតឹ្តេទៅមយួអេន្លើ េដាយឧេបកាÁ1េវទនា ញាណវfប0cយុត្តំ ែដល 
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្របាសចាកប«¬1 សសងាe0រfកំ មានការបបួលដឹកនា ំ ឯកំ ១ ដងួ   

(េហាតិ) រែមងមាន, សេហតុកកាមាវចរវfបាកចិតាI0និ នាម (េហាន្ត)ិ មាន 
េឈាj1ះថា កាមាវចរវFបាកចិត្តែដល្របកបេដាយេហត ុ។ 
 

មហាកិរ1យាចិត្ត ៨ ដួង 

         [១៧] េសាមនស05សហគតំ ញាណសម0cយុត្តំ អសងាe0រfកេមកំ 

សសងាe0រfកេមកំ, េសាមនស05សហគតំ ញាណវfប0cយុត្តំ អសងាe0រfកេមកំ 

សសងាe0រfកេមកំ, ឧេបកាe0សហគតំ ញាណសម0cយុត្តំ អសងាe0រfកេមកំ  

សសងាe0រfកេមកំ, ឧេបកាe0សហគតំ ញាណវfប0cយុត្តំ អសងាe0រfកេមកំ  

សសងាe0រfកេមកន្តិ ឥមានិ អដ្ឋបិ សេហតុកកាមាវចរកិរfយចិតាI0និ នាម ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 (ចិតាI0និ) រ®ចតិ្តទំាងឡាយ  អដ្ឋប ិសមូ1�ីទំាង ៨ ដងួ   ឥមានិ   េនះ ឥតិ 
គ ឺ (ចិត្តំ) រ®ចតិ្ត េសាមនស05សហគតំ ែដល្រប្រពឹត្តេទៅមួយអេន្លើេដាយ 
េសាមនស1Pេវទនា ញាណសម0cយុត្តំ ែដល្របកប្រពមេដាយប«¬1 
អសងាe0រfកំ មិនមានការបបួលដឹកនាំ ឯកំ ១ ដួង (េហាតិ) រែមងមាន 

(ចិត្តំ) រ®ចតិ្ត េសាមនស05សហគតំ ែដល្រប្រពតឹ្តេទៅមួយអេន្លើេដាយ 
េសាមនស1Pេវទនា ញាណសម0cយុត្តំ ែដល្របកប្រពមេដាយប«¬1 
សសងាe0រfកំ មានការបបួលដកឹនា ំ  ឯកំ ១ ដួង  (េហាតិ) រែមងមាន   
(ចិត្តំ) រ®ចតិ្ត េសាមនស05សហគតំ ែដល្រប្រពឹត្តេទៅមួយអេន្លើ េដាយ 
េសាមនស1Pេវទនា ញាណវfប0cយុត្តំ ែដល្របាសចាកប«¬1 អសងាe0រfកំ 
មនិមានការបបួលដឹកនំា  ឯក ំ១ ដងួ (េហាតិ) រែមងមាន (ចិត្ត)ំ រ®ចតិ្ត 
េសាមនស05សហគតំ ែដល្រប្រពតឹ្តេទៅមួយអេន្លើ េដាយេសាមនស1P 
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េវទនា ញាណវfប0cយុត្តំ ែដល្របាសចាកប«¬1 សសងាe0រfកំ មានការ 
បបួលដកឹនា ំ ឯកំ ១ ដួង (េហាតិ) រែមងមាន, (ចិត្តំ) រ®ចិត្ត ឧេបកាe0-
សហគតំ ែដល្រប្រពតឹ្តេទៅមួយអេន្លើ េដាយឧេបកាÁ1េវទនា ញាណ-

សម0cយុត្តំ ែដល្របកប្រពមេដាយប«¬1 អសងាe0រfកំ មនិមាន 
ការបបួលដកឹនាំ ឯកំ ១ ដួង (េហាតិ) រែមងមាន,  (ចិត្តំ) រ®ចិត្ត ឧេបកាe0-
សហគតំ ែដល្រប្រពតឹ្តេទៅមយួអេន្លើ េដាយឧេបកាÁ1េវទនា ញាណ-

សម0cយុត្តំ ែដល្របកប្រពមេដាយប«¬1 សសងាe0រfកំ មានការ 
បបលួដឹកនា ំ ឯកំ ១ ដងួ (េហាតិ) រែមងមាន, (ចិត្តំ) រ®ចិត្ត ឧេបកាe0-
សហគតំ ែដល្រប្រពឹត្តេទៅមួយអេន្លើ េដាយឧេបកាÁ1េវទនា ញាណ-

វfប0cយុត្តំ ែដល្របាសចាកប«¬1 អសងាe0រfកំ មិនមានការបបួលដឹកនា ំ

ឯកំ ១ ដងួ (េហាតិ) រែមងមាន, (ចិត្តំ) រ®ចតិ្ត ឧេបកាe0សហគតំ ែដល 
្រប្រពឹត្តេទៅមួយអេន្លើ េដាយឧេបកាÁ1េវទនា ញាណវfប0cយុត្តំ ែដល 
្របាសចាកប«¬1 សសងាe0រfកំ មានការបបលួដកឹនា ំឯក ំ១ ដងួ (េហាតិ) 

រែមងមាន,  សេហតុកកាមាវចរកិរfយចិតាI0និ នាម (េហាន្ត)ិ មានេឈាj1ះថា 

កាមាវចរកិរFយាចិត្ត ែដល្របកបេដាយេហត ុ។  
 

និគមនំ 

         [១៨]    ឥេច្ចវU សព្វថាបិ ចតុវ�សតិ សេហតុកកាមាវចរកុសលវfបាកកិរfយ- 

ចិតាI0និ សមតាI0និ ។ 

       “ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 សេហតុកកាមាវចរកុសលវfបាកកិរfយចិតាI0និ    រ®កាមាវចរកសុលចិត្ត វFបាក  
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ចិត្ត នងិករិFយាចិត្តទំាងឡាយ ែដល្របកបេដាយេហតុ ចតុវ�សតិ 

២៤ ដួង សមតាI0និ ចប់បរFបណូ៌េហើយ សព្វថាប ិសូម1�ីេដាយបការៈ 
ទំាងពួង ឥេច្ចវU តាមន័យដូចែដលបានេពាលេហើយ ។ 

សង្គហគាថា 

       [១៩]           េវទនាញាណសងាe0រ-    េភេទន ចតុវ�សតិ 

                        សេហតុកាមាវចរ-       បុ[�បាក្រកិយា មតា ។ 

       “ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

សេហតុកាមាវចរប[ុ�បាក្រកយិា   រ®កាមាវចរកសុលចតិ្ត វFបាកចតិ្ត នងិ 
កិរFយាចិត្តទំាងឡាយ ែដល្របកបេដាយេហត ុ មតា គេឺគដងឹ 
េហើយ(ថាមាន) ចតុវ�សតិ ២៤ដងួ េវទនាញាណសងាe0រេភេទន តាម 
្របេភទ ៃនេវទនា ប«¬1 នងិសងាÁ1រ ។   *( មតា = មន+ត ) 

សង្គហគាថា 

       [២០]         កាេម េតវ�ស បាកានិ       បុst0បsុt0និ វ�សតិ 

         ឯកាទស ្រកិយា េចតិ      ចតុបst0ស សព្វថា ។ 

       “ែ្របេលាត្របេយាគ ” 
 (ចិតាI0និ) រ®ចិត្តទំាងឡាយ (សិយំុ) គប1�ីមាន ចតុបst0ស ៥៤ ដួង    

សព្វថា េដាយបការៈទំាងពងួ កាេម ក្នaងកាមភូម ិ ឥតិ គ ឺ បាកានិ 

រ®វFបាកចិត្តទំាងឡាយ  (សិយំុ) គប1�ីមាន  េតវ�ស  ២៣ ដងួ   បុst0- 

បុst0និ រ®កសុលចិត្ត និងអកុសលចិត្តទំាងឡាយ (សិយំុ)  គប1�ីមាន   
វ�សតិ ២០ ដួង,  ្រកយិា ច រ®ករិFយាចតិ្តទំាងឡាយ (សិយំុ) គប1�ីមាន  
ឯកាទស  ១១ ដួង ។        *(ចសេទា�1 បទបូរណេតា¾1)  
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រូបាវចរកុសលចិត្ត ៥ ដួង 

         [២១]   វfតក្កវfចារបីតិសុេខកគ្គតាសហិតំ     បឋមជ0�នកុសលចិត្តំ 

វfចារបតិីសុេខកគ្គតាសហតំិ ទុតិយជ0�នកុសលចិត្តំ, បីតិសុេខកគ្គតាសហិតំ 

តតិយជ0�នកុសលចិត្តំ, សុេខកគ្គតាសហិតំ ចតុត្ថជ0�នកុសលចិត្តំ ឧេបេក្ខ-

កគ្គតាសហិតំ ប[្ចមជ0�នកុសលចិត្តេ[្ចតិ ឥមានិ ប[្ចបិ រូបាវចរកុសលចិតាI0និ 

នាម ។ 

        “ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

(ចិតាI0និ) រ®ចតិ្តទំាងឡាយ ប[្ចប ិសមូ1�ីទាងំ ៥ ដងួ  ឥមាន ិេនះ  ឥត ិគ ឺ

បឋមជ0�នកុសលចិត្តំ រ®កសុលចិត្ត ែដល្របកបេដាយបឋមជ1Éន 

វfតក្កវfចារបតិីសុេខកគ្គតាសហិតំ ែដល្របកប្រពមេដាយវFតក្កៈ វFចារៈ បតី ិ
សុខៈនងិឯកគ្គតា (េហាតិ) រែមងមាន (ច) ១ ដួង ទុតិយជ0�នកុសលចិត្តំ 
រ®កសុលចិត្តែដល្របកបេដាយទុតយិជ1Éន វfចារបីតិសុេខកគ្គតាសហិតំ 

ែដល្របកប្រពមេដាយវFចារៈ បីតិ សុខៈ នងិឯកគ្គតា (េហាតិ) 

រែមងមាន (ច) ១ ដងួ តតិយជ0�នកុសលចិត្ត ំរ®កសុលចតិ្ត ែដល្របកប 
េដាយតតយិជ1Éន បីតិសុេខកគ្គតាសហិតំ  ែដល្របកប្រពមេដាយ 
បតី ិ សខុៈ នងិឯកគ្គតា (េហាតិ) រែមងមាន  (ច) ១ ដងួ  ចតុត្ថជ0�ន-

កុសលចិត្តំ រ®កុសលចិត្ត ែដល្របកបេដាយចតុត្ថជ1Éន សុេខកគ្គតា-

សហិតំ  ែដល្របកប្រពមេដាយសខុៈនងិឯកគ្គតា (េហាតិ) រែមងមាន 

(ច) ១ ដួង ប[្ចមជ0�នកុសលចិត្តំ រ®កុសលចិត្ត ែដល្របកបេដាយ 
ប¨្ចមជ1Éន ឧេបេក្ខកគ្គតាសហិតំ ែដល្របកប្រពមេដាយឧេបកាÁ1 
នងិឯកគ្គតា (េហាតិ) រែមងមាន ច ១ ដួង រូបាវចរកុសលចិតាI0និ នាម 

(េហាន្តិ) មានេឈាj1ះថា រូបាវចរកសុលចិត្ត ។  
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រូបាវចរវ1បាកចិត្ត ៥ ដួង 

       [២២] វfតក្កវfចារាបតិីសុេខកគ្គតាសហិតំ បឋមជ0�នវfបាកចិត្តំ, វfចារបីតិ- 

សុេខកគ្គតាសហិតំ ទុតិយជ0�នវfបាកចិត្តំ, បតិីសុេខកគ្គតាសហិតំ តតិយជ0�ន-

វfបាកចិត្តំ, សុេខកគ្គតាសហិតំ ចតុត្ថជ0�នវfបាកចិត្តំ, ឧេបេក្ខកគ្គតាសហិតំ 

ប[្ចមជ0�នវfបាកចិត្តេ[្ចតិ ឥមានិ ប[្ចបិ រូបាវចរវfបាកចិតាI0និ នាម ។ 

      “ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 (ចិតាI0និ) រ®ចិត្តទំាងឡាយ ប[្ចបិ សូម1�ីទំាង ៥ ដួង ឥមានិ េនះ ឥតិ គ ឺ

បឋមជ0�នវfបាកចិត្តំ រ®វFបាកចិត្ត ែដល្របកបេដាយបឋមជ1Éន 

វfតក្កវfចារបតិីសុេខកគ្គតាសហិតំ ែដល្របកប្រពមេដាយវFតក្កៈ វFចារៈ បតី ិ
សខុៈ នងិឯកគ្គតា (េហាតិ) រែមងមាន (ច) ១ ដងួ ទុតិយជ0�នវfបាកចិត្ត ំ
រ®វFបាកចិត្តែដល្របកបេដាយទុតយិជ1Éន វfចារបីតិសុេខកគ្គតាសហិតំ 

ែដល្របកប្រពមេដាយ វFចារៈ បតីិ សខុៈ និងឯកគ្គតា (េហាតិ) 
រែមងមាន (ច) ១ ដួង តតិយជ0�នវfបាកចិត្តំ រ®វFបាកចិត្តែដល្របកប 
េដាយតតិយជ1Éន បីតិសុេខកគ្គតាសហិតំ  ែដល្របកប្រពមេដាយ 
បតី ិ សខុៈ នងិឯកគ្គតា  (េហាតិ) រែមងមាន (ច) ១ ដងួ  ចតតុ្ថជ0�ន-

វfបាកចិត្ត ំរ®វFបាកចតិ្ត ែដល្របកបេដាយចតតុ្ថជ1Éន សុេខកគ្គតាសហតំិ  
ែដល្របកប្រពមេដាយ សុខៈ នងិឯកគ្គតា (េហាតិ) រែមងមាន     

(ច) ១ ដួង ប[្ចមជ0�នវfបាកចិត្តំ រ®វFបាកចិត្តែដល្របកប េដាយ 
ប¨្ចមជ1Éន ឧេបេក្ខកគ្គតាសហិតំ ែដល្របកប្រពមេដាយ ឧេបកាÁ1 
និងឯកគ្គតា (េហាតិ) រែមងមាន ច ១ ដួង, រូបាវចរវfបាកចិតាI0និ នាម 
(េហាន្ត)ិ មានេឈាj1ះថា រូបាវចរវFបាកចតិ្ត  ។ 

     



                                                            - 20 -     

រូបាវចរកិរ1យាចិត្ត ៥ ដួង  

        [២៣] វfតក្កវfចារបីតិសុេខកគ្គតាសហិតំ បឋមជ0�នកិរfយចិត្តំ, វfចារបីតិ- 

សុេខកគ្គតាសហិតំ   ទុតិយជ0�នកិរfយចិត្តំ,  បីតិសុេខកគ្គតាសហិតំ  តតិយជ0�ន-

កិរfយចិត្តំ, សុេខកគ្គតាសហតំិ ចតុត្ថជ0�នកិរfយចិត្តំ, ឧេបេក្ខកគ្គតាសហិតំ 

ប[្ចមជ0�នកិរfយចិត្តេ[្ចតិ ឥមានិ ប[្ចបិ រូបាវចរកិរfយចិតាI0និ នាម ។ 

        “ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 (ចិតាI0និ) រ®ចតិ្តទាងំឡាយ ប[្ចប ិសមូ1�ីទាងំ ៥ ដងួ  ឥមានិ េនះ ឥតិ គ ឺ

បឋមជ0�នកិរfយចិត្តំ រ®កិរFយាចិត្ត ែដល្របកបេដាយបឋមជ1Éន 

វfតក្កវfចារបតិីសុេខកគ្គតាសហិតំ ែដល្របកប្រពមេដាយវFតក្កៈ វFចារៈ បតី ិ
សខុៈ នងិឯកគ្គតា (េហាតិ) រែមងមាន (ច) ១ ដងួ ទុតិយជ0�នកិរfយចិត្ត ំ
រ®ករិFយាចិត្តែដល្របកបេដាយទុតយិជ1Éន វfចារបីតិសុេខកគ្គតាសហិតំ 

ែដល្របកប្រពមេដាយ វFចារៈ បីតិ សុខៈ និងឯកគ្គតា (េហាតិ) 
រែមងមាន (ច) ១ ដួង តតិយជ0�នកិរfយចិត្តំ រ®ករិFយាចិត្តែដល្របកប 
េដាយតតយិជ1Éន បីតិសុេខកគ្គតាសហិតំ  ែដល្របកប្រពមេដាយ 
បីតិ សុខៈនិងឯកគ្គតា (េហាតិ) រែមងមាន (ច) ១ ដងួ ចតុត្ថជ0�ន-

កិរfយចិត្ត ំរ®ករិFយាចតិ្ត ែដល្របកបេដាយចតតុ្ថជ1Éន សុេខកគ្គតាសហិតំ  
ែដល្របកប្រពមេដាយ សុខៈ និងឯកគ្គតា (េហាតិ) រែមងមាន      

(ច) ១ ដួង  ប[្ចមជ0�នកិរfយចិត្ត រ®ករិFយាចតិ្ត ែដល្របកបេដាយ 
ប¨្ចមជ1Éន ឧេបេក្ខកគ្គតាសហិតំ ែដល្របកប្រពមេដាយ ឧេបកាÁ1 
នងិឯកគ្គតា  (េហាតិ)  រែមងមាន  ច ១ ដងួ,    រូបាវចរកិរfយចិតាI0និ    
នាម   (េហាន្តិ) មានេឈាj1ះថា រូបាវចរករិFយាចិត្ត ។ 
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និគមនំ 

     [២៤]   ឥេច្ចវU សព្វថាប ិ បន្នរស  រូបាវចរកុសលវfបាកកិរfយចិតាI0និ សមតាI0និ ។ 

       “ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 រូបាវចរកុសលវfបាកកិរfយចិតាI0និ រ®រូបាវចរកសុលចិត្ត វFបាកចតិ្ត នងិ 
ករិFយាចិត្តទំាងឡាយ  បន្នរស ១៥ ដងួ សមតាI0និ ចបប់រFបណូ៌េហើយ 

សព្វថាប ិសមូ1�ីេដាយបការៈទាងំពងួ  ឥេច្ចវU  តាមនយ័ដចូែដលបាន 
េពាលេហើយ ។        

សង្គហគាថា 

    [២៥]            ប[្ចធា  ឈានេភេទន     រូបាវចរមានសំ 

                       បុ[�បាក្រកិយាេភទា      តំ ប[្ចទសធា ភេវ ។ 

     “ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

រូបាវចរមានសំ រ®រូបាវចរចតិ្ត (ភេវ) រែមងមាន ប[្ចធា េដាយបការៈ ៥ 
យា�1ង ឈានេភេទន តាម្របេភទៃនឈាន តំ (រូបាវចរមានសំ) រ®         
រូបាវចរចិត្តេនាះ ភេវ រែមងមាន ប[្ចទសធា េដាយបការៈ១៥យា�1ង 

បុ[�បាក្រកយិាេភទា តាម្របេភទៃនកុសល វFបាក នងិករិFយា ។  

*(ភេវ=ភវតិ)   (បុ ©̈បាក្រកិយាេភទាតិ បេទ ករណេត្ថ និស1Pក្កវចនំ) 
 

អរូបាវចរកុសលចិត្ត ៤ ដួង 

         [២៦]     អាកាសានs�0យតនកុសលចិត្តំ,   វfst0ណs�0យតនកុសលចិត្តំ  

អាកិ[្ចst0យតនកុសលចិត្តំ េនវសst0នាសst0យតនកុសលចិត្តេ[្ចតិ ឥមានិ 

ចតាI0រfបិ   អរូបាវចរកុសលចិតាI0និ   នាម ។ 
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“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 (ចិតាI0និ) រ®ចតិ្តទំាងឡាយ ចតាI0រfប ិសមូ1�ីទំាង ៤ ដងួ  ឥមាន ិេនះ  ឥតិ គ ឺ

អាកាសានs�0យតនកុសលចិត្តំ រ®កសុលចិត្ត ែដល្របកប្រពមេដាយ 
ទីតាំងគអឺាកាសមិនមានទីបផំុត (េហាតិ) រែមងមាន (ច) ១ ដងួ 

វfst0ណs�0យតនកុសលចិត្តំ រ®កុសលចិត្ត ែដល្របកប្រពមេដាយ 
ទីតាំងគវឺF«¬1ណមិនមានទីបំផុត (េហាតិ) រែមងមាន (ច) ១ ដួង 

អាកិ[្ចst0យតនកុសលចិត្តំ រ®កុសលចិត្ត ែដល្របកប្រពមេដាយ 
ទីតាំងគកឺារមនិមានអ្វតីិចតចួ (េហាតិ) រែមងមាន (ច) ១ ដួង 

េនវសst0នាសst0យតនកុសលចិត្តំ រ®កុសលចិត្ត ែដល្របកប្រពមេដាយ 
ទីតាំងគ ឺ ការមានស«¬1ក៏មនិែមន មិនមានស«¬1កម៏ិនែមន 

(េហាតិ)   រែមងមាន   ច ១ ដងួ ,     អរូបាវចរកុសលចិតាI0និ   នាម  (េហាន្តិ) 

 មានេឈាj1ះ ថា អរូបាវចរកុសលចិត្ត ។ 

*(អរូបាវចរចិត្ត គឺចិត្តែដលេ្រតចចុះេទៅ  ក្នaងអរូបភូមិ េដាយេ្រចើន)    

 

អរូបាវចរវ1បាកចិត្ត ៤ ដួង 

        [២៧]  អាកាសានs�0យតនវfបាកចិត្តំ,   វfst0ណs�0យតនវfបាកចិត្តំ 

អាកិ[្ចst0យតនវfបាកចិត្តំ, េនវសst0នាសst0យតនវfបាកចិត្តេ[្ចតិ ឥមានិ  

ចតាI0រfបិ  អរូបាវចរវfបាកចិតាI0និ  នាម ។ 

        “ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 
 (ចិតាI0និ) រ®ចតិ្តទំាងឡាយ ចតាI0រfប ិសមូ1�ីទំាង ៤ ដងួ ឥមានិ េនះ ឥតិ គ ឺ

អាកាសានs�0យតនវfបាកចិត្តំ រ®វFបាកចិត្ត ែដល្របកប្រពមេដាយ
ទីតាងំគអឺាកាសមិនមានទីបំផុត (េហាតិ) រែមងមាន (ច) ១ ដួង 
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វfst0ណs�0យតនវfបាកចិត្តំ រ®វFបាកចិត្ត ែដល្របកប្រពមេដាយទីតាងំ 
គឺវF«¬1ណមិនមានទីបផំតុ (េហាតិ) រែមងមាន (ច) ១ ដួង 

អាកិ[្ចst0យតនវfបាកចិត្តំ រ®វFបាកចិត្ត ែដល្របកប្រពមេដាយទីតាំង
គកឺារមិនមានអ្វីតិចតួច (េហាតិ) រែមងមាន (ច) ១ ដួង េនវសst0-

នាសst0យតនវfបាកចិត្តំ រ®វFបាកចតិ្ត ែដល្របកប្រពមេដាយទីតាងំ 
គឺការមានស«¬1កម៏និែមន មនិមានស«¬1កម៏និែមន (េហាតិ) 

រែមងមាន  ច ១ ដងួ, អរបូាវចរវfបាកចិតាI0និ នាម (េហាន្ត)ិ   មានេឈាj1ះ 
ថា អរូបាវចរវFបាកចតិ្ត  ។ 

 

អរូបាវចរកិរ1យាចិត្ត ៤ ដួង 

          [២៨]  អាកាសានs�0យតនកិរfយចិត្តំ,   វfst0ណs�0យតនកិរfយចិត្តំ 

អាកិ[្ចst0យតនកិរfយចិត្តំ,  េនវសst0នាសst0យតនកិរfយចិត្តេ[្ចតិ ឥមានិ ចិតាI0រfបិ 

អរូបាវចរកិរfយចិតាI0និ នាម ។ 

       “ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 
(ចិតាI0និ) រ®ចតិ្តទំាងឡាយ ចតាI0រfប ិសមូ1�ីទំាង ៤ ដងួ  ឥមានិ េនះ ឥតិ គ ឺ

អាកាសានs�0យតនកិរfយចិត្តំ រ®កិរFយាចិត្ត ែដល្របកប្រពមេដាយ
ទីតាំងគឺអាកាសមិនមានទីបំផុត (េហាតិ) រែមងមាន (ច) ១ ដងួ 

វfst0ណs�0យតនកិរfយចិត្តំ រ®កិរFយាចតិ្ត ែដល្របកប្រពមេដាយ
ទីតាងំគវឺF«¬1ណមនិមានទីបំផតុ (េហាតិ) រែមងមាន (ច) ១ ដងួ 

អាកិ[្ចst0យតនកិរfយចិត្តំ រ®ករិFយាចិត្ត ែដល្របកបេដាយទីតាំង
គកឺារមិនមានអ្វីតិចតួច (េហាតិ) រែមងមាន (ច) ១ ដួង េនវសst0-

នាសst0យតនកិរfយចិត្តំ រ®កិរFយាចតិ្ត ែដល្របកបេដាយទីតាំង គកឺារ 
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មានស«¬1ក៏មិនែមន មិនមានស«¬1កម៏ិនែមន (េហាតិ) រែមងមាន 

ច ១ ដងួ អរូបាវចរកិរfយចិតាI0និ នាម (េហាន្តិ) មានេឈាj1ះថា អរូបាវចរ 
កិរFយាចិត្ត ។ 

និគមនំ 

         [២៩]    ឥេច្ចវU សព្វថាបិ    ទាO0ទស    អរូបាវចរកុសលវfបាកកិរfយចិតាI0និ 

សមតាI0និ ។  

     “ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

អរូបាវចរកុសលវfបាកកិរfយចិតាI0និ រ®អរូបាវចរកសុលចតិ្ត វFបាកចិត្ត និង
ករិFយាចិត្តទំាងឡាយ ទាO0ទស ១២ ដងួ សមតាI0និ ចបេ់ដាយបរFបណូ៌
េហើយ សព្វថាបិ េដាយបការៈទំាងពួង ឥេច្ចវU តាមន័យដូចែដលបាន
េពាលមកេហើយ ។ 

 

សង្គហគាថា  

       [៣០]         អាលម្ពណប0cេភេទន     ចតុធារុប0cមានសំ 

     បុ[�បាក្រកិយាេភទា      បុន ទាO0ទសធា ឋិតំ ។ 

      “ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

អរុប0cមានសំ រ®អរូបាវចរចិត្ត (ឋិតំ) ឋិតេនៅេហើយ ចតុធា េដាយបការៈ 
៤ យា�1ង អាលម្ពណប0cេភេទន    តាម្របេភទៃនអារម្មណ ៍    (បន) ែតថា 
(តំ អរូបាវចរមានស)ំ រ®អរូបាវចរចតិ្តេនាះ ឋិតំ ឋតិេនៅេហើយ ទាO0ទសធា 

េដាយបការៈ ១២ យា�1ង បុន ម្តងេទៀត បុ[�បាក្រកិយាេភទា 

តាម្របេភទៃនកុសល វFបាកនងិករិFយា ។    *(បនសេទា�1 លុត្តនិទ្ទិេដ́ា1) 
(បុ ©̈បាក្រកិយាេភទាតិ បេទ ករណេត្ថ និស1Pក្កវចនំ) 
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េលាកុត្តរចិត្ត ំ 

   េលាកុត្តរកុសលចិត្ត ៤ ដួង 

         [៣១]     េសាតាបត្តិមគ្គចិត្តំ,   សកទាគាមមិគ្គចិត្តំ,   អនាគាមិមគ្គចិត្តំ  

អរហត្តមគ្គចិត្តេ[្ចតិ ឥមានិ ចតាI0រfបិ េលាកុត្តរកុសលចិតាI0និ នាម ។ 

      “ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

(ចិតាI0និ) រ®ចិត្តទំាងឡាយ ចតាI0រfបិ សូម1�ីទំាង ៤ ដួង ឥមានិ េនះ ឥតិ គ ឺ

េសាតាបត្តិមគ្គចិត្តំ រ®ចតិ្តែដល្របកប្រពមេដាយមគ្គ ែដលបានេហើយ
េដាយការដល់នូវអរFយមគ្គជាដបំូង (េហាតិ) រែមងមាន (ច) ១ ដួង 

សកទាគាមិមគ្គចិត្តំ រ®ចិត្តែដល្របកប្រពមេដាយមគ្គ របស់បគុ្គល
អ្នកមកកានេ់លាកេនះម្តងេទៀត (េហាតិ) រែមងមាន (ច) ១ ដួង 

អនាគាមិមគ្គចិត្តំ រ®ចិត្តែដល្របកប្រពមេដាយមគ្គ របស់បុគ្គល
អ្នកមនិមកកានក់ាមេលាកេនះម្តងេទៀត  (េហាត)ិ រែមងមាន   (ច) 

១ ដួង អរហត្តមគ្គចិត្តំ រ®ចិត្តែដល្របកប្រពមេដាយមគ្គ របស់បុគ្គល
អ្នកគរួបជូាេដាយពិេសស (េហាតិ) រែមងមាន ច ១ ដងួ េលាកុត្តរ-

កុសលចិតាI0និ នាម (េហាន្តិ) មានេឈាj1ះថាេលាកុត្តរកុសលចតិ្ត ។ 
 

េលាកុត្តរវ1បាកចិត្ត ៤ ដួង 

       [៣២]    េសាតាបត្តផិលចិត្តំ,    សកទាគាមិផលចិត្តំ,   អនាគាមិផលចិត្តំ  

អរហត្តផលចិត្តេ[្ចតិ ឥមានិ ចតាI0រfបិ េលាកុត្តរវfបាកចតិាI0និ នាម ។ 

       “ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 (ចិតាI0និ) រ®ចតិ្តទំាងឡាយ ចតាI0រfប ិសមូ1�ីទំាង ៤ ដងួ ឥមានិ  េនះ  ឥតិ គ ឺ

េសាតាបត្តិផលចិត្តំ រ®ចិត្តែដលជាផលរបស់េសាតាបត្តមិគ្គ (េហាតិ) 
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រែមងមាន (ច) ១ ដួង សកទាគាមិផលចិត្តំ រ®ចិត្តែដលជាផលរបស់
សកទាគាមមិគ្គ (េហាតិ) រែមងមាន (ច) ១ ដងួ អនាគាមិផលចិត្តំ 

រ®ចតិ្តែដលជាផលរបសអ់នាគាមមិគ្គ (េហាត)ិ រែមងមាន (ច) ១ ដងួ 

អរហត្តផលចិត្តំ រ®ចិត្តែដលជាផលរបស់អរហត្តមគ្គ (េហាតិ) រែមង 
មាន ច ១ ដងួ េលាកុត្តរវfបាកចិតាI0និ នាម (េហាន្តិ) មានេឈាj1ះថា 

េលាកតុ្តរវFបាកចិត្ត ។ 

         

         

       និគមនំ 

       [៣៣]    ឥេច្ចវU សព្វថាបិ អដ្ឋ េលាកុត្តរកុសលវfបាកចិតាI0និ សមតាI0និ ។ 

     “ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 េលាកុត្តរកុសលវfបាកចិតាI0និ រ®េលាកតុ្តរកសុលចតិ្ត នងិ វFបាកចតិ្តទំាង
ឡាយ  អដ្ឋ ៨ ដងួ សមតាI0និ ចបប់រFបណូេ៌ហើយ សព្វថាប ិសមូ1�ីេដាយ
បការៈទំាងពួង ឥេច្ចវU តាមន័យដូចែដលបានេពាលមកេហើយ ។  

 

សង្គហគាថា 

       [៣៤]        ចតុមគ្គប0cេភេទន           ចតុធា កុសលំ តថា 

                      បាកំ តស05 ផលតាI0តិ       អដ្ឋធានុត្តរU មតំ ។ 

      “ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 (ចិត្ត)ំ រ®ចតិ្ត អនតុ្តរU ែដលជាេលាកតុ្តរៈ មត ំ គេឺគដងឹេហើយ(ថាមាន)
អដ្ឋធា  ៨ យា�1ង ឥត ិគ ឺកុសល ំរ®េលាកតុ្តរកុសលចតិ្ត (េហាតិ) រែមង 
មាន ចតុធា ៤ យា�1ង  ចតុមគ្គប0cេភេទន    តាម្របេភទៃនមគ្គទំាង៤  
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បាក ំរ®េលាកតុ្តរវFបាកចតិ្ត (េហាត)ិ រែមងមាន តថា ដចូគា�1 តថា គថឺា  
(ចតុធា) ៤ យា�1ង តស05 (េលាកុត្តរកុសលស05) ផលតាI0 េ្រពាះភាវៈៃនចតិ្ត
េនាះ ជាផលៃនេលាកុត្តរកុសល ។ 

 

ចិត្តគណនសង្គេហា 

សង្គហគាថា 

        [៣៥]       ទាO0ទសាកុសលាេនវU       កុសលាេនកវ�សតិ 

  ឆត្តឹេសវ វfបាកាន ិ        ្រកយិចិតាI0និ  វ�សតិ ។ 

        

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

អកុសលានិ រ®អកុសលចិត្តទំាងឡាយ (សិយំុ) គប1�ីមាន ទាO0ទស (ឯវ) 

១២ ដងួប៉េុណា]1ះ, កុសលានិ រ®កុសលចិត្តទំាងឡាយ (សិយំុ) គប1�ី 
មាន ឯកវ�សតិ (ឯវ) ២១ ដួងប៉ុេណា]1ះ, វfបាកាន ិ រ®វFបាកចិត្តទំាង   
ឡាយ  (សិយំុ)  គប1�ីមាន  ឆត្តឹស ឯវ  ៣៦ ដួងប៉ុេណា]1ះ,     
្រកយិចិតាI0និ   រ®កិរFយាចតិ្តទំាងឡាយ (សិយំុ) គប1�ីមាន វ�សតិ (ឯវ) 

២០ដងួ ប៉េុណា]1ះ,  ឯវU យា�1ងេនះឯង ។ 

 

សង្គហគាថា 

       [៣៦]       ចតុបst0សធា កាេម       រូេប បន្នរសីរេយ 

ចិតាI0និ ទាO0ទសារុេប0c       អដ្ឋធានុត្តេរ តថា ។ 

        “ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 (ចិតាI0និ)   រ®ចិត្តទំាងឡាយ   (បរfយាបនា�0និ)   ែដលរាប់ប¨្ច�ល     កាេម 
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 ក្នaងកាមភូម ិ (បរមត្ថវfទូហិ) គឺបុគ្គលអ្នកដងឹនូវបរមត្ថធមទំ៌ាងឡាយ 
(ឦរfេយ)  គប1�ីេពាល ចតុបst0សធា មានបការៈ៥៤ដងួ, (ចិតាI0និ) រ®ចតិ្ត
ទំាងឡាយ (បរfយាបនា�0និ) ែដលរាបប់¨្ច�ល រូេប ក្នaងរូបភមូ ិ
(បរមត្ថវfទូហិ) គបឺគុ្គលអ្នកដងឹនវូបរមត្ថធមទំ៌ាងឡាយ  ឦរfេយ  គប1�ី
េពាល បន្នរស មាន ១៥ ដងួ, ចិតាI0និ រ®ចតិ្តទំាងឡាយ (បរfយាបនា�0និ) 

ែដលរាបប់¨្ច�ល អារុេប0c ក្នaងអរូបភមូ ិ(បរមត្ថវfទូហិ) គបឺគុ្គលអ្នកដងឹ
នវូបរមត្ថធមទំ៌ាងឡាយ (ឦរfេយ) គប1�ីេពាល  ទាO0ទស មាន ១២ ដងួ 
តថា េ្រកៅពីេនាះ (ចិតាI0និ) រ®ចតិ្តទំាងឡាយ (បរfយាបនា�0និ) ែដល
រាបប់¨្ច�ល  អនុត្តេរ ក្នaងេលាកតុ្តរភមូ ិ    (បរមត្ថវfទូហិ)     គបឺគុ្គលអ្នក
ដងឹនវូបរមត្ថធមទំ៌ាងឡាយ (ឦរfេយ) គប1�ីេពាល អដ្ឋធា មានបការៈ 
៨ ដួង  ។ 

សង្គហគាថា 

         [៣៧]       ឥត្ថេមកូននវុតិ          បេភទំ បន មានសំ 

                       ឯកវ�សសតំ វាថ        វfភជន្តិ វfចក្ខណា ។ 

          “ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 វfចក្ខណា រ®អ្នក្របាជ្ញទំាងឡាយ វfភជន្តិ រែមងែបងែចក មានស ំ បន   
នូវចិត្តប៉ុេណា]ះ ឯកូននវុតិបេភទំ ែដលមាន្របេភទ ៨៩ ដងួ ឥត្ថំ 
តាមន័យដូចែដលបានេពាលេហើយ អថវា ន័យម1��1ងេទៀត 
(វfចក្ខណា) រ®អ្នក្របាជ្ញទំាងឡាយ (វfភជន្ត)ិ រែមងែបងែចក មានសំ  នវូ 
ចិត្ត  ឯកវ�សសតំ  ១២១ ដួង ។  *(បនសេទា�1 ឯវេតា¾1) (វFភជន្ត ិ=វF+ភជ+អ+អន្ត)ិ 
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ការរាប់ចំនួនចិត្តេដាយពិសា�Qរ 

         [៣៨]     កថេមកូននវុតិវfធំ   ចិត្តំ  ឯកវ�សសតំ េហាតិ ?   វfតក្កវfចារបីតិ-

សុេខកគ្គតាសហិតំ   បឋមជ0�នេសាតាបត្តិមគ្គចិត្តំ,   វfចារបីតិសុេខកគ្គតាសហិតំ  

ទុតិយជ0�នេសាតាបត្តិមគ្គចិត្តំ, បីតិសុេខកគ្គតាសហិតំ តតិយជ0�នេសាតាបត្តិ-

មគ្គចិត្តំ,  សុេខកគ្គតាសហិតំ  ចតុត្ថជ0�នេសាតាបត្តមិគ្គចិត្តំ, ឧេបេក្ខកគ្គតាសហិតំ  

ប[្ចមជ0�នេសាតាបត្តិមគ្គចិត្តេ[្ចតិ ឥមានិ ប[្ចបិ េសាតាបត្តិមគ្គចិតាI0និ នាម ។ 

         “ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

ចិត្តំ រ®ចិត្ត ឯកូននវុតិវfធំ មានបការៈ ៨៩ ដងួ េហាតិ រែមងមាន   

ឯកវ�សសតំ ១២១ ដងួ កថំ ដចូេម្តចេទៅ ? (ចិតាI0និ) រ®ចតិ្តទំាងឡាយ 

ប[្ចប ិសមូ1�ីទំាង ៥ ដងួ  ឥមាន ិេនះ  ឥត ិគ ឺបឋមជ0�នេសាតាបត្តមិគ្គចិត្ត ំ

រ®េសាតាបត្តមិគ្គចិត្តែដលជាបឋមជ1Éន វfតក្កវfចារបីតិសុេខកគ្គតាសហិតំ 
ែដល្របកប្រពមេដាយវFតក្កៈ វFចារៈ បតី ិសខុៈនងិឯកគ្គតា  (េហាតិ) 

រែមងមាន  (ច) ១ ដងួ    ទុតិយជ0�នេសាតាបត្តមិគ្គចិត្ត ំ  រ®េសាតាបត្តមិគ្គ 
ចតិ្ត ែដលជាទុតយិជ1Éន វfចារបីតិសុេខកគ្គតាសហិតំ  ែដល្របកប 
្រពមេដាយវFចារៈ បតី ិ សខុៈ នងិឯកគ្គតា  (េហាតិ)  រែមងមាន   (ច) 
១ ដួង  តតិយជ0�នេសាតាបត្តមិគ្គចិត្តំ រ®េសាតាបត្តមិគ្គចតិ្ត ែដលជា 
តតយិជ1Éន  បតិីសុេខកគ្គតាសហិតំ ែដល្របកប្រពមេដាយបតី ិ សខុៈ 
នងិឯកគ្គតា (េហាតិ) រែមងមាន (ច) ១ ដងួ ចតតុ្ថជ0�នេសាតាបត្តមិគ្គចិត្ត ំ

រ®េសាតាបត្តមិគ្គចិត្ត ែដលជាចតុត្ថជ1Éន សុេខកគ្គតាសហិតំ  ែដល
្របកប្រពមេដាយសខុៈ នងិឯកគ្គតា (េហាតិ) រែមងមាន  (ច) ១ ដងួ 

ប[្ចមជ0�នេសាតាបត្តិមគ្គចិត្តំ រ®េសាតាបត្តមិគ្គ ែដលជាប¨្ចមជ1Éន 
ឧេបេក្ខកគ្គតាសហិតំ   ែដល្របកប្រពម េដាយឧេបកាÁ1 និងឯកគ្គតា 
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(េហាតិ) រែមងមាន ច ១ ដួង េសាតាបត្តិមគ្គចិតាI0និ នាម (េហាន្ត)ិ មាន 
េឈាj1ះថា េសាតាបត្តិមគ្គចិត្ត ។ 

          [៣៩]     តថា សកទាគាមិមគ្គអនាគាមមិគ្គអរហត្តមគ្គចិត្តេ[្ចតិ សមវ�សតិ 

មគ្គចិតាI0និ ។ 

       “ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 សកទាគាមិមគ្គចិត្តំ រ®សកទាគាមិមគ្គចតិ្ត (េហាតិ) រែមងមាន តថា 
ដចូគា�1   តថា គថឺា  (ប[្ច)  ៥ ដងួ,  អនាគាមិមគ្គចិត្គ ំ រ®អនាគាមមិគ្គចតិ្ត  
( េហាតិ រែមងមាន ប[្ច ៥ដួង តថា ដូចគា�1 ) អរហត្តមគ្គចិត្តំ 

រ®អរហត្តមគ្គចតិ្ត ( េហាតិ រែមងមាន ប[្ច ៥ ដួង តថា ដូចគា�1 )         

ឥតិ េ្រពាះេហតុដូេច្នះ មគ្គចិតាI0និ រ®មគ្គចតិ្តទំាងឡាយ (េហាន្តិ) រែមង 
មាន សមវ�សតិ ២០ ដងួគត់ ។ 
         [៤០]     តថា ផលចិតាI0និ េចតិ សមចតាI0លីស េលាកុត្តរចិតាI0និ ភវន្តីតិ ។ 

       “ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

ច ក ៏ផលចិតាI0និ រ®ផលចតិ្តទំាងឡាយ (េហាន្តិ) រែមងមាន តថា ដូចគា�1 
តថា គឺថា (សមវ�សតិ) ២០ ដងួគត ់ ឥតិ េ្រពាះេហតដុូេចា�1ះ 

េលាកុត្តរចិតាI0និ រ®េលាកុត្តរចិត្តទំាងឡាយ ភវន្តិ រែមងមាន សមចតាI0លីស 

៤០ ដងួគត ់ ឥតិ  ដេូច្នះឯង ។             
 

សង្គហគាថា 

          [៤១]        ឈានង្គេយាគេភេទន    កេត្វេកកន្ត' ប[្ចធា 

                        វុច្ចតានុត្តរU ចិត្តំ            ចតាI0លីសវfធន្តិ ច ។ 
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 “ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 អនុត្តរU  ចិត្តំ តុ  រ®ចិត្តែដលជាេលាកតុ្តរៈនុ៎ះឯង  ឯេកកំ ១ ដួងៗ  កតាO0 

េធ្វើេហើយ  ប[្ចធា ឲ12េទៅជាបការៈ៥ដួងៗ ចតាI0លីសវfធំ (ភេវ) គប1�ី 
មានបការៈ ៤០ ដងួ ឈានង្គេយាគេភេទន តាម្របេភទៃនការ្របកប
ៃនអង្គឈាន, (បរមត្ថវfទូហិ) គបឺុគ្គលអ្នកដងឹនូវបរមត្ថធមទំ៌ាងឡាយ 

វុច្ចតិ រែមងេពាល  ឥតិ ច  យា�1ងេនះឯង ។     
*(តុសេទា�1 អវធារណេតា¾1) *(ឥតិ ច =ឯវÅ ឯវ) 

 

 

សង្គហគាថា 

        [៤២]        យថា ច រូបាវចរU         គយ្ហតានុត្តរU តថា 

                       បឋមាទិឈានេភេទ     អារុប0cs�0បិ  ប[្ចេម ។ 

                       ឯកាទសវfធំ តសា/0       បឋមាទិកមីរfតំ 

                       ឈានេមេកកមេន្ត តុ     េតវ�សតិវfធំ ភេវ ។ 

      “ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 រូបាវចរU រ®រូបាវចរចិត្ត (គយ្ហតិ) គឺេគកានយ់កេហើយ  (បឋមាទិ-

ឈានេភេទ) េដាយ្របេភទៃនឈាន មានបឋមជ1Éនជាេដើម  យថា 

យា�1ងណា អនុត្តរU ច ករ៏®េលាកតុ្តរចតិ្ត (គយ្ហតិ) គេឺគកាន់យកេហើយ  

បឋមាទិឈានេភេទ េដាយ្របេភទៃនឈាន មានបឋមជ1Éនជាេដើម 

តថា កយ៏ា�1ងេនាះែដរ, អារុប0cs�0ប ិចែំណកឯ រ®អរូបាវចរចតិ្ត  (គយ្ហតិ) 

គឺេគកានយ់កេហើយ  ប[្ចេម ក្នaងឈានទី៥ (យសា/0) េ្រពាះេហតុ
ណា តសា/0 េ្រពាះេហតេុនាះ ឈានំ រ®ឈានចតិ្ត ឯេកកំ ១ ដងួៗ 
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បឋមាទកំិ មានបឋមជ1Éនជាេដើម  (ភគវតា)  គ្ឺរពះមាន្រពះភាគ 

ឦរfតំ ្រទង់េពាលេហើយ  ឯកាទសវfធំ (ភេវ) មាន១១ដងួ , តុ ចែំណកឯ  
អេន្ត រ®ប¨្ចមជ1Éន  េតវ�សតិវfធំ ភេវ  មាន ២៣ ដួង  ។ 
 *(គយ្ហតិ = គហ+យ+េត) (ចសេទា�1 អដ́ា1នប1�យុេតា§1) (បឋមាទិឈានេភេទ = 
បឋមាទិឈានេភេទន) (អបិសេទា�1 បទបូរណេតា¾1) (តុសេទា�1 បនត្ថវាចេកា) (អេន្តតិ 
បច្ចេត្ត ភុម្មវចនំ) 

សង្គហគាថា 

          [៤៣]       សត្តតឹសវfធំ បុ[�ំ         ទ្វិបst0សវfធំ  តថា 

                       បាកមិចា�0ហុ ចិតាI0និ       ឯកវ�សសតំ ពុធា ។ 

         

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

បុ[�ំ រ®កុសលចិត្ត សត្តតឹសវfធំ (ភេវ) មានបការៈ៣៧ដួង  តថា េ្រកៅពី
េនាះ បាកំ រ®វFបាកចិត្ត ទ្វិបst0សវfធំ  (ភេវ) មានបការៈ ៥២ ដងួ ឥតិ 
េ្រពាះេ ហតេុនាះ ពុធា រ®អ្នក្របាជ្ញទំាងឡាយ អាហុ បានេពាល
េហើយ   ចិតាI0និ នវូចតិ្តទំាងឡាយ  ឯកវ�សសតំ (ឥតិ) ថាមាន ១២១ 
ដួង ។    *( អាហុ = ្រពs+អ+ឧ ) *(តថា =តេតា បរÅ) * (ឥតិ = តសាj1) 

 

ឥតិ អភិធម្មត្ថសង្គេហ 

ចិត្តសង្គហវfភាេគា នាម បឋេមា បរfេច្ឆេទា ។ 

     “ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

បរfេច្ឆេទា រ®បរFេច្ឆទ បឋេមា ទី ១  ចិត្តសង្គហវfភាេគា នាម   េឈាj1ះចតិ្ត-  
សង្គហវFភាគ អភិធម្មត្ថសង្គេហ ក្នaងគម្ពីរេឈាj1ះអភិធម្មត្ថសង្គហៈ ឥតិ 
ចបេ់ដាយបរFបណូ៌េហាង ៕       *(ឥតិសេទា�1 បរFសមាបនេតា¾1) 
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២. ទុតិេយា បរ1េច្ឆេទា 
          េចតសកិសង្គហវ1ភាេគា 

 
លក្ខណៈៃនការ្របកប ៤យាzQង 

     [១]             ឯកុប0~ទនិេរាធា  ច       ឯកាលម្ពណវត្ថ'កា 

                      េចេតាយុតាI0 ទ្វិបst0ស    ធមា/0 េចតសិកា មតា ។ 

     “ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

  ធមា/0 រ®សភាវធមទំ៌ាងឡាយ ទ្វិបst0ស ៥២ ដងួ េចេតាយុតាI0 ែដល
្របកបេដាយចតិ្ត ឯកុប0~ទនិេរាធា  ច ែដលេកើត នងិរលតក់្នaងទីែត
មយួជាមយួគា�1នងឹចតិ្តផង  ឯកាលម្ពណវត្ថ'កា ច ែដលមានអារម្មណ ៍
នងិវត្ថaែតមយួជាមយួគា�1នងឹចតិ្តផង (បណ�េិតហិ) គឺបណÂតិទំាង
ឡាយ  មតា ដងឹេហើយ  េចតសិកា (ឥតិ) េឈាj1ះថា េចតសិក ដូេច្នះ ។ 
 

អ��សមានេចតសិក ១៣ 

         [២]  កថំ ? ផេស0� េវទនា សst0 េចតនា ឯកគ្គតា ជីវfតិ�ន្ទិយំ មនសិកាេរា 

េចតិ សត្តិេម េចតសិកា សព្វចិត្តសាធារណា នាម ។    

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

(េចតសិកា) រ®េចតសកិទំាងឡាយ ៥២ ដួង  កថំ េតើដូចេម្តចេទៅ ?   

េចតសិកា រ®េចតសកិទំាងឡាយ សត្ត ៧  ឥេម េនះ ឥតិ គ ឺ ផេស0� (ច) 

រ®ការពាល់្រតsវ ១  េវទនា (ច) រ®ការេសាយនវូអារម្មណ ៍ ១ សst0 (ច) 
រ®ការចងចានំវូអារម្មណ ៍ ១  េចតនា (ច) រ®ការតាងំចតិ្ត ១  ឯកគ្គតា (ច) 

រ®សភាវៈមានអារម្មណែ៍តមយួ ១   ជីវfតិ�ន្ទយំិ (ច)   រ®ធមែ៌ដលជាធំ
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ក្នaងការរក1pនវូសហជាតធម ៌ ១   មនសកិាេរា ច រ®ការេធ្វើទុកក្នaងចតិ្ត 
១  សព្វចតិ្តសាធារណា នាម (េហាន្ត)ិ មានេឈាj1ះថា ជាេចតសកិែដល
ទូេទៅដលច់តិ្ត្រគប់ដងួ ។ 

បកិណ្ណកេចតសិក ៦ 

[៣]   វfតេកា�0 វfចាេរា អធិេមាេកាe0  វ�វfយំ បីតិ ឆេនា�0 ចាតិ ឆ ឥេម េចតសិកា 

បកិណ្ណកា នាម ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

េចតសិកា រ®េចតសកិទាឡំាយ ឆ ៦ ឥេម េនះ ឥតិ គ ឺ  វfតេកា�0 (ច) 

រ®ការ្រតិះរFះនូវអារម្មណ១៍   វfចាេរា (ច)  រ®ការ្រតាចេ់ទៅក្នaងអារម្មណ៍ 
១,  អធិេមាេកាe0 (ច)  រ®ការេជឿស៊បក់្នaងអារម្មណ៍១   វ�វfយំ (ច)  រ®េសចក្ត ី
ព1�យាម១  បតិី (ច)  រ®េសចក្តេី្រតកអរ១  ឆេនា�0 ច រ®េសចក្ត្ីរបាថា�1១ 
បកិណ្ណកា នាម (េហាន្តិ ) មានេឈាj1ះថា ជាេចតសិករាតរ់ាយ ។ 

       [៤]   ឯវេមេត េតរស េចតសិកា អ[�សមានាតិ េវទិតពាO0 ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

េចតសិកា រ®េចតសកិទាងំឡាយ  េតរស ១៣ដងួ ឯេត េនះ  (បណ�េិតន) 

គបឺណÂតិ េវទតិពាO0 គប1�ី្រជាប  អ[�សមានា ឥត ិថា អ ©̈សមានាេចត-
សកិ (គេឺចតសកិេស្មើេដាយចតិ្តដៃទ)ដេូច្នះ   ឯវU យា�1ងេនះឯង ។ 
*(អេ ©̈សំ សមានាតិ អ ©̈សមា) (អេ ©̈សន្តិ សហេត្ថ សាមិវចំ) 

 

អកុសលេចតសិក ១៤ 

        [៥]    េមាេហា អហិរfកំ អេនាត្តប0cំ ឧទ្ធច្ចំ េលាេភា ទិដ្ឋិ មាេនា េទាេសា 

ឥស0� មច្ឆរfយំ កុក្ក'ច្ចំ ថិនំ មិទ្ធំ វfចិកិចាn0 េចតិ ចុទ្ទសិេម េចតសិកា អកុសលា នាម ។  
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“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

េចតសិកា   រ®េចតសកិទំាងឡាយ    ចុទ្ទស  ១៤ ដួង  ឥេម  េនះ  ឥតិ គ ឺ 

 េមាេហា (ច) រ®ការវេង្វង ១ អហិរfកំ (ច) រ®ការមិនខាj1សេខ្ពើមបាប ១   

អេនាត្តប0c ំ(ច) រ®ការមនិតកស់្លaតខា�1ចបាប ១  ឧទ្ធច្ច ំ(ច)  រ®ភាពរេវ®រវាយ 
១  េលាេភា (ច)  រ®ការជាបជ់ពំាក១់  ទិដ្ឋ ិ(ច)  រ®ការយល់េឃើញខសុ ១  

មាេនា (ច) រ®ការសមា¹1ល់ខ្ល�នថា្របេសើរជាងេគជាេដើម ១  េទាេសា (ច) 

រ®ការ្របទូស្ត ១  ឥស0� (ច)  រ®ការ្រចែណន ១ មច្ឆរfយ ំ(ច)  រ®ភាពៃន
េសចក្តកីណំាញ ់ ១   កុក្ក'ច្ច ំ(ច) រ®ភាពៃនេសចក្តេីកៅ§1្រកហាយ ១  ថិនំ 

(ច)  រ®ការងងយុេងាកងក ់ ១  មិទ្ធំ (ច) រ®ការរួញរា ១   វfចិកិចាn0 ច 

រ®េសចក្តសីង1P័យ ១ អកុសលា នាម (េហាន្ត)ិ មានេឈាj1ះថា អកសុល
េចតសិក ។ 

េសាភនេចតសិក ២៥ 

េសាភនសាធារណេចតសិក ១៩ 

        [៦]  សទា�0 សតិ ហិរf ឱត្តប0cំ អេលាេភា អេទាេសា ត្រតមជ0�ត្តតា 

កាយបស05ទ្ធិ ចិត្តបស05ទ្ធិ កាយលហុតា ចិត្តលហុតា កាយមទុុតា ចិត្តមុទុតា 

កាយកម្ម[�តា ចិត្តកម្ម[�តា កាយបាគុ[�តា ចិត្តបាគុ[�តា កាយជុុកតា ចិត្ត'ជុកតា 

េចតិ ឯកូនវ�សតិេម េចតសិកា េសាភនសាធារណា  នាម ។  
 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

េចតសិកា រ®េចតសកិទាងំឡាយ ឯកូនវ�សតិ ១៩ ដងួ  ឥេម េនះ ឥតិ គ ឺ

សទា�0 (ច) រ®ការេជឿ ១  សត ិ(ច) រ®ការរលឹក ១  ហិរf (ច) រ®ការខាj1សេខ្ពើម
បាប ១  ឱត្តប0cំ (ច)  រ®ការតកស់្លaតខា�1ចបាប ១  អេលាេភា (ច)  រ®ការ
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មនិជាបជ់ពំាក ់ ១  អេទាេសា (ច)  រ®ការមនិ្របទូស្ត ១  ត្រតមជ0�ត្តតា (ច)  

រ®សភាវៈ្រប្រពតឹ្តេទៅជាកណា½1ល ក្នaងធមទំ៌ាងឡាយេនាះ ១ 
កាយបស05ទ្ធិ (ច)  រ®ការស្ងប្់រតជាកៃ់នកាយ គពឺកួេចតសិក ១ 

ចិត្តបស05ទ្ធិ (ច)  រ®ការស្ងប់្រតជាក់ៃនចិត្ត ១  កាយលហុតា (ច)  រ®ភាព
្រសាលៃនកាយគពឺកួេចតសិក ១  ចិត្តលហុតា (ច)  រ®ភាព្រសាលៃន
ចតិ្ត១  កាយមទុតុា (ច)  រ®ភាពទនៃ់នកាយគពឺកួេចតសកិ ១  ចិត្តមុទុតា 

(ច)  រ®ភាពទនៃ់នចតិ្ត១  កាយកម្ម[�តា (ច) រ®ភាពគួរដល់ការងារៃន
កាយគឺពួកេចតសិក១  ចិត្តកម្ម[�តា (ច)   រ®ភាពគួរដល់ការងារៃន
ចតិ្ត ១  កាយបាគ[ុ�តា (ច)  រ®ភាពមនិមានជងំៃឺនកាយគពឺកួេចតសកិ 
១  ចិត្តបាគុ[�តា (ច)  រ®ភាពមិនមានជងំៃឺនចតិ្ត ១  កាយុជុកតា (ច)  

រ®ភាព្រតងៃ់នកាយ គឺពួកេចតសកិ ១  ចិត្ត'ជុកតា ច  រ®ភាព្រតង់ៃន
ចតិ្ត ១  េសាភនសាធារណា នាម (េហាន្ត)ិ មានេឈាj1ះថា ជាេចតសិក
ែដលទូេទៅ ដលេ់សាភនចិត្តទំាងអស់  ។  
 *(បគុណស1pតិ  អនាតុរស1P  ៈន  គិលានស1P) (បគុណស1P  ភាេវា = បាគុ ©̈ំ) 

 

វ1រតិេចតសិក ៣ 

        [៧]  សមា/0វាចា សមា/0កម្មេនាI0 សមា/0អាជីេវា េចតិ តិេស0� វfរតិេយា នាម ។  

       “ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 (េចតសិកា) រ®េចតសកិទាងំឡាយ តិេស0� ៣ ដងួ ឥតិ គ ឺសមា/0វាចា (ច) 

រ®ការេពាលដល៏្អ១ សមា/0កម្មេនាI0 (ច)  រ®ការងារែដល្រប្រពឹត្តេទៅដល៏្អ ១ 

សមា/0អាជីេវា ច រ®ការចិ¨្ចឹមជីវFតដល៏ ្អ ១  វfរតិេយា នាម (េហាន្ត)ិ មាន 
េឈាj1ះថា វFរតេិចតសកិ (គេឺចតនាេវៀរចាក) ។ 
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អបQRម��Q ២ និងប��Qេចតសិក ១ 

         [៨]  ករុណា  មុទិតា  អប0cមst0េយា  នាមាតិ សព្វថាបិ ប[�ិ�ន្ទិេយន សទ្ធឹ 

 ប[្ចវ�សតិេម េចតសិកា េសាភនាតិ េវទិតពាO0 ។  

       “ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 ករុណា (ច)  រ®ការនាេំចញនវូេសចក្តទុីក្ខរបស់សត្វដៃទ ១  មុទិតា (ច) 

រ®េសចក្តេី្រតកអរ ១ អប0cមst0េយា នាម េឈាj1ះថា អប1�ម«¬1 
(េ្រពាះមានសត្វមាន្របមាណមនិបាន ជាអារម្មណ៍) ឥតិ េ្រពាះ 
េហតដុេូចា�1ះ េចតសកិា រ®េចតសកិទំាងឡាយ   ប[្ចវ�សតិ ២៥ ដងួ ឥេម 
េនះ សទ្ធឹ មួយអេន្លើ  ប[�ិ�ន្ទិេយន េដាយភាពជាធគំបឺ«¬1 សព្វថាបិ 
សូម1�ីេដាយបការៈទំាងពួង (បណ�េិតន) គឺបណÂិត េវទិតពាO0 គប1�ី 
្រជាប  េសាភនា ឥតិ  ថាេសាភនេចតសកិ ដេូច្នះ ។ 

 

សង្គហគាថា 

        [៩]          ឯតាI0វតា ច     
                      េតរស[�សមានា ច      ចុទ្ទសាកុសលា តថា 

េសាភនា ប[្ចវ�សាតិ     ទ្វិបst0ស បវុច្ចេរ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 ឯតាI0វតា ច  េដាយលំដាបព់ាក12មាន្របមាណប៉េុណ្ណះ (េចតសិកា)  

រ®េចតសិកទំាងឡាយ (បណ�េិតន) គឺបណÂិត បវុច្ចេរ រែមងេពាល 
ទ្វបិst0ស ថាមាន ៥២ ដងួ ឥតិ គ ឺអ[�សមានា រ®អ¨©សមានាេចតសកិ 
ទំាងឡាយ េតរស ច ១៣ ដងួផង តថា េ្រកៅពីេនាះ អកុសលា 
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រ®អកសុលេចតសិកទំាងឡាយ  ចុទ្ទស (ច) ១៤ ដងួផង  េសាភនា 

រ®េសាភនេចតសិកទាងំឡាយ   ប[្ចវ�ស (ច)  ២៥ ដងួផង ។ 
*(ចសេទា�1 វចនាលងា»1រមេតា§1វ) 

 

សមQRេយាគន័យ ១៦ 

        [១០]        េតសំ ចិតាI0វfយុតាI0នំ       យថាេយាគមិេតា បរU 

       ចិត្ត'ប0~េទសុ បេច្ចកំ       សម0cេយាេគា  បវុច្ចតិ ។ 

       “ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 ឥេតា បរU បនា�1បព់ីេនាះមក សម0cេយាេគា រ®ការ្របកប បេច្ចកំ មួយ 
ន័យៗ ចិត្ត'ប0~េទសុ ក្នaងចិត ្តទំាងឡាយែដលកពំុងេកើតេឡើង (មយា)  

គខឺ្ញa ំ   បវុច្ចតិ   នងឹេពាល  យថាេយាគ ំ   តាមសមគរួដល់ការ្របកប 

េតសំ (េចតសិកានំ) ៃនេចតសកិទាងំឡាយេនាះ ចិតាI0វfយុតាI0នំ ែដល 
មនិ្របាសចាកមួយអេន្លើេដាយចិត្ត ។  

*(ចិត្តបរFេច្ឆទវេសន វុេតា§1 សម1�េយាគនេយា) 
 

សង្គហគាថា 

         [១១]      សត្ត សព្វត្ថ យុជ្ជន្តិ         យថាេយាគំ   បកិណ្ណកា 

        ចុទ្ទសាកុសេលេស្វវ         េសាភេនេស្វវ េសាភនា ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

(សព្វចិត្តសាធារណា) រ®សព្វចតិ្តសាធារណេចតសិកទំាងឡាយ សត្ត ៧ 

យុជ្ជន្ត ិរែមង្របកបបាន  (ចិេត្ដសុ) ក្នaងចតិ្តទំាងឡាយ សព្វត្ថ ទំាងអស ់

(ឯកធា) ១ នយ័,  បកិណ្ណកា រ®បកណិ្ណកេចតសិកទំាងឡាយ ៦  (យុជ្ជន្ត)ិ 



                                                            - 39 -     

រែមង្របកបបាន (ចិេត្តសុ) ក្នaងចតិ្តទំាងឡាយ (សព្វត្ថ) ទំាងអស់ 

យថាេយាគំ តាមសមគរួដល់ការ្របកប (ឆធា) ៦ នយ័  , អកសុល-

េចតសិកា  រ®អកសុលេចតសិកទំាងឡាយ   ចុទ្ទស ១៤ (យុជ្ជន្តិ) រែមង
្របកបបាន  អកុសេលសុ ឯវ ក្នaងអកុសលចិត្ត ១២ ដងួប៉ុេណា]1ះ 
(យថាេយាគំ) តាមសមគរួដល់ការ្របកប (ប[្ចធា) ៥ នយ័  ,  េសាភនា 

រ®េសាភនេចតសិកទំាងឡាយ (យុជ្ជន្តិ) រែមង្របកបបាន េសាភេនសុ 

ឯវ ក្នaងេសាភនចិត្តប៉េុណា]1ះ (យថាេយាគំ) តាមសមគួរដលក់ារ
្របកប  (ចតុធា) ៤ នយ័ ។  *( យុជ្ជន្តិ = យុជ+យ+អន្តិ) 

 

អ��សមានាេចតសិក មានសមQRេយាគន័យ ៧ 

        [១២]   កថំ ? សព្វចិត្តសាធារណា តាវ សត្តិេម េចតសិកា សេព្វសុបិ 

ឯកូននវុតិ ចិត្ត'ប0~េទសុ លព្ភន្តិ ។ 

        “ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

(សម0cេយាេគា) រ®សម1�េយាគន័យ  (បណ�េិតន) គឺបណÂិេតន (េវទិតេពាO0) 

គប1�ី្រជាប  កថំ  ដូចេម្តចេទៅ ? 

េចតសិកា រ®េចតសកិទំាងឡាយ សត្ត ៧  ឥេម េនះ សព្វចិត្តសាធារណា 

ែដលជាសព្វចិត្តសាធារណេចតសិក (មយា) គខឺ្ញa ំ (និទ្ទិដា�0) សែម្តង 
ៃខេសចក្ត ី តាវ ជាដំបងូ, លព្ភន្តិ រែមង្រតsវបាន (គេឺកើតេឡើង)
ចិត្ត'ប0~េទសុ   ក្នaងចិត្តទំាងឡាយែដលកំពុងេកើតេឡើង   ឯកូននវុតិ 

៨៩ ដងួ  សេព្វសុបិ សូម1�ីទំាងអស់ (១ន័យ) ។   
*(លព្ភន្តិ = លភ+យ+អេន្ត)   (តាវសេទា�1 បឋមេត្ថ បវេតា§1) 
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        [១៣]  បកិណ្ណេកសុ បន វfតេកា�0 តាវ ទ្វិប[្ចវfst0ណវជ្ជតិកាមាវចរចិេត្តសុ 

េចវ ឯកាទសសុ បឋមជ0�នចិេត្តសុ េចតិ ប[្ចបst0សចិេត្តសុ ឧប0cជ្ជតិ ។ 

  “ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 បន  ចំែណកឯ បកិណ្ណេកសុ បណា½1បកិណ្ណកេចតសកិទំាងឡាយ 

វfតេកាI0 រ®វFតក្កេចតសិក (មយា) គខឺ្ញa ំ (និទ្ទិេដា�0) សែម្តងៃខេសចក្ត ី តាវ 
ជាដំបងូ, ឧប0cជ្ជតិ រែមងេកើតេឡើង  ប[្ចបst0សចិេត្តសុ ក្នaងចតិ្តទំាង
ឡាយ ៥៥ ដួង  ឥតិ គ ឺ  ទ្វិប[្ចវfst0ណវជ្ជិតកាមាវចរចិេត្តសុ  េចវ ក្នaង
កាមាវចរចិត្តទំាងឡាយ ែដលេវៀរទ្វិប¨្ចវF«¬1ណ ១០ ដួង
េចញផង  ឯកាទសសុ បឋមជ0�នចិេត្តសុ ច ក្នaងបឋមជ1Éនចិត្តទំាង 
ឡាយ ១១ ដងួផង (១នយ័) ។     *( ឧប1�ជ្ជតិ = ឧ+បទ+យ +តិ) 

           [១៤]    វfចាេរា បន េតសុ េចវ ឯកាទសសុ ទុតិយជ0�នចិេត្តសុ ចាត ិ

ឆសដ្ឋិចិេត្តសុ ។ 

       “ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 បន ចែំណកឯ វfចាេរា រ®វFចារេចតសកិ (ឧប0cជ្ជតិ) រែមងេកើតេឡើង 

ឆសដ្ឋិចិេត្តសុ ក្នaងចិត្តទំាងឡាយ ៦៦ ដងួ ឥតិ គ ឺ េតសុ (ប[្ចបst0ស- 

សវfតក្កចិេត្តសុ)  េចវ ក្នaងចិត្តែដល្របកបេដាយវFតក្កៈទំាងឡាយ ៥៥ 
ដួងេនាះផង ឯកាទសសុ ទុតិយជ0�នចិេត្តសុ ច ក្នaងទុតិយជ1Éន
ចតិ្តទំាងឡាយ ១១ ដងួផង (១ន័យ)។ 

        [១៥]    អធិេមាេកាe0 ទ្វិប[្ចវfst0ណវfចិកិចាn0សហគតវជ្ជិតចិេត្តសុ ។ 

        “ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 អធិេមាេកាe0 រ®អធេិមាក្ខេចតសកិ (ឧប0cជ្ជតិ) រែមងេកើតេឡើង 

ទ្វិប[្ចវfst0ណវfចិកិចាn0សហគតវជ្ជិតចិេត្តសុ  ក្នaងចិត្តទំាងឡាយ ៧៨ ដងួ 
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ែដលេវៀរទ្វិប¨្ចវF«¬1ណ ១០ និង ចិត្តែដល្រប្រពឹត្តេទៅមយួអេន្លើ
េដាយវFចិកិចាÀ1េចតសិកេចញ (១ន័យ) ។ 
       [១៦]    វ�រfយំ ប[្ចទាO0រាវជ្ជនទ្វិប[្ចវfst0ណសម0cដិច្ឆនសន្តីរណវជ្ជិតចិេត្តសុ ។  

        “ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

វ�រfយំ រ®វ®រFយេចតសិក    (ឧប0cជ្ជតិ)    រែមងេកើតេឡើង      ប[្ចទាO0រាវជ្ជន- 
 ទ្វិប[្ចវfst0ណសម0cដិច្ឆនសន្តីរណវជ្ជិតចិេត្តសុ ក្នaងចិត្តទំាងឡាយ៧៣ដួង 
ែដលេវៀរប¨្ចទា�1រាវជ្ជនចតិ្ត ១ ដងួ ទ្វិប¨្ចវF«¬1ណ ១០ ដងួ 
សម1�ដិច្ឆន ២ ដួង និងសន្តរីណ ៣ ដួងេចញ (១ន័យ) ។ 
      [១៧]    បីតិ េទាមនស05'េបកាe0សហគតកាយវfst0ណចតុត្ថជ0�នវជ្ជិតចិេត្តសុ ។ 

       “ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

បីតិ រ®បតីេិចតសិក (ឧប0cជ្ជតិ) រែមងេកើតេឡើង េទាមនស05'េបកាe0សហគត-

កាយវfst0ណចតុត្ថជ0�នវជ្ជតិចេិត្តសុ  ក្នaងចតិ្តទំាងឡាយ ៥១ ដងួ ែដល 
េវៀរេទាសមូលចិត្ត ២ ដួង   ឧេបកាÁ1សហគតចិត្ត ៥៥ ដួង     
កាយវF«¬1ណចតិ្ត ២ ដងួ នងិ ចតតុ្ថជ1Éនចតិ្ត ១១ ដងួេចញ 
(១នយ័)		។ 
     [១៨]    ឆេនា�0 អេហតុកេមាមូហវជ្ជិតចិេត្តសូតិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

ឆេនា�0 រ®ឆន្ទៈេចតសកិ (ឧប0cជ្ជតិ) រែមងេកើតេឡើង អេហតុក-

េមាមូហវជ្ជិតចិេត្តសុ ក្នaងចិត្តទំាងឡាយ ៦៩ ដួង ែដលេលាកេវៀរ
អេហតកុចតិ្ត ១៨ ដងួ  និងេមាហមូលចិត្ត ២ ដួងេចញ (១ន័យ)  
ឥតិ ចប់េហាង  ។ *(ចំណំាៈ ក្នaងេយាជនាេពាលថា េពលចប់ ១វគ្គៗ 
ឥតិសព្ទ ចុះក្នaងអត្ថថា «បរFសមាបនេតា¾1»ែដរ ) 
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សង្គហគាថា 

      [១៩]         េត បន ចិត្ត'ប0~ទា យថាក្កមំ 

   ឆសដ្ឋិ  ប[្ចបst0ស      ឯកាទស ច េសាឡស 

                     សត្តតិ វ�សតិ  េចវ         បកិណ្ណកវfវជ្ជិតា ។ 

      “ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 បន ក ៏  ចិត្ត'ប0~ទា  រ®ចតិ្តទំាងឡាយែដលកំពុងេកើតេឡើង  េត េនាះ
បកិណ្ណកវfវជ្ជិតា ែដលបកណិ្ណកេចតសកិេវៀរេហើយ, (បណ�េិតន) 

គ ឺបណÂតិ (េវទិតពាO0) គប1�ី្រជាប យថាក្កមំ តាមលំដាប ់ឆសដ្ឋិ (ច) ៦៦ 
ដួងផង , ប[្ចបst0ស (ច) ៥៥ ដួងផង,  ឯកាទស ច ១១ ដងួផង   

េសាឡស (ច) ១៦ ដងួផង សត្តតិ (ច)  ៧០ ដងួផង  វ�សតិ េចវ ២០ 
ដួងផង ។ 

 

សង្គហគាថា 

                     ប[្ចប[�ស ឆសដ្ឋិ-        ដ្ឋសត្តតិ តិសត្តតិ 

  ឯកបst0ស   េចកូន-      សត្តតិ សបកិណ្ណកា ។ 

        “ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

(ចិត្ត'ប0~ទា) រ®ចតិ្តទំាងឡាយែដលកំពងុេកើតេឡើង (េត) េនាះ 

សបកិណ្ណកា  ែដល្របកបមយួអេន្លើ េដាយបកិណ្ណកេចតសិកទំាង
ឡាយ (បណ�េិតន) គបឺណÂិត (េវទិតពាO0) គប1�ី្រជាប យថាក្កមំ តាម
លំដាប ់  ប[្ចបst0ស (ច) ៥៥ ដួងផង  ឆសដ្ឋិ (ច) ៦៦ ដួងផង   

អដ្ឋសត្តតិ (ច)  ៧៨ ដងួផង  តិសត្តតិ (ច)  ៧៣ ដងួផង  ឯកបst0ស (ច) 

៥១ ដួងផង   ឯកូនសត្តតិ (ច)  ៦៩ ដងួផង   ។ 
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អកុសលេចតសិក មានសមQRេយាគន័យ ៥ 

        [២០]  អកុសេលសុ បន េមាេហា អហិរfកំ អេនាត្តប0cំ ឧទ្ធច្ចs�0តិ ចតាI0េរាេម

េចតសិកា សពាO0កុសលសាធារណា នាម,  សេព្វសុបិ ទាO0ទសាកុសេលសុ លព្ភន្តិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

បន ក ៏ អកុសេលសុ ក្នaងអកុសលេចតសកិទំាងឡាយ េចតសិកា 

រ®េចតសកិទំាងឡាយ  ចតាI0េរា ៤ ដួង ឥេម េនះ ឥត ិគ ឺ េមាេហា (ច) 

រ®េមាហេចតសកិ ១  អហរិfកំ (ច)  រ®អហរិFកេចតសិក ១  អេនាត្តប0c ំ(ច) 
រ®អេនាត្តប1�េចតសិក ១ ឧទ្ធច្ចំ ច រ®ឧទ្ធច្ចេចតសិក ១  សពាO0កុសល-

សាធារណា នាម េឈាj1ះថាជាេចតសិក ែដលេកើតទូេទៅ្រគប ់

អកសុលចតិ្ត , លព្ភន្ត ិ  រែមង្រតsវបាន (គេឺកើតេឡើង) អកសុេលសុ  

ក្នaងអកសុលចតិ្តទំាងឡាយ  ទាO0ទស ១២ ដងួ សេព្វសុប ិសមូ1�ីទំាង
អស់ (១ន័យ) ។                *(បនសេទា�1 វាក1�រេមាÑ1) 

 

       [២១]    េលាេភា អដ្ឋសុ េលាភសហគតចិេត្តេស្វវ លព្ភតិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

េលាេភា រ®េលាភេចតសកិ លព្ភតិ រែមង្រតsវបាន(គេឺកើតេឡើង) អដ្ឋសុ 

េលាភសហគតចិេត្តសុ ឯវ ក្នaងចតិ្តទំាងឡាយ ែដល្របកបេដាយេលាភ 
៨ ដួង ប៉េុណា]1ះ (១នយ័) ។ 
       [២២]    ទិដ្ឋិ ចតូសុ ទិដ្ឋិគតសម0cយុេត្តសុ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

ទិដ្ឋិ  រ®ទិដ្ឋេិចតសកិ   (លព្ភតិ)  រែមង្រតsវបាន (គេឺកើតេឡើង)    ចតូសុ 
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 ទិដ្ឋគិតសម0cយេុត្តសុ (ឯវ) ក្នaងចតិ្តទំាងឡាយែដល្របកបេដាយទដិ្ឋ ិ ៤ 
ដួងប៉េុណា]1ះ ។ 
       [២៣]    មាេនា ចតូសុ ទិដ្ឋិគតវfប0cយុេត្តសុ  ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

មាេនា រ®មានះេចតសកិ  (លព្ភតិ) រែមង្រតsវបាន(គេឺកើតេឡើង) ចតសូ ុ

ទិដ្ឋគិតវfប0cយុេត្តសុ (ឯវ) ក្នaងចតិ្តទំាងឡាយ  ែដល្របាសចាកទិដ្ឋ ិ ៤ 
ដងួ ប៉េុណា]1ះ ។ 
       [២៤]    េទាេសា ឥស0� មច្ឆរfយំ កុក្ក'ច្ចs�0តិ ទ្វីសុ បដិឃសម0cយុត្តចិេត្តសុ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 
 (េចតសិកា រ®េចតសិកទំាងឡាយ ចតាI0េរា ៤ ដងួ ឥេម េនះ ឥតិ គឺ ) 

េទាេសា (ច) រ®េទាសេចតសិក ១  ឥស0� (ច)  រ®ឥស1pេចតសិក ១ 

មច្ឆរfយំ (ច) រ®មច្ឆរFយេចតសកិ ១  កុក្ក'ច្ច ំច រ®កកុ្កaច្ចេចតសិក ១   (លព្ភន្ត)ិ 
រែមង្រតsវបាន(គេឺកើតេឡើង) ទ្វីសុ បដិឃសម0cយុត្តចិេត្តសុ (ឯវ) ក្នaង
ចិត្តទំាងឡាយ ែដល្របកបេដាយបដិឃៈ ២ដងួ ប៉េុណា]1ះ 
(១ន័យ) ។ 
       [២៥]    ថិនមិទ្ធំ ប[្ចសុ សសងាe0រfកចិេត្តសុ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

ថិនមិទ្ធំ រ®ថនិមទិ្ធេចតសកិ (លព្ភតិ) រែមង្រតsវបាន (គេឺកើតេឡើង)
ប[្ចសុ សសងាe0រfកចិេត្តសុ (ឯវ) ក្នaងចិត្តទំាងឡាយ ែដលជាសសងាÁ1រFក 
៥ ដងួប៉េុណា]1ះ (១នយ័) ។ 
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        [២៦]   វfចិកិចាn0 វfចិកិចាn0សហគតចិេត្តេយវាតិ  ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

វfចិកិចាn0 រ®វFចកិិចាÀ1េចតសិក (លព្ភតិ) រែមង្រតsវបាន (គេឺកើតេឡើង)
វfចិកិចាn0សហគតចិេត្តេយវ ក្នaងចតិ្តែដល្រប្រពតឹ្តេទៅមយួអេន្លើ េដាយ
វFចិកចិាÀ1ប៉េុណា]1ះ (១នយ័)  ឥតិ ចប់េហាង  ។ 

 

សង្គហគាថា 

       [២៧]     សពាO0បុេ[�សុ ចតាI0េរា       េលាភមូេល តេយា គតា 

   េទាសមូេលសុ ចត្តេរា       សសងាe0េរ ទ្វយំ តថា ។ 

                    វfចិកិចាn0 វfចិកិចាn0-             ចិេត្ត ចាតិ ចតុទ្ទស 

     ទាO0ទសាកុេលេស្វវ           សម0cយុជ្ជន្តិ ប[្ចធា ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 (េចតសិកា) រ®េចតសកិទំាងឡាយ  ចតុទ្ទស  ១៤ ដងួ សម0cយុជ្ជន្ត ិរែមង
្របកប្រពម  ប[្ចធា  េដាយបការៈ ៥ នយ័    ទាO0ទស អកុសេលសុ ឯវ   

ក្នaងអកសុលចតិ្តទំាងឡាយ ១២ ដងួប៉េុណា]1ះ ឥតិ គ ឺ (េចតសិកា) 

រ®េចតសកិទំាងឡាយ ចតាI0េរា ៤ ដួង (គតា) ែដល្រប្រពតឹ្តេទៅេហើយ  

សពាO0បុេ[�សុ (ឯវ)  ក្នaងអកុសលចតិ្តទំាងឡាយទំាងពួងប៉េុណា]1ះ  

(េចតសិកា) រ®េចតសកិទាងំឡាយ   តេយា ៣ ដងួ  គតា  ែដល្រប្រពឹត្ត
េទៅេហើយ  េលាភមូេល (ឯវ)  ក្នaងេលាភមូលចិត្តប៉ុេណា]1ះ (េចតសិកា)     

រ®េចតសកិទំាងឡាយ ចតាI0េរា ៤ ដួង (គតា) ែដល្រប្រពតឹ្តេទៅេហើយ   

េទាសមូេលសុ (ឯវ) ក្នaងេទាសមូលចិត្តទំាងឡាយប៉េុណា]1ះ តថា 

េ្រកៅេនាះ  ទ្វយំ រ®្របជុពំរីៃនេចតសកិ គថឺនីមទិ្ធ  (គត)ំ ែដល្រប្រពតឹ្ត
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េទៅេហើយ សសងាe0េរ (ឯវ) ក្នaងចិត្តែដលជាសសងាÁ1រFកប៉េុណា]1ះ  

វfចិកិចាn0 រ®វFចិកិចាÀ1េចតសិក  (គតា)  ែដល្រប្រពតឹ្តេទៅ េហើយ   
វfចិកិចាn0ចិេត្ត ច  ក្នaងវFចិកិចាÀ1ចិត្តប៉ុេណា]1ះ ។ 

*(ចសេទា�1 អវធារណេតា¾1) 
 

េសាភនេចតសិក មានសមQRេយាគន័យ ៤ 

        [២៨]   េសាភេនសុ បន  េសាភនសាធារណា  តាវ , ឯកូនវ�សតិេម  

េចតសិកា សេព្វសុបិ  ឯកូនសដ្ឋិ េសាភនចិេត្តសុ សំវfជ្ជន្តិ ។ 

       “ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

បន ក ៏ េសាភេនសុ បណា½1េសាភនេចតសកិទាងំឡាយ េចតសិកា 

រ®េចតសិកទំាងឡាយ ឯកូនវ�សតិ  ១៩ដួង ឥេម េនះ េសាភនសាធារណា  

ែដលជាេសាភនសាធារណេចតសិក (មយា) គខឺ្ញa ំ (និទ្ទិដា�0) សែម្តង 
ៃខេសចក្ត ី តាវ ជាដំបូង, សំវfជ្ជន្តិ រែមង្របកបបាន េសាភនចិេត្តសុ 

ក្នaងេសាភនចតិ្តទំាងឡាយ ឯកូនសដ្ឋិ ៥៩ ដួង សេព្វសុបិ សូម1�ី
ទំាងអស់ ។   *(បនសេទា�1 វាក1�រម្ភេជាតេកា)  *(សំវFជ្ជន្ត ិ= សំ+វFទ+យ+ អន្ត ិ) 
        [២៩]  វfរតិេយា បន តិេស0�បិ  េលាកុត្តរចិេត្តសុ សព្វថាបិ និយតា ឯកេតាវ 

លព្ភន្តិ,  េលាកិេយសុ បន កាមាវចរកុសេលេស្វវ កទាចិ សន្ទិស05ន្តិ វfសំុ វfសំុ ។ 

       “ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 បន ក ៏  វfរតិេយា រ®វFរតេិចតសកិទាងំឡាយ  តិេស0�ប ិសមូ1�ីទាងំ៣ដងួ 

និយតា (ហុតាO0) ជាេចតសិកេទៀងទាត ់ លព្ភន្តិ រែមង្រតsវបាន  
(គេឺកើតេឡើង) ឯកេតាវ ក្នaងទីជាមួយគា�1ប៉េុណា]1ះ សព្វថាបិ សូម1�ី
ទំាងអស់ េលាកុត្តរចិេត្តសុ ក្នaងេលាកុត្តរចិត្តទំាងឡាយ,  បន ែតថា 
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េលាកិេយសុ ក្នaងេលាកិយចិត្តទំាងឡាយ (វfរតិេយា) រ®វFរតេិចតសកិ
ទំាងឡាយ  (តិេស0�ប)ិ  សមូ1�ីទំាង ៣ ដងួ     សន្ទសិ05ន្ត ិ   នងឹ្របាកដ  
 វfសំុ វfសំុ េផ1Pងៗគា�1 កទាចិ ក្នaង្រគាខ្លះ  កាមាវចរកុសេលសុ ឯវ ក្នaង
កាមាវចរកុសលចិត្តែតម1��1ង ។     *(បនសេទា�1 ឧបន1�សេតា¾1) 
        [៣០]   អប0cមst0េយា បន ទាO0ទសសុ ប[្ចមជ0�នវជ្ជិតមហគ្គតចិេត្តសុ េចវ 

កាមាវចរកុសេលសុ ច សេហតុកាមាវចរកិរfយចិេត្តសុ ចាតិ អដ្ឋវ�សតិចិេត្តេស្វវ 

កទាចិ នានា ហុតាO0 ជាយន្តិ ,ឧេបកាe0សហគេតសុ បេនត្ថ ករុណាមុទិតា ន សន្តីតិ 

េកចិ វទន្តិ ។ 
      “ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

បន ចែំណកឯ អប0cមst0េយា រ®អប1�ម«¬1េចតសិកទាងំឡាយ  នានា 

ហុតាO0 ជាេចតសិកេផ1Pងៗគា�1 ជាយន្តិ រែមងេកើតេឡើង កទាចិ 

ក្នaង្រគាខ្លះ  អដ្ឋវ�សតិចិេត្តសុ ឯវ ក្នaងចតិ្តទំាងឡាយ ២៨ ដងួប៉េុណា]1ះ 

ឥតិ គ ឺ ទាO0ទសសុ ប[្ចមជ0�នវជ្ជិតមហគ្គតចិេត្តសុ េចវ ក្នaងមហគ្គតចិត្ត
ទំាងឡាយ ១២ ដួង ែដលេវៀរ ប¨្ចមជ1Éនចតិ្តេចញផង 
កាមាវចរកុសេលសុ ច ក្នaងកាមាវចរកសុលចិត្តទំាងឡាយផង សេហតុ-

កាមាវចរកិរfយចិេត្តសុ ច ក្នaងកាមាវចរករិFយាចតិ្តទំាងឡាយ ែដល 
្របកបេដាយេហតផុង, បន ែតថា (អាចរfយា) រ®អាចារ12ទំាងឡាយ 
េកចិ ពួកខ្លះ  វទន្តិ រែមងេពាល ឥតិ ថា ឯត្ថ (អដ្ឋវ�សតិចិេត្តសុ) បណា½1 
ចតិ្តទំាងឡាយ ២៨ ដងួេនះ ករុណាមុទិតា រ®ករុណា នងិមុទិតា 
េចតសកិទំាងឡាយ ន សន្តិ រែមងមិនមាន ឧេបកាe0សហគេតសុ ក្នaង
ចិត្តែដល្របកបេដាយឧេបកាÁ1េវទនា ។ 
       *(ជាយន្តិ = ជន+យ+អន្ត ិ) ( សន្ត ិ= អស+អ+អន្ត ិ) ( វទន្ត ិ= វទ+អ+អន្ត ិ) 
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        [៣១]  បst0 បន ទាO0ទសសុ ញាណសម0cយុត្តកាមាវចរចិេត្តសុ េចវ 

សេព្វសុបិ ប[្ចតឹស មហគ្គតេលាកុត្តរចិេត្តសុ ចាតិ សត្តចតាI0លីសចិេត្តសុ 

សម0cេយាគំ គច្ឆតីតិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

បន  ចែំណកឯ  បst0  រ®ប«¬1េចតសិក   គច្ឆតិ រែមងដល ់  សម0cេយាគំ 
នូវការ្របកប្រពម  សត្តចតាI0លីសចិេត្តសុ  ក្នaងចិត្តទំាងឡាយ ៤៧ដងួ  
ឥតិ គ ឺ ញាណសម0cយុត្តកាមាវចរចិេត្តសុ ក្នaងកាមាវចរចិត្តទំាងឡាយ 
ែដល្របកប្រពមេដាយប«¬1 ទាO0ទសសុ  ១២ ដងួ េចវ ផង មហគ្គត-
េលាកុត្តរចិេត្តសុ  ក្នaងមហគ្គតៈ នងិេលាកតុ្តរចតិ្តទំាងឡាយ  ប[្ចតឹស 

៣៥ ដងួ  សេព្វសុបិ សូម1�ីទំាងអស់  ច ផង   ឥតិ  ចប់េហាង ។ 
 

សង្គហគាថា 

        [៣២]        ឯកូនវ�សតិ  ធមា/0             ជាយេន្តកូនសដ្ឋិសុ 

      តេយា េសាឡសចិេត្តសុ     អដ្ឋវ�សតិយំ ទ្វយំ ។ 

                       បst0 បកាសិតា              សត្តចតាI0លីសវfេធសុបិ 

             សម0cយុតាI0 ចតុេធវU          េសាភេនេស្វវ េសាភនា ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

ធមា/0 រ®េចតសកិទំាងឡាយ  ឯកនូវ�សត ិ  ១៩ ដងួ ជាយន្ត ិ រែមងេកើត
េឡើង ឯកូនសដ្ឋិសុ ក្នaងចិត្តទំាងឡាយ ៥៩ ដងួ (១ន័យ) (វfរតិ-
េចតសិកា) រ®វFរតេិចតសកិទាងំឡាយ តេយា ៣ ដងួ (ជាយន្តិ)  រែមង 
េកើតេឡើង  េសាឡសចិេត្តសុ  ក្នaងចតិ្តទាងំឡាយ ១៦ ដងួ(១នយ័) 
ទ្វយំ រ®្របជុពំីរៃនេចតសិកគឺ ករុណា និងមុទិតា (ជាយតិ) រែមង 



                                                            - 49 -     

េកើតេឡើង អដ្ឋវ�សតិយំ ក្នaងចតិ្តទាងំឡាយ ២៨ ដងួ(១នយ័), បst0 
រ®ប«¬1េចតសកិ (បណ�េិតន) គឺបណÂតិ បកាសិតា ្របកាសេហើយ 
សត្តចតាI0លីសវfេធសុប ិក្នaងចតិ្តទំាងឡាយមានបការៈ៤៧ ដងួប៉េុណា]ះ 
(១នយ័), េសាភនា រ®េសាភនេចតសកិទំាងឡាយ ២៥ ដងួ សម0cយុតាI0 
ែដល្របកបេហើយ េសាភេនសុបិ ក្នaងេសាភណចិត្តទំាងឡាយ 
ប៉េុណា]1ះ ចតុធា េដាយបការៈ ៤ នយ័  ឯវU េដាយបការៈដចូែដល 
បានេពាលមកេហើយ ។ *(អបិសេទា�1 អវធារណេតា¾1)   (ឯវÅៈ  យថាវុត្តប1�
កាេរន)   *( បកាសិតា = ប+កាសុ+ត ) 

 

និយតនិងអនិយតេយាគីេចតសិក 
       [៣៣]         ឥស0�មេច្ឆរកុក្ក'ច្ច-            វfរតិករុណាទេយា 

       នានា កទាចិ មាេនា ច       ថិនមិទ្ធំ តថា សហ ។ 

       

 “ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

ឥស0�មេច្ឆរកុក្ក'ច្ចវfរតិករុណាទេយា រ®េចតសិកទំាងឡាយ មានឥស1p 
មច្ឆរFយៈ កកុ្កaច្ចៈ វFរត ិ នងិករុណាជាេដើម  នានា (ហុតាO0) ជាេចតសិក 
េផ1Pងៗគា�1 (ជាយន្តិ) រែមងេកើតេឡើង កទាចិ ក្នaង្រគាខ្លះ, មាេនា 

រ®មានះេចតសកិ (ជាយន្តិ) រែមងេកើតេឡើង ច ក្នaង្រគាខ្លះ, ថិនមិទ្ធំ 
រ®ថនិមិទ្ធេចតសិក (ជាយតិ) រែមងេកើតេឡើង សហ ក្នaងទីជាមួយគា�1 
តថា ដចូគា�1 តថា គឺថា (កទាចិ)  ក្នaង្រគាខ្លះ  ។     *(ចសេទា�1 អនិយតេតា¾1) 
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      [៣៤]        យថាវុតាI0នុសាេរន            េសសា និយតេយាគិេនា 

      សង្គហ[្ច បវកាe0មិ            េតសំ ទានិ យថារហំ ។ 

       “ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 
(ឯកចតាI0លីសេចតសិកា) រ®េចតសកិទាងំឡាយ ៤១ ដងួ េសសា ែដល 
េនៅសល ់ និយតេយាគិេនា (នាម) េឈាj1ះថា និយតេយាគីេចតសកិ 

(គឺេចតសកិែដល្របកបយា�1ងេទៀងទាត)់ យថាវុតាI0នុសាេរន តាម    
លំអានៃនសម1�េយាគនយ័ ែដលបានេពាលរចួេហើយ,  ច ក ៏ ទាន ិ 
ក្នaងកាលឥឡ�វេនះ  អហំ រ®ខ្ញa ំ បវកាe0មិ នឹងេពាល  សង្គហំ នូវសង្គហ- 
នយ័ េតសំ (េចតសិកានំ) ៃនេចតសកិទំាងឡាយេនាះ យថារហំ តាម
សមគរួ  ។      *(ចសេទា�1 ឧបន1�សេតា¾1) ( បវកាÁ1មិ = ប+វច+អ +សស1pមិ ) 

 

សង្គហន័យេដាយសេង្ខប មាន ៥ 

           [៣៥]      ឆត្តឹសានុត្តេរ ធមា/0          ប[្ចតឹស មហគ្គេត 

      អដ្ឋតឹសាបិ លព្ភន្តិ          កាមាវចរេសាភេន ។ 

                       សត្តវ�សតិបុ[�ម្ហិ            ទាO0ទសាេហតុេកតិ ច 

          យថាសម្ភវេយាេគន        ប[្ចធា តត្ថ សង្គេហា ។ 

       

  “ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 សង្គេហា រ®សង្គហនយ័  តត្ថ (ចិេត្តសុ) ក្នaងចតិ្តទំាងឡាយេនាះ  (េហាតិ) 

រែមងមាន  ប[្ចធា េដាយបការៈ ៥ នយ័  យថាសម្ភវេយាេគន េដាយ
ការ្របកបតាមសមគរួដល់ការេកើត ឥតិ គ ឺ ធមា/0 រ®េចតសិកទំាង
ឡាយ  ឆត្តឹស ៣៦ ដងួ  (លព្ភន្តិ)  រែមង្រតsវបាន (គេឺកើតេឡើង)  
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អនតុ្តេរ ក្នaងេលាកតុ្តរចតិ្ត (១នយ័) ,  (ធមា/0)  រ®េចតសកិទំាងឡាយ   
ប[្ចតសឹ ៣៥ ដងួ  (លព្ភន្ត)ិ រែមង្រតsវបាន(គេឺកើតេឡើង)    មហគ្គេត 

ក្នaងមហគ្គតចតិ្ត (១នយ័),(ធមា/0) រ®េចតសកិទំាងឡាយ  អដ្ឋតឹសអប ិ
សមូ1�ី ៣៨ ដងួ លព្ភន្ត ិរែមង្រតsវបាន(គេឺកើតេឡើង)  កាមាវចរេសាភេន 

ក្នaងកាមាវចរេសាភនចតិ្ត(១ន័យ), (ធមា/0) រ®េចតសិកទំាងឡាយ 

សត្តវ�សត ិ ២៧ដងួ  (លព្ភន្ត)ិ  រែមង្រតsវបាន(គេឺកើតេឡើង)   អប[ុ�ម្ហ ិ

ក្នaងអកុសលចិត្ត(១ន័យ), (ធមា/0) រ®េចតសកិទំាងឡាយ ទាO0ទស 

១២ដងួ (លព្ភន្តិ) រែមង្រតsវបាន(គេឺកើតេឡើង) អេហតុេក ច ក្នaង
អេហតកុចិត្ត (១នយ័) ។          *(អបិសេទា�1 សម1�ិណÂនេតា¾1) 
(ចសេទា�1 បទបូរណេតា¾1)    (េចតសិករាសិបរFេច្ឆទវេសន វុេតា§1 សង្គហនេយា) 

 

េលាកុត្តរចិត្តសង្គហន័យ មាន៥ 
         [៣៦] កថំ ?  េលាកុត្តេរសុ តាវ អដ្ឋសុ បឋមជ0�និកចិេត្តសុ អ[�សមានា 

េតរស េចតសិកា, អប0cមst0វជ្ជិតា េតវ�សតិ េសាភនេចតសិកា េចតិ ឆត្តឹស ធមា/0 

សង្គហំ គច្ឆន្តិ, តថា ទុតិយជ0�និកចិេត្តសុ វfតក្កវជា¢0, តតិយជ0�និកចិេត្តសុ 

វfតក្កវfចារវជា¢0, ចតុត្ថជ0�និកចិេត្តសុ វfតក្កវfចារបីតិវជា¢0,  ប[្ចមជ0�និកចិេត្តសុបិ 

ឧេបកាe0សហគតា េត ឯវ សង្គយ្ហន្តីតិ សព្វថាបិ អដ្ឋសុ េលាកុត្តរចិេត្តសុ 

ប[្ចកជ0�នវេសន  ប[្ចធាវ សង្គេហា េហាតីតិ ។ 

       “ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

(សង្គេហា)  រ®សង្គហន័យ  កថំ ដូចេម្តចេទៅ ? 

( េតសុ ប[្ចសុ សង្គេហសុ ) បណា½1សង្គហន័យទំាងឡាយ៥េនាះ 

េលាកុត្តេរសុ  ក្នaងេលាកតុ្តរចិត្តទំាងឡាយ (មយា) គឺខ្ញa ំ (និទ្ទិេដ្ឋសុ) 
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សែម្តងៃខេសចក្ត ី តាវ ជាដំបូង, ធមា/0 រ®េចតសិកទំាងឡាយ ឆត្តឹស 
៣៦ដួង ឥតិ គ ឺ អ[�សមានា េតរស េចតសិកា (ច) រ®អ¨©សមានា
េចតសិកទំាងឡាយ ១៣ ដងួផង អប0cមst0វជ្ជិតា េតវ�សតិ េសាភន-

េចតសិកា ច រ®េសាភនេចតសិកទំាងឡាយ ២៣ ដងួ ែដលេវៀរ
អប1�ម«¬1២េចញផង  គច្ឆន្តិ រែមងដល ់ សង្គហំ នូវការរួបរួមចលូ 

បឋមជ0�និកចិេត្តសុ ក្នaងចតិ្តទំាងឡាយ ែដល្របកបក្នaងបឋមជ1Éន 

អដ្ឋស ុទំាង ៨ ដួង,   តថា ដចូគា�1  តថា គថឺា (ធមា/0)  រ®េចតសកិទំាង 
ឡាយ  (ឆត្តសឹ) ៣៦ ដងួ  វfតក្កវជា¢0 េវៀរវFតក្កៈេចញ  (គច្ឆន្ត)ិ រែមងដល ់

(សង្គហំ) នវូការរួបរួមចូល ទុតិយជ0�និកចិេត្តសុ ក្នaងចតិ្តទំាងឡាយ 
ែដល្របកបក្នaងទុតិយជ1Éន, (ធមា/0) រ®េចតសិកទាងំឡាយ (ឆត្តឹស) 

៣៦ដួង វfតក្កវfចារវជា¢0 ែដលេវៀរវFតក្កៈនិងវFចារៈេចញ (គច្ឆន្តិ) 

រែមងដល់ (សង្គហំ) នូវការរួបរួមចលូ តតិយជ0�និកចិេត្តសុ ក្នaងចតិ្ត 
ទំាងឡាយែដល្របកបក្នaងតតិយជ1Éន, (ធមា/0) រ®េចតសិកទំាង 
ឡាយ (ឆត្តឹស) ៣៦ ដងួ វfតក្កវfចារបីតិវជា¢0 ែដលេវៀរវFតក្កៈ វFចារៈ 
នងិបីតេិចញ (គច្ឆន្តិ) រែមងដល ់ (សង្គហំ) នវូការរួបរួមចូល 
ចតុត្ថជ0�និកចិេត្តសុ  ក្នaងចតិ្តទំាងឡាយ  ែដល្របកបក្នaងចតុត្ថជ1Éន 
េត (វfតក្កវfចារបីតិវជា¢0 ឆត្តឹសធមា/0) ឯវ រ®េចតសកិទាងំឡាយ ៣៦ដួង 
ែដលេវៀរវFតក្កៈ វFចារៈ និងបីតេិនាះឯង  ឧេបកាe0សហគតា ែដល 
្របកប្រពមេដាយឧេបកាÁ1 សង្គយ្ហន្តិ គឺេលាករែមងរួបរួមចលូ 

ប[្ចមជ0�និកចិេត្តសុបិ សូម1�ីក្នaងចតិ្តទំាងឡាយ ែដល្របកបក្នaង 
ប¨្ចមជ1Éន ឥតិ េ្រពាះេហតដុូេចា�1ះ សង្គេហា រ®សង្គហន័យ 
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េលាកុត្តរចិេត្តសុ ក្នaងេលាកុត្តរចតិ្តទំាងឡាយ  អដ្ឋសុ ទំាង ៨ ដងួ 

សព្វថាបិ សូម1�ីេដាយបការៈទំាងពួង េហាតិ រែមងមាន ប[្ចធាវ 

េដាយបការៈ ៥ ន័យប៉ុេណា]1ះ ប[្ចកជ0�នវេសន េដាយ្របេភទៃន 
ឈានទំាង ៥  ឥតិ ចប់េហាង ។      
 *(ឥតិសេទា�1 បរFសមាបនេតា¾1) (សង្គយ្ហន្តិ = សំ+គហ+យ +អេន្ត ) 

 

សង្គហគាថា 

       [៣៧]           ឆត្តឹស ប[្ចតឹស ច     ចតុត្តឹស យថាក្កមំ 

     េតត្តឹសទ្វយមិេច្ចវU       ប[្ចធានតុ្តេរ ឋិតា ។ 

       “ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 (េចតសិកា) រ®េចតសកិទំាងឡាយ (ឋិតា) ែដលឋិតេនៅេហើយ អនុត្តេរ 

ក្នaងេលាកតុ្តរៈចតិ្ត  ប[្ចធា េដាយបការៈ ៥ នយ័ យថាក្កមំ តាម
លំដាប ់ឯវU យា�1ងេនះ ឥតិ គ ឺ(េចតសិកា) រ®េចតសិកទំាងឡាយ ឆត្តឹស 
៣៦ដងួ  (ច) ១នយ័,  (េចតសិកា)    រ®េចតសិកទំាងឡាយ    ប[្ចតឹស 

៣៥ដួង  ច ១ន័យ,  (េចតសិកា)     រ®េចតសិកទំាងឡាយ   ចតុត្តឹស 

៣៤ដងួ  (ច)  ១នយ័,  (េចតសិកា)  រ®េចតសិកទាងំឡាយ  េតត្តឹស 

៣៣ដងួ  ទ្វយំ  ២ ដង  (ច) ១នយ័ ។ 

 

មហគ្គតចិត្តសង្គហន័យ មាន៥ 

        [៣៨]   មហគ្គេតសុ បន តីសុ បឋមជ0�និកចិេត្តសុ តាវ អ[�សមានា េតរស 

េចតសិកា,  វfរតិត្តយវជ្ជិតា ទាO0វ�សតិ េសាភនេចតសិកា េចតិ ប[្ចតឹស ធមា/0 សង្គហំ 

គច្ឆន្តិ ។ ករុណាមុទិតា បេនត្ថ បេច្ចកេមវ េយាេជតពាO0 ។  តថា ទុតិយជ0�និកចិេត្តសុ 
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វfតក្កវជា¢0 ។ តតិយជ0�និកចិេត្តសុ  វfតក្កវfចារវជា¢0 ។  ចតុត្ថជ0�និកចិេត្តសុ វfតក្កវfចារ-

បីតិវជា¢0 ។  ប[្ចមជ0�និកចិេត្តសុ បន បន្នរសសុ អប0cមst0េយា ន លព្ភន្តីតិ 

សព្វថាបិ សត្តវ�សតិមហគ្គតចិេត្តសុ ប[្ចកជ0�នវេសន ប[្ចធាវ សង្គេហា េហាតីតិ។  

      “ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

បន ក ៏ មហគ្គេតសុ ក្នaងមហគ្គតចតិ្តទំាងឡាយ ធមា/0 រ®េចតសិកទំាង 
ឡាយ ប[្ចតឹស ៣៥ ដួង ឥតិ គ ឺ អ[�សមានា េតរស េចតសិកា (ច) 

រ®អ ©̈សមានាេចតសិកទំាងឡាយ ១៣ ដងួផង  វfរតិត្តយវជ្ជិតា 

ទាO0វ�សតិ េសាភនេចតសិកា ច រ®េសាភនេចតសិកទំាងឡាយ ២២ ដងួ 
ែដលេវៀរ វFរត ិ ៣ ដងួេចញផង  គច្ឆន្ត ិរែមងដល ់  សង្គហំ នវូការ
រួបរួមចូល តីសុ  បឋមជ0�និកចិេត្តសុ  ក្នaងចិត្តទំាងឡាយ ែដល្របកប
ក្នaងបឋមជ1Éនទំាង ៣ ដួង (មយា) គឺខ្ញa ំ  (និទ្ទិេដ្ឋសុ) សែម្តង 
ៃខេសចក្ត ី តាវ ជាដបំងូ ។ បន ចែំណកឯ  ឯត្ថ (មហគ្គតចិេត្តសុ) ក្នaង
មហគ្គតចតិ្តទំាងឡាយេនះ ករុណាមុទិតា រ®ករុណា នងិមុទិតា
េចតសកិ (បណ�ិេតន) គឺបណÂិត េយាេជតពាO0 គប1�ី្របកប បេច្ចកេមវ 

េផ1Pងៗគា�1ប៉ុេណា]1ះ ។ តថា ដចូគា�1 តថា គថឺា (ធមា/0) រ®េចតសកិ
ទំាងឡាយ (ប[្ចតឹស) ៣៥ ដួង វfតក្កវជា¢0 ែដលេវៀរវFតក្កៈ
េចតសិកេចញ (គច្ឆន្តិ) រែមងដល ់ ( សង្គហំ ) នូវការរួបរួមចូល 
ទុតិយជ0�និកចិេត្តសុ ក្នaងចតិ្តទំាងឡាយ ែដល្របកបក្នaងទុតិយជ1Éន 

(ធមា/0) រ®េចតសិកទំាងឡាយ (ប[្ចតឹស) ៣៥ ដងួ វfតក្កវfចារវជា¢0 

ែដលេវៀរវFតក្កៈនិងវFចារៈេចញ (គច្ឆន្តិ) រែមងដល ់ (សង្គហំ) 

នូវការរួបរួមចូល តតិយជ0�និកចិេត្តសុ ក្នaងចតិ្តទំាងឡាយែដល
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្របកបក្នaងតតយិជ1Éន (ធមា/0) រ®េចតសិកទំាងឡាយ    (ប[្ចតឹស) 

៣៥ ដងួ  វfតក្កវfចារបីតិវជា¢0 ែដលេវៀរវFតក្កៈ វFចារៈ និងបតីេិចញ  
(គច្ឆន្តិ) រែមងដល់ (សង្គហំ) នវូការរួបរួមចូល ចតុត្ថជ0�និកចិេត្តសុ ក្នaង
ចិត្តទំាងឡាយ ែដល្របកបក្នaងចតតុ្ថជ1Éន ។ បន ែតថា 

អប0cមst0េយា រ®អប1�ម«¬1េចតសកិទំាងឡាយ ន លព្ភន្តិ រែមងមិន 
្រតsវបាន(គមឺិនេកើតេឡើង)  ប[្ចមជ0�និកចិេត្តសុ ក្នaងចិត្តទំាងឡាយ 
ែដល្របកបក្នaងប¨្ចមជ1Éន   បន្នរសសុ ១៥ ដងួ ឥតិ  េ្រពាះ 
េហតដុេូចា�1ះ  សង្គេហា រ®សង្គហនយ័ សត្តវ�សតិមហគ្គតចិេត្តសុ ក្នaង 
មហគ្គតចតិ្តទំាងឡាយ ២៧ ដួង  សពាO0បិ សូម1�ីទំាងអស់ េហាន្តិ 
រែមងមាន ប[្ចធាវ េដាយបការៈ ៥ នយ័ប៉េុណា]1ះ  ប[្ចកជ0�នវេសន 

េដាយ្របេភទៃនឈានទំាង ៥,  ឥតិ ចប់េហើយ ។ *(បនសេទា�1 
ឧបន1�សេតា¾1)     (បេច្ចកេមវ = វFសំុ វFសំុេយវ)     *(សង្គហំ = សេមាធានំ )    
( េហាតិ = ហុឬហូ+អ+តិ ) 

 

គាថាសង្គហន័យ៥យាzQង 

       [៣៩]        ប[្ចតឹស  ចតុត្តឹស            េតតឹ្តស ច យថាក្កមំ 

      ពាត្តសឹ  េចវ  តឹេសតិ        ប[្ចធាវ  មហគ្គេត ។ 

       “ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 (សង្គហា)   រ®ការរួបរួមទំាងឡាយ   (ឋិតា)  ែដលឋតិេនៅេហើយ 

មហគ្គេត ក្នaងមហគ្គតចតិ្ត ប[្ចធាវ មាន ៥ នយ័ប៉ុេណា]1ះ យថាក្កមំ 

តាមលដំាប ់ (ឯវU) យា�1ងេនះ ឥតិ គ ឺ  (េចតសិកា) រ®េចតសកិទាងំឡាយ 

ប[្ចតឹស ៣៥ ដួង (ច) ១នយ័,  (េចតសិកា) រ®េចតសកិទាងំឡាយ 



                                                            - 56 -     

ចតុត្តឹស ៣៤ ដួង (ច) ១នយ័,  (េចតសិកា) រ®េចតសិកទំាងឡាយ  
េតតឹ្តស ៣៣ ដងួ  ច ១នយ័,  (េចតសិកា) រ®េចតសកិទំាងឡាយ ពាត្តសឹ 

៣២ ដួង េចវ ១ន័យ,  (េចតសិកា) រ®េចតសកិទាងំឡាយ  តឹស ៣០ 
ដងួ (ច) ១ ន័យ ។ 

 

កាមាវចរេសាភនចិត្តសង្គហន័យ មាន១២ 

        [៤០]   កាមាវចរេសាភេនសុ បន កុសេលសុ តាវ បឋមទ្វេយ អ[�សមានា 

េតរស េចតសិកា, ប[្ចវ�សតិ េសាភនេចតសិកា េចតិ អដ្ឋតឹស ធមា/0 សង្គហំ  គច្ឆន្តិ 

អប0cមst0វfរតិេយា បេនត្ថ ប[្ចបិ បេច្ចកេមវ េយាេជតពាO0, តថា ទុតិយទ្វេយ 

ញាណវជ្ជិតា, តតិយទ្វេយ ញាណសម0cយុតាI0 បីតិវជ្ជិតា, ចតុត្ថទ្វេយ 

ញាណបតិីវជ្ជិតា េត ឯវ សង្គយ្ហន្តិ ។ កិរfយចិេត្តសុបិ វfរតិវជ្ជិតា តេថវ ចតូសុបិ 

ទុេកសុ ចតុធាវ សង្គយ្ហន្តិ ។ តថា វfបាេកសុ ច អប0cមst0វfរតិវជ្ជិតា េត ឯវ 

សង្គយ្ហន្តីតិ សព្វថាបិ ចតុវ�សតិកាមាវចរេសាភនចិេត្តសុ ទុកវេសន ទាO0ទសធាវ 

សង្គេហា េហាតីតិ ។ 

       “ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

បន ក ៏ កាមាវចរេសាភេនសុ បណា½1កាមាវចរេសាភនចិត្តទំាងឡាយ 

កុសេលសុ ក្នaងកសុលចតិ្តទំាងឡាយ (មយា) គឺខ្ញa ំ  (និទ្ទិេដ្ឋសុ) សែម្តង 
ៃខេសចក្ត ី តាវ ជាដបំូង, ធមា/0 រ®េចតសកិទំាងឡាយ   អដ្ឋតឹស 

៣៨ដួង ឥតិ គ ឺ អ[�សមានា េតរស េចតសិកា (ច) រ®អ ©̈សមានា 
េចតសកិទំាងឡាយ ១៣ ដួងផង ប[្ចវ�សតិ េសាភនេចតសិកា ច 

រ®េសាភនេចតសកិទំាងឡាយ ២៥ ដងួផង  គច្ឆន្ត ិរែមងដល ់សង្គហំ 

នវូការរួបរួមចលូ បឋមទ្វេយ  ក្នaងគទីូ ១ ។   បន ចែំណកឯ    ឯត្ថ 
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(កាមាវចរមហាកុសេលសុ) ក្នaងមហាកុសលចិត្តែដលជាកាមាវចរៈេនះ 

អប0cមst0វfរតិេយា រ®អប1�ម«¬1 និងវFរតេិចតសកិទំាងឡាយ ប[្ចបិ 

សូម1�ីទំាង ៥ ដងួ (បណ�េិតន) គបឺណÂតិ េយាេជតពាO0 គប1�ី្របកប 

បេច្ចកេមវ ម្តងមួយៗប៉េុណា]1ះ,  តថា ដូចគា�1 តថា គឺថា  (អដ្ឋតឹស ធមា/0) 

រ®េចតសកិទំាងឡាយ ៣៨ ដងួ  ញាណវជ្ជតិា ែដល្របាសចាកប«¬1 
(គច្ឆន្តិ) រែមងដល់ (សង្គហំ) នូវការរួបរួមចលូ ទុតិយទ្វេយ ក្នaងគទីូ ២ 
(សត្តតឹស ធមា/0) រ®េចតសិកទំាងឡាយ ៣៧ ដងួ ញាណសម0cយុតាI0 
ែដល្របកបេដាយប«¬1 បីតិវជ្ជិតា ែដល្របាសចាកបតី ិ (គច្ឆន្តិ) 

រែមងដល ់ (សង្គហំ) នូវការរួបរួមចលូ តតិយទ្វេយ ក្នaងគទីូ ៣, េត 
(អដ្ឋតឹស ធមា/0) ឯវ រ®េចតសកិទាងំឡាយ ៣៨ េនាះឯង ញាណបតិីវជ្ជតិា 

ែដលេវៀរចាកប«¬1និងបតី ិ   សង្គយ្ហន្តិ  គេឺលាករែមងរួបរួមចលូ 

ចតុត្ថទ្វេយ  ក្នaងគូទី ៤ ។  

 (អដ្ឋតឹស ធមា/0) រ®េចតសិកទំាងឡាយ ៣៨ ដងួ  វfរតិវជ្ជិតា ែដលេវៀរ 
វFរត ិ ៣ ដងួេចញ សង្គយ្ហន្តិ គេឺលាករែមងរួបរួមចលូ កិរfយចិេត្តសុបិ 

សូម1�ីក្នaងកិរFយាចតិ្តទំាងឡាយ  ចតុធាវ េដាយបការៈ ៤ ន័យ
ប៉េុណា]1ះ  ទុេកសុ ក្នaងទុកៈទំាងឡាយ ចតូសុបិ សូម1�ីទំាង៤  តថា ឯវ 

ដចូក្នaងមហាកសុលចិត្តែដរ ។   
ច ចែំណកឯ េត (អដ្ឋតឹស ធមា/0) ឯវ រ®េចតសិកទាងំឡាយ ៣៨ដួង 
េនាះឯង អប0cមst0វfរតិវជ្ជតិា ែដលេវៀរអប1�ម«¬1 ២ នងិវFរត ិ៣េចញ 

សង្គយ្ហន្តិ គេឺលាករែមងរួបរួមចលូ វfបាេកសុ ក្នaងមហាវFបាកចតិ្ត
ទំាងឡាយ តថា ដចូក្នaងមហាកុសលចតិ្តែដរ, ឥតិ េ្រពាះេហតុ
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ដេូចា�1ះ សង្គេហា រ®សង្គហនយ័ ចតុវ�សតិកាមាវចរេសាភនចិេត្តសុ ក្នaង
កាមាវចរេសាភនចតិ្តទំាងឡាយ ២៤ ដងួ សព្វថាប ិសមូ1�ីទាងំអស ់

េហាន្តិ រែមងមាន ទាO0ទសធាវ េដាយបការៈ ១២ ន័យប៉េុណា]1ះ  

ទុកវេសន េដាយ្របេភទៃនទុកៈ (គចឺិត្តជាគូៗ )  ឥតិ ចប់េហាង ។  
*(បនសេទា�1 ឧបន1�សេតា¾1) (ឧបន1�េសាតិ វាក1�រេមាÑ1វ) (បេច្ចកេមវ =ឯេកកាេយវ) 

 

សង្គហគាថា 

       [៤១]        អដ្ឋតឹស សត្តតឹស           ទ្វយំ ឆត្តឹសកំ សុេភ 

      ប[្ចតឹស ចតុត្តឹស           ទ្វយំ េតត្តឹសកំ ្រកិេយ ។ 

                     េតត្តឹស បាេក ពាត្តឹស       ទ្វេយកតឹសកំ ភេវ 

                     សេហតុកាមាវចរបុ[�-      បាក្រកយិាមេន ។ 

     “ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 សេហតុកាមាវចរបុ[�បាក្រកិយាមេន បណា½1សេហតុកាមាវចរកសុលចិត្ត 
 វFបាកចតិ្ត នងិករិFយាចតិ្ត (េចតសិកា) រ®េចតសិកទំាងឡាយ អដ្ឋតឹស 
៣៨ ដងួ, (េចតសិកា) រ®េចតសកិទាងំឡាយ សត្តតឹស ៣៧ ដងួ ទ្វយំ 

២ ដង, (េចតសិកា) រ®េចតសិកទាងំឡាយ ឆត្តឹសកំ ៣៦ដងួ (ភេវ) 

គប1�ីេកើត សុេភ ក្នaងមហាកុសលចិត្ត ។ (េចតសិកា) រ®េចតសិក
ទំាងឡាយ ប[្ចតឹស ៣៥ដងួ, (េចតសិកា) រ®េចតសកិទំាងឡាយ 
ចតុត្តឹស ៣៤ដួង ទ្វយំ ២ ដង, (េចតសិកា) រ®េចតសិកទំាងឡាយ 

េតត្តឹសកំ ៣៣ដងួ (ភេវ) គប1�ីេកើត ្រកិេយ ក្នaងមហាកិរFយាចតិ្ត។ 

(េចតសិកា) រ®េចតសកិទំាងឡាយ េតត្តឹស ៣៣ដងួ (េចតសិកា) 

រ®េចតសិកទំាងឡាយ ពាតឹ្តស ៣២ ដួង ទ្វយំ ២ ដង, (េចតសិកា) 
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រ®េចតសិកទំាងឡាយ ឯកតឹសកំ ៣១ ដួង ភេវ គប1�ីេកើត បាេក 
ក្នaងមហាវFបាកចិត្ត ។   *(ភេវ = ភូ+ អ+ ឯយ12) 

 

្រពះគាថា 

       [៤២]       ន វfជ្ជេន្តត្ថ វfរតី              ្រកេិយសុ ច មហគ្គេត 

    អនុត្តេរ អប0cមst0          កាមបាេក ទ្វយំ  តថា ។ 

អនុត្តេរ  ឈានធមា/0        អប0cមst0 ច មជ0�ិេម 

   វfរតី ញាណបតិី ច          បរfេត្តសុ   វfេសសកា ។ 
 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

ឯត្ថ (កាមាវចរេសាភនចិេត្តសុ) ក្នaងកាមាវចរេសាភនចតិ្តទាងំឡាយេនះ 

វ�រតី រ®វFរតិេចតសកិទំាងឡាយ ន វfជ្ជន្តិ រែមងមនិមាន ្រកេិយសុ ច 

ក្នaងមហាករិFយាចតិ្តទំាងឡាយផង មហគ្គេត (ច) ក្នaងមហគ្គតចតិ្តផង 
អប0cមst0 រ®អប1�ម«¬1េចតសិកទំាងឡាយ  (ន វfជ្ជន្តិ) រែមងមនិមាន 
អនុត្តេរ ក្នaងេលាកុត្តរចតិ្ត ។ តថា ដូចគា�1 ទ្វយំ រ®្របជុ២ំៃនេចតសិក 

គវឺFរតិ ៣និងអប1�ម«¬1 ២ (ន វfជ្ជតិ) រែមងមិនមាន កាមបាេក 
ក្នaងកាមាវចរវFបាក ។ ឈានធមា/0 រ®េចតសិកទំាងឡាយែដលជា
អង្គឈាន (វfេសសកា េហាន្តិ) ជាេចតសកិែដលេធ្វើឲ12ែប្លកេផ1Pងគា�1 
អនុត្តេរ ក្នaងេលាកុត្តរចតិ្ត ។ (ឈានធមា/0 ច) រ®េចតសកិទំាងឡាយ
ែដលជាអង្គឈានផង អប0cមst0 ច រ®អប1�ម«¬1េចតសកិទាងំឡាយ  

ផង (វfេសសកា េហាន្តិ) ជាេចតសកិែដលេធ្វើឲ12ែប្លកេផ1Pងគា�1 មជ0�ិេម 
ក្នaងមហគ្គតចតិ្ត ។ (អប0cមst0 ច) រ®អប1�ម«¬1េចតសកិទំាងឡាយ 
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ផង វfរតី (ច) រ®វFរតិេចតសកិទំាងឡាយផង ញាណបតិី ច រ®ប«¬1និង
បតីផិង  វfេសសកា (េហាន្តិ) ជាេចតសិកែដលេធ្វើឲ12ែប្លកេផ1Pងគា�1 
បរfេត្តសុ   ក្នaងកាមាវចរេសាភនចិត្តទំាងឡាយ ។ 
                 *(ចសេទា�1 អនុក្កឌ1Óនេតា¾1) (វFជ្ជន្តិ = វFទ+យ+អន្តិ) 

 

អកុសលចិត្តសង្គហន័យ មាន៧ 

        [៤៣] អកុសេលសុ បន េលាភមូេលសុ តាវ បឋេម អសងាe0រfេក អ[�សមានា 

េតរស េចតសិកា,  អកុសលសាធារណា  ចតាI0េរា ចាតិ  សត្តរស េលាភទិដ្ឋីហិ 

សទ្ធឹ ឯកូនវ�សតិ ធមា/0 សង្គហំ គច្ឆន្តិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

បន ក ៏ អកុសេលសុ បណា½1អកសុលចតិ្តទំាងឡាយ េលាភមូេលសុ 

ក្នaងេលាភមលូចតិ្តទំាងឡាយ (មយា) គឺខ្ញa ំ   (និទ្ទិេដ្ឋសុ) សែម្តងៃខ 
េសចក្ត ី តាវ ជាដបំងូ, (ធមា/0) រ®េចតសកិទាងំឡាយ  សត្តរស ១៧   

ឥតិ គ ឺ អ[�សមានា េតរស េចតសិកា (ច) រ®អ¨©សមានាេចតសិក 
ទំាងឡាយ ១៣ ដងួផង អកុសលសាធារណា  ចតាI0េរា ច រ®អកុសល 
សាធារណេចតសិកទំាងឡាយ ៤ ដួងផង សទ្ធឹ មួយអេន្លើ 
េលាភទិដ្ឋីហិ េដាយេលាភនិងទិដ្ឋទំិាងឡាយ ឯកូនវ�សតិ ធមា/0 (ហតុាO0) 

ជាេចតសិក ១៩ ដួង គច្ឆន្តិ រែមងដល ់សង្គហំ នវូការរួបរួមចលូ 
អសងាe0រfេក ក្នaងអសងាÁ1រFកចតិ្ត (គចឺិត្តែដលមិនមាន ការបបលួដកឹ 
នាំ)   បឋេម  ដងួទី ១  ។ 

          

 



                                                            - 61 -     

          [៤៤]     តេថវ ទុតិេយ អសងាe0រfេក េលាភមាេនន ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

តថា (សត្តរស ធមា/0) ឯវ រ®េចតសិកទំាងឡាយ ១៧ ដងួ ដចូគា�1នុះ៎ឯង  

(សទ្ធឹ) មួយអេន្លើ េលាភមាេនន េដាយេលាភៈនិងមានះ  (ឯកូនវ�សតិ ធមា/0 

ហុតាO0) ជាេចតសិក ១៩ ដួង (គច្ឆន្តិ)  រែមងដល់ (សង្គហំ) នូវការ 
រួបរួមចូល  អសងាe0រfេក  ក្នaងអសងាÁ1រFកចតិ្ត  ទុតិេយ ដួងទី  ២  ។ 
          [៤៥]     តតិេយ តេថវ បីតិវជ្ជិតា េលាភទិដ្ឋីហិ សហ អដា�0រស  ។ 

       “ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

តថា (សត្តរស ធមា/0) ឯវ  រ®េចតសកិទំាងឡាយ ១៧ ដងួ ដចូគា�1នុះ៎ឯង 
បីតិវជ្ជិតា ែដលេវៀរបីតេិចញ សហ មួយអេន្លើ េលាភទិដ្ឋីហិ េដាយ
េលាភៈនងិទិដ្ឋទំិាងឡាយ អដា�0រស (ធមា/0 ហុតាO0) ជាេចតសកិ ១៨ ដងួ 

(គច្ឆន្តិ) រែមងដល ់ (សង្គហំ) នូវការរួបរួមចូល អសងាe0រfេក ក្នaង
អសងាÁ1រFកចតិ្ត  តតិេយ ដងួទី ៣ ។ 
         [៤៦]   ចតុេត្ថ តេថវ  េលាភមាេនន ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

តថា (សត្តរស ធមា/0) ឯវ រ®េចតសកិទំាងឡាយ ១៧ ដងួ ដចូគា�1នុះ៎ឯង 

បីតិវជ្ជិតា ែដលេវៀរបីតេិចញ សហ មួយអេន្លើ េលាភមាេនន េដាយ
េលាភៈនងិមានះ (អដា�0រស ធមា/0 ហុតាO0) ជាេចតសកិ ១៨ ដងួ (គច្ឆន្ត)ិ 

រែមងដល់ (សង្គហ)ំ នវូការរួបរួមចលូ  អសងាe0រfេក ក្នaងអសងាÁ1រFកចតិ្ត  
ចតុេត្ថ ដងួទី ៤ ។ 
          [៤៧]   ប[្ចេម បន បដិឃសម0cយុេត្ត  អសងាe0រfេក េទាេសា ឥស0� 

មច្ឆរfយំ  កុក្ក'ច្ចs�0តិ  ចតូហិ   សទ្ធឹ   បីតិវជ្ជិតា   េត   ឯវ  វ�សតិ   ធមា/0  សង្គយ្ហន្តិ 
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 ឥស0�មច្ចរfយកុក្ក'ចា�0និ បេនត្ថ បេច្ចកេមវ េយាេជតពាO0និ ។   
 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

បន ចែំណកឯ េត (សត្តរស ធមា/0) ឯវ រ®េចតសកិទាងំឡាយ ១៧ ដងួ 
េនាះឯង  សទ្ធ ឹ មយួអេន្លើ  ចតហិូ (េចតសិេកហិ) េដាយេចតសកិទំាង 
ឡាយ ៤ ដងួ  ឥតិ គ ឺ េទាេសា (ច) រ®េទាសេចតសកិ ១  ឥស0� (ច)  

រ®ឥស1pេចតសកិ ១  មច្ឆរfយំ (ច)  រ®មច្ឆរFយេចតសិក ១  កុក្ក'ច្ចំ ច 

រ®កកុ្កaច្ចេចតសិក ១ បីតិវជ្ជិតា ែដលេវៀរបីតេិចញ វ�សតិ ធមា/0 (ហុតាO0) 

ជាេចតសកិ ២០ ដងួ  សង្គយ្ហន្ត ិគេឺលាករែមងរួបរមួចលូ អសងាe0រfេក 

ក្នaងអសងាÁ1រFកចិត្ត បដិឃសម0cយុេត្ត ែដល្របកបេដាយេសចក្តីថា�1ំង
ថា�1ក ់  ប[្ចេម ដងួទី ៥ ។ បន ែតថា ឯត្ថ (បដិឃសម0cយុេត្ត អសងាe0រfេក) 
ក្នaងអសងាÁ1រFកចិត្តែដល្របកបេដាយ េសចក្តថីា�1ងំថា�1កេ់នះ ឥស0�-

មច្ឆរfយកុក្ក'ចា�0និ    រ®ឥស1p  មច្ឆរFយៈ  នងិ   កុក្កaច្ចៈេចតសិកទំាងឡាយ  

(បណ�េិតន)    គឺបណÂតិ     េយាេជតពាO0និ     គប1�ី្របកប      បេច្ចកេមវ 

 ម្តងមួយៗប៉េុណា]1ះ ។ 
        [៤៨]    សសងាe0រfកប[្ចេកបិ តេថវ ថិនមិេទ្ធន វfេសេសតាO0 េយាេជតពាO0 ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 (េចតសិកា) រ®េចតសិកទំាងឡាយ តថាឯវ េនាះឯង (បណ�េិតន) 

គឺបណÂតិ វfេសេសតាO0 េធ្វើឲ12វFេសសេហើយ ថិនមិេទ្ធន េដាយថនិ 
និងមទិ្ធេចតសកិ េយាេជតពាO0 គប1�ី្របកប សសងាe0រfកប[្ចេកបិ សូម1�ីក្នaង
សសងាÁ1រFកចិត្តទំាង ៥ ដួង ។ 
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        [៤៩]     ឆន្ទបីតិវជ្ជិតា  បន  អ[�សមានា ឯកាទស, អកុសលសាធារណា 

ចតាI0េរា ចាតិ  បន្នរស  ធមា/0  ឧទ្ធច្ចសហគេត  សម0cយុជ្ជន្តិ  ។ 

 “ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

បន  ក ៏  ធមា/0 រ®េចតសិកទាងំឡាយ បន្នរស ១៥ ដងួ  ឥត ិគ ឺ ឆន្ទបតិីវជ្ជតិា 

អ[�សមានា រ®អ ©̈សមានាេចតសកិទាងំឡាយ ែដលេវៀរឆន្ទៈ នងិ 
បីតេិចញ ឯកាទស (ច)  ១១ ដងួផង អកុសលសាធារណា រ®អកសុល 
សាធារណៈ េចតសកិទាងំឡាយ ចតាI0េរា ច ៤ ដងួផង សម0cយុជ្ជន្ត ិ
រែមង្របកប្រពម ឧទ្ធច្ចសហគេត ក្នaងចិត្តែដល្របកបេដាយឧទ្ធច្ចៈ ។ 

       [៥០]   វfចិកិចាn0សហគតចិេត្ត ច អធិេមាក្ខវfរហិតា វfចិកិចាn0សហគតា តេថវ 

បន្នរស ធមា/0 សមុបលព្ភន្តីតិ សព្វថាបិ ទាO0ទសាកុសលចិត្ត'ប0~េទសុ បេច្ចកំ 

េយាជិយមានាបិ គណនវេសន សត្តធាវ សង្គហិតា ភវន្តីតិ ។  

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

ច ចំែណកឯ ធមា/0 រ®េចតសកិទំាងឡាយ បន្នរស ១៥ ដងួ តេថវ 

ដូចគា�1នុ៎ះឯង អធិេមាក្ខវfរហិតា ែដល្របាសចាកអធេិមាក្ខៈ វfចិកិចា�0-
សហគតា ែដល្របកបេដាយវFចិកចិាÀ1 សមុបលព្ភន្តិ រែមង្រតsវបាន  
(គេឺកើតេឡើង)  វfចិកិចាn0សហគតចិេត្ត ក្នaងចតិ្តែដល្របកបេដាយ
វFចិកចិាÀ1 ឥតិ េ្រពាះេហតដុេូចា�1ះ (េចតសិកា) រ®េចតសិកទំាងឡាយ 

(បណ�េិតន) គបឺណÂិត េយាជិយមានាបិ សូម1�ីកាល្របកប បេច្ចកំ 

ម្តងមយួៗ ទាO0ទសាកុសចិត្ត'ប0~េទសុ ក្នaងអកុសលចិត្តaប1¶ទទំាងឡាយ 
១២ ដងួ សព្វថាប ិសមូ1�ីទំាងអស ់សង្គហិតា ភវន្ត ិជាេចតសកិែដលេគ
រួបរួមេហើយ សត្តធាវ េដាយបការៈ ៧ ន័យប៉េុណា]1ះ គណនវេសន 

េដាយ្របេភទ ៃនការរាប ់  ឥតិ ចប់េហាង ។         
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សង្គហគាថា 

        [៥១]        ឯកូនវ�សាដា�0រស           វ�េសកវ�ស វ�សតិ 

       ទាO0វ�ស បន្នរេសតិ          សត្តធា កុសេល ឋិតា ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

(សង្គហា) រ®សង្គហនយ័ទំាងឡាយ ឋិតា ែដលឋតិេនៅេហើយ អកុសេល 

ក្នaងអកសុលចតិ្ត សត្តធា ៧ នយ័ (ឯវU) យា�1ងេនះ ឥតិ គ ឺ (េចតសិកា) 

រ®េចតសកិទំាងឡាយ ឯកូនវ�ស ១៩ ដងួ (លព្ភន្តិ) រែមង្រតsវបាន  
(គេឺកើតេឡើង) (បឋមទុតិយអសងាe0រfេកសុ) ក្នaងអសងាÁ1រFកចិត្តដួងទី ១ 
និងទី២ទំាងឡាយ, (េចតសិកា) រ®េចតសិកទំាងឡាយ អដា�0រស ១៨ 
ដងួ (លព្ភន្តិ) រែមង្រតsវបាន (គេឺកើតេឡើង) (តតិយចតុត្ថ-អសងាe0រfេកសុ) 

ក្នaងអសងាÁ1រFកចិត្តដួងទី ៣ និងទី ៤ ទំាងឡាយ, (េចតសិកា) 

រ®េចតសិកទំាងឡាយ វ�ស ២០ ដួង (លព្ភន្តិ) រែមង្រតsវបាន  
(គេឺកើតេឡើង) (ប[្ចេម អសងាe0រfេក) ក្នaងអសងាÁ1រFកចិត្តដួងទី៥, 
(េចតសិកា) រ®េចតសិកទំាងឡាយ ឯកវ�ស ២១ ដួង (លព្ភន្តិ) 

រែមង្រតsវបាន (គេឺកើតេឡើង) (បឋមទុតិយសសងាe0រfេកសុ) ក្នaង 
សសងាÁ1រFកចតិ្តដងួទី១ នងិទី ២ ទំាងឡាយ,  (េចតសិកា) រ®េចតសកិ 
ទំាងឡាយ    វ�សតិ  ២០ ដងួ (លព្ភន្ត)ិ រែមង្រតsវបាន  (គេឺកើតេឡើង) 

(តតិយចតុត្ថសសងាe0រfេកសុ) ក្នaងសសងាÁ1រFកចតិ្តដងួទី ៣ នងិ ទី ៤ ទំាង 
ឡាយ,  (េចតសិកា) រ®េចតសិកទំាងឡាយ ទាO0វ�ស ២២ ដងួ (លព្ភន្តិ) 

រែមង្រតsវបាន (គេឺកើតេឡើង) (ប[្ចេម សសងាe0រfេក) ក្នaងសសងាÁ1រFក 
ចតិ្តដងួទី ៥,  (េចតសិកា)  រ®េចតសកិទំាងឡាយ បន្នរស ១៥ ដងួ 
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(លព្ភន្តិ) រែមង្រតsវបាន (គេឺកើតេឡើង) (េមាមូហទ្វេយ) ក្នaងេមាហមូល
ចិត្ត ២ ដងួ  ។ 

 

សពា�Qកុសលេយាគីេចតសិកគាថា 

         [៥២]      សាធារណា ច ចតាI0េរា      សមានា ច ទសាបេរ 

          ចុទ្ទេសេត បវុច្ចន្តិ             សពាO0កុសលេយាគិេនា ។ 

      
   “ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 (េចតសកិា) រ®េចតសកិទំាងឡាយ ចុទ្ទស ១៤ ដងួ  ឯេត េនះ  (ឥត)ិ គ ឺ 
(េចតសិកា) រ®េចតសកិទំាងឡាយ ចតាI0េរា ៤ ដងួ សាធារណា ច 

ែដលទូេទៅ្រគបអ់កុសលចិត្តផង (េចតសិកា) រ®េចតសិកទំាងឡាយ 
សមានា ែដលជាអ¨©សមានាេចតសិកទំាងឡាយ ទស ១០ ដួង 

ឆន្ទបីតិអធិេមាក្ខវជ្ជិតា ែដលេវៀរឆន្ទៈ បតី ិ និងអធេិមាក្ខៈេចញ អបេរ 

ដៃទេទៀត ច ផង (បណ�េិតន) គឺបណÂតិ បវុច្ចន្តិ រែមងេហៅ 

សពាO0កុសលេយាគិេនា (ឥតិ) ថា សពា�1កសុលេយាគេីចតសកិ (គេឺចត- 
សិក ែដល្របកបបាន្រគប់អកសុលចិត្ត)ដេូច្នះ ។ 
(បវុច្ចតិ = ប+វច+យ +អន្តិ ) 

 

អេហតុកចិត្តសង្គហន័យ មាន៤ 

         [៥៣]    អេហតុេកសុ បន ហសនចិេត្ត តាវ ឆន្ទវជ្ជិតា អ[�សមានា ទាO0ទស 

ធមា/0 សង្គហំ គច្ឆន្តិ ។ 
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“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

បន ក ៏ អេហតុេកសុ ក្នaងអេហតចុិត្តទំាងឡាយ ធមា/0 រ®េចតសិកទំាង
ឡាយ ទាO0ទស ១២ ដងួ  អ[�សមានា ែដលជាអ¨©សមានាេចតសកិ 
ឆន្ទវជ្ជតិា ែដលេវៀរឆន្ទៈេចញ គច្ឆន្ត ិ រែមងដល ់ សង្គហំ នវូការរួបរួម
ចលូ ហសនចិេត្ត ក្នaងហសតិបុ1¶ទចតិ្ត  (មយា) គខឺ្ញa ំ (និទ្ទេិដ្ឋ) សែម្តង 
ៃខេសចក្ត ីតាវ ជាដបំងូ ។ 
        [៥៤]     តថា េវាដ្ឋព្វេន ឆន្ទបីតិវជ្ជិតា ។  

        “ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

តថា ដចូគា�1 (អ[�សមានាេចតសកិា) រ®អ¨©សមានាេចតសកិទំាងឡាយ 
ឆន្ទបីតិវជ្ជិតា ែដលេវៀរឆន្ទៈនិងបីតេិចញ (គច្ឆន្តិ) រែមងដល់ (សង្គហំ) 

នូវការរួបរួមចលូ េវាដ្ឋព្វេន  ក្នaងមេនាទា�1រាវជ្ជនចតិ្ត ។ 

        [៥៥]     សុខសន្តីរេណ ឆន្ទវ�រfយវជ្ជិតា ។ 

         “ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

(អ[�សមានាេចតសិកា) រ®អ¨©សមានាេចតសិកទាងំឡាយ ឆន្ទវ�រfយ- 

វជ្ជិតា   ែដលេវៀរឆន្ទៈនិងវ®រFយេចញ   (គច្ឆន្តិ)   រែមងដល ់    (សង្គហំ)  

នូវការរួបរួមចូល សុខសន្តីរេណ ក្នaងេសាមនស1Pសន្តរីណចតិ្ត ។ 

       [៥៦]     មេនាធាតុត្តិកាេហតុកបដិសន្ធិយុគេឡ ឆន្ទបីតិវfរfយវជ្ជិតា ។ 

       “ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

(អ[�សមានាេចតសិកា)   រ®អ¨©សមានាេចតសិកទំាងឡាយ    ឆន្ទបីតិ- 
វfរfយវជ្ជិតា ែដលេវៀរឆន្ទៈ បតី ិ និងវFរFយេចញ (គច្ឆន្តិ) រែមងដល់ 

(សង្គហំ) នវូការរួបរួមចលូ  មេនាធាតុត្តកិាេហតុកបដិសន្ធយុិគេឡ ក្នaងពកួ
៣ៃនមេនាធាត ុនិងគៃូនបដសិន្ធទំិាងឡាយែដលជាអេហតុក ។ 
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         [៥៧] ទ្វិប[្ចវfst0េណ បកិណ្ណកវជ្ជិតា េតេយវ សង្គយ្ហន្តីតិ សព្វថាបិ 

អដា�0រសសុ អេហតុេកសុ គណនវេសន ចតុធាវ សង្គេហា េហាតីតិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

(អ[�សមានាេចតសិកា)  រ®អ ©̈សមានាេចតសិកទំាងឡាយ  េតេយវ 
េនាះឯង បកិណ្ណកវជ្ជតិា ែដលេវៀរបកណិ្ណេចតសកិ ៦ េចញ សង្គយ្ហន្ត ិ
គេឺលាករែមងរួបរមួចលូ ទ្វបិ[្ចវfst0េណ ក្នaងទ្វបិ¨្ចវF«¬1ណ ១០ ដងួ 

ឥតិ េ្រពាះេហតដុូេចា�1ះ សង្គេហា រ®សង្គហនយ័ អេហតុេកសុ ក្នaង
អេហតកុចតិ្តទាងំឡាយ អដា�0រសស ុ ១៨ ដងួ សព្វថាប ិសមូ1�ីទំាងអស ់ 

េហាតិ រែមងមាន ចតុធាវ ៤ នយ័ប៉ុេណា]1ះ គណនវេសន េដាយ 
្របេភទៃនការរាប ់ ឥតិ ចបេ់ហាង ។ 

 

សង្គហគាថា 

       [៥៨]      ទាO0ទេសកាទស ទស        សត្ត ចាតិ ចតុព្វិេធា 

    អដា�0រសាេហតុេកសុ         ចិត្ត'ប0~េទសុ សង្គេហា ។ 
 
 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

សង្គេហា រ®សង្គហន័យ ចិត្ត'ប0~េទសុ ក្នaងចតិ្តទំាងឡាយែដលកំពងុ
េកើតេឡើង អដា�0រស ១៨ ដួង អេហតុេកសុ ែដលជាអេហតកុៈចតិ្ត 
(េហាតិ) រែមងមាន ចតុព្វេិធា ៤ នយ័  (ឯវU) យា�1ងេនះ ឥតិ គ ឺ (េចតសិកា) 

រ®េចតសកិទាងំឡាយ ទាO0ទស ១២ ដងួ (គច្ឆន្ត)ិ រែមងដល់ (សេមាធាន)ំ 
នូវការរួបរួមចលូ (ហសនចិេត្ត) ក្នaងហសតិបុ1¶ទចតិ្ត (ច) (១ន័យ) 

(េចតសកិា) រ®េចតសកិទាងំឡាយ ឯកាទស ១១ ដងួ (គច្ឆន្ត)ិ រែមងដល់ 



                                                            - 68 -     

(សេមាធាន)ំ នូវការរួបរួមចលូ (េវាដ្ឋព្វនសុខសន្តីរេណ) ក្នaងមេនាទា�1រា-
វជ្ជនចតិ្ត និងេសាមនស1Pសន្តីរណចតិ្ត (ច) (១នយ័) (េចតសិកា) 

រ®េចតសកិទាងំឡាយ  ទស ១០ ដងួ (គច្ឆន្ត)ិ រែមងដល់ (សេមាធានំ) 
នវូការរួបរួមចលូ (មេនាធាតុត្តិកាេហតុកបដិសន្ធិយុគឡវេសន ប[្ចសុ) 

ក្នaងចតិ្តទំាងឡាយ៥ដងួ េដាយ្របេភទៃនមេនាធាតុ៣ នងិឧេបកាÁ1
សន្តរីណ២  (ច)  (១ន័យ) (េចតសិកា)  រ®េចតសកិទំាងឡាយ   សត្ត 

៧ ដងួ (គច្ឆន្តិ) រែមងដល់ (សេមាធាន)ំ នូវការរួបរួមចលូ 
ទ្វិប[្ចវfst0េណសុ ក្នaងទ្វិប¨្ចវF«¬1ណទំាងឡាយ ១០ដងួ  ច ១ន័យ  ។ 

 

សង្គហន័យេដាយពិសា�Qរ មាន ៣៣ 

        [៥៩]      អេហតុេកសុ សព្វត្ថ          សត្ត េសសា យថារហំ 

                    ឥតិ វfតាJ0រេតា វុេតាI0            េតត្តឹសវfធសង្គេហា ។  

        “ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 (សព្វចិត្តសាធារណា) រ®សព្វចិត្តសាធារណេចតសិកទាងំឡាយ សត្ត 
៧ដងួ (លព្ភន្តិ) រែមង្រតsវបាន (គេឺកើតេឡើង) អេហតុេកសុ ក្នaង 
អេហតកុចិត្តទំាងឡាយ សព្វត្ថ ទំាងអស,់ (បកិណ្ណកេចតសិកា) 

រ®បកណិ្ណកេចតសិកទំាងឡាយ េសសា ែដលេនៅសល់ (លព្ភន្តិ) 
រែមង្រតsវបាន (គេឺកើតេឡើង) យថារហំ តាមសមគួរ ។ េតត្តឹស-

វfធសង្គេហា រ®សង្គហៈែដលមានបការៈ ៣៣ នយ័ (មយា)  គខឺ្ញa ំ វុេតាI0 
េពាលេហើយ  វfតាJ0រេតា េដាយពិសា§1រ  ឥតិ េដាយបការៈដូេច្នះឯង ។ 
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និគមនគាថា 

         [៦០]     ឥត្ថំ ចិតាI0វfយុតាI0នំ             សម0cេយាគ[្ច សង្គហំ 

                     ញតាO0 េភទំ យថាេយាគំ      ចិេត្តន   សមមុទ្ទិេស ។ 

         “ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 (បណ�េិតា) រ®បណÂិត ញតាO0 ដឹងេហើយ សម0cេយាគំ ច នូវសម1�េយាគ
នយ័ផង សង្គហំ ច នូវសង្គហន័យផង (េចតសិកានំ) ៃនេចតសិក
ទំាងឡាយ ចិតាI0វfយុតាI0នំ ែដលមិន្របាសចាក មយួអេន្លើេដាយចិត្ត 
ឥត្ថំ តាមនយ័ដូចែដលបានេពាលេហើយ ឧទ្ទិេស គប1�ីសែម្តង េភទំ 

នូវ្របេភទ សមំ េស្មើគា�1 ចិេត្តន េដាយចិត្ត យថាេយាគំ តាមសម
គួរដល់ការ្របកប ។  *(ឥត្ថ ំ= យថាវុត្តនេយន) (ឧទ្ទេិស = ឧ+ទិស+អ +ឯយ12 ) 

 

ឥតិ អភិធម្មត្ថសង្គេហ 

េចតសិកសង្គហវfភាេគា នាម ទុតិេយា បរfេច្ឆេទា ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

បរfេច្ឆេទា រ®បរFេច្ឆទ ទុតិេយា ទី២ េចតសិកសង្គហវfភាេគា នាម េឈាj1ះថា 
េចតសកិសង្គហវFភាគ អភិធម្មត្ថសង្គេហ ក្នaងគម្ពរីេឈាj1ះអភិធម្មត្ថ
សង្គហៈ ឥតិ ចប់េដាយបរFបណូ៌េហាង ។  *(ឥតិសេទា�1 បរFសមាបនេតា¾1) 
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៣. តតិេយា បរ1េច្ឆេទា 
       បកិណ្ណកសង្គហវ1ភាេគា 

 

ការេប្តជា�Q 

          [១]        សម0cយុតាI0 យថាេយាគំ    េតបst0ស  សភាវេតា 

      ចិត្តេចតសិកា ធមា/0          េតសំ ទានិ  យថារហំ ។ 

          [២]       េវទនាេហតុេតា កិច្ច-       ទាO0រាលម្ពណវត្ថ'េតា 

       ចិត្ត'ប0~ទវេសេនវ           សង្គេហា នាម នីយេត ។ 
 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

ធមា/0 រ®ធមទំ៌ាងឡាយ  ចិត្តេចតសិកា  ែដលជាចិត្តនិងេចតសិក            

សម0cយុតាI0 ែដល្របកបជាមួយគា�1 យថាេយាគំ តាមសមគួរដល់ 
ការ្របកប (េហាន្ត)ិ រែមងមាន  េតបst0ស ៥៣ ដងួ សភាវេតា េដាយ 
សភាវ:របស់ខ្ល�នៗ ។   ទាន ិ ក្នaងកាលឥឡ�វេនះ  សង្គេហា នាម 

េឈាj1ះថា រ®សង្គហ: េតសំ (ចតិ្តេចតសិកានំ) ៃនចតិ្តនងិេចតសិកទំាង
ឡាយេនាះ  (មយា)  គឺខ្ញa ំ នីយេត នាំមកសែម្តង  ចិត្ត'ប0~ទវេសេនវ 

តាម្របេភទៃនចតិ្ត ែដលកពំងុេកើតេឡើងប៉េុណា]ះ      េវទនាេហតុេតា 

េដាយេវទនា នងិ េហតុ  កិច្ចទាO0រាលម្ពណវត្ថ'េតា េដាយកិច្ច ទា�1រ  
អារម្មណ៍ និងវត្ថa យថារហំ តាមសមគរួ ។   (នីយេត = នី+យ +េត ) 
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១.េវទនាសង្គហៈ 

        [៣]    តត្ថ េវទនាសង្គេហ តាវ តវិfធា េវទនា សខំុ ទុក្ខំ អទុក្ខមសុខា េចតិ 

សុខំ ទុក្ខំ េសាមនស05ំ េទាមនស05ំ ឧេបកាe0តិ ច េភេទន បន ប[្ចធា េហាតិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

តត្ថ (ឆសុ បកិណ្ណកសង្គេហសុ) បណា½1បកិណ្ណកសង្គហ:ទំាងឡាយ 

៦េនាះ  េវទនាសង្គេហ ក្នaងេវទនាសង្គហ: (មយា)  គខឺ្ញa ំ និទ្ទិេដ្ឋ 

សែម្តងៃខេសចក្ត ី  តាវ ជាដំបូង,   េវទនា រ®េវទនា (េហាត)ិ  រែមងមាន  

តិវfធា  ៣ យា�1ង  ឥត ិគ ឺសុខំ (ច) រ®សខុេវទនា១  ទុក្ខ ំ(ច) រ®ទុក្ខេវទនា១ 

អទុក្ខមសុខា ច រ®េវទនាដៃទពីសខុ នងិទុក្ខ ១ ។  បន ម1��1ងេទៀត  

(េវទនា) រ®េវទនា េហាតិ រែមងមាន  ប[្ចធា ៥ យា�1ង  េភេទន 

េដាយ្របេភទៃនឥ³ន្ទយិ ឥតិ គ ឺ សុខំ (ច)  រ®សុខេវទនា១ ទុក្ខំ (ច) 

រ®ទុក្ខេវទនា១ េសាមនស05ំ (ច) រ®េសាមនស1Pេវទនា១  េទាមនស05ំ (ច) 

រ®េទាមនស1Pេវទនា១  ឧេបកាe0 ច រ® ឧេបកាÁ1េវទនា១ ។ 
          *(សុខេតា ទុក្ខេតា ច អ«¬1 = អទុក្ខមសុខា) (អសេទា�1 អ ©̈េតា¾1) 

 

       [៤] តត្ថ សុខសហគតំ កុសលវfបាកំ កាយវfst0ណេមកេមវ,  តថា 

ទុក្ខសហគតំ    អកុសលវfបាកំ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

តត្ថ (េវទនាសង្គេហ) ក្នaងេវទនាសង្គហៈេនាះ កាយវfst0ណំ រ®កាយ
វF«¬1ណ សុខសហគតំ ែដល្រប្រពតឹ្តេទៅមយួអេន្លើ េដាយសុខេវទនា 

កុសលវfបាកំ ែដលជាកសុលវFបាក (េហាតិ) រែមងមាន ឯកេមវ 

ែត១ប៉ុេណា]ះ  (កាយវfst0ណ)ំ រ®កាយវF«¬1ណ ទុក្ខសហគតំ ែដល
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្រប្រពតឹ្តេទៅមួយអេន្លើ េដាយទុក្ខេវទនា អកុសលវfបាកំ ែដលជា
អកុសលវFបាក  ( េហាតិ )  រែមងមាន  តថា ដូចគា�1  តថា គថឺា 

(ឯកេមវ) ែត ១ ប៉េុណា]ះ ។ 
         [៥] េសាមនស05សហគតចិតាI0និ បន េលាភមូលានិ ចតាI0រf, ទាO0ទស 

កាមាវចរេសាភនានិ, សុខសន្តីរណហសនានិ ច េទ្វតិ អដា�0រស កាមាវចរ-

េសាមនស05សហគតចិតាI0និ េចវ បឋមទុតិយតតិយចតុត្ថជ0�នសងាe0តានិ ចតុចតាI0-

លីស មហគ្គតេលាកុត្តរចិតាI0និ េចតិ ទាO0សដ្ឋិវfធានិ ភវន្តិ ។  
 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

  បន ចំែណកឯ េសាមនស05សហគតចិតាI0និ រ®ចតិ្តទំាងឡាយ ែដល 
្រប្រពតឹ្តេទៅមួយអេន្លើ េដាយេសាមនស1Pេវទនា ភវន្តិ រែមងមាន 
ទាO0សដ្ឋវិfធានិ ៦២ យា�1ង ឥត ិគ ឺ  អដា�0រស  កាមាវចរេសាមនស05សហគតចិតាI0និ 

េចវ រ®ចតិ្តទំាងឡាយ ែដល្រប្រពតឹ្តេទៅមយួអេន្លើ េដាយេសាមនស1P 
េវទនា ែដលជាកាមាវចរៈ ១៨ដងួផង  ឥតិ ដេូច្នះ [ េលាភមលូាន ិ(ច) 

គេឺលាភមលូចតិ្តទំាងឡាយ ចតាI0រf ៤ ដួងផង កាមាវរេសាភនានិ 
គកឺាមាវចរេសាភនចិត្តទំាងឡាយ   ទាO0ទស (ច)  ១២ ដួងផង  

សុខសន្តីរណហសនានិ គេឺសាមនស1Pសន្តរីណៈ នងិហសិតុប1¶ទចិត្ត
ទំាងឡាយ  េទ្វ ច ២ដងួផង ]	 	 មហគ្គតេលាកុត្តរចិតាI0និ  រ®មហគ្គតចិត្ត
នងិេលាកុត្តរចតិ្តទំាងឡាយ  ចតុចតាI0លីស ៤៤ ដងួ បឋម-     

ទុតិយតតិយចតុត្ថជ0�នសងាe0តានិ ច  េពាលគឺ បឋមជ1Éន ១១ ដងួ 

ទុតិយជ1Éន ១១ ដួង តតិយជ1Éន ១១ ដួង  និងចតតុ្ថជ1Éន ១១ 

ដួងផង  ។                          (ភវន្តិ = ភូ+អ +អន្តិ ) 
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               [៦]    េទាមនស05សហគតចិតាI0និ បន េទ្វ បដិឃសម0cយុត្តចិតាI0េនវ ។ 
“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 បន ចែំណកឯ  េទាមនស05សហគតចិតាI0និ រ®ចតិ្តទំាងឡាយ ែដល
្រប្រពតឹ្តេទៅមយួអេន្លើ េដាយេទាមនស1Pេវទនា បដិឃសម0cយុត្តចិតាI0និ 
ឯវ ជាចិត្តែដល្របកបេដាយ េសចក្តថីា�1ងំថា�1កប់ ុ៉េណា]ះ  (ភវន្តិ) 

រែមងមាន  េទ្វ ២ ដួង ។ 

          [៧]    េសសានិ សពាO0និបិ ប[្ចបst0ស ឧេបកាe0សហគតចិតាI0េនវាតិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 (ចិតាI0និ) រ®ចិត្តទំាងឡាយ សពាO0និបិ សូម1�ីទំាងអស ់ េសសានិ 

ែដលេនៅសល់ ឧេបកាe0សហគតចិតាI0និ ឯវ ជាចិត្តែដល្របកបេដាយ 
ឧេបកាÁ1េវទនាប ុ៉េណា]ះ  (ភវន្តិ) រែមងមាន ប[្ចបst0ស ៥៥ ដងួ ឥតិ  
ចបេ់ហាង  ។ 

សង្គហគាថា 

          [៨]        សុខំ ទុក្ខមុេបកាe0តិ              តិវfធា តត្ថ េវទនា 

         េសាមនស05ំ េទាមនស05-      មិតិ េភេទន ប[្ចធា ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 តត្ថ (េវទនាសង្គេហ) ក្នaងេវទនាសង្គហ:េនាះ េវទនា រ®េវទនា (េហាតិ )
រែមងមាន តិវfធា ៣ យា�1ង ឥតិ គ ឺសុខំ ច  រ®សុខេវទនា ១ ទុក្ខំ ច  
រ®ទុក្ខេវទនា ១  ឧេបកាe0 ច  រ® ឧេបកាÁ1េវទនា ១ ។  (េវទនា)  រ®េវទនា  
(េហាតិ) រែមងមាន ប[្ចធា ៥យា�1ង េភេទន េដាយ្របេភទៃនឥ³ន្ទិយ 

ឥតិ គ ឺ េសាមនស05ំ ច  រ®េសាមនស1Pេវទនា១  េទាមនស05ំ ច  រ®េទាមនស1P 
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េវទនា ១  ( សុខំ ច  រ®សខុេវទនា ១   ទុក្ខ ំច   រ®ទុក្ខេវទនា ១   ឧេបកាe0 ច 
រ®ឧេបកាÁ1េវទនា ១) ។ 

សង្គហគាថា 

        [៩]        សុខេមកត្ថ ទុក្ខ[្ច             េទាមនស05ំ ទ្វេយ ឋិតំ 

                    ទាO0សដ្ឋីសុ េសាមនស05ំ        ប[្ចបst0សេកតរា ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

សុខំ (ច) រ®សុខេវទនាផង ទុក្ខំ ច រ®ទុក្ខេវទនាផង, (ឋិតំ) ឋតិេនៅេហើយ    

(ចិេត្ត) ក្នaងចិត្ត ឯកត្ថ ែត១ , េទាមនស05ំ  រ®េទាមនស1Pេវទនា  ឋិតំ  
ឋតិេនៅេហើយ   (ចេិត្ត)  ក្នaងចតិ្ត ទ្វេយ ២ ដងួ, េសាមនស05ំ រ®េសាមនស1P 
េវទនា (ឋិតំ)  ឋិតេនៅេហើយ  (ចិេត្តសុ) ក្នaងចតិ្តទំាងឡាយ ទាO0សដ្ឋីសុ  
៦២ ដងួ   ឥតរា (ឧេបកាe0) រ®ឧេបកាÁ1េវទនាេ្រកៅេនះ  (ឋតិា) ឋតិេនៅ
េហើយ  (ចិេត្ត)  ក្នaងចតិ្ត   ប[្ចst0សេក ៥៥ ដងួ ។ 

 

២.េហតុសង្គហៈ 

        [១០]      េហតុសង្គេហ េហតូ នាម េលាេភា េទាេសា េមាេហា អេលាេភា 

អេទាេសា អេមាេហា ចាតិ ឆព្វិធា ភវន្តិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

េហតុសង្គេហ ក្នaងេហតសុង្គហៈ េហតូ នាម េឈាj1ះថារ®េហតទំុាងឡាយ 
ភវន្តិ រែមងមាន ឆព្វិធា ៦ យា�1ង  ឥតិ គ ឺ    េលាេភា (ច) រ®េលាភ: ១ 

េទាេសា (ច) រ®េទាស: ១ េមាេហា (ច) រ® េមាហ: ១ អេលាេភា (ច)  

រ®អេលាភ: ១  អេទាេសា (ច)  អេទាស: ១  អេមាេហា ច រ® អេមាហ:១ ។ 
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         [១១] តត្ថ ប[្ចទាO0រាវជ្ជនទ្វិប[្ចវfst0ណសម0cដិច្ឆនសន្តីរណេវាដ្ឋព្វនហសន-

វេសន  អដា�0រស អេហតុកចិតាI0និ នាម ។  

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

តត្ថ (េហតុសង្គេហ) ក្នaងេហតុសង្គហ:េនាះ (ចិតាI0និ) រ®ចតិ្តទំាងឡាយ 

(អដា�0រស) ១៨ ដងួ ប[្ចទាO0រាវជ្ជនទ្វិប[្ចវfst0ណសម0cដិច្ឆនសន្តីរណេវាដ្ឋព្វន-

ហសនវេសន តាម្របេភទៃន ប¨្ចទា�1រាវជ្ជនចិត្ត១, ទ្វិប¨្ចវF«¬1ណ 
១០, សម1�ដចិ្ឆនចតិ្ត ២, សន្តរីណចតិ្ត ៣, មេនាទា�1រាវជ្ជនចតិ្ត ១ 
នងិហសិតបុ1¶ទចតិ្ត ១ អេហតុកចិតាI0និ នាម (េហាន្ត)ិ មានេឈាj1ះថា 
ចិត្តែដលមិនមានេហត ុ ។ 

         [១២]      េសសានិ សពាO0និបិ ឯកសត្តតិ ចិតាI0និ សេហតុកាេនវ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

ចិតាI0និ រ®ចតិ្តទំាងឡាយ ឯកសត្តតិ ៧១ ដងួ សពាO0និបិ សូម1�ីទំាងអស់ 
េសសានិ ែដលេនៅសល់ សេហតុកានិ ឯវ (នាម េហាន្ត)ិ មានេឈាj1ះថា 
សេហតកុចិត្ត (គឺចិត្តែដល្រប្រពឹត្តេទៅមួយអេន្លើេដាយេហត)ុ
ប៉េុណា]ះ ។ 

         [១៣]    តតាJ0បិ េទ្វ េមាមូហចិតាI0និ ឯកេហតុកានិ ។ 
 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 តត្ថ (សេហតុកចិេត្តសុ) បិ សូម1�ីក្នaងសេហតកុចិត្ត ទំាងឡាយេនាះ  

េមាមូហចិតាI0និ រ®េមាហមលូចិត្តទំាងឡាយ  េទ្វ ២ ដួង    ឯកេហតុកាន ិ

(នាម េហាន្តិ ) មានេឈាj1ះថា ចិត្តែដល្រប្រពឹត្តេទៅមួយអេន្លើេដាយ
េហត១ុ ។ 



                                                            - 76 -     

         [១៤]  េសសានិ ទស អកុសលចិតាI0និ េចវ ញាណវfប0cយុតាI0និ ទាO0ទស 

កាមាវចរេសាភនានិ េចតិ ទាO0វ�សតិ ទ្វិេហតុកចិតាI0និ ។ 
 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

(ចិតាI0និ) រ®ចិត្តទំាងឡាយ ទាO0វ�សតិ ២២ ដួង ឥតិ គ ឺ អកុសលចិតាI0និ 

រ®អកសុលចតិ្តទំាងឡាយ ទស ១០ ដងួ  េសសានិ េចវ  ែដលេនៅសល ់
ផង កាមាវចរេសាភនានិ  រ®កាមាវចរេសាភនចិត្តទំាងឡាយ  ទាO0ទស 

១២ ដងួ  ញាណវfប0cយុតាI0និ ច ែដល្របាសចាកប«¬1ផង ទ្វេិហតុកចិតាI0និ 
(នាម េហាន្តិ ) មានេឈាj1ះថា ចិត្តែដល្រប្រពតឹ្តេទៅមួយអេន្លើេដាយ
េហត ុ២ ។ 

        [១៥]  ទាO0ទស ញាណសម0cយុត្តកាមាវចរេសាភនានិ េចវ ប[្ចតឹស 

មហគ្គតេលាកុត្តរចិតាI0និ េចតិ សត្តចតាI0លីស តិេហតុកចិតាI0នីតិ ។ 
 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

(ចិតាI0និ) រ®ចតិ្តទំាងឡាយ សត្តចតាI0លីស ៤៧ដងួ ឥត ិគ ឺញាណសម0cយុត្ត-

កាមាវចរេសាភនានិ រ®កាមាវចរេសាភនចិត្តទំាងឡាយ  ែដល្របកប 
េដាយប«¬1  ទាO0ទស េចវ ១២ដួងផង  មហគ្គតេលាកុត្តរចិតាI0និ រ®មហគ្គត
ចតិ្ត នងិេលាកតុ្តរចតិ្តទំាងឡាយ ប[្ចតឹស ច ៣៥ ដងួផង 

តិេហតុកចិតាI0និ (នាម េហាន្តិ) មានេឈាj1ះថា ចិត្តែដល្រប្រពឹត្តេទៅមយួ 
អេន្លើេដាយេហត ុ៣   ឥតិ ចប់េហាង ។ 
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សង្គហគាថា េហតុមាន ៩ 

       [១៦]   េលាេភា េទាេសា ច េមាេហា ច     េហតូ អកុសលា តេយា 

       អេលាភាេទាសាេមាេហា ច           កុសលាព0¥កតា តថា ។  
 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

េហតូ រ®េហតុទំាងឡាយ អកុសលា ែដលជាអកសុលេហត ុ (េហាន្តិ) 

រែមងមាន  តេយា ៣  (ឥត)ិ គ ឺ េលាេភា ច រ® េលាភេហត១ុ    េទាេសា ច 

រ®េទាសេហតុ១  េមាេហា ច រ®េមាហេហតុ១,  តថា េ្រកៅពេីនាះ       

(េហតូ) រ®េហតុទំាងឡាយ កុសលាព0¥កតា ែដលជាកុសលេហត ុ នងិ 
អព1�កតេហត ុ (ឥតិ) គ ឺ អេលាេភា ច រ® អេលាភេហត១ុ  អេទាេសា ច        

រ® អេទាសេហតុ១   អេមាេហា ច រ®អេមាហេហតុ១ ។   

 

សង្គហគាថា 

     [១៧]       អេហតុកាដា�0រេសក-         េហតុកា េទ្វ ទាO0វ�សតិ 

ទ្វិេហតុកា មតា សត្ត-        ចតាI0លីស តិេហតុកា ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 (ចិតាI0និ) រ®ចតិ្តទំាងឡាយ អដា�0រស ១៨ ដងួ  (មតា) ្រតsវេគដងឹេហើយ  

អេហតុកា ថាជាចតិ្តមនិមានេហត,ុ  (ចិតាI0និ) រ®ចតិ្តទំាងឡាយ េទ្វ ២ដងួ  

(មតា) ្រតsវេគដងឹេហើយ ឯកេហតុកា ថាជាចិត្តែដល្រប្រពឹត្តេទៅមួយ
អេន្លើេដាយេហត១ុ, (ចតិាI0និ) រ®ចតិ្តទាងំឡាយ ទាO0វ�សតិ ២២ ដងួ  មតា 
្រតsវេគដងឹេហើយ ទ្វិេហតុកា ថាជាចិត្តែដល្រប្រពឹត្តេទៅមួយអេន្លើ
េដាយេហត ុ២ ,  (ចិតាI0និ) រ®ចតិ្តទំាងឡាយ សត្តចតាI0លីស ៤៧ ដងួ 



                                                            - 78 -     

(មតា) ្រតsវេគដឹងេហើយ  តិេហតុកា ថាជាចិត្តែដល្រប្រពឹត្តេទៅមួយ
អេន្លើេដាយេហត ុ៣ ។ 

៣. កិច្ចសង្គហៈ 

         កិច្ច ១៤ យាzQង 

       [១៨] កិច្ចសង្គេហ កិចា�0និ នាម បដិសន្ធិភវងា¦0វជ្ជនទស05នសវនឃាយន-

សាយនផុសនសម0cដិច្ឆនសន្តីរណេវាដ្ឋព្វនជវនតទារម្មណចុតិវេសន ចុទ្ទសវfធានិ 

ភវន្តិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

កិច្ចសង្គេហ ក្នaងកចិ្ចសង្គហៈ  កិចា�0និ នាម េឈាj1ះថារ®កិច្ចទំាងឡាយ 

ភវន្តិ រែមងមាន ចុទ្ទសវfធានិ ១៤ យា�1ង បដិសន្ធិភវងា¦0វជ្ជនទស05ន-

សវនឃាយនសាយនផុសនសម0cដិច្ឆនសន្តីរណេវាដ្ឋព្វនជវនតទារម្មណចុតិវេសន 

តាម្របេភទៃនបដិសន្ធកិចិ្ច (គកឺចិ្ចែដលេទៅេកើត ក្នaងភពថ្ម១ី) 
ភវង្គកិច្ច (គកឺចិ្ចែដលរក1pអង្គភព១) អាវជ្ជនកិច្ច (គកឺចិ្ចរាវរក 
នវូអារម្មណ៍១ ) ទស1Pនកិច្ច (គឺកចិ្ចេឃើញនូវពណ១៌) សវនកចិ្ច 
(គឺកិច្ចឮនវូសំេឡង១) ឃាយនកចិ្ច (គឺកចិ្ចហតិ ឬធុំក្លនិ១)  
សាយនកិច្ច (គកឺចិ្ចលិឍ ឬភ្លក់នវូរសជាតិ ១) ផសុនកិច្ច 
(គកឺចិ្ចប៉ះពាល់្រតsវកាយ ១) សម1�ដិច្ឆនកចិ្ច (គកឺិច្ចទទួលនវូ 
ប«�1រម្មណ៍១) សន្តរីណកចិ្ច   (គកឺចិ្ចពិចារណានវូប«�1រម្មណ៍ 
១ ) េវាដ្ឋព្វនកចិ្ច (គឺកចិ្ចកាត់ក្តីអារម្មណ៍១) ជវនកចិ្ច (គកឺចិ្ច 
ែដលេសពេសាយ នវូអារម្មណ១៍  ) តទារម្មណកចិ្ច (គកឺិច្ចែដល 
ទទួលអារម្មណត៍ពជីវន១) នងិចតុកិចិ្ច (គឺកិច្ចឃា�1តចាកភព១)។ 
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ឋាន ១០ យាzQង 

       [១៩]     បដិសន្ធិភវងា¦0វជ្ជនប[្ចវfst0ណឋានាទិវេសន បន េតសំ ទសធា 

ឋានេភេទា េវទិតេពាO0 ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

បន ចំែណកឯ  ឋានេភេទា រ®្របេភទៃនឋាន េតសំ (កិចា�0នំ) ៃនកិច្ច
ទំាងឡាយេនាះ (បណ�ិេតន) គឺបណÂិត េវទិតេពាO0 គប1�ី្រជាប ទសធា 

មាន១០ឋាន បដិសន្ធិភវងា¦0វជ្ជនប[្ចវfst0ណឋានាទិវេសន តាម្របេភទ
ៃនបដសិន្ធឋិាន១ ភវង្គឋាន១  អាវជ្ជនៈឋាន១ នងិប¨្ចវF«¬1ណ
ឋាន ១ ជាេដើម ។      (េវទិតេពា�1 = វFទ+ឥ.អាគម +តព្វ ) 
 
      [២០]  តត្ថ េទ្វ ឧេបកាe0សហគតសន្តីរណានិ េចវ អដ្ឋ មហាវfបាកានិ ច នវ 

រូបារូបវfបាកាន ិេចតិ ឯកូនវ�សតិ ចិតាI0និ បដិសន្ធិភវង្គចុតិកិចា�0និ នាម ។  

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

តត្ថ (កិច្ចសង្គេហ) ក្នaងកចិ្ចសង្គហៈេនាះ ចិតាI0និ រ®ចតិ្តទំាងឡាយ 
ឯកូនវ�សតិ ១៩ ដួង ឥតិ គ ឺ េទ្វ ឧេបកាe0សហគតសន្តីរណានិ េចវ 

រ®សន្តរីណចតិ្តទំាងឡាយ ែដល្របកបេដាយឧេបកាÁ1 ២ ដងួផង  

អដ្ឋ មហាវfបាកានិ ច រ®មហាវFបាកចិត្តទំាងឡាយ ៨ ដងួផង នវ 
រូបារូបវfបាកានិ ច រ®រូបាវចរវFបាកចតិ្ត និង អរូបាវចរវFបាកចិត្តទំាង 
ឡាយ៩ដួងផង បដិសន្ធិភវង្គចុតិកិចា�0និ នាម (េហាន្ត)ិ មានេឈាj1ះថា  
បដិសន្ធកិចិ្ច   ភវង្គកចិ្ច និងចុតិកចិ្ច ។ 
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       [២១]    អាវជ្ជនកិចា�0និ បន េទ្វ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

បន   ចែំណកឯ  (ចិតាI0និ)  រ®ចតិ្តទំាងឡាយ   េទ្វ ២ ដងួ   អាវជ្ជនកិចា�0និ 

(នាម េហាន្ត)ិ មានេឈាj1ះថា  អាវជ្ជនកិច្ច  ។ 

       [២២]     តថា ទស05នសវនឃាយនសាយនផុសនសម0cដិច្ឆនកិចា�0និ ច ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

(ចិតាI0និ) រ®ចតិ្តទំាងឡាយ  តថា ដូចគា�1 តថា គថឺា (េទ្វ) ២ ដងួ 

ទស05នសវនឃាយនសាយនផុសនសម0cដិច្ឆនកិចា�0និ ច (នាម េហាន្តិ) មាន 
េឈាj1ះថា ទស1Pនកិច្ច១ សវនកិច្ច១ ឃាយនកិច្ច១ សាយនកចិ្ច១ 
ផុសនកិច្ច១ និងសម1�ដិច្ឆនកចិ្ច១ ។ 

      [២៣]     តីណិ សន្តីរណកិចា�0និ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 (ចតិាI0និ ) រ®ចតិ្តទំាងឡាយ  តីណ ិ៣ ដងួ សន្តរីណកិចា�0និ (នាម េហាន្ត)ិ 

មានេឈាj1ះថា  សន្តរីណកចិ្ច ។ 
      [២៤]      មេនាទាO0រាវជ្ជនេមវ ប[្ចទាO0េរ េវាដ្ឋព្វនកិច្ចំ សាេធតិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 មេនាទាO0រាវជ្ជនំ ឯវ រ®មេនាទា�1រាវជ្ជនចតិ្តនុ៎ះឯង  េវាដ្ឋព្វនកិច្ចំ ញaំាងកិច្ចគឺ
ការកាតក់្តនីវូអារម្មណ ៍សាេធតិ ឲ12សេ្រមច ប[្ចទាO0េរ តាមប¨្ចទា�1រ ។ 

     [២៥]  អាវជ្ជនទ្វយវជ្ជិតានិ កុសលាកុសលផលកិរfយចិតាI0និ ប[្ចបst0ស 

ជវនកិចា�0និ ។  

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 កុសលាកុសលផលកិរfយចិតាI0និ  រ®កសុលចតិ្ត ២១ ដួង អកុសលចតិ្ត ១២  
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ដងួ ផលចតិ្ត៤ដងួ នងិករិFយាចតិ្តទំាងឡាយ ១៨ ដងួ   អាវជ្ជនទ្វយ-

វជ្ជតិានិ ែដលេវៀរអាវជ្ជនៈ ២  ដងួេចញ ,  ប[្ចបst0ស ៥៥ ដងួ ជវន- 
កិចា�0និ (នាម េហាន្ត)ិ  មានេឈាj1ះថា ជវនកចិ្ច ។ 
   [២៦]  អដ្ឋ មហាវfបាកានិ េចវ សន្តីរណត្តយេ[្ចតិ ឯកាទស តទារម្មណកិចា�0និ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

(ចិតាI0និ) រ®ចតិ្តទំាងឡាយ ឯកាទស  ១១ ដងួ  ឥត ិគ ឺ អដ្ឋ មហាវfបាកានិ េចវ 
រ®មហាវFបាកចតិ្តទំាងឡាយ ៨ ដងួផង សន្តីរណត្តយំ ច រ®្របជុ៣ំ 
ៃនសន្តរីណចិត្តផង តទារម្មណកិចា�0និ (នាម េហាន្តិ) មានេឈាj1ះថា 
តទារម្មណកិច្ច ។ 
        [២៧]  េតសុ បន េទ្វ ឧេបកាe0សហគតសន្តីរណចិតាI0និ បដិសន្ធិភវង្គចុតិ-

តទារម្មណសន្តីរណវេសន ប[្ចកិចា�0និ នាម ។  

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 បន ក ៏ េតសុ (កចិ្ចវន្តចិេត្តសុ ) ក្នaងចិត្តទំាងឡាយែដលមានកិច្ចេនាះ 
ឧេបកាe0សហគតសន្តីរណចិតាI0និ រ®សន្តរីណចិត្តទំាងឡាយ  ែដល្របកប
េដាយឧេបកាÁ1  េទ្វ  ២ ដងួ  ប[្ចកិចា�0និ នាម ( េហាន្ត ិ) មានេឈាj1ះថា 
មានកចិ្ច ៥ បដិសន្ធិភវង្គចុតិតទារម្មណសន្តីរណវេសន តាម្របេភទៃន 
បដសិន្ធកិចិ្ច ១ ភវង្គកិច្ច ១ ចតុិកចិ្ច ១ តទារម្មណកិច្ច ១ និង
សន្តរីណកិច្ច ១  ។        *(បនសេទា�1 ឧបន1�សេតា¾1) 
 
    [២៨]  មហាវfបាកានិ អដ្ឋ បដិសន្ធិភវង្គចុតិតទារម្មណវេសន ចតុកិចា�0និ នាម ។  

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

មហាវfបាកាន ិ  រ®មហាវFបាកចិត្តទំាងឡាយ  អដ្ឋ ៨ ដួង   ចតុកិចា�0និ នាម  
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   (េហាន្ត)ិ មានេឈាj1ះថា មានកចិ្ច ៤  បដសិន្ធភិវង្គចុតិតទារម្មណវេសន 

តាម្របេភទៃន បដិសន្ធិកចិ្ច១ ភវង្គកចិ្ច១ ចុតិកចិ្ច១ នងិតទារម្មណ
កិច្ច១  ។ 
      [២៩]    មហគ្គតវfបាកានិ នវ បដិសន្ធិភវង្គចុតិវេសន តិកិចា�0និ នាម ។   

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

មហគ្គតវfបាកាន ិ  រ®មហគ្គតវFបាកចតិ្តទំាងឡាយ  នវ ៩ ដួង តិកិចា�0និ   
នាម (េហាន្តិ) មានេឈាj1ះថាមានកចិ្ច ៣ បដិសន្ធិភវង្គចុតិវេសន តាម    
្របេភទៃន បដិសន្ធកិិច្ច ១  ភវង្គកិច្ច ១  នងិចតុកិចិ្ច ១  ។ 

       [៣០]    េសាមនស05សន្តីរណ ំសន្តីរណតទារម្មណវេសន ទុកិច្ចំ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

េសាមនស05សន្តីរណ ំ រ®េសាមនស1Pសន្តីរណចិត្ត ទុកិច្ចំ នាម (េហាតិ) 

មានេឈាj1ះថា មានកចិ្ច ២  សន្តីរណតទារម្មណវេសន តាម្របេភទ 
ៃនសន្តរីណកចិ្ច១ នងិតទារម្មណកិច្ច១  ។ 
         [៣១]    តថា េវាដ្ឋព្វនំ េវាដ្ឋព្វនាវជ្ជនវេសន ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

េវាដ្ឋព្វនំ រ®មេនាទា�1រាវជ្ជនចិត្ត តថា ដូចគា�1 តថា គថឺា (ទុកិច្ចំ នាម េហាតិ) 

មានេឈាj1ះថា មានកចិ្ច ២  េវាដ្ឋព្វនាវជ្ជនវេសន តាម្របេភទៃន 
េវាដ្ឋព្វនកិច្ច(តាមប¨្ចទា�1រ)១ នងិអាវជ្ជនកចិ្ច(តាមមេនាទា�1រ)១។ 
        [៣២]  េសសានិ បន សពាO0និបិ ជវនមេនាធាតុត្តិកទ្វិប[្ចវfst0ណានិ 

យថាសម្ភវេមកកិចា�0នីតិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

បន ក ៏  ជវនមេនាធាតុត្តកិទ្វិប[្ចវfst0ណានិ     រ®ជវនចតិ្ត៥៥ មេនាធាត៣ុ 
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នងិទ្វបិ¨្ចវF«¬1ណ ១០ ទំាងឡាយ  សពាO0និបិ សូម1�ីទំាងអស់  
េសសានិ ែដលេនៅសល ់  ឯកកិចា�0និ (នាម  េហាន្ត)ិ មានេឈាj1ះថា  

មានកចិ្ច១  យថាសម្ភវU  តាមសមគរួដល់ការេកើត  ឥតិ ចបេ់ហាង ។ 

 

សង្គហគាថា 

        [៣៣]      បដិសនា�0ទេយា នាម       កិច្ចេភេទន ចុទ្ទស 

                     ទសធា ឋានេភេទន        ចិត្ត'ប0~ទា បកាសិតា ។  

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

ចិត្ត'ប0~ទា  រ®ចិត្តទំាងឡាយែដលកំពងុេកើតេឡើង  បដិសន្ធិអាទេយា នាម 

មានេឈាj1ះថា បដសិន្ធកិចិ្ចជាេដើម   (ភគវតា) គ្ឺរពះមាន្រពះភាគ 
បកាសិតា ្រទងស់ែម្តងេហើយ ចុទ្ទស (ឥតិ) ថាមាន ១៤ យា�1ង ដេូច្នះ 
កិច្ចេភេទន តាម្របេភទៃនកិច្ច, ទសធា មាន ១០ យា�1ង ឋានេភេទន 

តាម្របេភទៃនឋាន  ។        

សង្គហគាថា 

        [៣៤]       អដ្ឋសដ្ឋិ តថា េទ្វ ច        នវាដ្ឋ េទ្វ យថាក្កមំ 

                     ឯកទ្វិតិចតុប[្ច-             កិច្ចឋានានិ និទ្ទិេស ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

(បណ�េិតា) រ®បណÂតិ និទ្ទិេស គប1�ីសែម្តង (ចិតាI0និ) នូវចិត្តទំាងឡាយ 

ឯកទ្វិតិចតុប[្ចកិច្ចឋានានិ ែដលមាន កិច្ច១ ឋាន១, កចិ្ច២ ឋាន២  

កចិ្ច៣ ឋាន៣, កចិ្ច៤ ឋាន៤, កចិ្ច៥ ឋាន៥, យថាក្កមំ តាមលំដាប ់

(ឯវU) យា�1ងេនះ  (ឥតិ) គ ឺ  (ចិតាI0និ) រ®ចតិ្តទំាងឡាយ     អដ្ឋសដ្ឋិ (ច) ៦៨ 
ដងួផង តថា េ្រកៅពេីនាះ (ចិតាI0និ) រ®ចតិ្តទំាងឡាយ េទ្វ ច ២ ដងួផង 
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(ចិតាI0និ) រ®ចតិ្តទាងំឡាយ នវ (ច)  ៩ ដងួផង  (ចិតាI0និ) រ®ចតិ្តទាងំឡាយ   

អដ្ឋ (ច)  ៨ ដងួផង   (ចិតាI0និ)  រ®ចតិ្តទំាងឡាយ  េទ្វ (ច)  ២ ដងួផង  
(េហាន្តិ)  រែមងមាន  ។     (និទ្ទិេស = និ+ទិស+អ+ឯយ12 ) 

 

 

៤.ទា�Qរសង្គហៈ 

        [៣៥]   ទាO0រសង្គេហ ទាO0រានិ នាម ចក្ខ'ទាO0រU េសាតទាO0រU ឃានទាO0រU ជិវាw0ទាO0រU 

កាយទាO0រU មេនាទាO0រេ[្ចតិ ឆព្វិធានិ ភវន្តិ ។  

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

ទាO0រសង្គេហ ក្នaងទា�1រសង្គហៈ ទាO0រានិ នាម េឈាj1ះថារ®ទា�1រទំាងឡាយ 

ឆព្វិធានិ ភវន្តិ រែមងមាន ៦ យា�1ង  ឥតិ គ ឺ ចក្ខ'ទាO0រU (ច) រ®ទា�1រែភ្នក១ 

េសាតទាO0រU (ច) រ®ទា�1រ្រតេចៀក១ ឃានទាO0រU (ច) រ®ទា�1រ្រចមុះ១ ជិវាw0ទាO0រU (ច)  

រ®ទា�1រអណា½1ត១  កាយទាO0រU (ច)  រ®ទា�1រកាយ១  មេនាទាO0រU ច រ®ទា�1រចតិ្ត១ ។  

       [៣៦]    តត្ថ ចក្ខ'េមវ ចក្ខ'ទាO0រU ។ 

តត្ថ (ឆសុ ទាO0េរសុ) បណា½1ទា�1រទំាងឡាយ៦េនាះ ចក្ខ'េមវ រ®ចក្ខa
បសាទនុ៎ះឯង  ចក្ខ'ទាO0រU (នាម េហាតិ)  មានេឈាj1ះថាចក្ខaទា�1រ ។ 

       [៣៧]    តថា េសាតាទេយា េសាតទាO0រាទីនិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

តថា ដូចគា�1 តថា គឺថា េសាតាទេយា រ®េសាតបសាទជាេដើម 

េសាតទាO0រាទីនិ (នាម េហាន្ត)ិ  មានេឈាj1ះថា េសាតទា�1រជាេដើម ។ 
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         [៣៨]    មេនាទាO0រU បន ភវង្គន្តិ បវុច្ចតិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 ភវង្គ ំរ®ភវង្គaបេច្ឆទ  បវចុ្ចតិ គេឺលាកេហៅ ឥតិ ថា មេនាទាO0រU បន េឈាj1ះថា 
មេនាទា�1រ  (គឺទា�1រៃនចិត្តទំាងឡាយមានអាវជ្ជនៈជាេដើម) ។   

*(បនសេទា�1 នាមត្ថវាចេកា) 

      

        [៣៩] តត្ថ ប[្ចទាO0រាវជ្ជនចក្ខ'វfst0ណសម0cដិច្ឆនសន្តីរណេវាដ្ឋព្វនកាមាវចរ- 

ជវនតទារម្មណវេសន ឆចតាI0លីស ចិតាI0និ ចក្ខ'ទាO0េរ យថារហំ ឧប0cជ្ជន្តិ ។ តថា 

ប[្ចទាO0រាវជ្ជនេសាតវfst0ណាទិវេសន េសាតទាO0រាទីសុបិ ឆចតាI0លីេសវ ភវន្តីតិ 

សព្វថាបិ ប[្ចទាO0េរ ចតុបst0ស ចិតាI0និ កាមាវចរាេនវ ។  

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

តត្ថ (ចកាe0ទិទាO0េរសុ) បណា½1ទា�1រទំាងឡាយ មានចក្ខaទា�1រជាេដើមេនាះ 

ចិតាI0និ រ®ចតិ្តទំាងឡាយ ឆចតាI0លីស ៤៦ ដងួ ប[្ចទាO0រាវជ្ជនចក្ខ'វfst0ណ-

សម0cដិច្ឆនសន្តីរណេវាដ្ឋព្វនកាមាវចរជវនតទារម្មណវេសន តាម្របេភទៃន 
ប¨្ចទា�1រាវជ្ជនចិត្ត១ដងួ ចក្ខaវF«¬1ណចតិ្ត២ដួង សម1�ដចិ្ឆនចតិ្ត
២ដួង សន្តរីណចិត្ត៣ដួង េវាដ្ឋព្វនចតិ្ត១ដួង កាមាវចរជវនចិត្ត 
២៩ ដងួ តទារម្មណចតិ្ត ៨ ដងួ   ឧប0cជ្ជន្ត ិ  រែមងេកើតេឡើង ចក្ខ'ទាO0េរ  

តាមចក្ខaទា�1រ  យថារហំ តាមសមគរួ ។  

តថា ដចូគា�1 តថា គថឺា (ចិតាI0និ) រ®ចតិ្តទំាងឡាយ ឆចតាI0លីស ឯវ 

៤៦ដងួនុ៎ះឯង ភវន្តិ រែមងេកើត េសាតទាO0រាទីសុបិ សូម1�ីក្នaងទា�1រ 
ទំាងឡាយ មានេសាតទា�1រជាេដើម ប[្ចទាO0រាវជ្ជនេសាតវfst0ណាទិវេសន 

តាម្របេភទៃន ប¨្ចទា�1រាវជ្ជនចតិ្ត១ដងួ េសាតវF«¬1ណចតិ្ត២ដួង 
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ជាេដើម ឥតិ េ្រពាះេហតេុនាះ ចិតាI0និ រ®ចតិ្តទំាងឡាយ ចតុបst0ស 

៥៤ដងួ  (បវតាI0និ) ែដល្រប្រពតឹ្តេទៅេហើយ ប[្ចទាO0េរ តាមទា�1រទំាង៥ 

សព្វថាប ិសូម1�ីទំាងអស់ កាមាវចរានិ ឯវ (នាម េហាន្ត)ិ មានេឈាj1ះថា 
កាមាវចរចតិ្តប ុ៉េណា]ះ ។ 

         [៤០]    មេនាទាO0េរ បន មេនាទាO0រាវជ្ជនប[្ចបst0សជវនតទារម្មណវេសន 

សត្តសដ្ឋិ ចិតាI0និ ភវន្តិ ។ 
 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

បន ចំែណកឯ មេនាទាO0េរ  ក្នaងមេនាទា�1រ    ចិតាI0និ  រ®ចិត្តទំាងឡាយ 
សត្តសដ្ឋិ ៦៧ ដងួ ភវន្តិ រែមងេកើតេឡើង មេនាទាO0រាវជ្ជនប[្ចបst0សជវន-

តទារម្មណវេសន តាម្របេភទៃនមេនាទា�1រាវជ្ជនចិត្ត១ដួង ជវនចតិ្ត 
៥៥ ដងួ និងតទារម្មណចិត្ត ១១ ដងួ ។ 

         [៤១]    ឯកូនវ�សតិ បដិសន្ធិភវង្គចុតិវេសន ទាO0រវfមុតាI0និ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 (ចិតាI0និ) រ®ចិត្តទំាងឡាយ ឯកូនវ�សតិ ១៩ ដងួ ទាO0រវfមុតាI0និ ែដលផុត
ចាកទា�1រ ៦  (ភវន្តិ) រែមងេកើតេឡើង បដិសន្ធិភវង្គចុតិវេសន តាម  
្របេភទៃនបដសិន្ធកិិច្ច  ភវង្គកចិ្ច  នងិចតុកិចិ្ច ។ 

         [៤២]  េតសុ បន ប[្ចវfst0ណានិ េចវ មហគ្គតេលាកុត្តរជវនានិ េចតិ 

ឆត្តឹស យថារហេមកទាO0រfកចិតាI0និ នាម ។  

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

បន ក ៏ េតសុ (ទាO0រfកចិេត្តសុ) ក្នaងចតិ្តទំាងឡាយែដល្របកបបាន
តាមទា�1រេនាះ (ចិតាI0និ) រ®ចតិ្តទំាងឡាយ ឆត្តឹស ៣៦ ដងួ ឥតិ គ ឺ
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ប[្ចវfst0ណានិ េចវ រ®ប¨្ចវF«¬1ណទំាងឡាយ ១០ ដួងផង  មហគ្គត-

េលាកុត្តរជវនានិ ច រ®មហគ្គតជវនចិត្តទំាងឡាយ ១៨ ដងួ និង
េលាកតុ្តរជវនចិត្តទំាងឡាយ ៨ ដងួផង ឯកទាO0រfកចិតាI0និ នាម (េហាន្ត ិ) 
មានេឈាj1ះថា ចិត្តែដល្របកបបានតាមទា�1រែត១ យថារហំ តាម
សមគរួ ។ 

       [៤៣]    មេនាធាតុត្តិកំ បន ប[្ចទាO0រfកំ ។ 
 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

បន ចំែណកឯ មេនាធាតតុ្តិកំ រ®ពកួ៣ៃនមេនាធាត ុ ប[្ចទាO0រfកំ  (នាម 

េហាន្ត)ិ  មានេឈាj1ះថា ្របកបបានតាមទា�1រ ៥  ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

       [៤៤]    សុខសន្តីរណេវាដ្ឋព្វនកាមាវចរជវនានិ ឆទាO0រfកចិតាI0និ ។ 

សុខសន្តីរណេវាដ្ឋព្វនកាមាវចរជវនានិ រ®េសាមនស1Pសន្តរីណចតិ្ត១ដងួ 

មេនាទា�1រាវជ្ជនចតិ្ត១ដួង និងកាមាវចរជវនចតិ្តទំាងឡាយ ២៩ដងួ  
ឆទាO0រfកចិតាI0និ (នាម េហាន្ត)ិ មានេឈាj1ះថា ចិត្តែដល្របកបបានតាម
ទា�1រ ៦ ។ 

     [៤៥]  ឧេបកាe0សហគតសន្តីរណមហាវfបាកានិ ឆទាO0រfកានិ េចវ ទាO0រវfមុតាI0និ ច ។  

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 ឧេបកាe0សហគតសន្តីរណមហាវfបាកានិ រ®សន្តរីណចតិ្តែដល្របកបេដាយ
ឧេបកាÁ1២ដួង នងិមហាវFបាកចិត្តទំាងឡាយ៨ដងួ ឆទាO0រfកានិ (នាម 

េហាន្ត)ិ េចវ  មានេឈាj1ះថា ជាចតិ្ត្របកបបានតាមទា�1រ ៦ ផង, ទាO0រ-
វfមុតាI0និ (នាម េហាន្តិ ) ច មានេឈាj1ះថា ជាចិត្តផតុចាកទា�1រ ៦ ផង ។  
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        [៤៦]    មហគ្គតវfបាកាន ិទាO0រវfមុតាI0េនវាតិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 មហគ្គតវfបាកាន ិរ®មហគ្គតវFបាកចតិ្តទំាងឡាយ  ៩ដងួ    ទាO0រវfមុតាI0និ ឯវ 

 (នាម េហាន្ត ិ ) មានេឈាj1ះថា ជាចិត្តផុតចាកទា�1រ ៦ ែតម1��1ង ឥតិ 

ចប់េហាង។ 

សង្គហគាថា 

        [៤៧]          ឯកទាO0រfកចិតាI0និ            ប[្ចឆទាO0រfកានិ ច 

                        ឆទាO0រfកវfមុតាI0និ              វfមុតាI0និ ច សព្វថា ។ 

                        ឆត្តឹសតិ តថា តីណ ិ       ឯកតឹស យថាក្កមំ 

      ទសធា នវធា េចតិ         ប[្ចធា បរfទីបេយ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

(បណ�េិតា) រ®បណÂិត បរfទីបេយ គប1�ីសែម្តង ឯកទាO0រfកចិតាI0និ (ច)  

នូវចតិ្តទំាងឡាយែដល្របកបបានតាមទា�1រ១ផង, (ចិតាI0និ) នូវចិត្ត 
ទំាងឡាយ  ប[្ចឆទាO0រfកានិ ច, ែដល្របកបបានតាមទា�1រ ៥ ផង នងិ 
្របកបបានតាមទា�1រ៦ផង ,  (ចិតាI0និ) នវូចតិ្តទំាងឡាយ  ឆទាO0រfកវfមុតាI0និ 

ច ែដល្របកបបានតាមទា�1រ ៦ ផង នងិផតុចាកទា�1រ៦ផង , (ចិតាI0និ) 

នវូចតិ្តទំាងឡាយ  វfមុតាI0និ ែដលរួចផតុេហើយចាកទា�1រ ៦   សព្វថា ច 

េដាយ្របការទំាងពួងផង , ប[្ចធា ៥ យា�1ង ឥតិ ដេូច្នះ   (ចតិាI0និ) 

គចឺតិ្តទំាងឡាយ  ឆត្តសឹតិ (ច) ៣៦ដងួផង, តថា េ្រកៅពេីនាះ  (ចិតាI0និ) 

គចឺតិ្តទាងំឡាយ  តីណ ិ(ច) ៣ ដងួផង,   (ចិតាI0និ)  គចឺតិ្តទំាងឡាយ 
ឯកតសឹ (ច) ៣១ ដងួផង,  (ចិតាI0និ)  គចឺតិ្តទំាងឡាយ  ទសធា (ច)  ១០ 
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ដងួផង ,  (ចិតាI0និ ) គចឺតិ្តទំាងឡាយ  នវធា ច  ៩ ដងួផង   យថាក្កមំ  

តាមលដំាប ់  (ឯវU) យា�1ងេនះ ។   

                               *(បរFទីបេយ = បរF+ទីប+ណយ +ឯយ12 ) 
 

 

៥. អាលម្ពណសង្គហៈ 

         [៤៨]  អាលម្ពណសង្គេហ អារម្មណានិ នាម រូបារម្មណ ំ សទា�0រម្មណ ំ

គនា�0រម្មណ ំរសារម្មណ ំេផាដ្ឋពាO0រម្មណំ ធមា/0រម្មណេ[្ចតិ ឆព្វិធានិ ភវន្តិ ។ 
 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

អាលម្ពណសង្គេហ ក្នaងអារម្មណសង្គហៈ អារម្មណានិ នាម េឈាj1ះថា 
រ®អារម្មណ៍ទំាងឡាយ ឆព្វិធានិ ភវន្តិ រែមងមាន ៦ យា�1ង ឥតិ គឺ 
រូបារម្មណ ំ (ច) រ®រូបារម្មណ៍១ សទា�0រម្មណំ (ច) រ®អារម្មណ៍គសឺំេឡង១ 

គនា�0រម្មណំ (ច) រ®អារម្មណ៍គកឺ្លនិ១ រសារម្មណំ (ច) រ®អារម្មណ៍ 
គរឺសជាត១ិ េផាដ្ឋពាO0រម្មណំ (ច) រ®អារម្មណ៍គកឺារប៉ះពាល់្រតsវ១  
ធមា/0រម្មណំ ច រ®អារម្មណ៍គសឺភាវធមេ៌ផ1Pងៗ ១ ។ 

        [៤៩]     តត្ថ រូបេមវ រូបារម្មណ ំតថា សទា�0ទេយា សទា�0រម្មណាទីនិ  ។ 
 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 តត្ថ (ឆសុ អារម្មេណសុ) បណា½1អារម្មណទំ៍ាងឡាយ ៦ េនាះ  រូបំ ឯវ 

រ®ពណន៌ុ៎ះឯង   រូបារម្មណំ (នាម េហាតិ) មានេឈាj1ះថា រូបារម្មណ៍  
តថា ដចូគា�1ែដរ សទា�0ទេយា រ®សំេឡងជាេដើម  សទា�0រម្មណាទីនិ   (នាម 

េហាន្ត ិ) មានេឈាj1ះថា សទា�1រម្មណ៍ជាេដើម ។ 



                                                            - 90 -     

        [៥០]  ធមា/0រម្មណំ បន បសាទសុខុមរូបចិត្តេចតសិកនិពាO0នប[�ត្តិវេសន 

ឆធា សង្គយ្ហតិ  ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

បន ចែំណកឯ ធមា/0រម្មណ ំរ®ធមាj1រម្មណ ៍ (បណ�េិតន) គឺបណÂតិ សង្គយ្ហតិ 

រែមងរួបរួម ឆធា ៦ យា�1ង បសាទសុខុមរូបចិត្តេចតសិកនិពាO0នប[�ត្តិវេសន 

តាម្របេភទៃនបសាទរូប៥ សុខមុរូប ១៦ ចតិ្ត៨៩ េចតសិក ៥២ 
នពិា�1ន ១  នងិប¨©ត្ត ិ១ ។ 

        [៥១]    តត្ថ ចក្ខ'ទាO0រfកចិតាI0នំ សេព្វសម0cិ រូបេមវ អារម្មណំ, ត[្ច បច្ច'ប0cន្នំ ។ 

តថា េសាតទាO0រfកចិតាI0ទីនម0cិ សទា�0ទីនិ,  តាន ិ ច  បច្ច'ប0cនា�0និេយវ ។ 
 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

តត្ថ (ឆទាO0រfកចិេត្តសុ) បណា½1ចតិ្តែដល្របកបបានតាមទា�1រ៦េនាះ រូបំ ឯវ  

រ®ពណ៌នុ៎ះឯង អារម្មណំ (េហាតិ) រែមងជាអារម្មណ៍ ចក្ខ'ទាO0រfកចិតាI0នំ 
ៃនចតិ្តទំាងឡាយែដល្របកបបានតាមចក្ខaទា�1រ សេព្វសម0cិ សូម1�ី 
ទំាងអស់, តំ (របូារម្មណ)ំ ច រ®រូបារម្មណ៍េនាះឯង បច្ច'ប0cន្នំ (េហាតិ) 

ជាអារម្មណ៍បច្ចaប1�ន្ន ។ តថា ដចូគា�1 សទា�0ទីនិ រ®សេំឡងជាេដើម 
(អារម្មណានិ េហាន្តិ) រែមងជាអារម្មណ ៍ េសាតទាO0រfកចិតាI0ទីនម0cិ សូម1�ី 
ៃនចតិ្តទំាងឡាយ ែដល្របកបបានតាមេសាតទា�1រជាេដើម តានិ 

(សទា�0ទីនិ) ច រ®សំេឡងជាេដើមេនាះឯង បច្ច'ប0cនា�0និេយវ (េហាន្ត)ិ ជា 
អារម្មណ ៍បច្ចaប1�ន្នែតម1��1ង ។ 
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      [៥២]    មេនាទាO0រfកចិតាI0នំ បន ឆព្វិធម0cិ បច្ច'ប0cន្នមតីតំ អនាគតំ កាលវfមុត្ត[្ច 

យថារហមារម្មណំ េហាតិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

បន ចែំណកឯ (អារម្មណ)ំ រ®អារម្មណ៍ ឆព្វិធម0cិ សូម1�ីទំាង៦យា�1ង  

បច្ច'ប0cន្នំ (ច) ែដលជាបច្ចaប1�ន្នផង អតីតំ (ច) ែដលជាអតីតផង អនាគតំ 

(ច) ែដលជាអនាគតផង កាលវfមុត្តំ ច ែដលផុតចាកកាលទំាង៣ផង  

អារម្មណ ំ េហាតិ រែមងជាអារម្មណ៍ មេនាទាO0រfកចិតាI0នំ ៃនចិត្តទំាងឡាយ 
ែដល្របកបបានតាមមេនាទា�1រ  យថារហំ  តាមសមគួរ ។  

      [៥៣]  ទាO0រវfមុតាI0ន[្ច បដិសន្ធិភវង្គចុតិសងាe0តានំ ឆព្វិធម0cិ យថាសម្ភវU 

េយភុេយ0©ន ភវន្តេរ ឆទាO0រគ្គហិតំ បច្ច'ប0cន្នមតីតំ ប[�ត្តិភូតំ វា កម្មកម្មនិមិត្ត-

គតិនិមិត្តសម្មតំ អារម្មណំ េហាតិ ។  
 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

ច ក ៏ (អារម្មណំ) រ®អារម្មណ៍ ឆព្វិធម0cិ  សូម1�ីទំាង៦  ឆទាO0រគ្គហិតំ ែដល 
ជវន្របកបបានតាមទា�1រ៦កាន់យកេហើយ ភវន្តេរ ក្នaងភពដៃទ 

េយភុេយ0©ន េដាយេ្រចើន យថាសម្ភវU តាមសមគរួដល់ការេកើត  បច្ច'ប0cន្នំ 

(វា) ែដលជាបច្ចaប1�ន្នក្តី អតីតំ (វា) ែដលជាអតតីក្ត ី ប[�ត្តិភូតំ វា 

ែដលជាប¨©ត្តកិ្តី កម្មកម្មនិមិត្តគតិនិមិត្តសម្មតំ ែដលសន្មតថាជា កម្ម 
កម្មនិមិត្ត នងិគតនិមិតិ្ត អារម្មណ ំេហាតិ រែមងជាអារម្មណ៍  (ចតិាI0នំ) 
ៃនចតិ្តទំាងឡាយ ទាO0រវfមុតាI0នំ ែដលផុតចាកទា�1រ ៦ បដិសន្ធិ-

ភវង្គចុតិសងាe0តានំ  េពាលគឺបដិសន្ធចិតិ្ត ភវង្គចតិ្ត នងិចុតចិិត្ត ។ 
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           [៥៤]     េតសុ ចក្ខ'វfst0ណាទីនិ យថាក្កមំ រូបាទិឯេកការម្មណាេនវ ។ 
 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 េតសុ (ចក្ខ'ទាO0រfកាទិចិេត្តសុ) ក្នaងចតិ្តទំាងឡាយ មានចតិ្តែដល្របកប
បានតាមចក្ខaទា�1រជាេដើមេនាះ (ចិតាI0និ) រ®ចតិ្តទំាងឡាយ ចក្ខ'វfst0-

ណាទីនិ មានចក្ខaវF«¬1ណជាេដើម រូបាទិឯេកការម្មណានិ ឯវ (េហាន្តិ) 

មានអារម្មណ៍ែតមួយៗ មានរូបជាេដើមប៉ុេណា]ះ យថាក្កមំ តាម 
លំដាប់  ។ 

          [៥៥]   មេនាធាតុត្តិកំ បន រូបាទិបs�0រម្មណំ ។ 
 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 បន ចែំណកឯ មេនាធាតុត្តិកំ រ®ពួក៣ៃនមេនាធាត ុ រូបាទិបs�0រម្មណ ំ

(េហាតិ)  មានអារម្មណ ៍៥  មានរូបជាេដើម ។ 

          [៥៦] េសសានិ កាមាវចរវfបាកានិ ហសនចិត្តេ[្ចតិ សព្វថាបិ 

កាមាវចរារម្មណាេនវ ។  

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 (ឥមានិ ចិតាI0និ) រ®ចតិ្តទំាងឡាយេនះ ឥតិ គ ឺ  េសសានិ កាមាវចរវfបាកានិ 

(ច) រ®កាមាវចរវFបាកចិត្តទំាងឡាយ ១១ ដងួ ែដលេនៅសល់ផង  
ហសនចិត្តំ ច រ®ហសិតបុ1¶ទចិត្តផង កាមាវចរារម្មណានិ ឯវ (េហាន្ត)ិ 

មានកាមាវចរធមជ៌ាអារម្មណ៍ែតម1��1ង សព្វថាបិ សូម1�ីេដាយ្របការ 
ទំាងពងួ ។ 
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          [៥៧] អកុសលានិ េចវ ញាណវfប0cយុត្តកាមាវចរជវនាន ិ េចតិ 

េលាកុត្តរវជ្ជិតសពាO0រម្មណានិ ។ 
 
 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

(ឥមានិ ចិតាI0និ) រ®ចតិ្តទំាងឡាយេនះ ឥតិ គឺ អកុសលានិ េចវ 

រ®អកុសលចិត្តទំាងឡាយ១២ដងួផង ញាណវfប0cយុត្តកាមាវចរជវនានិ ច 

រ®កាមាវចរជវនចតិ្តទំាងឡាយ ែដល្របាសចាកប«¬1 ៨ ដួងផង 

េលាកុត្តរវជ្ជិតសពាO0រម្មណានិ (េហាន្ត)ិ មានអារម្មណទំ៍ាងអស់ េវៀរែត
េលាកុត្តរធម ៌៩ េចញ ។ 

          [៥៨] ញាណសម0cយុត្តកាមាវចរកុសលានិ េចវ ប[្ចមជ0�នសងាe0តំ 

អភិst0កុសលេ[្ចតិ  អរហត្តមគ្គផលវជ្ជិតសពាO0រម្មណានិ ។  

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 (ឥមានិ ចិតាI0និ) រ®ចតិ្តទំាងឡាយេនះ ឥតិ គឺ ញាណសម0cយុត្តកាមាវចរ- 
កុសលានិ េចវ រ®កាមាវចរកសុលចិត្តទំាងឡាយ ែដល្របកបេដាយ 
ប«¬1 ៤ ដងួផង ប[្ចមជ0�នសងាe0តំ អភិst0កុសលំ ច រ®អភ«ិ¬1កុសល 
េពាលគឺប¨្ចមជ1Éន១ដងួផង អរហត្តមគ្គផលវជ្ជិតសពាO0រម្មណានិ (េហាន្តិ) 

មានអារម្មណ៍ទំាងអស់ េវៀរែតអរហត្តមគ្គនងិអរហត្តផលេចញ ។ 

         [៥៩]   ញាណសម0cយុត្តកាមាវចរកិរfយានិ េចវ   កិរfយាភិst0េវាដ្ឋព្វនេ[្ចតិ 

សព្វថាបិ សពាO0រម្មណានិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

(ឥមានិ ចិតាI0និ) រ®ចតិ្តទំាងឡាយេនះ ឥតិ គឺ ញាណសម0cយុត្តកាមាវចរ- 
កិរfយានិ េចវ រ®កាមាវចរករិFយាចតិ្តទំាងឡាយ ែដល្របកបេដាយ 
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ប«¬1 ៤ ដងួផង  កិរfយាភិst0េវាដ្ឋព្វនំ ច រ®អភ«ិ¬1ករិFយា ១ ដួង      
នងិ មេនាទា�1រាវជ្ជនៈ ១ ដងួផង សពាO0រម្មណានិ (េហាន្ត)ិ មានអារម្មណ ៍
ទំាងអស់  សព្វថាបិ  សូម1�ីេដាយ្របការទំាងពួង ។ 

          [៦០]    អារុេប0cសុ ទុតិយចតុតាJ0និ មហគ្គតារម្មណានិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

អារុេប0cសុ បណា½1អរូបាវចរចតិ្តទំាងឡាយ (ឆចិតាI0និ) រ®ចតិ្តទំាងឡាយ 
៦ ដងួ ទុតិយចតុតាJ0និ ែដលជាអរូបទី ២ នងិទី ៤  មហគ្គតារម្មណានិ  

(េហាន្តិ)  មានមហគ្គតជាអារម្មណ ៍។ 

          [៦១]    េសសានិ មហគ្គតចិតាI0និ សពាO0និបិ ប[�តាI0រម្មណានិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

មហគ្គតចិតាI0និ រ®មហគ្គតចតិ្តទំាងឡាយ ២១ ដងួ សពាO0និប ិសមូ1�ីទំាង 
អស់ េសសានិ ែដលេនៅសល ់ ប[�តាI0រម្មណានិ (េហាន្ត)ិ មានប¨©ត្ត ិ
ជាអារម្មណ៍ ។ 
          [៦២]    េលាកុត្តរចិតាI0និ និពាO0នារម្មណានីតិ ។ 

 
“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

េលាកុត្តរចិតាI0និ រ®េលាកតុ្តរចិត្តទំាងឡាយ និពាO0នារម្មណានិ (េហាន្តិ) 

មាន្រពះនពិា�1នជាអារម្មណ៍  ឥតិ ចប់េហាង ។ 

 

សង្គហគាថា 

          [៦៣]      ប[្ចវ�ស បរfត្តម្ហិ           ឆ ចិតាI0និ មហគ្គេត 

    ឯកវ�សតិ េវាហាេរ        អដ្ឋ និពាO0នេគាចេរ ។ 
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 “ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

(ចិតាI0និ) រ®ចតិ្តទំាងឡាយ ប[្ចវ�ស ២៥ដងួ (េហាន្ត)ិ  រែមងមាន       
បរfត្តម្ហិ (ឯវ) ក្នaងកាមារម្មណ៍ប ុ៉េណា]ះ, ចិតាI0និ រ®ចតិ្តទំាងឡាយ ឆ 

៦ដងួ (េហាន្តិ)  រែមងមាន   មហគ្គេត   (ឯវ) ក្នaងអារម្មណ៍ែដលជា 
មហគ្គតប ុ៉េណា]ះ, (ចិតាI0និ)  រ®ចិត្តទំាងឡាយ  ឯកវ�សតិ ២១ដួង   

(េហាន្ត)ិ  រែមងមាន  េវាហាេរ (ឯវ)   ក្នaងអារម្មណ៍ែដលជាប¨©ត្ត ិ
ប ុ៉េណា]ះ,  (ចិតាI0និ) រ®ចតិ្តទំាងឡាយ    អដ្ឋ ៨ដងួ  (េហាន្ត)ិ  រែមងមាន       

និពាO0នេគាចេរ  (ឯវ) ក្នaងអារម្មណ ៍គ្ឺរពះនិពា�1នប៉េុណា]ះ      ។          

 

សង្គហគាថា 

                       វ�សានុត្តរមុត្តម្ហិ           អគ្គមគ្គផលុជ0�ិេត 

      ប[្ច សព្វត្ថ ឆេច្ចតិ      សត្តធា តត្ថ សង្គេហា ។ 
 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

(ចតិាI0និ) រ®ចតិ្តទំាងឡាយ វ�ស ច ២០ ដងួផង (េហាន្តិ) រែមងមាន       

(សពាO0រម្មេណ)  ក្នaងអារម្មណ៍ទំាងអស ់   អនុត្តរមុត្តម្ហិ ែដលរួចផតុចាក 
េលាកុត្តរធម៌៩, (ចិតាI0និ) រ®ចិត្តទំាងឡាយ  ប[្ច ច ៥ ដងួផង (េហាន្តិ) 

រែមងមាន (សពាO0រម្មេណ)    ក្នaងអារម្មណ៍ទំាងអស់      អគ្គមគ្គផលុជ0�ិេត    
ែដលេវៀរចាកអរហត្តមគ្គនិងអរហត្តផល, (ចិតាI0និ) រ®ចតិ្តទំាងឡាយ  

ឆ ច ៦ ដងួផង (េហាន្តិ) រែមងមាន (អារម្មេណ) ក្នaងអារម្មណ ៍សព្វត្ថ 

ទំាងអស់។  តត្ថ (អារម្មណសង្គេហ) ក្នaងអារម្មណសង្គហៈេនាះ សង្គេហា 

រ®ការរួបរួម េហាតិ រែមងមាន សត្តធា ៧យា�1ង ឥតិ េដាយបការៈដេូច្នះ 
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៦.វត្ថIសង្គហៈ 

          [៦៤]   វត្ថ'សង្គេហ វត្ថªនិ នាម   ចក្ខ'េសាតឃានជិវាw0កាយហទយវត្ថ'េចតិ 

ឆព្វិធាន ិភវន្តិ ។   

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

វត្ថ'សង្គេហ ក្នaងវត្ថaសង្គហៈ វត្ថªនិ នាម េឈាj1ះថា រ®វត្ថaទំាងឡាយ  
ឆព្វិធានិ ភវន្តិ រែមងមាន ៦យា�1ង ឥតិ គឺ ចក្ខ' (ច) រ®ចក្ខaវត្ថa១  េសាត (ច) 

រ®េសាតវត្ថa១ ឃាន (ច) រ®ឃានវត្ថa១ ជិវាw0 (ច) រ®ជវិាÄ1វត្ថa១ កាយ (ច) 

រ®កាយវត្ថa១  ហទយវត្ថ' ច  រ®ហទយវត្ថa១ ។ 

          [៦៥]     តាន ិកាមេលាេក សពាO0និបិ លព្ភន្តិ  ។ 
 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

តានិ (ឆវត្ថªនិ) រ®វត្ថaទំាងឡាយ៦េនាះ សពាO0និបិ សូម1�ីទំាងអស់ លព្ភន្តិ គ ឺ
រែមង្រតsវបាន  (គេឺកើតេឡើង)  កាមេលាេក  ក្នaងកាមេលាក ។  

          [៦៦]    រូបេលាេក បន ឃានាទិត្តយំ នត្ថិ ។ 
 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

បន ចំែណកឯ  ឃានាទិត្តយំ រ®្របជុំ៣ៃនវត្ថaមានឃានវត្ថaជាេដើម នត្ថិ 
រែមងមនិមាន  រូបេលាេក  ក្នaងរូបេលាក ។ 

          [៦៧]    អរូបេលាេក បន សពាO0និបិ ន សំវfជ្ជន្តិ ។  
 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

បន ក ៏ (ឆវត្ថªនិ) រ®វត្ថaទំាងឡាយ ៦  សពាO0និបិ  សូម1�ីទំាងអស់  ន សំវfជ្ជន្តិ  
រែមងមិនេកើតេឡើង  អរូបេលាេក  ក្នaងអរូបេលាក ។ 
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           [៦៨]     តត្ថ ប[្ចវfst0ណធាតុេយា យថាក្កមំ ឯកេន្តន ប[្ច បសាទវត្ថªនិ 

និស0�េយវ បវត្តន្តិ ។  

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

តត្ថ (ឆសុ វត្ថªសុ) បណា½1វត្ថaទំាងឡាយ ៦ េនាះ ប[្ចវfst0ណធាតុេយា 

រ®វF«¬1ណធាតុទំាងឡាយ៥ និស0�េយវ អា្រស័យេហើយប៉េុណា]ះ  

ប[្ច បសាទវត្ថªនិ នូវបសាទវត្ថaទំាងឡាយ ៥ ឯកេន្តន ែតម1��1ង បវត្តន្តិ 

រែមងេកើតេឡើង   យថាក្កមំ  តាមលំដាប់ ។   (បវត្តន្ត=ិ ប+វត+អ +អន្ត ិ) 
           [៦៩]   ប[្ចទាO0រាវជ្ជនសម0cដិច្ឆនសងាe0តា បន មេនាធាត ុ ច ហទយំ 

និស05ិតាេយវ បវត្តន្តិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 បន ចំែណកឯ មេនាធាតុ រ®មេនាធាត ុ ប[្ចទាO0រាវជ្ជនសម0cដិច្ឆនសងាe0តា ច 

េពាលគឺ ប¨្ចទា�1រាវជ្ជនចតិ្ត១ដួង និងសម1�ដចិ្ឆនចតិ្ត២ដងួផង 

ហទយំ និស05ិតាេយវ អា្រស័យេហើយនូវហទយវត្ថaែតម1��1ង បវត្តន្តិ 

រែមងេកើតេឡើង ។ 

          [៧០] អវេសសា បន មេនាវfst0ណធាតសុងាe0តា ច សន្តីរណមហាវfបាក-

បដិឃទ្វយបឋមមគ្គហសនរូបាវចរវេសន ហទយំ និស0�េយវ បវត្តន្តិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

បន ចំែណកឯ (តឹសធមា/0) រ®ចតិ្តទំាងឡាយ ៣០ ដងួ មេនាវfst0ណ-

ធាតុសងាe0តា ច េពាលគឺមេនាវF«¬1ណធាតបុុ ៉េណា]ះ អវេសសា 

ែដលេនៅសល់់ (បវតាI0) ែដល្រប្រពតឹ្តេទៅេហើយ សន្តីរណមហាវfបាក-

បដិឃទ្វយបឋមមគ្គហសនរូបាវចរវេសន េដាយ្របេភទៃន សន្តរីណចតិ្ត 
៣ ដួង មហាវFបាកចិត្ត ៨ ដួង េទាសចិត្ត ២ ដងួ េសាតាបត្តមិគ្គ 
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ចតិ្ត១ដងួ ហសតិបុ1¶ទចតិ្ត ១ដងួ  នងិរូបាវចរចតិ្ត ១៥ ដងួ  ហទយ ំ

និស0�េយវ អា្រសយ័េហើយនូវហទយវត្ថaែតម1��1ង  បវត្តន្តិ  រែមងេកើត
េឡើង ។ 

          [៧១]   អវេសសា កុសលាកុសលកិរfយានុត្តរវេសន បន និស0�យ វា 

អនិស0�យ វា ។  

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 បន   ចំែណកឯ       (េទ្វចតាI0លីសធមា/0)     រ®ចតិ្តទំាងឡាយ    ៤២ ដួង 
 (មេនាវfst0ណធាតុសងាe0តា)  េពាលគឺមេនាវF«¬1ណធាត ុ អវេសសា 

ែដលេនៅសលេ់ទៀត (បវតាI0) ែដល្រប្រពតឹ្តេទៅេហើយ កុសលា-

កុសលកិរfយានុត្តរវេសន េដាយ្របេភទៃន កសុលចតិ្ត ១២ ដងួ 
អកសុលចិត្ត ១០ ដួង ករិFយាចតិ្ត ១៣ដងួ នងិេលាកុត្តរចិត្ត ៧ដងួ  

(ហទយំ) និស0�យ វា អនិស0�យ វា អា្រសយ័េហើយនវូហទយវត្ថaខ្លះ 
មនិអា្រសយ័នូវហទយវត្ថaខ្លះ  (បវត្តន្តិ)  រែមងេកើតេឡើង ។ 

         [៧២]    អារុប0cវfបាកវេសន ហទយំ អនិស0�េយវាតិ ។ 
 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

(ធមា/0) រ®ចតិ្តទំាងឡាយ (មេនាវfst0ណធាតុសងាe0តា)  េពាលគ ឺមេនា 
វF«¬1ណធាត ុ (អវេសសា) ែដលេនៅសល់េទៀត (បវតាI0) ែដល 
្រប្រពតឹ្តេទៅេហើយ អារុប0cវfបាកវេសន េដាយ្របេភទៃនអរូបាវចរ
វFបាកចតិ្ត៤ដងួ ហទយំ អនិស0�េយវ  មិនអា្រសយ័នូវហទយវត្ថa
ទាល់ែតេសាះ  (បវត្តន្តិ) រែមងេកើតេឡើង   ឥតិ ចប់េហាង ។ 
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សង្គហគាថា 

        [៧៣]      ឆវត្ថ'ំ និស05ិតា កាេម      សត្ត  រូេប ចតុព្វិធា 

   តិវត្ថ'ំ និស05តារេូប        ធាេត្វកានិស05តា មតា ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

(វfst0ណធាតូ) រ®វF«¬1ណធាតទំុាងឡាយ សត្ត ៧ និស05ិតា 

អា្រស័យេហើយ ឆវត្ថ'ំ នវូវត្ថaទំាង ៦ (មតា) ្រតsវេគដឹងេហើយ(ថា 
េកើតេឡើង) កាេម ក្នaងកាមភូមិ , (វfst0ណធាតូ) រ®វF«¬1ណធាតុ 
ទំាងឡាយ  ចតុព្វិធា ៤ យា�1ង និស05ិតា អា្រស័យេហើយ តិវត្ថ'ំ នូវវត្ថa៣ 

(មតា) ្រតsវេគដងឹេហើយ(ថាេកើតេឡើង)  រូេប ក្នaងរូបភូម ិ ,   ធាតុ   រ® 
មេនាវF«¬1ណធាត ុ  ឯកា ១ អនិស05តា មិនអា្រសយ័េហើយ  (ឆវត្ថ'ំ ) 

នូវវត្ថaទំាង ៦ មតា ្រតsវេគដងឹេហើយ(ថាេកើតេឡើង) អរូេប ក្នaង 
អរូបភមូ ិ ។ 

សង្គហគាថា 

        [៧៤]      េតចតាI0លីស និស0�យ         េទ្វចតាI0លីស ជាយេរ 

                    និស0�យ ច អនិស0�យ        បាការុប0~ អនិស05ិតា ។      
 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

(ចតិាI0និ) រ®ចតិ្តទំាងឡាយ េតចតាI0លីស ៤៣ ដួង និស0�យ (ឯវ) 

អា្រស័យេហើយែតម1��1ង  (ឆវត្ថ'ំ) នវូវត្ថaទំាង ៦ (ជាយេរ) រែមង
េកើតេឡើង,  (ចិតាI0និ ) រ®ចតិ្តទំាងឡាយ  េទ្វចតាI0លីស ៤២ ដងួ និស0�យ    

ច អនិស0�យ (ច) អា្រសយ័េហើយផង មនិអា្រសយ័េហើយផង  
(ហទយវត្ថ'ំ)   នូវហទយវត្ថa  ជាយេរ រែមងេកើតេឡើង, បាការបុ0~ 
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រ®អរូបាវចរវFបាកចតិ្តទំាងឡាយ៤ដួង អនិស05ិតា (ឯវ)  មនិអា្រសយ័
េហើយទាល់ែតេសាះ  (ហទយវត្ថ')ំ   នវូហទយវត្ថa     (ជាយេរ)  រែមង
េកើតេឡើង ។   (ជាយេរ = ជន+យ +អន្ត ិ) 

 

 

ឥតិ អភិធម្មត្ថសង្គេហ 

បកិណ្ណកសង្គហវfភាេគា នាម តតិេយា បរfេច្ឆេទា ។ 
 

“ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 បរfេច្ឆេទា រ®បរFេច្ឆទ តតិេយា ទី ៣  បកិណ្ណកសង្គហវfភាេគា នាម េឈាj1ះថា
បកណិ្ណកសង្គហវFភាគ អភិធម្មត្ថសង្គេហ ក្នaងគម្ពរីេឈាj1ះអភធិម្មត្ថ-
សង្គហៈ    ឥតិ  ចបេ់ដាយបរFបណូ៌េហាង  ។  
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៤. ចតុេតាxQ បរ1េច្ឆេទា 
     វ_ថិសង្គហវ1ភាេគា 

្រពះគាថា 
      [១]            ចិត្ត'ប0~ទានមិេច្ចវU         កតាO0 សង្គហមុត្តរU 

ភូមិបុគ្គលេភេទន         បុពាO0បរនិយាមិតំ ។ 

                      បវត្តិសង្គហំ នាម         បដិសន្ធិបវត្តិយំ 

   បវកាe0មិ សមាេសន       យថាសម្ភវេតា កថំ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 (អហំ) រ®ខ្ញaេំឈាj1ះអនរុុទ̄ា1ចារ12 កតាO0 សែម្តងេហើយ សង្គហំ នវូ
បកិណ្ណកសង្គហៈ  ឧត្តរU ដ្៏របេសើរ ចិត្ត'ប0~ទានំ ៃនចតិ្តទំាងឡាយ
ែដលកំពងុេកើតេឡើង ឥេច្ចវU តាមន័យដូចែដលបានេពាលរួច
េហើយ (ឥទានិ) ក្នaងកាលឥឡ�វេនះ បវកាe0មិ នងឹេពាល (សង្គហំ) 

នវូសង្គហៈ បវត្តិសង្គហំ នាម េឈាj1ះថាបវត្តសិង្គហៈ (ចិត្ត'ប0~ទានំ) 

ៃនចិត្តទំាងឡាយែដលកពំងុេកើតេឡើង បដិសន្ធិបវត្តិយំ ក្នaងបដ-ិ
សន្ធិកាល និងបវត្តិកាល បុពាO0បរនិយាមិតំ ែដលកំណតេ់ដាយចិត្ត 
ែដលេកើតមនុ នងិេកើតេ្រកាយ ភូមិបគុ្គលេភេទន េដាយ្របេភទៃនភមូ ិ
នងិបុគ្គល សមាេសន េដាយសេង្ខប យថាសម្ភវេតា តាមសមគួរ
ដល់ការេកើតេឡើង  ។   
(បវត្តិសង្គហំ) រ®បវត្តសិង្គហៈ  (េហាតិ)  រែមងមាន  កថំ ដូចេម្តចេទៅ ?  

*(កតា�1 =ទេស1Pតា�1) 
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     [២]  ឆ វត្តªនិ ឆ ទាO0រានិ ឆ អារម្មណានិ  ឆ វfst0ណានិ ឆ វ�ថិេយា ឆធា 

វfសយប0cវត្តិ េចតិ វ�ថិសង្គេហ ឆ ឆកា�0និ េវទិតពាO0និ ។ 
 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

  ឆកា�0និ រ®ធមព៌កួ ៦ ទំាងឡាយ ឆ ៦ (បណ�េិតន) គបឺណÂតិ េវទិតពាO0និ 
គប1�ី្រជាប វ�ថិសង្គេហ ក្នaងវFថសីង្គហៈ ឥតិ ដូេច្នះ  ឆ វត្ថªនិ (ច) គវឺត្ថa 
ទំាងឡាយ ៦ ផង, ឆ ទាO0រានិ  (ច)  គទឺា�1រទំាងឡាយ ៦ ផង, ឆ 
អារម្មណានិ (ច) គអឺារម្មណ៍ទំាងឡាយ ៦ ផង, ឆ វfst0ណានិ (ច)  គ ឺ
វF«¬1ណទំាងឡាយ ៦ ផង, ឆ វ�ថិេយា (ច)  គវឺFថទំីាងឡាយ ៦ ផង
ឆធា វfសយប0cវត្ត ិច  គកឺារ្រប្រពតឹ្តេិទៅៃនចិត្តទំាងឡាយ ក្នaងអារម្មណ៍
ទំាងឡាយ េដាយបការៈ ៦ យា�1ងផង  ។ 
     [៣]   វ�ថិមុតាI0នំ  បន កម្មកម្មនិមិត្តគតិនិមិត្តវេសន តិវfធា េហាតិ វfសយប0cវត្តិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 បន េពាលេដាយវFេសស វfសយប0cវត្តិ រ®ការ្រប្រពតឹ្តេិទៅៃនចតិ្ត
ទំាងឡាយ ក្នaងអារម្មណ៍ទំាងឡាយ (ចិតាI0នំ) ៃនចិត្តទំាងឡាយ 

វ�ថិមុតាI0នំ ែដលរួចផុតចាកវFថចីតិ្ត  តិវfធា េហាតិ  មាន៣យា�1ង  កម្មកម្ម-

និមិត្តគតិនិមិត្តវេសន េដាយអំណាចៃនកម្ម កម្មនិមិត្ត នងិគតិនមិតិ្ត ។ 
*(បនសេទា�1 វFេសសត្ថវាចេកា) 

 

     [៤]   តត្ថ វត្ថ'ទាO0រារម្មណានិ បេុព្វ វុត្តនយាេនវ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

តត្ថ (ឆសុ ឆេក្កសុ) ក្នaងឆក្កៈទំាងឡាយ ៦ េនាះ   វត្ថ'ទាO0រារម្មណានិ 

រ®វត្ថaឆក្កៈ ទា�1រឆក្កៈ នងិអារម្មណឆក្កៈទំាងឡាយ    វុត្តនយាន ិ ឯវ 



                                                            - 103 -     

(េហាតិ) រែមងមាននយ័ ដចូែដលបានេពាលរចួេហើយេនាះឯង បេុព្វ 
ក្នaងកាលមនុ ។ 

វ1��Qណ មាន ៦ 
         [៥]   ចក្ខ'វfst0ណំ េសាតវfst0ណ ំឃានវfst0ណ ំជិវាw0វfst0ណ ំកាយវfst0ណ ំ

មេនាវfst0ណេ[្ចតិ ឆ វfst0ណានិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

  វfst0ណានិ រ®វF«¬1ណទំាងឡាយ ឆ ៦ (េហាន្ត)ិ រែមងមាន ឥតិ ដេូច្នះ 

ចក្ខ'វfst0ណ ំ(ច) គចឺក្ខaវF«¬1ណ១ េសាតវfst0ណំ (ច) គេឺសាតវF«¬1ណ១ 
ឃានវfst0ណំ (ច) គឃឺានវF«¬1ណ១ ជិវាw0វfst0ណ ំ (ច) គជឺវិាÄ1វF«¬1ណ១ 
កាយវfst0ណ ំ(ច) គកឺាយវF«¬1ណ១ មេនាវfst0ណំ ច គមឺេនាវF«¬1ណ១  
 

វ1ថីចិត្តមាន ៦ 

        [៦]    ឆ វ�ថិេយា បន ចក្ខ'ទាO0រវ�ថិ េសាតទាO0រវ�ថិ ឃានទាO0រវ�ថិ ជិវាw0ទាO0រវ�ថិ 

កាយទាO0រវ�ថិ មេនាទាO0រវ�ថិ េចតិ ទាO0រវេសន វា ចក្ខ'វfst0ណវ�ថិ េសាតវfst0ណវ�ថិ 

ឃានវfst0ណវ�ថិ ជិវាw0វfst0ណវ�ថិ កាយវfst0ណវ�ថិ មេនាវfst0ណវ�ថិ េចតិ 

វfst0ណវេសន វា ទាO0រប0cវតាI0 ចិត្តប0cវត្តិេយា េយាេជតពាO0 ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

បន ក ៏ វ�ថិេយា រ®វFថីចិត្តទំាងឡាយ ឆ ៦ ចិត្តប0cវត្តិេយា ែដលជា
ការ្រប្រពឹត្តេិទៅៃនចិត្ត ទាO0រប0cវតាI0 ែដល្រប្រពឹត្តេិទៅតាមទា�1រ 
(បណ�េិតន) គបឺណÂតិ េយាេជតពាO0 គប1�ី្របកប ទាO0រវេសន  េដាយ
អំណាចៃនទា�1រ ឥតិ ដេូច្នះ ចក្ខ'ទាO0រវ�ថិ (ច) គចឺក្ខaទា�1រវFថ ី(វFថែីដល
កំណតត់ាមចក្ខaទា�1រ) ១  េសាតទាO0រវ�ថិ (ច)  គេឺសាតទា�1រវFថ ី ១  
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ឃានទាO0រវ�ថិ (ច)  គឺឃានទា�1រវFថ ី ១  ជិវាw0ទាO0រវ�ថិ (ច)  គជឺិវាÄ1ទា�1រវFថ ី ១ 
កាយទាO0រវ�ថិ (ច)  គកឺាយវF«¬1ណវFថ ី ១ មេនាទាO0រវ�ថិ ច គមឺេនាទា�1រវFថ ី ១ 
វា ឬ វfst0ណវេសន វា ឬថាេដាយអំណាចៃនវF«¬1ណ ឥតិ ដេូច្នះ 

ចក្ខ'វfst0ណវ�ថិ (ច) គចឺក្ខaវF«¬1ណវFថ ី (វFថែីដលកំណតត់ាម
ចក្ខaវF«¬1ណ) ១ េសាតវfst0ណវ�ថិ (ច) គេឺសាតវF«¬1ណវFថ ី ១ 

ឃានវfst0ណវ�ថិ (ច) គឃឺានវF«¬1ណវFថ ី ១ ជិវាw0វfst0ណវ�ថិ (ច) 

គជឺិវាÄ1វF«¬1ណវFថ ី ១ កាយវfst0ណវ�ថិ (ច) គកឺាយវF«¬1ណវFថ ី ១ 
មេនាវfst0ណវ�ថិ ច  គមឺេនាវF«¬1ណវFថ ី១ ។ 
*( េយាេជតពា�1 = យុជ+េណ+តព្វ ) (ចក្ខaទា�1េរន ឧបលក្ខិតា វ®ថិ = ចក្ខaទា�1រវ®ថិ)  

(ចក្ខaវF«¬1េណន ឧបលក្ខិតា វ®ថិ = ចក្ខaវF«¬1ណវ®ថិ) 
 

្របេភទៃនវ1ថីចិត្ត  

         [៧]   អតិមហន្តំ មហន្តំ បរfត្តំ អតិបរfត្តេ[្ចតិ ប[្ចទាO0េរ មេនាទាO0េរ បន 

វfភូតមវfភូតេ[្ចតិ ឆធា វfសយប0cវត្តិ េវទិតពាO0 ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

  វfសយប0cវត្តិ រ®ការ្រប្រពតឹ្តេិទៅៃនចិត្តទំាងឡាយ ក្នaងអារម្មណ៍ទំាង 
ឡាយ ឆធា មានបការៈ ៦ យា�1ង (បណ�េិតន) គបឺណÂតិ េវទិតពាO0 
គប1�ី្រជាប ឥតិ ដេូច្នះ  (វfសយប0cវត្តិ) គកឺារ្រប្រពតឹ្តេិទៅៃនចិត្តទំាង
ឡាយ ក្នaងអារម្មណ៍ទំាងឡាយ ប[្ចទាO0េរ តាមប¨្ចទា�1រ (ចតុធា) 

មានបការៈ ៤ យា�1ង ឥតិ គ ឺ អតហិមន្ត ំ(ច) រ®អារម្មណធ៍ៃំ្រកែលង ១ 
មហន្ត ំ(ច)  រ®អារម្មណធ៍ធំម្មតា ១ បរfត្ត ំ(ច)  រ®អារម្មណត៍ចូ ១ អតបិរfត្ត ំ
ច  រ®អារម្មណ៍តូចៃ្រកែលង ១ ។  
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បន ចំែណកឯ (វfសយប0cវត្តិ)  រ®ការ្រប្រពតឹ្តេិទៅៃនចតិ្តទំាងឡាយ 
ក្នaងអារម្មណទំ៍ាងឡាយ មេនាទាO0េរ តាមមេនាទា�1រ (ទ្វធិា) មានបការៈ 
២ យា�1ង (ឥតិ) គ ឺ  វfភូតំ (ច)  រ®អារម្មណ៍ែដល្របាកដច1¶ស ់ ១   
អវfភូតំ ច   រ®អារម្មណ៍ែដលមិន្របាកដច1¶ស់ ១ ។ 
 

អាយរុបស់ចិត្ត និងរូប 

           [៨]    កថំ ? ឧប0~ទឋិតិភង្គវេសន ខណត្តយំ ឯកចិត្តក្ខណំ នាម ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 ( វfសយប0cវត្តិ) រ®ការ្រប្រពតឹ្តេិទៅៃនចតិ្តទំាងឡាយ ក្នaងអារម្មណ៍ទំាង 
ឡាយ (េហាតិ)  រែមងមាន  កថំ ដូចេម្តចេទៅ ? 
ខណត្តយំ រ®្របជុ៣ំៃនខណៈ  ឧប0~ទឋិតិភង្គវេសន េដាយអំណាចៃន
ឧប1¶ទខណៈ១ ឋតិខណៈ១ នងិភង្គខណៈ១ ឯកចិត្តក្ខណំ នាម 

(េហាតិ)  មានេឈាj1ះថា ១ ខណៈចតិ្ត ។ 
          [៩]   តានិ បន សត្តរស ចិត្តក្ខណានិ រូបធមា/0នមាយូ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 បន ចំែណកឯ ចិត្តក្ខណានិ រ®ខណៈៃនចិត្តទំាងឡាយ សត្តរស ១៧ 
ខណៈ តានិ េនាះ អាយូ (េហាន្តិ) រែមងជាអាយុ រូបធមា/0នំ 

របស់រូបធម៌ទំាងឡាយ ១ ។  

 

វ1ថីចិត្តតាមប�្ចទា�Qរ 

         [១០]   ឯកចិត្តក្ខណាតីតានិ វា ពហុចិត្តក្ខណាតីតានិ វា ឋិតិប0cតាI0េនវ 

បs�0រម្មណានិ ប[្ចទាO0េរ អាបាថមាគច្ឆន្តិ , តសា/0 យទិ ឯកចិត្តក្ខណាតីតកំ 
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រូបារម្មណំ ចក្ខ'ស05 អាបាថមាគច្ឆន្តិ, តេតា ទ្វិក្ខត្ត'ំ ភវេង្គ ចលិេត ភវង្គេសាតំ 

េវាច្ឆិន្ទិតាO0 តេមវ រូបារម្មណំ អាវជ្ជន្តំ ប[្ចទាO0រាវជ្ជនចិត្តំ ឧប0cជ្ជិតាO0 និរុជ0�តិ ។ 
  
 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

បs�0រម្មណានិ រ®អារម្មណ៍ទំាងឡាយ៥  ឯកចិត្តក្ខណាតីតានិ វា ែដល
កន្លងេទៅមួយខណៈចតិ្តក្ត ី ពហុចិត្តក្ខណាតីតានិ វា ែដលកន្លងេទៅ
េ្រចើនខណៈចិត្តក្ត ី ឋិតិបតាI0និ ឯវ ែដលដល់នវូឋតិខិណៈប៉ុេណា]1ះ 

អាគច្ឆន្តិ រែមងមក អាបាថំ ្របាកដ ប[្ចទាO0េរ តាមប¨្ចទា�1រ (យសា/0) 

េ្រពាះេហតណុា តសា/0 េ្រពាះេហតេុនាះ យទិ ្របសនិេបើ រូបារម្មណ ំ

រ®រូបារម្មណ៍ ឯកចិត្តក្ខណាតីតកំ ែដលកន្លងេទៅមយួខណៈចិត្ត អាគច្ឆតិ 
រែមងមក អាបាថ ំ ្របាកដ ចក្ខ'ស05 ដលច់ក្ខaបសាទ តេតា បនា�1ប់
ពីេនាះមក ភវេង្គ នាកាលភវង្គ ចលិេត ែដលកេ្រមើកញ័រ ទ្វិក្ខត្ត'ំ 
អស់វារៈ២ខណៈ ប[្ចទាO0រាវជ្ជនចិត្តំ រ®ចតិ្តែដលរាវរកនវូអារម្មណ៍
តាមប¨្ចទា�1រ ឧប0cជ្ជិតាO0 េកើតេឡើងេហើយ ភវង្គេសាតំ េវាច្ឆិន្ទិតាO0 តេមវ 

រូបារម្មណ ំ អាវជ្ជន្តំ កាលកាត់ផា§1ចន់វូ្រកែសៃនភវង្គ េហើយនឹករាវរក
នវូរូបារម្មណ៍េនាះឯង  និរុជ0�ន្តិ  រែមងរលត់េទៅ ។  

*(អាគច្ឆន្តិ = អា+គម+អ +អន្តិ ) 
 

* តេតា តស0�នន្តរU តេមវ រូបំ បស05ន្តំ ចក្ខ'វfst0ណំ, សម0cដិច្ឆន្តំ        

សម0cដិច្ឆនចិត្តំ សន្តីរយមាន ំ  សន្តីរណចិត្តំ, វវត្ថេបន្ត ំ េវាដ្ឋព្វនចិត្តេ[្ចតិ      

យថាក្កមំ  ឧប0cជ្ជិតាO0  និរុជ0�ន្តិ ។  
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“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 តេតា បនា�1ប់ពេីនាះមក ចក្ខ'វfst0ណ ំ រ®ចក្ខaវF«¬1ណ (ឧប0cជ្ជិតាO0) 

េកើតេឡើងេហើយ បស05ន្តំ ការេឃើញ តេមវ រូបំ នវូរូបេនាះឯង អនន្តរU 

ក្នaងលដំាប ់  តស05 (ប[្ចទាO0រាវជ្ជនចិត្តស05) ៃនប¨្ចទា�1រាវជ្ជនចិត្តេនាះ 

(និរុជ0�តិ) រែមងរលតេ់ទៅ ។  (តេតា) បនា�1បព់េីនាះមក  សម0cដិច្ឆនចិត្ត ំ
រ®ចតិ្តែដលទទួលនវូអារម្មណ ៍ (ឧប0cជ្ជតិាO0) េកើតេឡើងេហើយ សម0cដិច្ឆន្ត ំ
កាលទទួលយក  (តេមវ រូបំ) នូវរូបេនាះឯង  (និរុជ0�តិ) រែមងរលត់
េទៅ ។  (តេតា) បនា�1បព់េីនាះមក សន្តរីណចិត្ត ំរ®ចតិ្តែដលពចិារណានវូ
អារម្មណ៍ (ឧប0cជ្ជិតាO0) េកើតេឡើងេហើយ សន្តីរយមានំ កាលពចិារណា 

(តេមវ រូប)ំ នវូរូបេនាះឯង (និរុជ0�តិ) រែមងរលតេ់ទៅ ។ (តេតា) បនា�1បព់ី
េនាះមក េវាដ្ឋព្វនចិត្តំ រ®ចតិ្តែដលកំណត់នូវអារម្មណ៍ (ឧប0cជ្ជិតាO0) 

េកើតេឡើងេហើយ វវត្ថេបន្តំ កាលកណំត ់ (តេមវ រូបំ) នូវរូបេនាះឯង 
(និរុជ0�តិ) រែមងរលតេ់ទៅ ។  (វ�ថិចិតាI0និ) រ®វFថចីិត្តទំាងឡាយ ឧប0cជ្ជិតាO0 

េកើតេឡើងេហើយ និរុជ0�ន្តិ រែមងរលតេ់ទៅ យថាក្កមំ តាមលដំាប់ ឥតិ 
ដេូច្នះឯង  ។                 *(និរុជ1Øតិ= និ+រុធ+យ +តិ ) 
 
* តេតា បរU ឯកូនតឹសកាមាវចរជវេនសុ យំកិ[្ចិ លទ្ធបច្ចយំ េយភុេយ0©ន     

សត្តក្ខត្ត'ំ ជវតិ ។ ជវនានុពនា�0និ ច េទ្វ តទារម្មណបាកានិ យថារហំ បវត្តន្តិ      

តេតា បរU ភវង្គបាេតា ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

តេតា បរU បនា�1ប់ពីេនាះមកេទៀត ឯកូនតឹសកាមាវចរជវេនសុ បណា½1
កាមាវចរជវនចតិ្តទំាងឡាយ ២៩ ដួង យំ កិ[្ចិ (ជវនំ) រ®ជវន
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ណានមីយួ លទ្ធបច្ចយំ ែដលបានបច្ច័យេហើយ ជវតិ រែមងស្ទaះេទៅ 

សត្តក្ខត្ត'ំ អស់វារៈ ៧ ដង  េយភុេយ0©ន េដាយេ្រចើន ។ ច ចែំណកឯ 

តទារម្មណបាកានិ រ®វFបាកចតិ្តទំាងឡាយែដលជាតទារម្មណ៍ េទ្វ 

២ខណៈ ជវនានពុនា�0និ ែដលជាប់តាមជវន បវត្តន្តិ រែមងេកើតេឡើង 

យថារហ ំតាមសមគរួ, តេតា បរU បនា�1បព់េីនាះមក ភវង្គបាេតា រ®ការធា�1ក់
ចុះកាន់ភវង្គ  (េហាតិ)  រែមងមាន ។       *(ជវតិ = ជុ+អ+តិ ) 

អតិមហនា�Qរម្មណវ_ថិ 

       [១១]   ឯតាI0វតា ចុទ្ទស វ�ថិចិត្ត'ប0~ទា, េទ្វ ភវង្គចលនានិ, បុេព្វវាតីតកេមក-

ចិត្តក្ខណន្តិ កតាO0 សត្តរស ចិត្តក្ខណានិ បរfបូេរន្តិ, តេតា បរU និរុជ0�តិ, អារម្មណេមតំ 

អតិមហន្តំ នាម េគាចរU ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

ឯតាI0វតា (ធេម្មន) េដាយធមម៌ាន្របមាណប៉េុណ្ណះ  វ�ថិចិត្ត'ប0~ទា 

រ®ការេកើតេឡើងៃនវ®ថចិិត្តទំាងឡាយ (េហាន្ត)ិ រែមងមាន ចុទ្ទស ១៤ 
ខណៈ, ភវង្គចលនានិ រ®ភវង្គញ័រទំាងឡាយ (េហាន្តិ) រែមងមាន េទ្វ 

២ខណៈ, (ភវង្គំ) រ®ភវង្គ អតីតកំ ែដលកន្លងេទៅេហើយ បុេព្វវ 

ក្នaងកាលមុននុ៎ះឯង (េហាតិ) រែមងមាន  ឯកចិត្តខណ ំ១ខណៈចតិ្ត  
ឥតិ កតាO0 េ្រពាះេហតុេនះ  ចិត្តក្ខណានិ រ®ខណៈចិត្តទំាងឡាយ សត្តរស 

១៧ ខណៈ បរfបូេរន្តិ រែមងេពញបរFបណូ៌ ។  តេតា បរU បនា�1ប់ពី
េនាះមក វ�ថិចិត្ត'ប0~េទា រ®ការេកើតេឡើងៃនវFថចីិត្ត និរុជ0�តិ រែមង
រលតេ់ទៅវFញ,  ឯតំ អារម្មណ ំ រ®អារម្មណេ៍នះ អតិមហន្តំ េគាចរU នាម 

(េហាតិ)  មានេឈាj1ះថា   អតិមហនា§1រម្មណ៍   ។  
 *(ឥតិ កតា�1 = ឥមិនា ការេណន)   (បរFបូេរន្តិ = បរF+បូរ+េណ+អន្តិ ) 
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មហនា�Qរម្មណវ_ថិ 

      [១២]   យាវ តទារម្មណ<ប0~ទា បន អប0cេហានាI0តីតកមាបាថមាគតំ អារម្មណ ំ

មហន្តំ នាម, តត្ថ ជវនាវសាេន ភវង្គបាេតាវ េហាតិ, នត្ថិ តទារម្មណ<ប0~េទា ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

  បន ក ៏ (យំ) អារម្មណ ំរ®អារម្មណឯ៍ណា អតតីកំ ែដលកន្លងេទៅេហើយ 
អប0cេហាន្តំ កាលមិន្រគប្់រគាន ់ យាវ ដរាប តទារម្មណ<ប0~ទា 

ដលក់ារេកើតេឡើងៃនតទារម្មណ ៍ អាគត ំ មកេហើយ អាបាថំ ្របាកដ 

(តំ អារម្មណ)ំ រ®អារម្មណ៍េនាះ មហន្តំ នាម (េហាតិ) មានេឈាj1ះថា 
មហនា§1រម្មណ៍ ។  
 តត្ថ (មហនាI0រម្មណវ�ថិយំ) ក្នaងមហនា§1រម្មណវFថេីនាះ ភវង្គបាេតាវ រ®ការ
ធា�1កច់ុះកានភ់វង្គប៉ុេណា]ះ េហាតិ រែមងមាន ជវនាវសាេន ក្នaងទីបំផុត
ៃនជវន, តទារម្មណ<ប0~េទា រ®ការេកើតេឡើងៃនតទារម្មណ៍  នត្ថិ  មនិ
មានេទ ។                     *(បនសេទា�1 ឧបន1�សេតា¾1) 

 

បរ1តា�Qរម្មណវ_ថិ 

         [១៣]  យាវ ជវនុប0~ទាបិ  អប0cេហានាI0តីតកមាបាថមាគតំ អារម្មណំ   

បរfត្តំ នាម, តត្ថ ជវនម0cិ អនុប0cជ្ជិតាO0 ទ្វត្តិក្ខត្ត'ំ េវាដ្ឋព្វនេមវ បវត្តតិ, តេតា បរU 

ភវង្គបាេតាវ េហាតិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

(យំ) អារម្មណ ំ រ®អារម្មណ៍ឯណា អតីតកំ ែដលកន្លងេទៅេហើយ 

អប0cេហាន្តំ កាលមិន្រគប្់រគាន ់ យាវ ដរាប ជវនុប0~ទាបិ សូម1�ីការ
េកើតេឡើង ៃនជវនចតិ្ត  អាគតំ មកេហើយ  អាបាថ ំ  ្របាកដ              
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(ត ំ អារម្មណ)ំ រ®អារម្មណេ៍នាះ បរfត្តំ នាម (េហាតិ) មានេឈាj1ះថា 
បរFតា§1រម្មណ៍  ។  
តត្ថ (បរfតាI0រម្មណវ�ថិយំ) ក្នaងបរFតា§1រម្មណ៍វFថេីនាះ េវាដ្ឋព្វនំ ឯវ 

រ®េវាដ្ឋព្វនចតិ្តនុ៎ះឯង  បវត្តតិ រែមងេកើតេឡើង ទ្វត្តិក្ខត្ត'ំ អស់វារៈ
២ឬ៣ដង អនុប0cជ្ជិតាO0 េ្រពាះកាលមិនេកើតេឡើង ជវនម0cិ សូម1�ីៃន
ជវនចតិ្ត, តេតា បរU បនា�1បព់ីេនាះមក ភវង្គបាេតាវ រ®ការធា�1កច់ុះកាន់
ភវង្គប៉ុេណា]ះ េហាតិ  រែមងមាន ។  *( អនុប1�ជ្ជិតា�1 = អនុប1�ជ្ជេតា) 

 

អតិបរ1តា�Qរម្មណវ_ថិ 

         [១៤] យាវ េវាដ្ឋព្វនុប0~ទា ច បន អប0cេហានាI0តីតកមាបាថមាគតំ 

និេរាធាសន្នមារម្មណំ អតិបរfត្តំ នាម, តត្ថ ភវង្គចលនេមវ េហាតិ, នត្ថិ  

វ�ថិចិត្ត'ប0~េទា ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

បន ចំែណកឯ (យំ) អារម្មណ ំ រ®អារម្មណ៍ឯណា អតីតកំ ែដលកន្លង
េទៅេហើយ អប0cេហាន្តំ កាលមនិ្រគប្់រគាន ់ យាវ ដរាប េវាដ្ឋព្វនុប0~ទា 

ដលក់ារេកើតេឡើងៃនេវាដ្ឋព្វនចិត្ត ច ែតថា និេរាធាសន្នំ េនៅេពល
ជិតនឹងរលត់ អាគតំ មកេហើយ អាបាថ ំ ្របាកដ (តំ អារម្មណ)ំ រ®
អារម្មណ៍េនាះ អតបិរfត្ត ំនាម (េហាតិ) មានេឈាj1ះថា អតបិរFតា§1រម្មណ ៍

តត្ថ (អតិបរfតាI0រម្មេណ) ក្នaងអតិបរFតា§1រម្មណ៍េនាះ ភវង្គចលនំ ឯវ រ®
ភវង្គចលនៈប៉េុណា]ះ (បវត្តតិ) រែមងេកើតេឡើង វ�ថិចិត្ត'ប0~េទា  

រ®ការេកើតេឡើងៃនវFថចីតិ្ត  នត្ថិ មនិមានេទ ។  
                      *(ចសេទា�1 គរហេតា¾1) (បនសេទា�1 បក្ខន្តរេជាតេកា) 
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         [១៥]   ឥេច្ចវU ចក្ខ'ទាO0េរ, តថា េសាតទាO0រាទីសុ េចតិ សព្វថាបិ ប[្ចទាO0េរ 

តទារម្មណជវនេវាដ្ឋព្វនេមាឃវារសងាe0តានំ ចតុន្នំ វារានំ យថាក្កមំ អារម្មណភូតា 

វfសយប0cវត្តិ ចតុធា េវទិតពាO0 ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 (វfសយប0cវត្តិ)      រ®ការ្រប្រពតឹ្តេិទៅៃនចតិ្តទំាងឡាយ ក្នaងអារម្មណ៍
ទំាងឡាយ ចក្ខ'ទាO0េរ តាមចក្ខaទា�1រ ឥេច្ចវU តាមន័យដូចែដលបាន
េពាលមកេហើយ  (យថា) យា�1ងណា (វfសយប0cវត្តិ) រ®ការ្រប្រពតឹ្តេិទៅ
ៃនចិត្តទំាងឡាយ ក្នaងអារម្មណ៍ទំាងឡាយ  េសាតទាO0រាទីសុ  ក្នaងទា�1រ
ទំាងឡាយ មានេសាតទា�1រជាេដើម តថា កយ៏ា�1ងេនាះែដរ ឥតិ  

េ្រពាះេហតដុូេចា�1ះ   វfសយប0cវត្តិ រ®ការ្រប្រពតឹ្តេិទៅៃនចតិ្តទំាងឡាយ 

ក្នaងអារម្មណ៍ទំាងឡាយ អារម្មណភូតា ែដលជាអារម្មណ៍ ប[្ចទាO0េរ 
តាមប¨្ចទា�1រ (បណ�ិេតន) គបឺណÂតិ  េវទិតពាO0  គប1�ី្រជាប  ចតុធា 

មានបការៈ ៤ យា�1ង យថាក្កមំ តាមលដំាប ់ វារានំ ៃនវារៈទាងំឡាយ 

ចតុន្នំ ៤  តទារម្មណជវនេវាដ្ឋព្វនេមាឃវារសងាe0តានំ េពាលគឺតទារម្មណ-
វារៈ១ ជវនវារៈ១ េវាដ្ឋព្វនវារៈ១ និងេមាឃវារៈ១ សព្វថាបិ 

សូម1�ីេដាយបការៈ ទំាងពងួ  ។ 
 

សង្គហគាថា 

        [១៦]       វ�ថិចិតាI0និ សេត្តវ           ចិត្ត'ប0~ទា ចតុទ្ទស 

   ចតុបst0ស វfតាJ0រា         ប[្ចទាO0េរ យថារហំ ។  

                      អយេមត្ថ ប[្ចទាO0េរ        វ�ថិចិត្តប0cវត្តិនេយា ។ 
 
 



                                                            - 112 -     

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 វ�ថិចិតាI0និ រ®វFថចីិត្តទំាងឡាយ (បវតាI0និ) ែដល្រប្រពតឹ្តេទៅេហើយ 

យថារហំ តាមសមគរួ  ប[្ចទាO0េរ តាមប¨្ចទា�1រ (េហាន្ត)ិ  រែមងមាន សត្ត 

ឯវ ៧ វFថបី៉េុណា]1ះ, ចិត្ត'ប0~ទា រ®ការេកើតេឡើងៃនចតិ្តទំាងឡាយ 
(េហាន្តិ) រែមងមាន ចតុទ្ទស ១៤ ខណៈ, (ចិត្ត'ប0~ទា) រ®ការេកើតេឡើង 
ៃនចតិ្តទំាងឡាយ (េហាន្តិ) រែមងមាន  ចតុបst0ស ៥៤ ដងួ  វfតាJ0រា 

េដាយពសិា§1រ  ។     ឯត្ថ (វfសយប0cវត្តិសង្គេហ)  ក្នaងវFសយប1�វត្តសិង្គហៈ 
េនះ  វ�ថិចិត្តប0cវត្តិនេយា រ®នយ័ៃនការ្រប្រពឹត្តេិទៅៃនវFថចីតិ្ត ប[្ចទាO0េរ 
តាមប¨្ចទា�1រ   អយំ  េនះ   (និដ្ឋិេតា)  ចបេ់ហើយ  ។ 

 

មេនាទា�Qរវ_ថិ 

បរ1ត្តជវនវារៈ 

            [១៧]  មេនាទាO0េរ បន យទិ វfភូតមារម្មណំ អាបាថមាគច្ឆតិ, តេតា បរU 

ភវង្គចលមេនាទាO0រាវជ្ជនជវនាវសាេន តទារម្មណបាកានិ បវត្តន្តិ, តេតា បរU 

ភវង្គបាេតា ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

បន ក ៏ យទ ិ្របសនិេបើ អារម្មណ ំរ®អារម្មណ ៍ វfភូតំ ែដល្របាកដច1¶ស ់ 

អាគច្ឆតិ រែមងមក អាបាថំ ្របាកដ មេនាទាO0េរ តាមមេនាទា�1រ ,  តេតា បរU 

បនា�1បព់ីេនាះមក តទារម្មណបាកាន ិ រ®វFបាកចតិ្តទំាងឡាយែដលជា
តទារម្មណ ៍ បវត្តន្តិ រែមងេកើតេឡើង ភវង្គចលនមេនាទាO0រាវជ្ជនជវនាវសាេន 

ក្នaងទបីផំតុៃនភវង្គចលនៈ មេនាទា�1រាវជ្ជនៈ នងិជវនចតិ្ត   តេតា បរU 
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បនា�1បព់េីនាះមក ភវង្គបាេតា រ®ការធា�1កច់ុះកានភ់វង្គ (េហាតិ) 

រែមងមាន ។             *(បនសេទា�1 ឧបន1�សេតា¾1) 

 
        [១៨]   អវfភូេត បនារម្មេណ ជវនាវសាេន ភវង្គបាេតាវ េហាតិ, នត្ថិ 

តទារម្មណ<ប0~េទាតិ ។              

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

បន ចែំណកឯ អារម្មេណ ក្នaងអារម្មណ៍ អវfភូេត ែដលមិន
្របាកដច1¶ស ់  ភវង្គបាេតាវ  រ®ការធា�1កច់ះុកានភ់វង្គប៉េុណា]ះ  េហាតិ 

រែមងមាន  ជវនាវសាេន ក្នaងទីបំផតុៃនជវន,   តទារម្មណ<ប0~េទា  រ®ការ 
េកើតេឡើងៃនតទារម្មណ ៍ នត្ថិ  មនិមានេទ    ឥតិ ចបេ់ហាង  ។ 

               

សង្គហគាថា 

[១៩]       វ�ថិចិតាI0និ តីេណវ        ចិត្ត'ប0~ទា ទេសរfតា 

                             វfតាJ0េរន បេនេត្ថក-       ចតាI0លីស  វfភាវេយ ។ 

                      អយេមត្ថ     បរfត្តជវនវាេរា ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

បន ក ៏ឯត្ថ (មេនាទាO0េរ) ក្នaងមេនាទា�1រេនះ  វ�ថិចិតាI0និ រ®វFថចីតិ្តទំាងឡាយ 

តីណិ ឯវ ៣ វFថីប៉ុេណា]1ះ  (ឦរfតា)  គឺេលាកេពាលេហើយ,  ចិត្ត'ប0~ទា 

រ®ការេកើតេឡើងៃនចតិ្តទំាងឡាយ ទស ១០ខណៈ ឦរfតា គឺេលាក
េពាលេហើយ, (ចិត្ត'ប0~ទា) រ®ការេកើតេឡើង ៃនចិត្តទំាងឡាយ
ឯកចតាI0លីស ៤១ ដងួ  វfភាវេយ  គប1�ីមាន  វfតាJ0េរន េដាយពសិា§1រ ។ 
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ឯត្ថ (មេនាទាO0េរ) ក្នaងមេនាទា�1រេនះ  បរfត្តជវនវាេរា  រ®វារៈៃនកាមជវន  

អយំ េនះ   (និដ្ឋិេតា) ចបេ់ហើយ ។  
(ឦរFតា = ឦរ+ឥ.អាគម +ត ) (ឦរFតា = កថិតា)  (វFភាវេយ = វF+ភូ+ណយ+ឯយ12 ) 

  

អបQRនាជវនវារៈ 

            [២០]  អប0cនាជវនវាេរ បន វfភូតាវfភូតេភេទា នត្ថិ, តថា តទារម្ម-

ណ<ប0~េទា ច  ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

បន ក ៏  អប0cនាជវនវាេរ  ក្នaងវារៈៃនអប1�នាជវន វfភូតអវfភូតាេភេទា 

រ®ការែបងែចកៃនវFភតូារម្មណ៍ នងិអភូតារម្មណ៍  នត្ថិ  មិនមានេទ  

ច ចែំណកឯ  តទារម្មណ<ប0~េទា រ®ការេកើតេឡើងៃនតទារម្មណ ៍ តថា 

ដចូគា�1 តថា គឺថា  (នត្ថិ ) មិនមានេទ ។   *(បនសេទា�1 ឧបន1�សេតា¾1) 

           [២១] តត្ថ ហ ិ ញាណសម0cយុត្តកាមាវចរជវនានមដ្ឋន្នំ អ[�តរស្មឹ  

បរfកេមា/0បចារានុេលាមេគា្រតភុ នាេមន ចតុក្ខត្ត'ំ តិក្ខត្ត'េមវ វា យថាក្កមំ ឧប0cជ្ជិតាO0 

និរុទា�0នន្តរេមវ យថារហំ ចតុត្ថំ ប[្ចមំ វា ឆព្វីសតិមហគ្គតេលាកុត្តរជវេនសុ 

យថាភនិិហារវេសន យំ កិ[្ចិ ជវនំ អប0cនាវ�ថិេមាតរតិ, តេតា បរU អប0cនាវសាេន 

ភវង្គបាេតាវ េហាតិ ។  

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

ហិ ពតិែមន តត្ថ (អប0cនាជវនវាេរ) ក្នaងវារៈៃនអប1�នាជវនេនាះ អនន្តរU  

ក្នaងលំដាប ់ ញាណសម0cយុត្តកាមាវចរជវនានំ ៃនកាមាវចរជវនែដល
្របកបេដាយប«¬1 អដ្ឋន្ន ំ ៨ ដងួ (ជវេន) នាកាលជវន អ[�តស្ម ឹឯវ 

ដងួណាមយួប៉េុណា]1ះ ឧប0cជ្ជតិាO0 េកើតេឡើង ចតុក្ខត្ត' ំវា អសវ់ារៈ៤ដងឬ 
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តិក្ខត្ត'ំ ឯវ វា ឬថាអស់វារៈ៣ដងប៉េុណា]ះ នាេមន េដាយេឈាj1ះ 

បរfកេមា/0បចារានុេលាមេគា្រតភុ ថាបរFកម្ម ឧបចារៈ អនុេលាម និង
េគា្រតភ ូ យថាក្កមំ  តាមលំដាប ់ និរុេទ្ធ រលត់េទៅេហើយ, ឆព្វីសតិ-
មហគ្គតេលាកុត្តរជវេនសុ បណា½1មហគ្គតៈ និងេលាកុត្តរជវនចិត្តទំាង
ឡាយ ២៦ ដងួ យំ កិ[្ច ិជវនំ រ®ជវនណានមីយួ ឱតរតិ រែមងឈាន  
ចុះ អប0cនាវ�ថឹ កាន់អប1�នាវFថ ី ចតុត្ថំ (វា) ក្នaងខណៈទី៤ឬ ប[្ចមំ វា 

ឬថាក្នaងខណៈទី៥ យថារហំ តាមសមគួរដល់បុគ្គល យថាភិនិហារ- 

វេសន តាមសមគួរដល់អភនិិហាគឺសមថៈនងិវFបស1Pនា, តេតា បរU 

បនា�1ប់ពេីនាះមក ភវង្គបាេតាវ រ®ការធា�1ក់ចុះកានភ់វង្គប៉ុេណា]ះ េហាតិ 

រែមងមាន   អប0cនាវសាេន  ក្នaងទីបំផតុៃនអប1�នា ។  
                                         *(ឱតរតិ = អវ+តរ+អ+តិ ) 
         

      [២២] តត្ថ េសាមនស05សហគតជវនានន្តរU អប0cនាប ិ េសាមនស05សហគតាវ 

បាដិកង្ខិតពាO0 ។ ឧេបកាe0សហគតជវនានន្តរU ឧេបកាe0សហគតាវ ។ តតាJ0បិ 

កុសលជវនានន្តរU  កុសលជវនេ[្ចវ េហដ្ឋិម[្ច ផលត្តយមេប0cតិ, កិរfយជវនានន្តរU 

កិរfយជវនំ អរហត្តផលs�0តិ ។  

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 តត្ថ (អប0cនាជវនវាេរ) ក្នaងវារៈៃនអប1�នាជវនេនាះ អប0cនាប ិ សូម1�ីរ® 
អប1�នា េសាមនស05សហគតាវ ែដល្របកបេដាយេសាមនស1P 
ប៉ុេណា]ះ (បណ�ិេតន) គឺបណÂិត បាដិកង្ខិតពាO0 គប1�ី្របាថា�1 អនន្តរU 
ក្នaងលដំាប ់ េសាមនស05សហគតជវនានំ ៃនជវនទំាងឡាយែដល្រប- 
កបេដាយេសាមនស1Pេវទនា ។  (អប0cនាប)ិ សូម1�ីរ®អប1�នា  ឧេបកាe0-
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សហគតតាវ ែដល្របកបេដាយឧេបកាÁ1ប៉េុណា]ះ (បណ�េិតន) គបឺណÂតិ 

(បាដិកង្ខិតពាO0)   គប1�ី្របាថា�1   អនន្តរU   ក្នaងលំដាប ់  ឧេបកាe0សហគតជវនានំ 
 ៃនជវនទាងំឡាយ ែដល្របកបេដាយឧេបកាÁ1េវទនា ។  

តត្ថ (ឯកេវទនជវនវាេរបិ) សូម1�ីក្នaងវារៈៃនជវន ែដល្របកបេដាយ 
េវទនាដចូគា�1េនាះ  កុសលជវនំ េចវ រ®កសុលជវនផង េហដ្ឋមំិ ផលត្តយំ ច 

រ®្របជុ៣ំៃនផលខាងេ្រកាមផង អេប0cតិ រែមងជាអប1�នា អនន្តរU 

ក្នaងលំដាប ់ កុសលជវនានំ ៃនកសុលជវនទាងំឡាយ, កិរfយជវនំ ច 
រ®ករិFយាជវនផង អរហត្តផលំ ច រ®អរហត្តផលផង (អេប0cតិ) រែមង 
ជាអប1�នា អនន្តរU ក្នaងលំដាប ់ កិរfយជវនាន ំ ៃនករិFយាជវនទំាងឡាយ  

ឥតិ ចបេ់ហាង ។ 
                                      សង្គហគាថា 

       [២៣]      ទ្វត្តឹស សុខបុ[�មាw0          ទាO0ទេសាេបក្ខកា បរU 

    សុខិត្រកិយេតា អដ្ឋ         ឆ សេមា«0ន្តិ ឧេបក្ខកា ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 (អប0cនា) រ®អប1�នាទំាងឡាយ ទ្វត្តឹស ៣២ ដងួ (សេមា«0ន្តិ) រែមង 
េកើតេឡើង (បរU) ខាងេ្រកាយ សុខបុ[�មាw0 អំពកីសុលញាណ 
សម1�យុត្ត ែដល្របកបេដាយេសាមនស1P , (អប0cនា) រ®អប1�នា 
ទំាងឡាយ ទាO0ទស ១២ ដងួ  (សេមា«0ន្តិ)  រែមងេកើតេឡើង   (បរU) 

ខាងេ្រកាយ ឧេបក្ខកា អំពកីសុលញាណសម1�យុត្ត ែដល្របកប 
េដាយឧេបកាÁ1,  (អប0cនា)  រ®អប1�នាទំាងឡាយ  អដ្ឋ ៨ ដងួ (សេមា«0ន្ត)ិ 

រែមងេកើតេឡើង  (បរU) ខាងេ្រកាយ សុខិត្រកិយេតា អំពកីរិFយា 
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ញាណសម1�យុត្ត ែដល្របកបេដាយេសាមនស1P , (អប0cនា) រ® 
អប1�នាទំាងឡាយ  ឆ ៦ ដងួ សេមា«0ន្តិ រែមងេកើតេឡើង  (បរU) ខាង 
េ្រកាយ ឧេបក្ខកា  អំពីករិFយាញាណសម1�យតុ្ត ែដល្របកបេដាយ 
ឧេបកាÁ1 ។                   *(សេមាÑ1ន្តិ = សំ+ភូ+អ+អន្តិ ) 
 

សង្គហគាថា 

        [២៤]     បុថុជ្ជនានេសកាe0នំ            កាមបុ[�តិេហតុេតា 

 តិេហតុកាម្រកិយេតា          វ�តរាគានមប0cនា ។ 

                    អយេមត្ថ  មេនាទាO0េរ          វ�ថិចិត្តប0cវត្តិនេយា ។ 

 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 (អប0cនា) រ®អប1�នាទាងំឡាយ  បុថុជ្ជនានំ (ច) របស់បថុជុ្ជនទាងំឡាយ
ផង   េសកាe0នំ (ច)  របស្់រពះេសក្ខបគុ្គលទាងំឡាយផង      (សេមា«0ន្ត)ិ 

 រែមងេកើតេឡើង   (បរU)  ខាងេ្រកាយ    កាមបុ[�តិេហតុេតា អំពកីាមា-
វចរកសុលែដល្របកបេដាយេហតុ៣,  អប0cនា រ®អប1�នាទំាងឡាយ 

វ�តរាគានំ របស់្រពះអរហន្តទំាងឡាយ  (សេមា«0ន្តិ) រែមងេកើតេឡើង 
(បរU)   ខាងេ្រកាយ   តិេហតុកាម្រកយិេតា    អំពីកាមាវចរករិFយា ែដល
្របកបេដាយេហតុ៣ ។  

ឯត្ថ (វ�ថិសង្គេហ) ក្នaងវFថីសង្គហៈេនះ វ�ថិចិត្តប0cវត្តិនេយា រ®នយ័ៃនការ
្រប្រពតឹ្តេទៅរបស់វFថីចិត្ត  មេនាទាO0េរ តាមមេនាទា�1រ អយំ េនះ      
(និដ្ឋិេតា)  ចប់េហើយ ។ 
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តទារម្មណនិយម 

          [២៥]   សព្វតាJ0បិ បេនត្ថ អនិេដ្ឋ អារម្មេណ អកុសលវfបាកាេនវ 

ប[្ចវfst0ណសម0cដិច្ឆនសន្តីរណតទារម្មណានិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

បន ចំែណកឯ  ឯត្ថ (ប[្ចទាO0រមេនាទាO0េរ) ក្នaងប¨្ចទា�1រ នងិមេនាទា�1រ
េនះ ប[្ចវfst0ណសម0cដិច្ឆនសន្តីរណតទារម្មណានិ រ®វF«¬1ណចតិ្ត៥ដងួ 
សម1�ដិច្ឆនចិត្ត១ដួង សន្តរីណចតិ្ត១ដងួ និងតទារម្មណ៍១ដួង  

អកុសលវfបាកនិ ឯវ ែដលជាអកសុលវFបាកប៉េុណា]ះ  (ភវន្តិ) រែមង
េកើតេឡើង អារម្មេណ ក្នaងអារម្មណ៍ អនិេដ្ឋ ែដលមិនល្អ  សព្វតាJ0ប ិ

សូម1�ីក្នaងវFថីចិត្តទំាងអស់ ។ 

        [២៦]    ឥេដ្ឋ កុសលវfបាកានិ ។ 

“ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 កុសលវfបាកានិ រ®កសុលវFបាកចិត្តទំាងឡាយ (ភវន្តិ) រែមងេកើត
េឡើង  (អារម្មេណ)  ក្នaងអារម្មណ៍  ឥេដ្ឋ  ែដលល្អជាកណា½1ល ។ 

        [២៧]  អតិឥេដ្ឋ បន េសាមនស05សហគតាេនវ សន្តីរណតទារម្មណានិ  

តតាJ0បិ េសាមនស05សហគតកិរfយជវនាវសាេន េសាមនស05សហគតាេនវ 

តទារម្មណានិ ភវន្តិ, ឧេបកាe0សហគតកិរfយជវនាវសាេន ច ឧេបកាe0សហគតា-

េនវ េហាន្តិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

បន ចំែណកឯ សន្តីរណតទារម្មណានិ រ®េសាមនស1Pសន្តរីណៈចតិ្ត១ 
ដួង និងតទារម្មណចតិ្តទំាងឡាយ៤ដួង េសាមនស05សហគតានិ ឯវ 
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ែដល្របកបេដាយេសាមនស1Pេវទនាប៉ុេណា]ះ (ភវន្តិ) រែមងេកើត
េឡើង   (អារម្មេណ)   ក្នaងអារម្មណ៍   អតិឥេដ្ឋ   ែដលល្អៃ្រកែលង ។  

 តត្ថ (តទារម្មេណសុបិ)សូម1�ីក្នaងតទារម្មណ៍េនាះ  តទារម្មណានិ រ®តទា- 
រម្មណ៍ទំាងឡាយ េសាមនស05សហគតាន ិ ឯវ ែដល្របកបេដាយ 
េសាមនស1Pេវទនាប៉េុណា]ះ (ភវន្តិ) រែមងេកើតេឡើង េសាមនស05-

សហគតកិរfយជវនាវសាេន ក្នaងទីបំផុតៃនកិរFយាជវន ែដល្របកប
េដាយេសាមនស1P , ច ចែំណកឯ តទារម្មណាន ិ រ®តទារម្មណ៍
ទំាងឡាយ ឧេបកាe0សហគតានិ ឯវ ែដល្របកបេដាយឧេបកាÁ1េវទនា
ប៉េុណា]ះ េហាន្ត ិ រែមងេកើតេឡើង ឧេបកាe0សហគតកិរfយជវនាវសាេន 

ក្នaងទីបំផតុៃនកិរFយាជវន ែដល្របកបេដាយឧេបកាÁ1  ។ 
         [២៨]    េទាមនស05សហគតជវនាវសាេន ច បន តទារម្មណានិេចវ 

ភវងា¦0និ ច ឧេបកាe0សហគតាេនវ ភវន្ត ិ។ តសា/0 យទិ េសាមនស05បដិសន្ធិកស05 

េទាមនស05សហគតជវនាវសាេន តទារម្មណសម្ភេវា នត្ថិ, តទា យំ កិ[្ចិ 

បរfចិតបពុ្វំ បរfតាI0រម្មណមារព្ភ ឧេបកាe0សហគតសន្តីរណ ំឧប0cជ្ជតិ, តមនន្តរfតាO0 

ភវង្គបាេតាវ េហាតីតិ វទន្តិ អាចរfយា ។  

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 ច បន ក ៏ តទារម្មណានិ េចវ រ®តទារម្មណ៍ទំាងឡាយផង ភវងា¦0និ ច 

រ®ភវង្គទំាងឡាយផង ឧេបកាe0សហគតានិ ឯវ ែដល្របកបេដាយ
ឧេបកាÁ1ប៉ុេណា]ះ ភវន្តិ រែមងេកើត  េទាមនស05សហគតជវនាវសាេន 

ក្នaងទីបំផុតៃនជវនែដល្របកបេដាយេទាមនស1P (យសា/0) េ្រពាះ
េហតណុា តសា/0 េ្រពាះេហតេុនាះ យទិ ្របសិនេបើ តទារម្មណសម្ភេវា 
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រ®ការេកើតេឡើងៃនតទារម្មណ៍ នត្ថិ មនិមានេទ េទាមនស05សហគត-

ជវនាវសាេន ក្នaងទីបផំតុៃនជវន ែដល្របកបេដាយេទាមនស1P 
(សត្តស05) របស់សត្វ េសាមនស05បដសិន្ធិកស05 ែដលបដសិន្ធិេដាយ 
េសាមនស1P  តទា ក្នaង្រគាេនាះ អាចរfយា រ®អាចារ12ទំាងឡាយ  វទន្តិ 

រែមងេពាល  ឥតិ ថាដេូច្នះ ឧេបកាe0សហគតសន្តីរណ ំ រ®សន្តរីណចតិ្ត 
ែដល្របកបេដាយឧេបកាÁ1 អារព្ភ ្របារព្ធេហើយ បរfតាI0រម្មណ ំ នវូ 
កាមារម្មណ៍ យំ កិ[្ចិ យា�1ងណាមយួ បរfចិតបុព្វំ ែដលធា�1បស់ន1Pំ 
មកេហើយក្នaងកាលមុន ឧប0cជ្ជតិ រែមងេកើតេឡើង (អាគន្ត'កភវង្គ- 

កិេច្ចន) េដាយកិច្ចជាអាគន្តaកភវង្គ តមនន្តរfតាO0 បនា�1បអំ់ពីេនាះមក  

ភវង្គបាេតាវ រ®ការធា�1កច់ុះកានភ់វង្គប៉ុេណា]ះ  េហាតិ  រែមងមាន ។        
*(ចសេទា�1 ឧបន1�សេតា¾1, បនសេទា�1 បទាលងា»1េរា) (តមនត្តរFតា�1  = តទនន្តរÅ) 

 

អង្គធម៌របស់តទារម្មណ៍ 

      [២៩] តថា កាមាវចរជវនាវសាេន, កាមាវចរសតាI0នំ កាមាវចរ-

ធេម្មេស្វវ អារម្មណភូេតសុ តទារម្មណំ ឥច្ឆន្តីតិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

(អាចរfយា) រ®អាចារ12ទំាងឡាយ ឥច្ឆន្តិ រែមង្របាថា�1 តទារម្មណ ំ

នវូតទារម្មណ ៍ កាមាវចរជវនាវសាេន (ឯវ) ក្នaងទីបំផុតៃនកាមា- 
វចរជវនប៉េុណា]ះ , តថា ដចូគា�1  ( អាចរfយា រ®អាចារ12ទំាងឡាយ 

ឥច្ឆន្ត ិ រែមង្របាថា�1 តទារម្មណ ំនវូតទារម្មណ ៍ ) (សនាI0េន) ក្នaងសនា§1ន 

កាមាវចរសតាI0នំ (ឯវ)  របស់កាមាវចរសត្វទំាងឡាយប៉េុណា]ះ   
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(តថា ដចូគា�1ែដរ   អាចរfយា រ®អាចារ12ទំាងឡាយ ឥច្ឆន្ត ិ រែមង្របាថា�1 
តទារម្មណំ នវូតទារម្មណ ៍ ) កាមាវចរធេម្មសុ អារម្មណភូេតសុ ឯវ ក្នaង
កាមាវចរធមទំ៌ាងឡាយ ជាអារម្មណប៍៉េុណា]ះ  ឥត ិចបេ់ហាង ។      
*(ឥច្ឆន្តិ = ឥស+អ+អន្តិ ) 

                                       

សង្គហគាថា 

      [៣០]         កាេម ជវនសតាI0ល-       ម្ពណានំ នយិេម សតិ 

    វfភូេតតិហមេន្ត ច        តទារម្មណមីរfត ំ។ 

                           អយេមត្ថ   តទារម្មណនិយេមា ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

នយិេម នាកាល ការកណំត ់ ជវនសតាI0លម្ពណាន ំៃនជវន សត្វ នងិ
អារម្មណទំ៍ាងឡាយ កាេម ក្នaងកាមភមូ ិ សត ិកាលមាន, តទារម្មណ ំ

រ®តទារម្មណ៍  (បណ�េិតន) គឺបណÂិត ឦរfតំ េពាលេហើយ វfភូេត (ច) 

ក្នaងវFភូតារម្មណ៍ផង   អតិហមេន្ត ច ក្នaងអតមិហនា§1រម្មណ៍ផង ។        

ឯត្ថ (វ�ថិសង្គេហ)  ក្នaងវFថសីង្គហៈេនះ   តទារម្មណនិយេមា   រ®ការកណំត ់ 
ៃនតទារម្មណ៍   អយំ  េនះ   (និដ្ឋិេតា)  ចប់េហើយ ។  

 

ការកំណត់ជវន 

     [៣១]  ជវេនសុ   ច   បរfត្តជវនវ�ថិយំ   កាមាវចរជវនានិ   សត្តក្ខត្ត'ំ  ឆក្ខត្ត'េមវ 

វា ជវន្តិ  ។    

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

ច  ក ៏ ជវេនសុ  បណា½1ជវនទំាងឡាយ   កាមាវចរជវនាន ិ   រ®កាមាវចរ- 
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ជវនទាងំឡាយ ជវន្តិ រែមងស្ទaះេទៅ សត្តក្ខត្ត'ំ (វា) អស់វារៈ៧ដងឬ 

ឆក្ខត្ត'េមវ វា ឬថាអស់វារៈ៦ដងប៉ុេណា]ះ  បរfត្តជវនវ�ថិយំ  ក្នaងវFថីែដល
ជាកាមជវន  ។ 

          [៣២]   មន្ទប0cវត្តិយំ  បន មរណកាលាទីសុ ប[្ចវារេមវ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

បន ចែំណកឯ មន្ទប0cវត្តិយំ ក្នaងការ្រប្រពតឹ្តេិទៅៃនហទយវត្ថaែដល
មានកមា�1ងំេខ1pយ (កាមាវចរជវនានិ) រ®កាមាវចរជវនទំាងឡាយ 

(ជវន្ត)ិ រែមងស្ទaះេទៅ  ប[្ចវារU ឯវ អសវ់ារៈ៥ ដងប៉េុណា]ះ (កាេលស)ុ 

ក្នaងកាលទំាងឡាយ  មរណកាលាទីសុ  មានកាលជតិសា�1ប់ជាេដើម ។ 

         [៣៣]    ភគវេតា បន យមកបាដិហារfយកាលាទីសុ លហុកប0cវត្តិយំ ចតាI0រf 

ប[្ច វា បច្ចេវក្ខណចិតាI0និ ភវន្តីតិបិ វទន្តិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

បន ក ៏  (អាចរfយា) រ®អាចារ12ទំាងឡាយ វទន្តិ រែមងេពាល ឥតិបិ 

ថាដូេច្នះខ្លះ បច្ចេវក្ខណចិតាI0និ រ®បច្ចេវក្ខណចិត្តទំាងឡាយ ភគវេតា 

របស្់រពះដម៏ាន្រពះភាគ ភវន្តិ រែមងេកើតេឡើង ចតាI0រf (វា) ៤ខណៈ 
ឬ ប[្ច វា ឬថា៥ខណៈ លហុកប0cវត្តិយំ ក្នaងការ្រប្រពតឹ្តយិា�1ងរហស័ 
(កាេលសុ) ក្នaងកាលទំាងឡាយ យមកបាដិហារfយកាលាទីសុ មានកាល
សែម្តងយមកប1¶ដហិារFយ៍ជាេដើម ។ 

 

អបQRនាជវនៈ 

        [៣៤]    អាទិកម្មិកស05 បន បឋមកប0cនាយំ មហគ្គតជវនានិ អភិst0ជវនានិ 

ច សព្វទាបិ ឯកវារេមវ ជវន្តិ, តេតា បរU ភវង្គបាេតា ។ 
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“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 បន ក ៏  បឋមកប0cនាយ ំក្នaងអប1�នាែដលេកើតេឡើងជាដបំងូ  អាទិ-
កម្មកិស05 របសអ់ាទកិម្មកិបគុ្គល (បគុ្គលែដលមានកម្មគកឺារចេ្រមើន 
សមថភាវនា ែដលខ្ល�នបានេធ្វើេហើយជាដបំងូ) មហគ្គតជវនាន ិ (ច) 

រ®មហគ្គតជវនទំាងឡាយផង  អភិst0ជវនាន ិ ច រ®អភិ«¬1ជវនទំាង 
ឡាយផង ជវន្តិ រែមងស្ទaះេទៅ  ឯកវារU ឯវ  អស់វារៈែតម្តងប៉េុណា]ះ 
សព្វទាបិ សូម1�ីក្នaងកាលទំាងពងួ, តេតា បរU បនា�1បព់េីនាះមក 

ភវង្គបាេតា រ®ការធា�1កច់ុះកាន់ភវង្គ   (េហាតិ)  រែមងមាន ។ 

      [៣៥]   ចតាI0េរា បន មគ្គ'ប0~ទា ឯកចិត្តក្ខណិកា, តេតា បរU េទ្វ តីណ ិ

ផលចិតាI0និ យថារហំ ឧប0cជ្ជន្តិ, តេតា បរU ភវង្គបាេតា ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

បន ចែំណកឯ មគ្គ'ប0~ទា រ®មគ្គចតិ្តទំាងឡាយ ែដលេកើតេឡើង    
ចតាI0េរា ៤ ដងួ  (េហាន្តិ)  រែមងមាន  ឯកចិត្តក្ខណកិា ែត១ខណៈចតិ្ត  
តេតា បរU បនា�1បព់ីេនាះមក ផលចិតាI0និ រ®ផលចិត្តទំាងឡាយ េទ្វ តីណិ 

២ឬ៣ខណៈ ឧប0cជ្ជន្តិ រែមងេកើតេឡើង យថារហំ តាមសមគរួដល ់
បគុ្គល, តេតា បរU បនា�1បព់ីេនាះមក ភវង្គបាេតា រ®ការធា�1កច់ុះកានភ់វង្គ  
(េហាតិ)   រែមងមាន ។ 

       [៣៦]    និេរាធសមាបត្តិកាេល ទ្វិក្ខត្ត'ំ ចតុតាJ0រុប0cជវនំ ជវតិ, តេតា បរU និេរាធំ 

ផុសតិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

និេរាធសមាបត្តិកាេល ក្នaងកាលជិតចលូនិេរាធសមាបត្ត ិ អរុប0cជវនំ 

រ®អរូបជវន ចតុត្ថំ ដួងទី ៤  ជវតិ រែមងស្ទaះេទៅ  ទ្វិក្ខត្ត'ំ អស់វារៈ២ដង 
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តេតា បរU បនា�1ប់ពេីនាះមក ផុសតិ រែមងដល់ និេរាធំ នូវនិេរាធ 
(គឺការរលតន់វូចតិ្ត េចតសិក នងិចិត្តជ្ជរូប) ។ 

        [៣៧]   វុដា�0នកាេល ច អនាគាមិផលំ វា អរហត្តផលំ វា យថារហេមកវារU 

ឧប0cជ្ជិតាO0 និរុេទ្ធ ភវង្គបាេតាវ េហាតិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

ច ក ៏ វុដា�0នកាេល ក្នaងកាលេចញពនីេិរាធសមាបត្តមិកវFញ 

អនាគាមិផលំ =  (អនាគាមិផេល) វា    នាកាលអនាគាមផិលឬ 

អរហត្តផលំ = (អរហត្តផេល) វា ឬថានាកាលអរហត្តផល ឧប0cជ្ជិតាO0 

េកើតេឡើងេហើយ ឯកវារU ែត១ខណៈ យថារហំ តាមសមគួរដល់
បគុ្គល និរុេទ្ធ រលតេ់ទៅេហើយ, ភវង្គបាេតាវ រ®ការធា�1កច់ុះកានភ់វង្គ
ប៉ុេណា]ះ   េហាតិ រែមងមាន ។    *(អនាគាមិផលំ គឺជាវFភត្តិវFបលា�1ស) 
 

       [៣៨]   សព្វតាJ0បិ សមាបត្តិវ�ថិយំ ភវង្គេសាេតា វfយ វ�ថិនិយេមា នត្ថីតិ កតាO0 

ពហូនិបិ លព្ភន្តីតិ ។  

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 វ�ថិនិយេមា រ®ការកណំតន់ូវវFថចីតិ្ត សមាបត្តិវ�ថិយំ ក្នaងសមាបត្តវិFថ ី

សព្វតាJ0បិ សូម1�ីទំាងអស់ នត្ថិ មិនមានេទ ភវង្គេសាេតា វfយ ដចូជា 
្រកែសៃនភវង្គ ឥតិ កតាO0 េ្រពាះេហតុេនះ   (ជវនានិ) រ®ជវនទំាងឡាយ 

លព្ភន្តិ រែមង្រតsវបាន  (គេឺកើតេឡើង) ពហូនិបិ សូម1�ីេ្រចើនខណៈ    
ឥតិ  ចបេ់ហាង  ។ 
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សង្គហគាថា 

      [៣៩]        សត្តក្ខត្ត'ំ បរfតាI0និ            មគា¦0ភិst0 សកឹ មតា 

អវេសសានិ លព្ភន្តិ         ជវនានិ ពហូនិបិ ។ 

    អយេមត្ថ   ជវននិយេមា ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 (ជវនានិ)  រ®ជវនទាងំឡាយ  បរfតាI0និ ែដលជាកាមជវន   (មតានិ) 

្រតsវេគដងឹេហើយ(ថាេកើតេឡើង) សត្តក្ខត្ត'ំ អស់វារៈ៧ខណៈ ។ 

មគា¦0ភិst0 រ®មគ្គនិងអភ«ិ¬1ទំាងឡាយ  មតា ្រតsវេគដឹងេហើយ (ថា
េកើតេឡើង) សកឹ ែត១ខណៈ,  ជវនានិ រ®ឈានសមាបត្ត ិនងិផល
សមាបត្តជិវនទំាងឡាយ អវេសសានិ ែដលេនៅសល់ លព្ភន្តិ រែមង 
្រតsវបាន  (គេឺកើតេឡើង)   ពហូនិបិ សូម1�ីេ្រចើនខណៈ ។ 

ឯត្ថ (វ�ថិសង្គេហ) ក្នaងវFថសីង្គហៈេនះ ជវននិយេមា រ®ការកណំត់នវូ
ជវនចិត្ត   អយំ  េនះ   (និដ្ឋិេតា)  ចប់េហើយ ។  

 

្របេភទៃនបុគ្គល 

        [៤០]    ទុេហតុកានមេហតុកាន[្ច បេនត្ថ កិរfយជវនានិ េចវ អប0cនាជវនានិ    

ច  ន  លព្ភន្តិ  ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

បន ក ៏ ឯត្ថ  (បុគ្គលេភេទសុ)   ក្នaង្របេភទ ៃនបគុ្គលទំាងឡាយេនះ 
កិរfយជវនានិ េចវ រ®កាមករិFយាជវនទាងំឡាយ ៩ដងួផង  អប0cនាជវនាន ិ

ច រ®អប1�នាជវនទំាងឡាយ២៦ ដងួផង  ន លព្ភន្ត ិ រែមងមនិ្រតsវបាន  
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(គមឺនិេកើតេឡើង) ទុេហតុកានំ (ច) ដល់ទុេហតកុបគុ្គលទំាងឡាយ
ផង    អេហតុកានំ ច  ដល់អេហតកុបុគ្គលទំាងឡាយផង ។  
        [៤១]    តថា ញាណសម0cយុត្តវfបាកានិ ច សុគតិយំ ។  

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 (យថាវុត្តចិតាI0និ ច) រ®ចតិ្តទំាងឡាយ ៣៥ដួង ដូចែដលបានេពាល
េហើយផង ញាណសម0cយុត្តវfបាកាន ិ ច រ®វFបាកចិត្តទំាងឡាយែដល
្របកបេដាយប«¬1៤ដួងផង តថា ដូចគា�1 តថា គឺថា (ន លព្ភន្តិ) 

រែមងមិន្រតsវបាន (គមឺនិេកើតេឡើង) សុគតិយំ ក្នaងសគុតអិេហតកុ
បគុ្គល ។                  *(ចសេទា�1 សមុច្ចយេតា¾1) 

      [៤២]    ទុគ្គតិយំ បន ញាណវfប0cយុតាI0និ ច មហាវfបាកានិ  ន លព្ភន្តិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 បន ចំែណកឯ (យថាវុត្តចិតាI0និ ច) រ®ចតិ្តទំាងឡាយ៣៩ដងួដចូែដល
បានេពាលេហើយផង មហាវfបាកានិ រ®មហាវFបាកចិត្តទំាងឡាយ 

ញាណវfប0cយុតាI0និ ច ែដល្របាសចាកប«¬1៤ដួងផង ន លព្ភន្តិ  

រែមងមនិ្រតsវបាន  (គមឺនិេកើតេឡើង) ទុគ្គតិយំ  ក្នaងទុគ្គតអិេហតកុ
បគុ្គល ។               *(ចសេទា�1 សម1�ិណÂនេតា¾1) 
 
     [៤៣]    តិេហតុេកសុ ច ខីណាសវានំ កុសលាកុសលជវនានិ ន លព្ភន្តិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

ច ក ៏( បុគ្គេលសុ )   បណា½1បគុ្គលទំាងឡាយ    តិេហតុេកសុ   ែដលជា 
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តេិហតកុបគុ្គល  កុសលាកុសលជវនានិ  រ®កសុលជវន នងិអកសុល
ជវនទំាងឡាយ  ន លព្ភន្តិ  រែមងមិន្រតsវបាន (គមឺិនេកើតេឡើង) 

ខីណាសវានំ ដល្់រពះខីណា្រសពទំាងឡាយ ។ 

       [៤៤]    តថា េសក្ខបុថុជ្ជនានំ កិរfយជវនានិ  ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 កិរfយជវនានិ រ®ករិFយាជវនទាងំឡាយ ១៨ដងួ  តថា ដចូគា�1  តថា គថឺា   
( ន លព្ភន្តិ ) រែមងមិន្រតsវបាន (គមឺនិេកើតេឡើង) េសក្ខបុថុជ្ជនានំ 

ដល់្រពះេសក្ខបគុ្គល នងិបុថុជ្ជនទាងំឡាយ ។ 

       [៤៥]    ទិដ្ឋិគតសម0cយុត្តវfចិកិចាn0ជវនានិ ច េសកាe0នំ ។  

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 (កិរfយជវនានិ ច) រ®ករិFយាជវនទាងំឡាយ ១៨ដងួផង ទិដ្ឋិគតសម0c-

យុត្តវfចិកិចាn0ជវនានិ ច រ®ជវនទំាងឡាយ ែដល្របកបេដាយទិដ្ឋ ិ នងិ 
វFចិកចិាÀ1ផង    (ន លព្ភន្តិ)  រែមងមនិ្រតsវបាន  (គមឺនិេកើតេឡើង)
េសកាe0នំ  ដល្់រពះេសក្ខបគុ្គលទំាងឡាយ  ។                   
       [៤៦]    អនាគាមិបុគ្គលានំ បន បដិឃជវនានិ ច ន លព្ភន្តិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

បន ចែំណកឯ  (កិរfយជវនាន ិច) រ®ករិFយាជវនទាងំឡាយ ១៨ ដងួផង  
(ទិដ្ឋគិតសម0cយុត្តវfចិកិចាn0ជវនានិ ច) រ®ជវនទំាងឡាយ ែដល្របកបេដាយ 
ទិដ្ឋ ិ និងវFចកិចិាÀ1ផង   បដិឃជវនានិ ច   រ®េទាសជវនទំាងឡាយផង  

(ន លព្ភន្តិ) រែមងមនិ្រតsវបាន (គមឺនិេកើតេឡើង) អនាគាមិបគុ្គលានំ 

ដល់្រពះអនាគាមបីគុ្គលទំាងឡាយ ។ 
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      [៤៧]    េលាកុត្តរជវនានិ ច យថារហំ អរfយានេមវ សមុប0cជ្ជន្តីតិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

ច  ក ៏  េលាកុត្តរជវនានិ     រ®េលាកតុ្តរជវនចិត្តទំាងឡាយ     សមុប0cជ្ជន្តិ  

រែមងេកើតេឡើង     អរfយានំ ឯវ      ដល្់រពះអរFយបគុ្គលទំាងឡាយ  
ប៉ុេណា]ះ  យថារហំ តាមសមគួរដល់បគុ្គល  ឥតិ ចបេ់ហាង ។ 

 

្រពះគាថា 

       [៤៨]         អេសកាe0នំ ចតុចតាI0-           លីស េសកាe0នមុទ្ទិេស 

                      ឆប0cst0សាវេសសានំ         ចតុបst0ស សម្ភវា ។ 

អយេមត្ថ បុគ្គលេភេទា ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

(បណ�េិតា) រ®បណÂិត (ឧទ្ទិេស) គប1�ីសែម្តង (វ�ថិចិតាI0និ) នវូវFថីចតិ្ត 
ទំាងឡាយ ចតុចតាI0លីស ៤៤ ដងួ  (សម្ភវា) តាមសមគរួដល់ការេកើត 
េឡើង អេសកាe0នំ ដល់្រពះអេសក្ខបុគ្គលទំាងឡាយ, (បណ�េិតា) 

រ®បណÂតិ ឧទ្ទិេស គប1�ីសែម្តង (វ�ថិចិតាI0និ) នូវវFថចីតិ្តទំាងឡាយ      

ឆប0cst0ស ៥៦ ដងួ (សម្ភវា) តាមសមគួរដល់ការេកើតេឡើង េសកាe0នំ 

ដល់្រពះេសក្ខបគុ្គលទំាងឡាយ, (បណ�ិេតា) រ®បណÂតិ (ឧទ្ទិេស) 

គប1�ីសែម្តង  (វ�ថិចិតាI0និ) នវូវFថចីតិ្តទំាងឡាយ     ចតុបst0ស  ៥៤ ដងួ 

សម្ភវា តាមសមគរួដល់ការេកើតេឡើង (បុថុជ្ជនានំ) ដល់បថុជុ្ជន 
ទំាងឡាយ  អវេសសានំ  ែដលេនៅសល ់ ។ ឯត្ថ (វ�ថិសង្គេហ) ក្នaង 
វFថសីង្គហៈេនះ  បគុ្គលេភេទា រ®្របេភទៃនចតិ្ត ែដល្រប្រពតឹ្តេទៅតាម
អំណាចៃនបគុ្គល  អយំ េនះ  (នដិ្ឋិេតា)  ចបេ់ហើយ ។ 
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ភូមិវ1ភាេគា 

      [៤៩]   កាមាវចរភូមិយំ បេនតានិ សពាO0និបិ វ�ថិចិតាI0និ យថារហមុបលព្ភន្តិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 បន ក ៏  ឯតាន ិវ�ថិចិតាI0និ រ®វFថីចិត្តទំាងឡាយេនះ សពាO0និបិ សូម1�ីទំាង 
អស់  ឧបលព្ភន្តិ រែមង្រតsវបាន(គេឺកើតេឡើង) យថារហំ តាមសមគួរ 
កាមាវចរភូមិយំ ក្នaងកាមាវចរភមូ ិ។    *(បនសេទា�1 វាក1�រម្ភេជាតេកា) 

      [៥០]   រូបាវចរភូមិយំ បដិឃជវនតទារម្មណវជ្ជិតានិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 (ចតុសដ្ឋិចិតាI0និ) រ®ចិត្តទំាងឡាយ ៦៤ ដងួ បដិឃជវនតទារម្មណវជ្ជិតាន ិ

ែដលេវៀរេទាសជវន២ដងួ នងិតទារម្មណចតិ្ត ៨ ដងួេចញ ឧប-

លព្ភន្តិ  រែមង្រតsវបាន(គេឺកើតេឡើង) រូបាវចរភូមិយំ  ក្នaងរូបាវចរភមូ ិ។ 

     [៥១]  អរូបាវចរភូមិយំ បឋមមគ្គរូបាវចរហសនេហដ្ឋិមារុប0cវជ្ជិតានិ ច លព្ភន្តិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 (េទ្វចតាI0លីសចិតាI0និ ) ច រ®ចតិ្តទាងំឡាយ ៤២ ដងួប៉េុណា]ះ បឋមមគ្គ-

រូបាវចរហសនេហដ្ឋិមារុប0cវជ្ជិតានិ ែដលេវៀរនវូេសាតាបត្តមិគ្គ ១ ដងួ 
រូបាវចរ ១៥ ដងួ ហសតិបុ1¶ទ ១ ដងួ នងិអរូបជានេ់្រកាមេចញ  
លព្ភន្ត ិ រែមង្រតsវបាន  (គេឺកើតេឡើង) អរបូាវចរភូមិយំ  ក្នaងអរូបាវចរ
ភមូ ិ ។                         *(ចសេទា�1 អវធារណេតា¾1) 
 
       [៥២]    សព្វតាJ0បិ ច តំតំ បសាទរហិតាន ំតំតំ ទាO0រfកវ�ថិចិតាI0និ ន លព្ភេន្តវ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

ច េពាលេដាយវFេសស  ទាO0រfកវ�ថិចិតាI0និ  រ®ចតិ្តទំាងឡាយែដល្របកប 
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បានតាមទា�1រ តំតំ េនាះៗ ន លព្ភន្តិ ឯវ រែមងមនិ្រតsវបានពិត
(គមឺនិេកើតេឡើង) (បុគ្គលានំ) ដល់បុគ្គលទំាងឡាយ បសាទរហិតានំ 

ែដល្របាសចាកនូវបសាទរូប តំតំ េនាះៗ (កាមរូបអរូបភេវ) ក្នaងកាម 
ភព  រូបភព នងិ អរូបភព សព្វតាJ0បិ សូម1�ីទំាងអស់  ។ 

*(ចសេទា�1 វFេ សសត្ថេជាតេកា) 

       [៥៣]    អស[�សតាI0នំ បន សព្វថាបិ ចិត្តប0cវត្តិ នេត្ថវាតិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 បន ចែំណកឯ ចិត្តប0cវត្តិ រ®ការេកើតេឡើងៃនចិត្ត  នត្ថិ ឯវ រែមងមិន 
មានទាល់ែតេសាះ អស[�សតាI0នំ ដល់អស¨©ីសត្វទំាងឡាយ  

សព្វថាបិ សូម1�ីេដាយ្របការទំាងពងួ  ឥតិ ចបេ់ហាង ។ 

                                       

សង្គហគាថា 

        [៥៤]          អសីតិ វ�ថិចិតាI0និ      កាេម រូេប យថារហំ 

                        ចតុសដ្ឋិ តថារូេប    េទ្វចតាI0លីស លព្ភេរ ។ 

                                     អយេមត្ថ ភូមិវfភាេគា ។ 
 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 វ�ថិចិតាI0និ  រ®វFថចីតិ្តទំាងឡាយ  អសតិី ៨០ដងួ  (លព្ភេរ) រែមង្រតsវបាន  
(គេឺកើតេឡើង)  (យថារហំ)  តាមសមគួរ     កាេម    ក្នaងកាមភូម ិ      
( វ�ថិចិតាI0និ ) រ®វFថចីិត្តទំាងឡាយ  ចតុសដ្ឋិ  ៦៤ ដងួ  (លព្ភេរ)  រែមង
្រតsវបាន  (គេឺកើតេឡើង) យថារហំ តាមសមគរួ  រូេប ក្នaងរបូភមូ ិ , តថា 

េ្រកៅពីេនាះ  (វ�ថិចិតាI0និ) រ®វFថីចិត្តទំាងឡាយ  េទ្វ ចតាI0លីស ៤២ ដងួ 
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លព្ភេរ  រែមង្រតsវបាន (គេឺកើតេឡើង) (យថារហំ)  តាមសមគរួ  អរូេប 

ក្នaងអរូបភូម ិ ។ ឯត្ថ (វ�ថិសង្គេហ)  ក្នaងវFថសីង្គហៈេនះ  ភូមិវfភាេគា 

រ®ការែបងែចក េដាយអំណាចៃនភមូ ិ  អយំ េនះ  (និដ្ឋិេតា) ចប ់
េហើយ ។      *(លព្ភេរ  = ឧបលព្ភន្តិ)  

       និគមនំ 

       [៥៥]   ឥេច្ចវU ឆទាO0រfកចិត្តប0cវត្តិ យថាសម្ភវU ភវង្គន្តរfតា យាវតាយុកមេពាO0ច្ឆិនា�0 

បវត្តតិ ។  

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

ឆទាO0រfកចិត្តប0cវត្តិ រ®ការ្រប្រពឹត្តេិទៅៃនចិត្តែដលេកើតតាមទា�1រ ៦  ឥេច្ចវU 

តាមន័យដចូែដលបានេពាលរួចេហើយ ភវង្គន្តរfតា ជាចតិ្តែដល 
្រតsវភវង្គេកើតជាចេនា�1ះៗ បវត្តតិ រែមង្រប្រពតឹ្តេទៅ អេពាO0ច្ឆិនា�0 មិន 
ដាច់រយៈ យាវតាយុកំ ដរាបដល់អស់អាយុ យថាសម្ភវU តាមសមគួរ 
ដលក់ារេកើតេឡើង(តាមទា�1រនិងភព) ។   

*(ភវង្គន្តរFតា =ភវេង្គន អន្តរFតា) 

 

ឥតិ អភិធម្មត្ថសង្គេហ 

វ�ថិសង្គហវfភាេគា នាម ចតុេតាJ0 បរfេច្ឆេទា ។ 

 “ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

បរfេច្ឆេទា រ®បរFេច្ឆទ ចតុេតាJ0 ទី៤ វ�ថិសង្គហវfភាេគា នាម េឈាj1ះថា វFថ ី
សង្គហវFភាគ   អភិធម្មត្ថសង្គេហ   ក្នaងគម្ពីរេឈាj1ះអភធិម្មត្ថសង្គហៈ 
ឥតិ ចបេ់ដាយបរFបណូ៌េហាង ។   
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៥.ប�្ចេមា បរ1េច្ឆេទា 
       វ_ថិមុត្តសង្គហវ1ភាេគា 

 
      [១]         វ�ថិចិត្តវេសេនវU                 បវត្តិយមុទីរfេតា 

បវត្តិសង្គេហា នាម            សន្ធិយំ ទាន ិវុច្ចតិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

(សង្គេហា) រ®សង្គហៈ បវត្តិសង្គេហា នាម េឈាj1ះបវត្តសិង្គហៈ (មយា) 

គខឺ្ញa ំ   ឧទីរfេតា សែម្តងេហើយ បវត្តិយំ ក្នaងបវត្តកិាល  វ�ថិចិត្តវេសន 

េដាយអំណាចៃនវFថចីតិ្ត ឯវU តាមនយ័ដូចែដលបានេពាលេហើយ 

ទាន ិក្នaងកាលឥឡ�វេនះ (បវត្តិសង្គេហា នាម) េឈាj1ះថារ®បវត្តសិង្គហៈ  
(មយា) គឺខ្ញa ំ  វុច្ចតិ  នឹងេពាល សន្ធិយំ  ក្នaងបដសិន្ធកិាល នងិ 
ចតុកិាល ។    *(ឧទីរFេតា = កថិេតា) (ឧទីរFេតា= ឧ+ឦរ+ឥ.អាគម+ត ) 

        

     [២]   ចតេស0� ភូមិេយា,  ចតុព្វិធា  បដិសន្ធិ, ចតាI0រf  កមា/0និ, ចតុធា        

មរណ<ប0cត្តិ  េចតិ  វ�ថិមុត្តសង្គេហ  ចតាI0រf  ចតុកា�0និ  េវទិតពាO0និ  ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

ចតុកា�0និ រ®ចតកុ្កៈទំាងឡាយ ចតាI0រf ៤ វ�ថិសង្គេហ ក្នaងវFថសីង្គហ ៈ 
(បណ�េិតន) គឺបណÂិត េវទិតពាO0និ គប1�ី្រជាប ឥតិ គ ឺ ភូមិេយា 

រ®ភមូិទំាងឡាយ ចតេស0� (ច) ៤ភមូផិង,  បដិសន្ធិ រ®បដិសន្ធ ិ ចតុព្វិធា 

(ច) ៤យា�1ងផង, កមា/0និ រ®កម្មទំាងឡាយ ចតាI0រf (ច) ៤យា�1ងផង 

មរណ<ប0cត្តិ   រ®ការេកើតេឡើងៃនេសចក្តសីា�1ប ់   ចតុធា ច ៤ យា�1ងផង ។ 
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ភូមិមាន ៤ 

         [៣] តត្ថ អបាយភូមិ កាមសុគតិភូមិ រូបាវចរភូមិ អរូបាវចរភូមិ េចតិ 

ចតេស0� ភូមិេយា នាម ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

តត្ថ (ចតូសុ ចតុេក្កសុ ) បណា½1ចតកុ្កៈទំាងឡាយ ៤ េនាះ  ភូមិេយា នាម  

េឈាj1ះថារ®ភមូទំិាងឡាយ  (េហាន្ត)ិ  រែមងមាន ចតេស0�  ៤ ភមូ ិ ឥតិ 
គ ឺ អបាយភូមិ (ច) រ®ភមូែិដល្របាសចាកនវូកសុលកម្ម ១ កាមសុគតិភូមិ 
(ច) រ®សុគតិភូមែិដល្រប្រពតឹ្តេទៅមួយអេន្លើ េដាយកាមតណាÛ1១  

រូបាវចរភូមិ (ច) រ®ភូមែិដល្រប្រពឹត្តេទៅមយួអេន្លើ េដាយរូបតណាÛ1១ 
អរូបាវចរភូមិ ច រ®ភូមែិដល្រប្រពឹត្តេទៅមយួអេន្លើេដាយអរូបតណាÛ1១ ។ 

 

អបាយភូមិ ៤ 

        [៤]  តាសុ និរេយា តិរចាn0នេយានិ េបត្តិវfសេយា អសុរកាេយា េចតិ 

អបាយភូមិ ចតុព្វិធា េហាតិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 តាស ុ (ចតូសុ ភូមីសុ) បណា½1ភូមិទំាងឡាយ៤េនាះ អបាយភូមិ រ®អបាយ 
ភូម ិចតុព្វិធា េហាន្ត ិមាន ៤ យា�1ង ឥតិ គឺ  និរេយា (ច) រ®សត្វែដល
មនិមានេសចក្តសីុខនងិេសាមនស1P១ តិរចាn0នេយានិ (ច) រ®កេំណើត 
សត្វតរិចាÀ1ន១ េបត្តិវfសេយា (ច) រ®កែន្លងេនៅរបស់េ្របតទំាងឡាយ១ 

អសុរកាេយា ច រ®ពកួៃនអសុរៈទំាងឡាយ ១ ។ 
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កាមសុគតិភូមិ ៧ 

        [៥] មនុស0� ចាតុមហាជិកា តាវតឹសា យាមា តុសិតា និមា/0នរតិ 

បរនិម្មិតវសវត្តី េចតិ កាមសគុតិភូមិ សត្តវfធា េហាតិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

កាមសគុតិភូមិ រ®កាមសុគតភិមូ ិ សត្តវfធា េហាតិ មាន៧ភមូ ិ  ឥតិ គ ឺ 
មនុស0� (ច) រ®ឋានមនសុ1P ១ ចាតមុហារាជិកា (ច) រ®ឋានចាត-ុ
មហារាជិកា១ តាវតឹសា (ច) រ®ឋានតាវត្តងិ1P ១ យាមា (ច) 

រ®ឋានយាមា១ តុសិតា (ច) រ®ឋានតសុិត ១ និមា/0នរតិ (ច) 

រ®ឋាននមិាj1នរត១ី  បរនិម្មិតវសវត្តី ច  រ®ឋានបរនមិ្មិតវសវត្ត១ី ។ 

       [៦]    សា បនាយេមកាទសវfធាបិ  កាមាវចរភូមិេច្ចវ  សង្ខំ  គច្ឆតិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

បន ក ៏សា អយំ  (ភូមិ)  រ®ភូមេិនាះ  ឯកាទសវfធាបិ សូម1�ីទំាង ១១ ភូម ិ

គច្ឆតិ រែមងដល ់ សង្ខំ នូវការរាប ់ កាមាវចរភូមិ ឥតិ ឯវ ថាជា 
កាមាវចរភូមបិ៉េុណា]1ះ  ។  *(អយំសេទា�1 បទាលងា»1រមេតា§1វ) ក្នaងេយាជនា ។ 

 

រូបភូមិ ១៦ 

       [៧]  ្រពហ្មបារfសជា¢0 ្រពហ្មបុេរាហិតា មហា្រពហា/0 េចតិ បឋមជ0�នភូមិ ។ 
          

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

បឋមជ0�នភូមិ រ®បឋមជ1Éនភូម ិ  (តិវfធា េហាតិ ) រែមងមាន៣ភូម ិ ឥតិ 

ដេូច្នះ  ្រពហ្មបារfសជា¢0 ច គ្ឺរពហ្មបារFសជាÜ1១ ្រពហ្មបុេរាហិតា ច គ្ឺរពហ្ម 
បេុរាហតិ១  មហា្រពហា/0 ច គមឺហា្រពហ្ម១ ។ 

        [៨]    បរfតាI0ភា  អប0cមាណាភា  អាភស05រា  េចតិ  ទុតិយជ0�នភូមិ ។ 
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 “ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 ទុតិយជ0�នភូមិ រ®ទុតយិជ1Éនភមូ ិ (តិវfធា េហាតិ) រែមងមាន៣ភូម ិ ឥតិ 
ដូេច្នះ  បរfតាI0ភា (ច) គបឺរFតា§1ភា្រពហ្ម ១  អប0cមាណាភា (ច) គ ឺ    
អប1�មាណាភា្រពហ្ម ១  អាភស05រា (ច ) គអឺាភស1Pរា្រពហ្ម ១  ។ 

          [៩]     បរfត្តសុភា  អប0cមាណសុភា  សុភកិណា¬0  េចតិ  តតិយជ0�នភូមិ ។ 
           

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 តតិយជ0�នភូមិ រ®តតិយជ1Éនភូម ិ (តិវfធា េហាតិ) រែមងមាន៣ភូម ិ    
ឥតិ ដេូច្នះ បរfត្តសុភា (ច) គបឺរFត្តសុភា្រពហ្ម១  អប0cមាណសុភា (ច) 

គអឺប1�មាណសុភា្រពហ្ម១  សុភកិណា¬0 ច គសឺុភកណិាÛ1្រពហ្ម១ ។ 

         [១០]   េវហប្ផលា  អស[�សតាI0  សុទា�0វាសា  េចតិ  ចតុត្ថជ0�នភូមីតិ 

រូបាវចរភូមិ េសាឡសវfធា េហាតិ ។ 

          

 “ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

ចតុត្ថជ0�នភូមិ រ®ចតតុ្ថជ1Éនភូម ិ (សត្តវfធា េហាតិ) រែមងមាន៧ភូម ិ     
ឥតិ ដូេច្នះ   េវហប្ផលា (ច) គេឺវហប្ផលា្រពហ្មផង អស[�សតាI0 (ច) 

គអឺស¨©ីសតា§1្រពហ្មផង  សុទា�0វាសា ច គសឺុទ̄ា1វាស្រពហ្មទំាងឡាយ
ផង     ឥតិ េ្រពាះេហតេុនាះ  រូបាវចរភូមិ  រ®រូបាវចរភមូ ិ  េសាឡសវfធា 

េហាតិ  រែមងមាន ១៦ ភូម ិ។ 
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សុទា�Qវាសភូមិ ៥ 

     [១១]   អវfហា អតប0~ សុទស0� សុទស05ី អកនិដា�0 េចតិ សុទា�0វាសភូមិ 

ប[្ចវfធា េហាតិ ។ 
           

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

សុទា�0វាសភូមិ រ®ភមូែិដលជាទីេនៅៃនបគុ្គលែដលបរFសុទ្ធ  ប[្ចវfធា េហាតិ 

មាន៥ភូម ិ  ឥតិ គឺ  អវfហា (ច) រ®អវFហាភូមិ១ អតប0~ (ច) រ®អតប1¶ 
ភូមិ១ សុទស0� (ច) រ®សុទស1pភមូិ១ សុទស05ី (ច) រ®សុទស1Pីភូម១ិ  
អកនិដា�0 ច  រ®អកនិដ́ា1ភមូ ិ១ ។  

អរូបភូមិ ៤ 

     [១២] អាកាសានs�0យតនភូមិ វfst0ណs�0យតនភូមិ អាកិ[្ចst0យតនភូមិ 

េនវសst0នាសst0យតនភូមិ េចតិ អរូបភូមិ ចតុព្វិធា េហាតិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

អរូបភូមិ រ®អរូបភូម ិ ចតុព្វិធា េហាតិ មាន៤ភមូ ិ ឥតិ គ ឺអាកាសានs�0-

យតនភូមិ (ច) រ®អាកាសាន«�1យតនភូម១ិ  វfst0ណs�0យតនភូមិ (ច) 

រ®វF«¬1ណ«�1យតនភូម១ិ អាកិ[្ចst0យតនភូមិ (ច) រ®អាកិ̈ ្ច«¬1-
យតនភូម១ិ េនវសst0នាសst0យតនភូមិ ច រ®េនវស«¬1នាស«¬1-
យតនភមូ ិ១ ។ 
 

សង្គហគាថា 

      [១៣]        បុថុជ្ជនា  ន  លព្ភន្តិ        សុទា�0វាេសសុ   សព្វថា 

                     េសាតាបនា�0 ច  សកទា-   គាមិេនា ចាបិ  បុគ្គលា ។ 
 



                                                            - 137 -     

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

បុគ្គលា រ®បគុ្គលទំាងឡាយ បុថុជ្ជនា (ច) ែដលជាបុថជុ្ជនទំាងឡាយ 
ផង  េសាតាបនា�0  ច  ែដលជា្រពះេសាតាបន្នទំាងឡាយផង សកទា-

គាមិេនា ចាប ិ សូម1�ី្រពះសកទាគាមទំីាងឡាយផង ន លព្ភន្តិ រែមង 
មនិ្រតsវបាន (គមឺនិេកើតេឡើង) សព្វថា េដាយបការៈទំាងពងួ 

សុទា�0វាេសសុ   ក្នaងសុទ̄ា1វាសភូមទំិាងឡាយ ។ 
*(បិសេទា�1 សម1�ិណÂនេតា¾1) 

 

សង្គហគាថា 

         [១៤]       អរfយា  េនាបលព្ភន្តិ            អសst0បាយភូមិសុ 

       េសសដា�0េនសុ លព្ភន្តិ           អរfយានរfយាប ិច ។ 

      ឥទេមត្ថ   ភូមិចតុក្កំ ។ 
 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

អរfយា រ®្រពះអរFយទំាងឡាយ ន ឧបលព្ភន្តិ  រែមងមនិ្រតsវបាន  
(គមឺិនេកើតេឡើង) អសst0បាយភូមិសុ ក្នaងអស¨©ីសត្វ និងអបាយ
ភូមិទំាងឡាយ អរfយា (ច) រ®្រពះអរFយទំាងឡាយផង អនរfយាប ិ ច 

ទំាងមនិែមនជា្រពះអរFយទំាងឡាយផង លព្ភន្តិ រែមង្រតsវបាន  
(គេឺកើតេឡើង) េសសដា�0េនសុ ក្នaងឋានទំាងឡាយដ៏េសស ។  ឯត្ថ 

(វ�ថិមុត្តសង្គេហ)  ក្នaងវFថមីតុ្តសង្គហៈេនះ  ភូមិចតុក្កំ  រ®ពកួ៤ៃនភមូ ិ ឥទំ 

េនះ   (សមត្តំ)  ចបេ់ហើយ ៕ 
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បដិសន្ធិចតុក្កំ 

         [១៥]  អបាយបដិសន្ធិ  កាមសុគតិបដិសន្ធិ  រូបាវចរបដិសន្ធិ  អរូបាវចរ-

បដិសន្ធិ  េចតិ  ចតុព្វិធា បដិសន្ធិ នាម ។ 

        

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 បដិសន្ធិ នាម េឈាj1ះថារ®បដសិន្ធ ិ (េហាតិ) រែមងមាន ចតុព្វិធា ៤យា�1ង 

ឥតិ គ ឺ អបាយបដិសន្ធ ិ(ច)  រ®ការេកើតក្នaងអបាយភូមិ១ កាមសុគតិបដិសន្ធ ិ
(ច) រ®ការេកើតក្នaងកាមសុគតិភមូិ១ រូបាវចរបដិសន្ធិ (ច) រ®ការេកើត 

ក្នaងរូបាវចរភមូ១ិ   អរូបាវចរបដិសន្ធិ ច  រ®ការេកើតក្នaងអរូបាវចរភមូ១ិ.  
         [១៦] តត្ថ  អកុសលវfបាេកាេបកាe0សហគតសន្តីរណ ំ  អបាយភូមិយំ  

ឱក្កន្តិក្ខេណ  បដិសន្ធិ  ហុតាO0 តេតា បរU ភវង្គំ បរfេយាសាេន  ចវនំ ហុតាO0 េវាច្ឆជិ្ជតិ 

អយេមកាបាយបដិសន្ធិ នាម ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

តត្ថ (ចតូសុ បដិសន្ធីសុ) បណា½1បដសិន្ធទំិាងឡាយ៤េនាះ អកុសលវfបា-

េកាេបកាe0សហគតសន្តរីណ ំ    រ®សន្តរីណចតិ្ត ែដល្របកបេដាយឧេបកាÁ1 
ែដលជាអកុសលវFបាក បដិសន្ធិ ហុតាO0 ជាបដសិន្ធ ិ ឱក្កន្តិក្ខេណ  

ក្នaងខណៈៃនបដសិន្ធ ិ អបាយភូមិយំ ក្នaងអបាយភូម,ិ តេតា បរU 

បនា�1បព់ីេនាះមក ភវង្គំ (ហុតាO0) ជាភវង្គ  បរfេយាសាេន ក្នaងទីបផំតុ ចវនំ 

ហុតាO0 ជាចុត ិ េវាច្ឆជិ្ជតិ រែមងរលត់េទៅ,  (បដិសន្ធិ) រ®បដសិន្ធ ិអយំ េនះ 

ឯកាបាយបដិសន្ធិ នាម (េហាតិ) មានេឈាj1ះថា បដិសន្ធកិ្នaងអបាយភូម ិ
១ ។    * (េវាច្ឆិជ្ជតិ = វF+អវ+ឆិទិ+យ +តិ ) 
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        [១៧]  កុសលវfបាេកាេបកាe0សហគតសន្តីរណំ  បន  កាមសុគតិយំ  

មនុស0�នេ[្ចវ ជច្ចនា�0ទីនំ  ភុម្មស05ិតាន[្ច  វfនិបាតិកាសុរានំ បដិសន្ធិភវង្គចុតិវេសន 

បវត្តតិ ។ 

        “ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 បន ចែំណកឯ កុសលវfបាេកាេបកាe0សហគតសន្តរីណ ំរ®សន្តរីណចតិ្តែដល 
្របកបេដាយឧេបកាÁ1 ែដលជាកុសលវFបាក បវត្តតិ រែមង្រប្រពតឹ្តេទៅ 

បដិសន្ធភិវង្គចុតិវេសន េដាយអំណាចៃនបដសិន្ធកិចិ្ច ភវង្គកចិ្ច នងិចតុ ិ
កចិ្ច  មនុស0�នំ ដល់មនសុ1Pទំាងឡាយ  ជច្ចនា�0ទីនំ  (ច) ែដលខា�1ក ់
ពកីំេណើតជាេដើមផង (េទវានំ) ដល់េទវតាទំាងឡាយ វfនិបាតិកាសុរានំ 

ែដលជាពកួវFនបិាតអសុរៈ ភុម្មស05ិតានំ ច ែដលអា្រស័យេនៅេលើ 
ែផនដផីង  កាមសុគតិយំ  ក្នaងកាមសគុតភិមូ ិ។ 

      [១៨]  មហាវfបាកានិ បន អដ្ឋ សព្វតាJ0បិ កាមសុគតិយំ បដិសន្ធិភវង្គចុតិវេសន 

បវត្តន្តិ ។ 

          “ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

បន ក ៏មហាវfកានិ រ®មហាវFបាកទំាងឡាយ អដ្ឋ ៨ ដួង បវត្តន្តិ រែមង 
្រប្រពតឹ្តេទៅ  បដិសន្ធិភវង្គចុតិវេសន េដាយអំណាចៃនបដិសន្ធកិិច្ច 
ភវង្គកិច្ច នងិចុតិកចិ្ច កាមសុគតិយំ ក្នaងកាមសគុតិភមូ ិ សព្វតាJ0បិ 

សូម1�ីទំាងអស់ ។ 

      [១៩]   ឥមា នវ កាមសុគតិបដិសន្ធិេយា នាម ។ 

          “ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

បដិសន្ធិេយា រ®បដិសន្ធិទំាងឡាយ នវ ៩ ឥមា េនះ កាមសុគតិបដិសន្ធិេយា 

នាម (េហាន្តិ) មានេឈាj1ះថា បដសិន្ធិក្នaងកាមសគុតភិមូ ិ ។  
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     [២០]  សា បនាយំ ទសវfធាបិ កាមាវចរបដិសន្ធិេច្ចវ សង្ខំ គច្ឆតិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

បន ក ៏ សា អយំ (បដិសន្ធិ)  រ®បដសិន្ធេិនាះ ទសវfធាបិ សូម1�ីទំាង
១០យា�1ង គច្ឆតិ រែមងដល់ សង្ខំ នវូការរាប ់ កាមាវចរបដិសន្ធិ ឥតិ ឯវ 

ថាជាកាមាវចរបដិសន្ធបិ៉េុណា]ះ ។   *(អយំសេទា�1 បទាលងា»1រមេតា§1) 
     [២១] េតសុ ចតុន្នំ អបាយានំ មនុស0�នំ វfនិបាតិកាសុរាន[្ច                    

អាយុប0cមាណគណនាយ និយេមា នត្ថិ ។  

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 េតសុ    (ឯកាទសសុ កាមាវចរភមីូសុ )  ក្នaងកាមាវចរភមូទំិាងឡាយ ១១ 
 េនាះ  និយេមា រ®ការកំណត ់  អាយុប0cមាណគណនាយ េដាយការរាប ់
នវូ្របមាណៃនអាយុ ចតុន្នំ អបាយានំ ច ៃនសត្វទំាងឡាយ ក្នaង
អបាយភមូ ិ ៤ ផង  មនុស0�នំ ច  ៃនមនសុ1Pទំាងឡាយផង  វfនិបាតិកា

សុរានំ ច ៃនពកួវFនិបាត អសុរៈទំាងឡាយផង  នត្ថិ មិនមានេទ ។ 

   [២២] ចាតុមហារាជិកាន ំបន េទវានំ ទិពាO0និ ប[្ចវស05សតានិ អាយុប0cមាណ ំ

មនុស05គណនាយ នវុតិវស05សតសហស05ប0cមាណ ំ េហាតិ, តេតា ចតុគ្គ'ណ ំ

តាវតឹសានំ, តេតា ចតុគ្គ'ណ ំយាមាន ំ , តេតា ចតុគ្គ'ណ ំតុសិតាន,ំ តេតា ចតុគ្គ'ណ ំ

និមា/0នរតីនំ , តេតា ចតុគ្គ'ណ ំបរនិម្មិតវសវត្តីនំ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

បន ក ៏ប[្ចវស05សតានិ រ®រយៃនឆា�1ទំំាងឡាយ្របាំ (៥០០ឆា�1)ំ ទិពាO0និ 
ដ៏ជាទិព្វ អាយុប0cមាណ ំ (េហាន្តិ) គជឺា្របមាណៃនអាយុ េទវានំ 

របសេ់ទវតាទំាងឡាយ ចាតុមហារាជិកានំ ជានច់ាតមុ្មហារាជកិា 

នវុតិវស05សតសហស05ប0cមាណ ំ េហាតិ មាន្របមាណ ៩ លានឆា�1 ំ 
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មនុស05គណនាយ េដាយការរាប់ឆា�1ៃំនមនសុ1Pទំាងឡាយ,  (អាយុ) 

រ®អាយុ ចតុគ្គ'ណំ ែដលគុណនឹងបនួ តេតា (ចាតុមហារាជិកាន ំ េទវានំ 

អាយុប0cមាណេតា) អំពី្របមាណៃនអាយុរបសព់កួេទវតា ជាន់
ចាតមុហារាជកិាេនាះ (អាយុប0cមាណ ំ េហាតិ) ជា្របមាណៃនអាយុ 
តាវតឹសានំ  (េទវតានំ) ៃនេទវតាទំាងឡាយជានត់ាវត្តងិ1P, (អាយុ) 

រ®អាយុ ចតុគ្គ'ណ ំ ែដលគណុនងឹ ៤ តេតា (តាវតឹសានំ េទវានំ 

អាយុប0cមាណេតា) អំព្ីរបមាណៃនអាយុ របស់ពកួេទវតាជាន ់
តាវត្តងិ1Pេនាះ (អាយុប0cមាណ ំ េហាតិ) ជា្របមាណៃនអាយុ យាមាន ំ

(េទវានំ) ៃនេទវតាទំាងឡាយ ជានយ់ាមា, (អាយុ) រ®អាយុ  ចតុគ្គ'ណ ំ

ែដលគណុនងឹបនួ តេតា (យាមានំ េទវានំ អាយុប0cមាណេតា) អំព ី
្របមាណ ៃនអាយុរបសព់កួេទវតា ជានយ់ាមាេនាះ  (អាយបុ0cមាណ ំ

េហាតិ) ជា្របមាណៃនអាយុ តុសិតាន ំ (េទវានំ)  ៃនេទវតាទំាងឡាយ 
ជានត់ុសិត, (អាយុ) រ®អាយុ ចតុគ្គ'ណ ំ ែដលគុណនងឹបួន តេតា 

(តុសិតានំ េទវានំ អាយុប0cមាណេតា) អំព្ីរបមាណៃនអាយុរបស់ពកួ 
េទវតាជាន់តសុិតេនាះ (អាយុប0cមាណ ំ េហាតិ) ជា្របមាណៃនអាយុ 
និមា/0នរតីនំ (េទវានំ) ៃនេទវតាទំាងឡាយជាន់និមាj1នរត,ី (អាយុ) រ®អាយុ 

ចតុគ្គ'ណ ំ ែដលគុណនងឹបួន តេតា (និមា/0នរតីនំ េទវានំ អាយុប0cមាណេតា) 

អំព្ីរបមាណៃនអាយុ របសព់កួេទវតា ជានន់មិាj1នរតីេនាះ 

(អាយុប0cមាណ ំ េហាតិ) ជា្របមាណៃនអាយុ បរនិម្មិតវសវតី្តនំ (េទវានំ) 

ៃនេទវតាទំាងឡាយ ជានប់រនមិ្មតិវសវតី្ត ។ 
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អាយុេទវតាជាន់បរនិម្មិតវសវត្តី 

        [២៣]         នវសតេ[្ចកវ�ស-           វស0�នំ េកាដិេយា តថា 

                         វស05សតសហស0�និ      សដ្ឋិ  ច  វសវត្តិសុ ។   

         “ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

េកាដិេយា រ®េកាដទំិាងឡាយ នវសតំ ច ៩០០ផង ឯកវ�ស ច ២១ផង 

វស0�នំ ៃនឆា�1ទំំាងឡាយ (េស្មើ៩២១េកាដ)ិ តថា េ្រកៅពេីនាះ 
វស05សតសហស0�និ រ®ែសនៃនឆា�1ទំំាងឡាយ សដ្ឋ ិច ៦០ផង (៦លាន
ឆា�1)ំ (មនុស05គណនាយ) េដាយការរាប់ឆា�1រំបសម់នសុ1Pទំាងឡាយ 

(អាយុប0cមាណ ំ េហាន្តិ) គជឺា្របមាណៃនអាយុ (េទេវសុ) ក្នaងេទវតា
ទំាងឡាយ  វសវត្តិសុ ជាន់បរនិម្មតិវសវតី្ត ។      

     
 ការបដិសន្ធិក្នIងរូប្រពហ្ម 

        [២៤]   បឋមជ0�នវfបាកំ បឋមជ0�នភូមិយំ បដិសន្ធិភវង្គចុតិវេសន បវត្តតិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

បឋមជ0�នវfបាកំ រ®បឋមឈានវFបាកចតិ្ត បវត្តតិ រែមង្រប្រពតឹ្តេទៅ  

បដិសន្ធិភវង្គចុតិវេសន េដាយអំណាចៃនបដិសន្ធកិិច្ច ភវង្គកិច្ច នងិ
ចុតកិចិ្ច   បឋមជ0�នភូមិយំ  ក្នaងបឋមជ1Éនភមូ ិ ។ 

       [២៥]   តថា ទុតិយជ0�នវfបាកំ តតិយជ0�នវfបាក[្ច ទុតិយជ0�នភូមិយំ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

ទុតិយជ0�នវfបាកំ  (ច)   រ®ទុតយិជ1ÉនវFបាកចតិ្តផង   តតយិជ0�នវfបាកំ ច   
រ®តតយិជ1ÉនវFបាកចិត្តផង  (បវត្តតិ) រែមង្រប្រពតឹ្តេទៅ (បដិសន្ធិភវង្គ-
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ចុតិវេសន) េដាយអំណាចៃនបដសិន្ធកិិច្ច ភវង្គកចិ្ច នងិចតុកិិច្ច 
ទុតិយជ0�នភូមិយំ ក្នaងទុតយិជ1Éនភមូ ិ។ 
      [២៦]   ចតុត្ថជ0�នវfបាកំ តតិយជ0�នភូមិយំ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

ចតុត្ថជ0�នវfបាកំ រ®ចតតុ្ថជ1ÉនវFបាកចតិ្ត (បវត្តតិ) រែមង្រប្រពឹត្តេទៅ  

(បដិសន្ធិភវង្គចុតិវេសន) េដាយអំណាចៃនបដិសន្ធកិិច្ច ភវង្គកចិ្ច នងិ
ចតុកិិច្ច  តតិយជ0�នភូមិយំ  ក្នaងតតយិជ1Éនភមូ ិ។ 
      [២៧]   ប[្ចមជ0�នវfបាកំ ចតុត្ថជ0�នភូមិយំ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

ប[្ចមជ0�នវfបាកំ រ®ប¨្ចមជ1ÉនវFបាកចតិ្ត (បវត្តតិ) រែមង្រប្រពតឹ្តេទៅ  

(បដិសន្ធិភវង្គចុតិវេសន) េដាយអំណាចៃនបដសិន្ធកិិច្ច ភវង្គកិច្ច និង
ចតុកិចិ្ច  ចតុត្ថជ0�នភូមិយំ  ក្នaងចតតុ្ថជ1Éនភមូ ិ។ 

      [២៨]   អស[�សតាI0នំ បន រូបេមវ បដិសន្ធិ េហាតិ , តថា តេតា បរU បវត្តិយំ 

ចវនកាេល ច រូបេមវ បវត្តិតាO0 និរុជ0�តិ, ឥមា ឆ រូបាវចរបដិសន្ធិេយា នាម ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

បន ចែំណកឯ រូបំ ឯវ រ®រូបប៉េុណា]ះ បដិសន្ធិ េហាតិ ជាបដសិន្ធ ិ 
អស[�សតាI0នំ របស់អស¨©ីសត្តទំាងឡាយ,  តេតា បរU បនា�1បព់ីេនាះ
មក តថា រូបំ ឯវ រ®រូបដចូគា�1នុ៎ះឯង បវត្តិតាO0 ្រប្រពតឹ្តេទៅេហើយ បវត្តិយំ 

(ច) ក្នaងបវត្តកិាលផង ចវនកាេល (ច) ក្នaងចតុិកាលផង និរុជ0�តិ  

រែមងរលតេ់ទៅ,  បដិសន្ធិេយា រ®បដសិន្ធទំិាងឡាយ ឆ ៦ ឥមា េនះ  

រូបាវចរបដិសន្ធិេយា នាម (េហាន្តិ) មានេឈាj1ះថា រូបាវចរបដសិន្ធ ិ។ 
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អាយុរបសរ់បូ្រពហ្ម 

   [២៩] េតសុ ្រពហ្មបារfសជា¢0នំ េទវានំ កប0cស05 តតិេយា ភាេគា អាយុប0cមាណ ំ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

េតសុ (្រពេហ្មសុ) បណា½1្រពហ្មទំាងឡាយេនាះ ភាេគា រ®ចែំណក តតិេយា 

ទី៣  កប0cស05 (= វfវដ្តដា�0យីអសេង្ខយ0©កប0cស05 ) ៃនវFវដ្តដ́ា1យីអសេង្ខយ12
កប1� អាយុប0cមាណ ំ(េហាតិ) គជឺា្របមាណៃនអាយុ េទវានំ របស់េទវតា
ទំាងឡាយ  ្រពហ្មបារfសជា¢0នំ ជានប់ារFសជាÜ1្រពហ្ម  ។ 

    [៣០]   ្រពហ្មបុេរាហិតាន ំឧបឌ0¯កេប0~ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

ឧបឌ0¯កេប0~ រ®កប1�ពាក់កណា½1ល (វfវដ្តដា�0យីអសេង្ខយ0©កប0cស05)  ៃន
វFវដ្តដ́ា1យីអសេង្ខយ12កប1�  (អាយុប0cមាណ ំេហាតិ) គជឺា្របមាណៃន
អាយុ (េទវានំ) របសេ់ទវតាទំាងឡាយ   ្រពហ្មបុេរាហិតានំ  ជាន់បេុរា-
ហិត្រពហ្ម ។ 

     [៣១]   មហា្រពហា/0នំ  ឯេកា  កេប0~ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

កេប0~ រ®វFវដ្តដ́ា1យីអសេង្ខយ12កប1�  ឯេកា ១  (អាយុប0cមាណ ំ េហាតិ) 

គជឺា្របមាណៃនអាយុ (េទវានំ) របសេ់ទវតាទំាងឡាយ   មហា្រពហា/នំ 
ជានម់ហា្រពហ្ម  ។ 
     [៣២]  បរfតាI0ភាន ំេទ្វ កប0~និ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

កប0~និ រ®មហាកប1�ទំាងឡាយ  េទ្វ  ២   (អាយុប0cមាណ ំេហាន្តិ)    គជឺា  
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្របមាណៃនអាយុ  (េទវានំ) របស់េទវតាទំាងឡាយ  បរfតាI0ភាន ំជាន់
បរFតា§1ភា្រពហ្ម ។ 
             [៣៣]   អប0cមាណាភានំ ចតាI0រf កប0~និ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

កប0~និ រ®មហាកប1�ទំាងឡាយ ចតាI0រf ៤ (អាយុប0cមាណ ំ េហាន្តិ) គជឺា
្របមាណៃនអាយុ   (េទវានំ) របស់េទវតាទំាងឡាយ   អប0cមាណាភានំ 

ជានអ់ប1�មាណាភា្រពហ្ម ។      
             [៣៤]  អាភស05រានំ អដ្ឋ កប0~និ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

កប0~និ រ®មហាកប1�ទំាងឡាយ  អដ្ឋ ៨  (អាយុប0cមាណ ំ េហាន្តិ) គជឺា
្របមាណៃនអាយុ   (េទវានំ) របស់េទវតាទំាងឡាយ   អាភស0�រានំ 
ជាន់អាភស1Pរា្រពហ្ម  ។ 

            [៣៥]  បរfត្តសុភានំ  េសាឡស កប0~និ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

កប0~និ រ®មហាកប1�ទំាងឡាយ េសាឡស ១៦ (អាយុប0cមាណ ំ េហាន្តិ) 

គជឺា្របមាណៃនអាយុ (េទវានំ) របស់េទវតាទំាងឡាយ  បរfត្តសុភាន ំ

ជាន់បរFត្តសុភា្រពហ្ម ។  

            [៣៦]  អប0cមាណសុភានំ  ទ្វត្តឹស  កប0~និ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

កប0~និ រ®មហាកប1�ទំាងឡាយ ទ្វត្តឹស ៣២ (អាយុប0cមាណ ំ េហាន្តិ) 

គជឺា្របមាណៃនអាយុ  (េទវានំ) របសេ់ទវតាទំាងឡាយ   អប0cមាណ-

សុភានំ ជានអ់ប1�មាណសភុា្រពហ្ម ។ 
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            [៣៧]  សុភកិណា¬0នំ ចតុសដ្ឋិ កប0~និ ។ 
“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

កប0~និ រ®មហាកប1�ទំាងឡាយ ចតុសដ្ឋិ ៦៤  (អាយុប0cមាណ ំ េហាន្តិ) 

គជឺា្របមាណៃនអាយុ  (េទវានំ) របសេ់ទវតាទំាងឡាយ   សុភកិណា¬0នំ 

ជាន់សភុកិណាÛ1្រពហ្ម ។ 
           [៣៨]  េវហប្ផលានំ អស[�សតាI0ន[្ច ប[្ចកប0cសតានិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

ប[្ចកប0cសតានិ រ®រយៃនកប1�ទំាងឡាយ៥ (៥០០មហាកប1�)  

(អាយុប0cមាណ ំ េហាន្តិ) គជឺា្របមាណៃនអាយុ (េទវានំ) របស់
េទវតាទំាងឡាយ  េវហប្ផលានំ  (ច) ជានេ់វហប្ផលា្រពហ្មផង  

អស[�សតាI0នំ ច  ជានអ់ស¨©ីសតា§1្រពហ្មផង ។ 
          [៣៩]  អវfហានំ កប0cសហស0�និ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

កប0cសហស0�និ  រ®ពានៃ់នកប1�ទំាងឡាយ  (១០០០មហាកប1�)   

(អាយុប0cមាណ ំ េហាន្តិ) គជឺា្របមាណៃនអាយុ (េទវានំ) របស់
េទវតាទំាងឡាយ   អវfហានំ ជានអ់វFហា្រពហ្ម ។ 
        [៤០]   អតប0~នំ េទ្វ កប0cសហស0�និ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

កប0cសហស0�និ រ®ពានៃ់នកប1�ទំាងឡាយ  េទ្វ  ២    (២០០០មហាកប1�) 
(អាយុប0cមាណ ំ េហាន្តិ) គជឺា្របមាណៃនអាយុ (េទវានំ) របស់េទវតា  

ទំាងឡាយ   អតប0~នំ ជាន់អតប1¶្រពហ្ម ។ 
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       [៤១]   សុទស0�នំ ចតាI0រf កប0cសហស0�និ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

កប0cសហស0�និ រ®ពានៃ់នកប1�ទំាងឡាយ  ចតាI0រf ៤  (៤០០០ មហា
កប1�) (អាយុប0cមាណ ំ េហាន្តិ) គជឺា្របមាណៃនអាយុ (េទវានំ) របស់
េទវតាទំាងឡាយ     សុទស0�នំ ជានស់ុទស1p្រពហ្ម ។ 
       [៤២]   សុទស05ីនំ អដ្ឋ កប0cសហស0�និ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

កប0cសហស0�និ រ®ពានៃ់នកប1�ទំាងឡាយ អដ្ឋ ៨  (៨០០០មហាកប1�)   

(អាយុប0cមាណ ំ េហាន្តិ) គជឺា្របមាណៃនអាយុ (េទវានំ) របស់េទវតា
ទំាងឡាយ   សុទស05ីនំ ជាន់សុទស1Pី្រពហ្ម  ។ 

       [៤៣]   អកនិដា�0នំ េសាឡស កប0cសហស0�និ ។  

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

កប0cសហស0�និ រ®ពានៃ់នកប1�ទំាងឡាយ េសាឡស ១៦  (១ម ុឺន
៦០០០មហាកប1�)  (អាយុប0cមាណ ំ េហាន្តិ) គជឺា្របមាណៃនអាយុ  
(េទវានំ) របសេ់ទវតាទំាងឡាយ     អកនិដា�0នំ  ជាន់អកនដ́ិា1្រពហ្ម ។  

 

អរបូបដិសន្ធិ 

      [៤៤] បឋមារបុ0~ទិវfបាកាន ិ បឋមារុប0~ទិភូមីសុ យថាក្កមំ បដិសន្ធិភវង្គចុតិ-

វេសន បវត្តន្តិ ។ ឥមា ចតេស0� អរូបបដិសន្ធិេយា នាម ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 បឋមារុប0~ទិវfបាកាន ិ  រ®វFបាកទំាងឡាយមានអរូបវFបាកទី១ជាេដើម  

បវត្តន្តិ រែមង្រប្រពតឹ្តេទៅ   បដិសន្ធិភវង្គចុតិវេសន  េដាយអំណាចៃន 
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បដសិន្ធ ិិកិច្ច ភវង្គកចិ្ច និងចុតកិចិ្ច យថាក្កមំ តាមលំដាប ់ បឋមា- 

រុប0~ទិភូមីសុ  ក្នaងភមូទំិាងឡាយ មានអរូបភូមិជាន់ទី១ជាេដើម ។ 

(បដិសន្ធិេយា) របីដិសនធិទងំឡយ  ចតេស0� ៤  ឥមា េនះ  អរូប- 

បដិសន្ធិេយា នាម (េហាន្ត)ិ  មនេឈម ះថ អរូបបដិសនធិ ។ 

 

អាយុរបសអ់រូប្រពហ្ម 

         [៤៥]  េតសុ បន អាកាសានs�0យតនូបគាន ំេទវានំ វ�សតិ កប0cសហស0�និ 

អាយុប0cមាណ ំ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

បន ក ៏ េតសុ (បុគ្គេលសុ) ក្នaងបគុ្គលទំាងឡាយេនាះ កប0cសហស0�និ 

រ®ពានៃ់នកប1�ទំាងឡាយ  វ�សតិ ២០ (២ម ុឺនមហាកប1�) អាយុប0cមាណ ំ

(េហាន្តិ) គជឺា្របមាណៃនអាយុ េទវានំ របស់េទវតាទំាងឡាយ  

អាកាសានs�0យតនូបគានំ ែដលចូលេទៅេកើតក្នaងជាន ់ អាកាសា-
ន«�1យតន្រពហ្ម ។ 
        [៤៦]  វfst0ណs�0យតនូបគានំ េទវានំ ចតាI0លីស កប0cសហស0�និ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 កប0cសហស0�និ រ®ពានៃ់នកប1�ទំាងឡាយ ចតាI0លីស ៤០ 

(៤ម ុឺនមហាកប1�) (អាយុប0cមាណ ំ េហាន្តិ) គជឺា្របមាណៃនអាយុ 

េទវានំ របសេ់ទវតាទំាងឡាយ វfst0ណs�0យតនូបគានំ ែដលចូលេទៅ
េកើតក្នaងជានវ់F«¬1ណ«�1តយន្រពហ្ម  ។ 
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       [៤៧]    អាកិ[្ចst0យតនូបគានំ េទវានំ សដ្ឋិ កប0cសហស0�និ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

កប0cសហស0�និ រ®ពានៃ់នកប1�ទំាងឡាយ សដ្ឋិ ៦០ (៦ម ុឺនកប1�)  

(អាយុប0cមាណ ំេហាន្តិ) គជឺា្របមាណៃនអាយុ េទវានំ របសេ់ទវតាទំាង
ឡាយ អាកិ[្ចst0យតនូបគាន ំ ែដលចូលេទៅេកើតក្នaងជានអ់ាកិ¨្ច-
«¬1យតន្រពហ្ម  ។ 
      [៤៨]    េនវសst0នាសst0យតនូបគានំ េទវានំ ចតុរាសីតិ កប0cសហស0�និ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

កប0cសហស0�និ រ®ពានៃ់នកប1�ទំាងឡាយ ចតុរាសីតិ ៨៤ (៨ម ុឺន
៤ពានក់ប1�)  (អាយុប0cមាណ ំ េហាន្តិ) គជឺា្របមាណៃនអាយុ េទវានំ 
របស់េទវតាទំាងឡាយ  េនវសst0នាសst0យតនូបគានំ ែដលចលូេទៅ
េកើត ក្នaងជានេ់នវស«¬1នាស«¬1យតន្រពហ្ម  ។  

       [៤៩]       បដិសន្ធិ ភវង្គ[្ច         តថា ចវនមានសំ 

                     ឯកេមវ តេថេវក-        វfសយេ[្ចកជាតិយំ ។ 

 ឥទេមត្ថ   បដិសន្ធិចតុក្កំ ។ 

 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

ឯកជាតិយំ ក្នaងភពែត១ បដិសន្ធិ (ច) រ®បដសិន្ធចិិត្តផង ភវង្គំ ច 

រ®ភវង្គចិត្តផង តថា េ្រកៅពេីនាះ ចវនមានសំ (ច) រ®ចុតចិតិ្តផង ឯកេមវ 

(ចិត្តំ េហាតិ) ជាចតិ្តដូចគា�1ប៉េុណា]1ះ  តេថវ ឯកវfសយំ ច (េហាតិ) 

ែថមទំាងមានអារម្មណ៍ ែតមយួដូចគា�1ប៉ុេណា]ះ ។ 
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ឯត្ថ (វ�ថិមុត្តសង្គេហ)  ក្នaងវ®ថមិតុ្តសង្គហៈេនះ  បដិសន្ធិចតុក្កំ  រ®ពកួ៤ 
ៃនបដសិន្ធ ិ ឥទំ េនះ  (សមត្តំ) ចបេ់ហើយ ៕ 

 

 

កម្មចតុក្ក ំ

         [៥០]   ជនកំ ឧបត្ថម្ភកំ ឧបបីឡកំ ឧបឃាតកេ[្ចតិ កិច្ចវេសន ។ 

          “ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

(កមា/0និ នាម) េឈាj1ះថារ®កម្មទំាងឡាយ (ចតាI0រf) ៤ (បណ�េិតន) 

គបឺណÂតិ (េវទិតពាO0និ) គប1�ី្រជាប  កិច្ចវេសន តាម្របេភទៃនកចិ្ច ឥតិ គ ឺ

(កម្មំ) រ®កម្ម ជនកំ (ច) ែដលញa ា ំងវFបាកនិងកម្មជ្ជរូបឲ12េកើតេឡើង១ 

(កម្មំ) រ®កម្ម ឧបត្ថម្ភកំ (ច) ែដលចលូេទៅជួយឧបត្ថម្ភ១  (កម្មំ) រ®កម្ម 
ឧបបីឡកំ (ច) ែដលចូលេទៅេបៀតេបៀន១  (កម្មំ) រ®កម្ម ឧបឃាតកំ ច 
ែដលចលូេទៅសមា�1ប១់ ។ 
       [៥១]    គរុកំ អាសន្នំ អាចិណ្ណ ំកដតាI0កម្មេ[្ចតិ បាកទានបរfយាេយន ។ 

          “ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

(កមា/0និ នាម) េឈាj1ះថារ®កម្មទំាងឡាយ (ចតាI0រf) ៤យា�1ង (បណ�េិតន) 

គឺបណÂិត (េវទិតពាO0និ) គប1�ី្រជាប  បាកទានបរfយាេយន តាមលំដាប់
ៃនការឱ12ផល ឥតិ គ ឺ (កម្មំ)  រ®កម្ម គរុកំ (ច)  ែដលមានេទាសេ្រចើន១  

(កម្មំ)  រ®កម្ម  អាសន្ន ំ(ច) ែដលរលឹកេឃើញឬេធ្វើេពលជិតសា�1ប១់  (កម្មំ)  

រ®កម្ម  អាចិណ្ណ ំ (ច)  ែដលេធ្វើេហើយេរឿយៗ ១  កដតាI0កម្ម ំច  រ®កម្មែដល
្រតឹមែតេធ្វើេហើយប៉េុណា]1ះ (ែដលមិនដល់នវូភាពជាគរុកកម្ម
ជាេដើម ឬកម្មែដលបានេធ្វើេហើយក្នaងអតីតភព) ១  ។ 
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    [៥២] ទិដ្ឋធម្មេវទនីយំ  ឧបបជ្ជេវទនីយំ អបរាបរfយេវទនីយំ អេហាសិកម្មេ[្ចតិ 

បាកកាលវេសន ចតាI0រf កមា/0និ នាម ។ 

         “ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

កមា/0និ នាម េឈាj1ះថារ®កម្មទំាងឡាយ ចតាI0រf ៤ យា�1ង (បណ�ិេតន) 

គឺបណÂតិ (េវទិតពាO0និ) គប1�ី្រជាប បាកកាលវេសន េដាយអំណាចេពល
េវលាៃនការឱ12ផល  ឥតិ គ ឺ (កម្មំ)  រ®កម្ម  ទិដ្ឋធម្មេវទនីយំ ច ែដលគប1�ី
ឱ12ផលក្នaងបច្ចaប1�ន្ន១ (កម្មំ) រ®កម្ម ឧបបជ្ជេវទនីយំ ច ែដលគប1�ី
ឱ12ផលក្នaងជាតទីិពីរ១  (កម្មំ)  រ®កម្ម  អបរាបរfយេវទនីយំ ច ែដលគប1�ី  
ឱ12ផលក្នaងជាតិទីបេីទៅ១  អេហាសិកម្ម ំ ច រ®កម្មែដលមនិឲ12ផល១ ។ 

   [៥៣] តថា អកុសលំ កាមាវចរកុសលំ រូបាវចរកុសលំ អរូបាវចរកុសលេ[្ចតិ 

បាកឋានវេសន ។ 

          “ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

តថា េ្រកៅពីេនាះ  (កមា/0និ នាម) េឈាj1ះថា រ®កម្មទំាងឡាយ (ចតាI0រf) 

៤យា�1ង (បណ�ិេតន) គបឺណÂិត (េវទិតពាO0និ) គប1�ី្រជាប បាកឋានវេសន 

តាម្របេភទភមូៃិនការឲ12ផល ឥតិ គ ឺ (កម្មំ) រ®កម្ម អកុសលំ ច ែដល
ជាអកសុល១  (កម្មំ)  រ®កម្ម កាមាវចរកុសលំ ច ែដលជាកាមាវចរ
កសុល១  (កម្មំ)  រ®កម្ម   រូបាវចរកុសលំ ច ែដលជារូបាវចរកសុល១  

(កម្មំ)   រ®កម្ម  អរូបាវចរកសុលំ ច  ែដលជាអរូបាវចរកុសល១  ។ 
  [៥៤] តត្ថ អកុសលំ កាយកម្មំ វចីកម្មំ មេនាកម្មេ[្ចតិ កម្មទាO0រវេសន តិវfធំ េហាតិ ។ 

       “ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 តត្ថ (ចតូសុ កេម្មសុ) បណា½1កម្មទំាងឡាយ ៤ យា�1ងេនាះ អកុសលំ 

រ®អកសុលកម្ម  តិវfធំ េហាតិ  មាន ៣ យា�1ង  កម្មទាO0រវេសន  តាម្របេភទ
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ៃនកម្ម និងទា�1រ ឥតិ គ ឺ កាយកម្មំ (ច) រ®កម្មែដល្រប្រពតឹ្តេទៅតាម
កាយទា�1រ ១   វចីកម្មំ (ច)  រ®កម្មែដល្រប្រពតឹ្តេទៅតាមវចទីា�1រ១   

មេនាកម្មំ ច រ®កម្មែដល្រប្រពតឹ្តេទៅ តាមមេនាទា�1រ១ ។  
 

កាយកម្ម ៣ 

       [៥៥] កថំ ? បាណាតិបាេតា អទិនា�0ទានំ កាេមសុមិចាn0ចាេរា េចតិ  

កាយវf[�ត្តិសងាe0េត កាយទាO0េរ ពាហលុ្លវុត្តិេតា  កាយកម្មំ នាម ។ 

          “ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

(អកុសល)ំ រ®អកសុលកម្ម (តិវfធំ េហាតិ) មាន៣យា�1ង  កថំ ដចូេម្តចេទៅ? 
បាណាតិបាេតា (ច) រ®ការសមា�1បស់ត្វ១  អទិនា�0ទានំ (ច) រ®ការកានយ់ក 
្រទព12របសអ់្នកដៃទែដលេគមនិបានឱ12១  កាេមសុមិចាn0ចាេរា ច រ®ការ
្រប្រពតឹ្តខសុ ក្នaងកាមទំាងឡាយ១  ឥតិ េដាយពាក12ដចូែដលបាន
េពាលមកេហើយេនះ កាយកម្ម ំនាម (េហាតិ)  មានេឈាj1ះថា កាយកម្ម 
ពាហុល្លវុត្តិេតា េ្រពាះ្រប្រពតឹ្តេទៅេដាយេ្រចើន កាយទាO0េរ តាមទា�1រកាយ 
កាយវf[�ត្តិសងាe0េត េពាលគកឺាយវF̈ ©ត្ត ិ។ 

 

វចីកម្ម ៤ 

       [៥៦] មុសាវាេទា បិសុណវាចា ផរុសវាចា សម្ផប0cលាេបា េចតិ 

វចីវf[�ត្តិសងាe0េត វចីទាO0េរ  ពាហុល្លវុត្តិេតា វចីកម្មំ នាម ។ 

          “ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

មុសាវាេទា (ច) រ®ការនិយាយកហុក១   បិសុណវាចា (ច) រ®ការនយិាយ
ពាក12ញaះញង១់ ផរុសវាចា (ច) រ®ការនិយាយពាក12អា្រកក ់ ១  
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សម្ផប0cលាេបា ច រ ីការនិយាយពាក12ឥត្របេយាជន១៍  ឥតិ េដាយ
ពាក12ដចូែដលបានេពាលមកេហើយេនះ  វចីកម្មំ នាម (េហាតិ) មាន
េឈាj1ះថា វចីកម្ម  ពាហុល្លវុត្តិេតា េ្រពាះ្រប្រពតឹ្តេទៅេដាយេ្រចើន 

វចីទាO0េរ  តាមវចទីា�1រ  វចីវf[�ត្តិសងាe0េត េពាលគវឺចីវF̈ ©ត្ត ិ។  

 

មេនាកម្ម ៣ 

       [៥៧]      អភិជ0� ព0¥បាេទា មិចាn0ទិដ្ឋិ េចតិ អ[�្រតាបិ វf[�ត្តិយា មនស្មឹេយវ 

ពាហុល្លវុត្តិេតា មេនាកម្មំ នាម ។    

          “ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

អភិជ0�  (ច) រ®ការរÅៃពចងប់ាន្រទព12របសអ់្នកដៃទ១   ព0¥បាេទា (ច) 
រ®គនំុចំងឲ់12េគវFនាស១ មិចាn0ទិដ្ឋិ ច រ®ការយល់ខសុេផ1Pងៗ១  ឥតិ 

េដាយពាក12 ដចូែដលបានេពាលមកេហើយេនះ មេនាកម្មំ នាម 

(េហាតិ) មានេឈាj1ះថា មេនាកម្ម  ពាហុល្លវុត្តិេតា េ្រពាះ្រប្រពតឹ្តេទៅ
េដាយេ្រចើន មនស្មឹ ឯវ តាមផ្ល�វចតិ្តប៉េុណា]1ះ   អ[�្រតាបិ សូម1�ីេវៀរ 
វf[�ត្តិយា ចាកកាយវF̈ ©ត ិនងិវចីវF̈ ©ត្ត ិ។ 

     [៥៨]  េតសុ បាណាតិបាេតា ផរុសវាចា ព0¥បាេទា ច េទាសមូេលន ជាយន្តិ ។ 

         “ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 េតសុ (ទសសុ អកុសលកេម្មសុ)  បណា½1អកុសលកម្មទំាងឡាយ១០
េនាះ  បាណាតិបាេតា (ច) រ®ការសមា�1បស់ត្វ១ ផរុសវាចា (ច) រ®ការ
នយិាយពាក12អា្រកក ់ េជរ្របេទច១  ព0¥បាេទា ច រ®គនំ ំុចងឲ់12
េគវFនាស១ ជាយន្តិ រែមងេកើតេឡើង េទាសមូេលន េដាយមូល
គឺេទាសៈ ។ 
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         [៥៩]      កាេមសុមិចាn0ចាេរា អភិជ0� មិចាn0ទិដ្ឋិ ច េលាភមូេលន ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

កាេមសុមិចាn0ចាេរា ច រ®ការ្រប្រពតឹ្តខសុក្នaងកាមទំាងឡាយ១  អភិជ0� ច 

រ®ការរÅៃពចងប់ាន្រទព12អ្នកដៃទ១  មិចាn0ទិដ្ឋិ ច  រ®ការយល់ខសុេផ1Pងៗ 
១  (ជាយន្តិ)  រែមងេកើតេឡើង េលាភមូេលន េដាយមូលគឺេលាភៈ ។ 
        [៦០]     េសសានិ  ចតាI0រfបិ  ទ្វីហិ  មូេលហិ សម្ភវន្តិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

(កមា/0និ) រ®កម្មទំាងឡាយ ចតាI0រfប ិសមូ1�ីទំាង ៤ េសសាន ិែដលេនៅសល ់

សម្ភវន្តិ រែមងេកើតេឡើង  មូេលហិ េដាយមូលទំាងឡាយ  ទ្វីហិ ២ ។ 
         [៦១]     ចិត្ត'ប0~ទវេសន បេនតំ អកុសលំ សព្វថាប ិទាO0ទសវfធំ េហាតិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

បន ក ៏ អកុសលំ រ®អកសុល ឯតំ េនះ ទាO0ទសវfធំ េហាតិ  មាន១២យា�1ង 

សព្វថាប ិសូម1�ីេដាយបការៈទំាងពងួ  ចិត្ត'ប0~ទវេសន េដាយអំណាច
ៃនការេកើតេឡើងៃនចតិ្ត ។ 

        [៦២]  កាមាវចរកុសលម0cិ កាយទាO0េរ បវត្តំ កាយកម្មំ , វចីទាO0េរ បវត្តំ 

វចីកម្មំ , មេនាទាO0េរ បវត្តំ មេនាកម្មេ[្ចតិ កម្មទាO0រវេសន តិវfធំ េហាតិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

កាមាវចរកុសលម0cិ  សូម1�ីរ®កាមាវចរកុសល តិវfធំ េហាតិ  រែមងមាន ៣ 
យា�1ង  កម្មទាO0រវេសន  តាម្របេភទៃនកម្ម និងទា�1រ ឥតិ គ ឺ កាយកម្មំ 

រ®កាយកម្ម  បវត្តំ ែដល្រប្រពតឹ្តេទៅេហើយ  កាយទាO0េរ (ច) តាមកាយ  

ទា�1រ ១,  វចីកម្មំ រ®វចីកម្ម បវត្តំ ែដល្រប្រពតឹ្តេទៅេហើយ  វចីទាO0េរ (ច) 
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តាមវចីទា�1រ ១,  មេនាកម្មំ ច រ®មេនាកម្ម បវត្តំ ែដល្រប្រពតឹ្តេទៅ   
េហើយ  មេនាទាO0េរ  តាមមេនាទា�1រ  ១  ។ 

         [៦៣]     តថា ទានសីលភាវនាវេសន ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

តថា  ដូចគា�1    កាមាវចរកុសលំ    រ®កាមាវចរកុសល    (តិវfធំ េហាតិ)

មាន៣យា�1ង ទានសីលភាវនាវេសន  តាម្របេភទៃនទាន១ សីល១ 
និងភាវនា១ ។  

         [៦៤]     ចិត្ត'ប0~ទវេសន បេនតំ អដ្ឋវfធំ េហាតិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

បន ចែំណកឯ ឯតំ (កាមាវចរកុសលំ) រ®កាមាវចរកសុលេនះ អដ្ឋវfធំ 

េហាតិ មាន៨យា�1ង  ចិត្ត'ប0~ទវេសន  េដាយអំណាចការេកើតេឡើង   
ៃនចតិ្ត ។ 

បុ��កិរ1យាវត្ថI១០ 

         [៦៥]   ទានសលីភាវនាបចាយនេវយ0¥វច្ចបត្តិទានបតាI0នុេមាទនធម្មស05- 

វនធម្មេទសនាទដិ្ឋិជុកម្មវេសន ទសវfធំ េហាតិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

(ឯតំ កាមាវចរកុសលំ) រ®កាមាវចរកសុលេនះ ទសវfធំ េហាតិ មាន១០ 
យា�1ង ទានសីលភាវនាបចាយនេវយ0¥វច្ចបត្តិទានបតាI0នុេមាទនធម្មស05វន- 

ធម្មេទសនាទិដ្ឋជុិកម្មវេសន  តាម្របេភទៃន ទានៈ (គេឺចតនាលះបង)់១ 
សីលៈ (គកឺារតាងំទុកេដាយល្អ នវូកាយកម្ម នងិវចកីម្ម) ១      
ភាវនា (គកឺារចេ្រមើននវូធម៌ែដលជាកុសល)១  អបចាយនៈ (គកឺារ 
េធ្វើនវូការេគារពេដាយអំណាចការបូជា)១ េវយ0¥វច្ចៈ (គភឺាព
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ៃនការខ្វល់ខា�1យ ក្នaងការងារេនាះៗ)១ បត្តិទានៈ (គឺការែចក
ចំែណកបុណ12 ែដលេកើតក្នaងសនា§1នរបស់ខ្ល�ន)១ បតាI0នុេមាទនា 
(គឺការអនេុមាទនា នវូចែំណកបុណ12 របស់អ្នកដៃទ ឬរបស់
ខ្ល�ន)១  ធម្មស05វនៈ (គកឺារសា§1បន់វូធម)៌១  ធម្មេទសនា (គកឺារសែម្តង
នវូធម)៌១  ទិដ្ឋិជុកម្ម   (គឺការេធ្វើទិដ្ឋឱិ12្រតង)់១ ។ 
        [៦៦]     តំ បេនតំ វ�សតិវfធម0cិ កាមាវចរកម្មមិេច្ចវ សង្ខំ គច្ឆតិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

បន ក ៏ តំ ឯតំ (កុសលាកុសលំ ) រ®កុសលកម្ម នងិអកសុលកម្ម េនាះ  

វ�សតិវfធម0cិ សូម1�ីទំាង ២០ ដងួ គច្ឆតិ រែមងដល់ សង្ខំ នវូការរាប ់

កាមាវចរកម្មំ ឥតិ ឯវ ថាជាកាមាវចរកម្មែតម1��1ង ។  
*(ឯតំសេទា�1 បទាលងា»1រមេតា§1) 

      [៦៧]    រូបាវចរកុសលំ បន មេនាកម្មេមវ , ត[្ច ភាវនាមយំ អប0cនាប0cត្តំ ។ 

ឈានង្គេភេទន ប[្ចវfធំ េហាតិ ។ 

       “ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

បន ចំែណកឯ  រូបាវចរកុសលំ  រ®រូបាវចរកុសលកម្ម មេនាកម្ម ំឯវ (េហាតិ) 
ជាមេនាកម្មែតម1��1ង តំ (រូបាវចរកុសលំ) ច ក៏រ®រូបាវចរកសុលកម្មេនាះ 

ភាវនាមយំ  ែដលសេ្រមចេដាយភាវនា អប0cនាប0cត្តំ ែដលដល់នូវ
អប1�នា  ប[្ចវfធ ំេហាតិ  មាន ៥ យា�1ង  ឈានង្គេភេទន េដាយ្របេភទ
ៃនអង្គឈាន ។ 
        [៦៨]   តថា អរូបាវចរកុសល[្ច មេនាកម្មំ , តម0cិ ភាវនាមយំ  អប0cនាប0cត្តំ  

អារម្មណេភេទន ចតុព្វិធំ េហាតិ ។  
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 “ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

ច ក ៏តថា េ្រកៅពេីនាះ អរូបាវចរកុសលំ រ®អរូបាវចរកសុលកម្ម មេនាកម្មំ 
(េហាតិ) ជាមេនាកម្ម តំ (អរូបាវចរកុសលំ) បិ សូម1�ីរ®អរូបាវចរកុសល
េនាះ ភាវនាមយំ ែដលសេ្រមចេដាយភាវនា  អប0cនាប0cត្តំ ែដលដល់ 
នវូអប1�នា ចតុព្វិធំ េហាតិ មាន៤យា�1ង  អារម្មណេភេទន េដាយ្របេភទ
ៃនអារម្មណ៍ ។ 
      [៦៩]    ឯតាJ0កុសលកម្មមុទ្ធច្ចរហិតំ អបាយភូមិយំ បដិសន្ធឹ ជេនតិ, បវត្តិយំ 

បន សព្វម0cិ ទាO0ទសវfធំ សតាI0កុសលបាកាន ិសព្វតាJ0បិ កាមេលាេក រូបេលាេក ច 

យថារហំ វfបច្ចតិ ។  

        “ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

ឯត្ថ (ចតុព្វិេធសុ កេម្មសុ) បណា½1កម្មទំាងឡាយ៤យា�1ងេនះ  អកុសលកម្មំ 

រ®អកុសលកម្ម ឧទ្ធច្ចរហិតំ ែដលេវៀរឧទ្ធច្ចេចញ បដិសន្ធឹ ញaំាងបដិសន្ធ ិ 
ជេនតិ ឲ12េកើតេឡើង  អបាយភូមិយំ ក្នaងអបាយភូម ិ ។  បន ចែំណកឯ 

បវត្តិយំ ក្នaងបវត្តកិាល (អកុសលកម្មំ) រ®អកុសលកម្ម  ទាO0ទសវfធំ ទំាង 
១២ យា�1ង សព្វម0cិ សូម1�ីទំាងអស់ វfបច្ចតិ រែមងឲ12 សតាI0កុសលបាកាន ិ
នវូអកសុលវFបាកចតិ្តទំាងឡាយ ៧ដងួ  កាមេលាេក ក្នaងកាមេលាក 

សព្វតាJ0បិ សូម1�ីទំាងអស ់ (ច) ផង, រូបេលាេក ក្នaងរូបេលាក យថារហំ 

តាមសមគរួ ច ផង ។     
 *(វFបច្ចតិ = វF+បច+អ+តិ ) (វFបច្ចតិ  ៈ េទតិ) (ជេនតិ= ជន+េណ+តិ ) 
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        [៧០]  កាមាវចរកុសលម0cិ កាមសុគតិយេមវ បដិសន្ធឹ ជេនតិ, តថា 

បវត្តិយ[្ច មហាវfបាកានិ, អេហតុកវfបាកានិ បន អដ្ឋបិ សព្វតាJ0បិ កាមេលាេក 

រូបេលាេក ច យថារហំ វfបច្ចតិ ។ 

        “ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

  កាមាវចរកុសលម0cិ  សូម1�ីរ®កាមាវចរកសុលកម្ម  បដិសន្ធឹ  ញaំាង
បដិសន្ធ ិ ជេនតិ ឱ12េកើតេឡើង កាមសុគតិយំ ឯវ ក្នaងកាមសុគតែិតម1��1ង 

បវត្តិយំ ច ក៏ក្នaងបវត្តកិាល មហាវfបាកានិ ញa ា ំងមហាវFបាកទំាងឡាយ  

(ជេនតិ) ឱ12េកើតេឡើង (កាមសុគតិយំ) ក្នaងកាមសុគត ិតថា ដចូគា�1, បន 
ែតថា (កាមាវចវកុសលំ) រ®កាមាវចរកសុល វfបច្ចតិ រែមងឱ12 
អេហតុកវfបាកាន ិនវូអេហតកុវFបាកទំាងឡាយ អដ្ឋបិ សូម1�ីទំាង៨ដងួ 

កាមេលាេក ក្នaងកាមេលាក សព្វតាJ0បិ សូម1�ីទំាងអស់ (ច) ផង  រូបេលាេក 

ក្នaងរូបេលាក យថារហំ តាមសមគួរ ច ផង ។ 

     [៧១]    តតាJ0បិ តិេហតុកមុក្កដ្ឋំ កុសលំ តិេហតុកំ បដិសន្ធឹ ទតាO0 បវេត្ត 

េសាឡស វfបាកានិ  វfបច្ចតិ ។ 

         “ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

តត្ថ (កុសលកេម្មបិ) សូម1�ីក្នaងកម្មែដលជាកសុលេនាះ កុសលំ 

រ®កុសលកម្ម  តិេហតុកំ ែដល្របកបេដាយេហត៣ុ ឧក្កដ្ឋំ  ែដល
្របេសើរៃ្រកែលង ទតាO0 ឱ12េហើយ បដិសន្ធឹ នវូបដិសន្ធ ិ តិេហតុកំ 
ែដល្របកបេដាយេហត៣ុ, វfបច្ចតិ រែមងឱ12 វfបាកានិ នវូវFបាក
ទំាងឡាយ  េសាឡស  ១៦ ដួង  បវេត្ត  ក្នaងបវត្តកិាល ។ 

     [៧២]   តិេហតុកេមាមកំ ទ្វិេហតុកមុក្កដ្ឋ[្ច កុសលំ  ទ្វិេហតុកំ បដិសន្ធឹ ទតាO0 

បវេត្ត តិេហតុករហិតានិ ទាO0ទស វfបាកានិ  វfបច្ចតិ ។ 
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“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 កុសលំ រ®កុសលកម្ម តិេហតុកំ ែដល្របកបេដាយេហត៣ុ ឱមកំ 

ែដលទនេ់ខ1pយ (ច) ផង ទ្វិេហតុកំ ែដល្របកបេដាយេហតុ២ ឧក្កដ្ឋំ 

ែដល្របេសើរៃ្រកែលង  ច ផង ទតាO0 ឱ12េហើយ បដិសន្ធឹ នូវបដសិន្ធ ិ 
ទ្វិេហតុកំ ែដល្របកបេដាយេហត២ុ,  វfបច្ចតិ រែមងឱ12 វfបាកានិ 
នូវវFបាកទាងំឡាយ ទាO0ទស ១២ ដួង តិេហតុករហិតានិ ែដលេវៀរ
តេិហតុកវFបាក៤ដងួេចញ  បវេត្ត ក្នaងបវត្តកិាល  ។ 
            [៧៣]  ទ្វិេហតុកេមាមកំ បន កុសលំ អេហតុកេមវ បដិសន្ធឹ េទតិ, បវេត្ត 

ច  អេហតុកវfបាកាេនវ វfបច្ចតិ ។ 
          

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

បន ចំែណកឯ កុសលំ រ®កសុលកម្ម ទ្វិេហតុកំ ែដល្របកបេដាយ
េហត២ុ ឱមកំ ែដលទន់េខ1pយ េទតិ រែមងឱ12 បដិសន្ធឹ នវូបដសិន្ធ ិ 
អេហតុកំ ឯវ ែដលមនិមានេហតែុតម1��1ង , ច ក ៏បវេត្ត ក្នaងបវត្តកិាល 

វfបច្ចតិ រែមងឱ12  អេហតុកវfបាកាន ិ ឯវ នូវអេហតុកវFបាកទំា1ងឡាយ
ប៉េុណា]1ះ ។ 

 

េកចិគាថា 

           [៧៤]   អសងាe0រU   សសងាe0រ-            វfបាកានិ ន បច្ចតិ 

     សសងាe0រមសងាe0រ-               វfបាកានីតិ េកចន ។ 

     េតសំ ទាO0ទស បាកានិ            ទសាដ្ឋ ច យថាក្កមំ 

      យថាវុតាI0នុសាេរន                យថាសម្ភវមុទ្ទិេស ។ 
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“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

(អាចរfេយន) គអឺាចារ12 េកចន ពួកខ្លះ (វុត្តំ) េពាលេហើយ ឥតិ ថាដូេច្នះ 

(កុសលកម្មំ)  រ®កុសលកម្ម អសងាe0រU ែដលជាអសងាÁ1រFក ន បច្ចតិ 

រែមងមនិឱ12 សសងាe0រវfបាកានិ  នវូវFបាកទាងំឡាយ ែដលជាសសងាÁ1-
រFកេទ,   (កុសលកម្មំ) រ®កុសលកម្ម    សសងាe0រU     ែដលជាសសងាÁ1រFក  

(ន បច្ចតិ) រែមងមិនឱ12 អសងាe0រវfបាកានិ  នូវវFបាកទំាងឡាយែដលជា 
អសងាÁ1រFកេទ ។ 
(វាេទ) ក្នaងវាទៈ េតសំ (អាចរfយានំ) របស់អាចារ12ទំាងឡាយេនាះ 

(បណ�េិតន) គបឺណÂិត ឧទ្ទិេស គប1�ីសែម្តង បាកានិ នូវវFបាកចតិ្ត 
ទំាងឡាយ  ទាO0ទស ច ១២ ដងួផង, (បាកានិ) នវូវFបាកចតិ្តទំាងឡាយ 

ទស (ច) ១០ ដងួផង, (បាកាន)ិ នូវវFបាកចិត្តទំាងឡាយ  អដ្ឋ ច ៨ 
ដងួផង យថាក្កមំ  តាមលំដាប ់យថាវុតាI0នុសាេរន  តាមលំនាំដចូែដល 
បានេពាលមកេហើយ យថាសម្ភវU តាមសមគរួដល់ការេកើត  ។ 
        [៧៥]     រូបាវចរកុសលំ បន បឋមជ0�នំ បរfត្តំ ភាេវតាO0 ្រពហ្មបារfសេជ្ជសុ 

ឧប0cជ្ជតិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

បន ក ៏  (បុគ្គេលា)  រ®បគុ្គល ឧប0cជ្ជតិ រែមងេកើតេឡើង ្រពហ្មបារfសេជ្ជសុ  

ក្នaងបារFសជាÜ1្រពហ្មទំាងឡាយ ភាេវតាO0 េ្រពាះចេ្រមើន បឋមជ0�នំ 

នវូបឋមជ1Éន រូបាវចរកុសលំ ែដលជារូបាវចរកសុល បរfត្តំ 

ែដលមានអានុភាពតិច ។  *(េហតុម្ហិ  តា�1បច្ចេយាតិ  អេតា¾1) 
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         [៧៦]      តេទវ មជ0�ិមំ ភាេវតាO0 ្រពហ្មបុេរាហិេតសុ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

(បុគ្គេលា) រ®បុគ្គល (ឧប0cជ្ជតិ) រែមងេកើតេឡើង ្រពហ្មបុេរាហិេតសុ 

ក្នaងបុេរាហិតា្រពហ្មទំាងឡាយ ភាេវតាO0 េ្រពាះចេ្រមើន   (បឋមជ0�នំ) 

នវូបឋមជ1Éន  តេទវ  េនាះឯង មជ0�ិមំ ែដលមានអានុភាពជា
កណា½1ល ។ 
         [៧៧]    បណីតំ ភាេវតាO0 មហា្រពេហ្មសុ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

(បុគ្គេលា) រ®បុគ្គល (ឧប0cជ្ជតិ) រែមងេកើតេឡើង មហា្រពេហ្មសុ  

ក្នaងមហា្រពហ្មទំាងឡាយ  ភាេវតាO0 េ្រពាះចេ្រមើន  (បឋមឈានំ)  នូវ
បឋមជ1Éន  (តេទវ)  េនាះឯង  បណតំី  ែដលមានអានភុាពខា�1ងំ ។ 

        [៧៨]     តថា ទុតិយជ0�នំ តតិយជ0�ន[្ច បរfត្តំ ភាេវតាO0 បរfតាI0េភសុ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

តថា ដូចគា�1ែដរ (បុគ្គេលា)  រ®បគុ្គល (ឧប0cជ្ជតិ) រែមងេកើតេឡើង 

បរfតាI0េភសុ ក្នaងបរFតា§1ភា្រពហ្មទំាងឡាយ ភាេវតាO0 េ្រពាះចេ្រមើន 
ទុតិយជ0�នំ (ច) នវូទុតយិជ1Éនផង តតិយជ0�នំ ច នវូតតយិជ1Éនផង 
បរfត្តំ ែដលមានអានុភាពតចិ ។ 

       [៧៩]     មជ0�ិមំ ភាេវតាO0 អប0cមាណាេភសុ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

(បុគ្គេលា) រ®បគុ្គល (ឧប0cជ្ជតិ) រែមងេកើតេឡើង អប0cមាណាេភសុ 

ក្នaងអប1�មាណាភា្រពហ្មទំាងឡាយ  ភាេវតាO0 េ្រពាះចេ្រមើន (ឈានំ) 

នវូឈាន (តំ ឯវ)  េនាះឯង  មជ0�ិមំ  ែដលមានអានភុាពជាកណា½1ល  
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      [៨០]      បណតំី ភាេវតាO0 អាភស05េរសុ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

(បុគ្គេលា) រ®បុគ្គល (ឧប0cជ្ជតិ) រែមងេកើតេឡើង អាភស05េរសុ ក្នaង
អាភស1Pរា្រពហ្មទំាងឡាយ  ភាេវតាO0 េ្រពាះចេ្រមើន (ឈានំ) នវូឈាន    

(តំ ឯវ)  េនាះឯង  បណតំី ែដលមានអានភុាពខា�1ងំ ។ 

      [៨១]      ចតុត្ថជ0�នំ បរfត្តំ ភាេវតាO0 បរfត្តសុេភសុ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

(បុគ្គេលា) រ®បុគ្គល (ឧប0cជ្ជតិ) រែមងេកើតេឡើង បរfត្តសុេភសុ ក្នaង
បរFត្តសុភា្រពហ្មទំាងឡាយ ភាេវតាO0 េ្រពាះចេ្រមើន ចតុត្ថជ0�នំ នូវ
ចតតុ្ថជ1Éន  បរfត្តំ  ែដលមានអានុភាពតចិ ។ 

      [៨២]      មជ0�ិមំ ភាេវតាO0 អប0cមាណសុេភសុ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

(បុគ្គេលា) រ®បគុ្គល (ឧប0cជ្ជតិ) រែមងេកើតេឡើង អប0cមាណសុេភសុ  

ក្នaងអប1�មាណសុភា្រពហ្មទំាងឡាយ ភាេវតាO0 េ្រពាះចេ្រមើន 

(ចតុត្ថជ0�នំ) នវូចតុត្ថជ1Éន (តំ ឯវ) េនាះឯង  មជ0�ិមំ  ែដលមាន
អានុភាពជាកណា½1ល ។         
      [៨៣]      បណតំី ភាេវតាO0 សុភកិេណwសុ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

(បុគ្គេលា) រ®បុគ្គល (ឧប0cជ្ជតិ) រែមងេកើតេឡើង សុភកិេណwសុ  

ក្នaងសុភកណិាÛ1្រពហ្មទំាងឡាយ ភាេវតាO0 េ្រពាះចេ្រមើន (ចតុត្ថជ0�នំ) 

នូវចតតុ្ថជ1Éន  (តំ ឯវ)  េនាះឯង  បណីតំ ែដលមានអានុភាពខា�1ងំ ។ 
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        [៨៤]      ប[្ចមជ0�នំ ភាេវតាO0 េវហប្ផេលសុ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

(បុគ្គេលា) រ®បគុ្គល (ឧប0cជ្ជតិ) រែមងេកើតេឡើង េវហប្ផេលសុ  ក្នaង
េវហប្ផលា្រពហ្មទំាងឡាយ ភាេវតាO0 េ្រពាះចេ្រមើន ប[្ចមជ0�នំ នូវ 
ប¨្ចមជ1Éន ។ 

        [៨៥]     តេទវ សst0វfរាគំ ភាេវតាO0 អស[�សេត្តសុ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

(បុគ្គេលា) រ®បគុ្គល (ឧប0cជ្ជតិ) រែមងេកើតេឡើង   អស[�សេត្តសុ ក្នaង
អស¨©ីសតា§1្រពហ្មទំាងឡាយ ភាេវតាO0 េ្រពាះចេ្រមើន (ប[្ចមជ0�នំ) នវូ
ប¨្ចមជ1Éន  តេទវ េនាះឯង (កតាO0) េធ្វើ សst0វfរាគំ ឱ12្របាស
ចាកស«¬1 ។ 

         [៨៦]    អនាគាមិេនា បន សុទា�0វាេសសុ ឧប0cជ្ជន្តិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

អនាគាមេិនា បន រ®្រពះអនាគាមបិគុ្គលទំាងឡាយប៉េុណា]1ះ  ឧប0cជ្ជន្តិ 

រែមងេកើតេឡើង សុទា�0វាេសសុ ក្នaងសទ̄ុា1វាសទាងំឡាយ ។ 
*(បនសេទា�1 អវធារណេតា¾1) 

 

         [៨៧]       អរូបាវចរកុសល[្ច យថាក្កមំ ភាេវតាO0 អារុេប0cសុ ឧប0cជ្ជន្តីតិ ។   

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

ច ក ៏(បគុ្គលា) រ®បគុ្គលទំាងឡាយ  ឧប0cជ្ជន្ត ិរែមងេកើតេឡើង អារេុប0cសុ  

ក្នaងអរូប្រពហ្មទំាងឡាយ យថាក្កមំ  តាមលំដាប ់ ភាេវតាO0 េ្រពាះ 



                                                            - 164 -     

ចេ្រមើន អរបូាវចរកុសលំ នវូអរូបាវចរកសុល (យថាក្កមំ) តាមលំដាប ់ 
ឥតិ ចបេ់ហាង ។ 

 

សង្គហគាថា 

       [៨៨]          ឥត្ថំ មហគ្គតំ បុ[�ំ        យថាភូមិវវត្ថិតំ 

                        ជេនតិ សទិសំ បាកំ      បដិសន្ធិបវត្តិយំ ។  

      ឥទេមត្ថ       កម្មចតុក្កំ ។ 

            

  “ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

  បុ[�ំ រ®កុសលកម្ម មហគ្គតំ ែដលដល់នវូភាពជាធំ បាកំ ញaំាងវFបាក 

សទិសំ ែដល្របាកដដូចខ្ល�ន ជេនតិ ឱ12េកើតេឡើង យថាភូមិវវត្ថិតំ 

តាមភមូិែដលកំណត់េហើយ បដិសន្ធិបវត្តិយំ ទំាងក្នaងបដសិន្ធកិាល 

និងបវត្តកិាល  ឥត្ថំ េដាយបការៈដេូច្នះ ។ 

ឯត្ថ (វ�ថិមុត្តសង្គេហ) ក្នaងវ®ថមិុត្តសង្គហៈេនះ កម្មចតុក្កំ រ®ពួក៤ៃនកម្ម   
ឥទំ  េន ះ  (សមត្តំ)  ចបេ់ហើយ ៕    *(ឥត្ថំ =ឥមិនា បកាេរន) 
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ចុតិបដិសន្ធិក្កេមា 

េសចក្តសីា�Qប់៤យាzQង 

            [៨៩]     អាយុក្ខេយន កម្មក្ខេយន ឧភយក្ខេយន   ឧបេច្ឆទកកម្ម'នា េចតិ 

ចតុធា មរណ<ប0cត្តិ នាម ។  

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 មរណ<ប0cត្តិ នាម  េឈាj1ះថា រ®ការេកើតេឡើងៃនេសចក្តសីា�1ប ់  (េហាតិ) 

រែមងមាន ចតុធា ៤ យា�1ង ឥតិ ដេូច្នះ អាយុក្ខេយន (ច) គេឺដាយ
ការអសេ់ទៅៃនអាយុ តាមែដលកម្មបានកំណត់ទុកេហើយ ១ 

កម្មក្ខេយន (ច) គេឺដាយការអស់េទៅៃនកម្ម១ ឧភយក្ខេយន (ច) គ ឺ
េដាយការអស់េទៅៃនអាយុ នងិកម្មេស្មើគា�1១   ឧបេច្ឆទកកម្ម'នា 

គេឺដាយកម្មចលូមកកាត់ផា§1ច់១ ។ 

        [៩០]      តថា ច មរនាI0នំ បន មរណកាេល យថារហំ អភិមុខីភូតំ ភវន្តេរ 

បដិសន្ធិជនកំ កម្មំ វា, តំកម្មករណកាេល រូបាទិកមុបលទ្ធបុព្វមុបករណភូត[្ច 

កម្មនិមិត្តំ វា , អនន្តរមុប0cជ្ជមានភេវ ឧបលភិតព្វមុបេភាគភូត[្ច គតិនិមិត្តំ វា 

កម្មពេលន ឆន្នំ ទាO0រានំ អ[�តរស្មឹ បច្ច'បដា�0តិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 ច េពាលេដាយពសិា§1រ បន ក ៏ មរណកាេល ក្នaងកាលជិតនឹងសា�1ប ់
(សតាI0នំ) របសស់ត្វទំាងឡាយ មរនាI0នំ ែដលកពំងុសា�1ប ់ តថា េដាយ
បការៈ៤យា�1ងេនាះ កម្មំ រ®កម្ម បដិសន្ធិជនកំ ែដលញaំាងបដសិន្ធិ
ឱ12េកើត ភវន្តេរ ក្នaងភពដៃទ អភិមុខីភូតំ ែដលមក្របាកដចំេពាះមខុ 
យថារហំ តាមសមគួរដលស់ត្វែដល្រតsវេកើតេឡើង វា ក្ត ី  កម្មនិមិត្តំ 

រ®កម្មនិមិត្ត រូបាទិកំ មានរូបារម្មណ៍ជាេដើម ឧបលទ្ធបុព្វំ (ច) 
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ែដលខ្ល�នធា�1បជ់បួ្របសព្វេហើយ ក្នaងកាលមុនផង ឧបករណភូតំ ច 

ែដលជាេ្រគឿងេ្របើ្របាសផ់ង  វា ក្ត ី  គតិនិមិត្ត ំ រ®គតនិមិតិ្ត  ឧបលភិតព្វ ំ
(ច) ែដលគប1�ីេសាយផង ឧបេភាគភូតំ ច ែដលគប1�ីចលូេទៅ
េ្របើ្របាស់ផង ឧប0cជ្ជមានភេវ ក្នaងភពកាលនងឹេកើតេឡើង  អនន្តរU 
ជាបនា�1ប ់ វា ក្ត ី  បច្ច'បដា�0តិ រែមង្របាកដេឡើង ឆន្នំ ទាO0រានំ បណា½1 
ទា�1រទំាងឡាយ ៦  អ[�តរស្មឹ (ទាO0េរ)  ក្នaងទា�1រណាមួយ  កម្មពេលន 

េដាយអានុភាពៃនកុសលកម្ម និងអកសុលកម្ម  ។  

                                        *(បច្ចaបដ́ា1តិ = បតិ+ឧប+ឋា+អ +តិ ) 
 

* តេតា បរU តេមវ តេថាបដ្ឋិតំ អារម្មណ ំអារព្ភ  វfបច្ចមានកកមា/0នុរូបំ បរfសុទ្ធំ 

ឧបក្កិលិដ្ឋំ វា ឧបលភិតព្វភវានុរូបំ តេតាJ0ណតំវ ចិត្តសនាI0នំ អភិណw ំ បវត្តតិ 

ពាហុេល្លន ។ តេមវ វា បន ជនកភូតំ កម្មំ អភិនវករណវេសន ទាO0រប0cត្តំ េហាតិ ។  

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

តេតា បរU បនា�1បព់ីេនាះមក ចិត្តសនាI0នំ រ®្រកែសៃនចតិ្ត អារព្ភ 

្របារព្ធេហើយ អារម្មណំ នូវអារម្មណ៍ ឧបដ្ឋិតំ ែដលតាងំេនៅេហើយ  

តថា េដាយបការៈដូេចា�1ះ តំ ឯវ េនាះឯង  បរfសុទ្ធំ (វា)  ទំាងបរFសុទ្ធក្ត ី
ឧបក្កិលិដ្ឋំ វា ទំាងេសៅហ្មងក្ត ី  វfបច្ចមានកកមា/0នុរូបំ តាមសមគរួ	ដល់
កម្មែដលនឹងឱ12ផល ឱណតំវ ដចូជាការបេងាÇ1នចលូេទៅ  តត្ថ 

(ឧបបជ្ជិតព្វភេវ)   ក្នaងភពែដលគប1�ីចលូេទៅេកើតេនាះ   ឧបលភិតព្វ-
ភវានុរូបំ  តាមសមគួរដល់ភពែដលេគគប1�ីបាន បវត្តតិ រែមង
្រប្រពឹត្តេទៅ អភិណw ំ េរឿយៗ ពាហុេល្លន េដាយេ្រចើន ។  វា នយ័ 
ម1��1ងេទៀត បន េពាលេដាយវFេសស កម្មំ រ®កម្ម ជនកភូតំ 
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ែដលញaំាងបដសិន្ធឱិ12េកើតេឡើង តំ ឯវ េនាះឯង ទាO0រប0cត្តំ េហាតិ 
រែមងជាកម្ម ែដល្របាកដតាមមេនាទា�1រ អភិនវករណវេសន េដាយ
អំណាចៃនកម្មដចូជា កាលកំពុងេធ្វើថ្មីៗ  ។  
(ឧបដ្ឋិតំ = ឧប+ឋា+ត ឬ ឧប+ឋា+ឥ.អាគម+ត) (ទា�1រប1�ត្តំៈ មេនាទា�1រ 
បាតុភូតំ) *(ចសេទា�1 វFតា¾1រេជាតេកា) (បនសេទា�1 វាក1�រម្ភេតា¾1) (បនសេទា�1 
វFេ សសត្ថេជាតេកា) 

 

មរណាសន្នវ_ថិ 

          [៩១]   បចា�0សន្នមរណស05 តស05 វ�ថិចិតាI0វសាេន ភវង្គក្ខេយ វា ចវនវេសន 

បច្ច'ប0cន្នភវបរfេយាសានភូតំ ចុតិចិត្តំ ឧប0cជ្ជិតាO0 និរុជ0�តិ ។  

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 វ�ថិចិតាI0វសាេន  វា ក្នaងទីបំផតុៃនវFថចីិត្តឬ ភវង្គក្ខេយ វា ឬថាក្នaងទី 
អស់េទៅៃនភវង្គ (សត្តស05) របស់សត្វ តស05 បចាn0សន្នមរណស05 ែដល
េកៀកជតិនឹងសា�1ប់េនាះ , ចុតិចិត្តំ រ®ចតុិចិត្ត បច្ច'ប0cន្នភវបរfេយាសានភូតំ 
ែដលេកើតចុងេ្រកាយក្នaងភពជាបច្ចaប1�ន្ន ឧប0cជ្ជិតាO0 េកើតេឡើង  
េហើយ  ចវនវេសន  េដាយអំណាចការឃា�1តចាកភព  និរុជ0�តិ រែមង
រលតេ់ទៅ  ។ 

* តស្មឹ និរុទា�0វសាេន តស0�នន្តរេមវ តថាគហិតំ អារម្មណំ អារព្ភ សវត្ថ'កំ អវត្ថ'កេមវ 

វា យថារហំ អវfជា¢0នុសយបរfក្ខិេត្តន តណា¬0នុសយមូលេកន សងាe0េរន ជនិយមានំ 

សម0cយុេត្តហិ បរfគ្គយ្ហមានំ សហជាតានមធិដា�0នភាេវន បុព្វង្គមភូតំ 

ភវន្តរបដិសនា�0នវេសន បដិសន្ធិសងាe0តំ មានសំ ឧប0cជ្ជមានេមវ បតិដា�0តិ ភវន្តេរ ។   
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“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

តស្ម ឹ (ចុតិចិេត្ត) នាកាលចតុចិតិ្តេនាះ (និរុេទ្ធ)  រលតេ់ហើយ និរុទា�0វសាេន 

ក្នaងទីបំផុតការរលត់េទៅៃនចុតិចតិ្ត មានស ំ រ®ចិត្ត បដិសន្ធិសងាe0តំ 

េពាលគឺបដិសន្ធិ ភវន្តរបដិសនា�0នវេសន េដាយអំណាចៃនការតភាÜ1ប់
នូវភពដៃទ សវត្ថ'កំ វា ែដលមានវត្ថaជាទីអា្រស័យក្ត ី អវត្ថ'កំ ឯវ វា 

ែដលមិនមានវត្ថaជាទីអា្រស័យប៉េុណា]1ះក្ត ី អារព្ភ ្របារព្ធេហើយ 

អារម្មណំ នវូអារម្មណ៍មានកម្មជាេដើម (មរណាសន្នជវេនន) ែដល
មរណាសន្នជវន គហិតំ កាន់យកេហើយ តថា េដាយអាការៈដូេចា�1ះ 

អនន្តរU ក្នaងលដំាប ់ តស05 (ចុតិចិត្តស05) ឯវ ៃនចតុិចិត្តេនាះប៉េុណា]1ះ 

សងាe0េរន ែដលសងាÁ1រ (កុសលាកុសលកេម្មន) គកឺសុលកម្ម និង
អកុសលកម្ម  តណា¬0នុសយមូលេកន ែដលមានតណាÛ1នសុ័យជាមលូ 

អវfជា¢0នុសយបរfក្ខិេត្តន ែដលរុÅពទ័្ធេដាយអវFជាÜ1នុសយ័ ជនិយមានំ កាល
េកើតេឡើង យថារហំ តាមសមគួរ, សម0cយុេត្តហិ ែដលសម1�យុត្តធម៌
ទំាងឡាយ បរfគ្គយ្ហមានំ កាលជួយឧបត្ថម្ភ បុព្វង្គមភូតំ ជា្របធាន 

អធិដា�0នភាេវន េដាយភាពជាទីតាងំ សហជាតានំ ៃនសហជាតធម៌
ទំាងឡាយ ឧប0cជ្ជមានំ ឯវ កាលេកើតេឡើងថ្មបី៉ុេណា]1ះ បតិដា�0តិ 

រែមងតាងំេនៅ  ភវន្តេរ ក្នaងភពដៃទ ។  
(បតិដ́ា1តិ = បតិ+ឋា+អ+តិ ឬ ប+ឋា+អ+តិ ) 

      

      [៩២] មរណាសន្នវ�ថិយំ បេនត្ថ មន្ទប0cវតាI0និ បេ[្ចវ ជវនាន ិ                 

បាដិកង្ខិតពាO0និ, តសា/0 យទិ បច្ច'ប0cនា�រម្មេណសុ អាបាថគេតសុ ធរេន្តេស្វវ មរណ ំ

េហាតិ ។ 
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“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

បន ក ៏ ឯត្ថ (មរណ<ប0cត្តិយំ) ក្នaងការេកើតេឡើងៃនេសចក្តសីា�1បេ់នះ ជវនានិ 

រ®ជវនទំាងឡាយ មន្ទប0cវតាI0និ ជាជវនមានកមា�1ំងេខ1pយ្រប្រពឹត្តេទៅេហើយ 

បេ[្ចវ ៥ខណៈប៉េុណា]1ះ (បណ�េិតន) គបឺណÂតិ បាដកិង្ខិតពាO0និ គប1�ី្របាថា�1 
មរណាសន្នវ�ថិយំ ក្នaងមរណាសន្នវFថ ី (យសា/0) េ្រពាះេហតណុា តសា/0 

េ្រពាះេហតុេនាះ យទិ ្របសិនេបើ បច្ច'ប0cនា�0រម្មេណសុ នាកាលបច្ចaប1�នា�1- 
រម្មណ៍ទំាងឡាយ អាបាថគេតសុ ែដលមក្របាកដេហើយ ធរេន្តសុ ឯវ 

កាលកពំុងតាំងេនៅប៉ ុុេណា]ះ  មរណ ំ រ®េ សចក្តសីា�1ប ់ េហាតិ   រែមងមាន ។  

                                          *(បនសេទា�1 ឧបន1�សេតា¾1) 
 

* តទា បដិសន្ធិភវងា¦0នម0cិ បច្ច'ប0cនា�0រម្មណតា លព្ភតីតិ កតាO0 កាមាវចរបដិសន្ធិយា 

ឆទាO0រគ្គហិតំ  កម្មនិមិត្តំ  គតិនិមិត្ត[្ច  បច្ច'ប0cន្នមតីតារម្មណ ំ ឧបលព្ភតិ  ។ 
 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 តទា ក្នaងកាលេនាះ  បដិសន្ធិភវងា¦0នម0cិ បច្ច'ប0cនា�0រម្មណតា រ®ភាវៈសូម1�ីៃន 
បដសិន្ធិចិត្ត នងិភវង្គចិត្តទំាងឡាយ ែដលជាអារម្មណ៍បច្ចaប1�ន្ន លព្ភតិ 
រែមង្រតsវបាន ឥតិ កតាO0 េ្រពាះេហតេុនះ (អារម្មណ)ំ រ®អារម្មណ៍ កាមាវចរ-
បដិសន្ធិយា របសក់ាមាវចរបដសិន្ធ ិ កម្មនិមិត្តំ ច ែដលជាកម្មនិមតិ្តផង  

គតិនិមិត្តំ ច ែដលជាគតនិិមតិ្តផង ឆទាO0រគ្គហិតំ ែដលទា�1រ៦កានយ់កេហើយ 

ឧបលព្ភតិ រែមង្រតsវបាន បច្ច'ប0cន្នមតីតារម្មណ ំ ទំាងអារម្មណ៍ជាបច្ចaប1�ន្ន 
និងអតីត  ។  
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             * កម្មំ បន អតីតេមវ, ត[្ច មេនាទាO0រគ្គហិតំ, តានិ បន សពាO0និបិ 

បរfត្តធម្មភូតាេនវារម្មណានិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

បន ចំែណកឯ កម្មំ រ®កម្ម អតីតំ ឯវ ជាអតតីែតម1��1ង តំ (អតីតកម្មំ) ច 

ករ៏®អតីតកម្មេនាះ   មេនាទាO0រគ្គហិតំ  ែដលមេនាទា�1រកានយ់កេហើយ 

បន ែតថា តានិ អារម្មណានិ រ®អារម្មណទំ៍ាងឡាយេនាះ សពាO0និបិ 

សូម1�ីទំាងអស ់ បរfត្តធម្មភូតានិ ឯវ ជាកាមធមែ៌តម1��1ង (េហាន្តិ) 

រែមងមាន ។ 

     [៩៣]    រូបាវចរបដិសន្ធិយា បន ប[�ត្តិភូតំ កម្មនិមិត្តេមវារម្មណ ំេហាតិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

បន ក ៏ កម្មនិមិត្តំ ឯវ រ®កម្មនមិិត្តែតម1��1ង ប[�ត្តិភូតំ ែដលជាប¨©ត្ត ិ
អារម្មណ ំ េហាតិ រែមងជាអារម្មណ៍  រូបាវចរបដិសន្ធិយា  របសរូ់បាវចរ 
បដិសន្ធចិិត្ត ។ 
   [៩៤] តថា អរូបបដិសន្ធិយា ច មហគ្គតភូតំ  ប[�ត្តិភូត[្ច កម្មនិមិត្តេមវ 

យថារហមារម្មណ ំេហាតិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

តថា កដ៏ូចគា�1 កម្មនិមិត្តំ ឯវ រ®កម្មនិមិត្តែតម1��1ង  មហគ្គតភូតំ  (ច) 

ែដលជាមហគ្គតផង ប[�ត្តិភូត[្ច ែដលជាប¨©ត្តផិង អារម្មណ ំ េហាតិ 

រែមងជាអារម្មណ៍ អរូបបដិសន្ធិយា របសអ់រូបបដិសន្ធចិិត្ត យថារហំ 

តាមសមគួរ ។ 
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      [៩៥] អស[�សតាI0នំ បន ជីវfតនវកេមវ បដិសន្ធិភាេវន បតិដា�0តិ, តសា/0 េត 

រូបបដិសន្ធិកា នាម ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

បន ក ៏  ជីវfតនវកំ ឯវ រ®ជវីFតនវកកលាបៈប៉េុណា]ះ បតិដា�0តិ រែមង
តាងំេនៅ បដិសន្ធិភាេវន េដាយភាពជាបដសិន្ធ ិ អស[�សតាI0នំ ដល់
អស¨©ីសត្ ្វទំាងឡាយ, តសា/0 េ្រពាះេហតេុនាះ េត (អស[�សតាI0) 

រ®អស¨©ីសត្វទំាងឡាយេនាះ រូបបដិសន្ធិកា នាម (េហាន្តិ) មានេឈាj1ះ
ថា បដិសន្ធេិដាយរូបធម ៌ ។ 

       [៩៦]     អរូបា អរូបបដិសន្ធិកា ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 អរូបា រ®អរូប្រពហ្មទំាងឡាយ អរូបបដិសន្ធិកា នាម (េហាន្តិ) មាន 
េឈាj1ះថា បដិសន្ធេិដាយ នាមធម ៌។ 

        [៩៧]      េសសា រូបារូបបដិសន្ធិកា ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 េសសា (សតាI0) រ®សត្វទំាងឡាយដ៏េសស រូបារូបបដិសន្ធិកា  (នាម េហាន្តិ )

មានេឈាj1ះថា បដិសន្ធេិដាយរូបធមផ៌ង នងិនាមធមផ៌ង ។ 
សង្គហគាថា 

        [៩៨]      អារុប0cចុតិយា េហាន្តិ         េហដ្ឋិមារុប0cវជ្ជិតា 

     បរមារុប0cសន្ធី ច              តថា កាមតិេហតុកា ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

អារុប0cសន្ធី រ®អរូបបដិសន្ធទំិាងឡាយ េហដ្ឋិមារុប0cវជ្ជិតា ែដលេវៀរនវូ 
អរូបបដសិន្ធជិានេ់្រកាមេចញ (ច) ផង តថា េ្រកៅពីេនាះ  
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(បដិសន្ធិេយា) រ®បដសិន្ធទំិាងឡាយ តិេហតុកា ែដល្របកបេដាយ
េហត៣ុ  កាេម ក្នaងកាមភមូ ិច ផង េហាន្ត ិរែមងមាន បរU ខាង េ្រកាយ  

អារុប0cចុតិយា អំពីអរូបចុតចិតិ្ត ។ 

សង្គហគាថា 

                     រូបាវចរចុតិយា            អេហតុរហិតា សិយំុ 

សពាO0 កាមតិេហតុមាw0      កាេមេស្វវ បេនតរា ។  

          អយេមត្ថ      ចុតិបដិសន្ធិក្កេមា ។ 
 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

(កាមរូបារូបបដិសន្ធិេយា) រ®កាមបដិសន្ធ ិ រូបបដិសន្ធ ិ និងអរូបដសិន្ធ ិ
ទំាងឡាយ  អេហតុរហិតា  ែដលេវៀរចាកអេហតកុបដសិន្ធេិចញ 

សិយំុ គប1�ីមាន (បរU) ខាងេ្រកាយ  រូបាវចរចុតិយា អំពីរូបាវចរចុតចិិត្ត  
(បដិសន្ធិេយា)  រ®បដិសន្ធចិិត្តទំាងឡាយ  សពាO0  ទំាងអស់(១៩)  (សិយំុ) 

គប1�ីមាន (បរU) ខាងេ្រកាយ  កាមតេិហតុតុមាw0 អំពចីុតចិិត្តែដល    
្របកបេដាយេហត៣ុក្នaងកាមភូម,ិ (កាមបដិសន្ធិេយា) រ®កាមបដិសន្ធ ិ
ទំាងឡាយ (សពាO0) ទំាងអស់(១០) កាេមសុ ឯវ ក្នaងកាមភូមិប៉េុណា]1ះ 

(សិយំុ) គប1�ីមាន  (បរU) ខាងេ្រកាយ បន ឥតរា (ទ្វិេហតុកាេហតុកចុតិយា) 

អំពទី្វិេហតុកចុតចិតិ្ត នងិអេហតកុចុតចិិត្តេ្រកៅេនះ ។  
ឯត្ថ (វ�ថិមុត្តសង្គេហ)  ក្នaងវFថមីុត្តសង្គហៈេនះ  ចុតិបដិសន្ធិក្កេមា រ®លំដាប ់
ៃនចតុ ិនងិបដសិន្ធចិិត្ត  អយំ េនះ  (និដ្ឋិេតា) ចប់េហើយ ៕ 

*(បនសេទា�1 បទបូរណេតា¾1) 
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            [៩៩] ឥេច្ចវU គហិតបដិសន្ធិកាន ំ បន បដិសន្ធិនិេរាធានន្តរេតា បភុតិ 

តេមវារម្មណមារព្ភ តេទវ ចិត្តំ យាវ ចុតិចិត្ត'ប0~ទា អសតិ វ�ថិចិត្ត'ប0~េទ ភវស05 

អង្គភាេវន ភវង្គសន្តតិសងាe0តំ មានស ំអេពាO0ច្ឆិន្នំ នទីេសាេតា វfយ បវត្តតិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

បន ក ៏ បភុតិ ចាប់េផ្តើម បដិសន្ធិនិេរាធានន្តរេតា អំពីលំដាប់ៃនការរលត់
េទៅៃនបដសិន្ធចិិត្ត (សតាI0នំ) របសស់ត្វទំាងឡាយ គហិតបដិសន្ធិកានំ  

ែដលមានបដសិន្ធកិាន់យកេហើយ ឥេច្ចវU តាមន័យដូចែដលបាន
េពាលមកេហើយ វ�ថិចិត្ត'ប0~េទ នាកាល ការេកើតេឡើងៃនវ®ថចិតិ្ត   
អសតិ កាលមនិមាន, ចិត្តំ រ®ចិត្តែដលដូចគា�1នងឹបដិសន្ធ ិ តេទវ 
េនាះឯង អារព្ភ ្របារព្ធេហើយ អារម្មណំ នូវអារម្មណ៍ តេមវ េនាះឯង 

មានសំ ហុតាO0 ជាចតិ្ត  ភវង្គសន្តតិសងាe0តំ ែដលេហៅថា្រកែសៃនភវង្គ 
អង្គភាេវន េដាយភាពជាេហត ុភវស05 ៃនភព បវត្តតិ រែមង្រប្រពតឹ្តេទៅ 

អេពាO0ច្ឆិន្នំ មនិដាចរ់យៈ នទីេសាេតា វfយ ដូចជា្រកែសៃនទឹកស្ទងឹ យាវ 

ចុតិចិត្ត'ប0~ទា ដរាបដល់ការេកើតេឡើងៃនចុតចិតិ្ត ។ 

         [១០០]      បរfេយាសាេន ច ចវនវេសន ចុតិចិត្តំ ហុតាO0 និរុជ0�តិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 ច  ចំែណកឯ   បរfេយាសាេន ក្នaងទីបំផុត (បដិសន្ធិចិត្តំ) រ®បដសិន្ធចិតិ្ត 
(តំ ឯវ) េនាះឯង ចុតិចិត្តំ ហុតាO0 ជាចតុចិតិ្ត ចវនវេសន េដាយអំណាច 
ៃនការឃា�1តចាកភព  និរុជ0�តិ  រែមងរលតេ់ទៅ  ។ 
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             [១០១]   តេតា បរ[្ច បដិសនា�0ទេយា រថចក្កមិវ យថាក្កមំ ឯវ បរfវត្តនាI0 

បវត្តន្តិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

ច ក ៏ តេតា បរU បនា�1បព់េីនាះមក (ចិតាI0និ) រ®ចិត្តទំាងឡាយ 
បដិសនា�0ទេយា មានបដសិន្ធជិាេដើម បរfវត្តនាI0 កាលវFលវល់  រថចក្ក ំឥវ 
ដចូជាកង់ៃនរេទះ បវត្តន្តិ រែមងេកើតេឡើង យថាក្កមំ ឯវ តាម
លំដាបប់៉ុេណា]1ះ ។  
 

្រពះគាថា 

          [១០២]   បដិសន្ធិភវង្គវ�ថិេយា        ចុតិេចហ តថា ភវន្តេរ 

     បុន សន្ធិ ភវង្គមិច្ចយំ        បរfវត្តតិ ចិត្តសន្តតិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

បដិសន្ធិ (ច) រ®បដសិន្ធចិិត្តផង  ភវង្គវ�ថិេយា  ច រ®ភវង្គចតិ្ត នងិវFថចីតិ្ត
ទំាងឡាយផង ចុតិ ច រ®ចុតចិតិ្តផង (បរfវត្តតិ) រែមង្រតាចេ់ទៅ ឥហ  

(ភេវ) ក្នaងភពេនះ (យថា) យា�1ងណា ចិត្តសន្តតិ រ®្រកែសៃនចតិ្ត អយំ 
េនះ (ឯវមាទិកា) មានយា�1ងេនះជាេដើម ឥតិ គ ឺ សន្ធិ (ច) 

រ®បដសិន្ធចិិត្តផង ភវង្គំ (ច) រ®ភវង្គចតិ្តផង បរfវត្តតិ រែមង្រតាចេ់ទៅ  

ភវន្តេរ  ក្នaងភពដៃទ បុន េទៀត តថា យា�1ងេនាះែដរ ។ 

្រពះគាថា 

បដិសងាe0យ បេនតមទ្ធ'វU       អធិគន្ត²ា បទមច្ច'តំ ពុធា 

        សុសមុច្ឆិន្នសិេនហពន្ធនា      សមេមស05ន្តិ ចិរាយ សុព្វតា ។ 
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“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

បន  ក ៏ ពុធា  រ®អ្នក្របាជ្ញទំាងឡាយ  សុព្វតា (ហុតាO0)   ជាអ្នកបរFបូរណ ៍
េដាយសីល និងអាចារៈ  ចិរាយ អស់កាលយូរ  បដិសងាe0យ 

ពិចារណាេហើយ ឯតំ (វដ្តធម្មំ) នូវវដ្តធមេ៌នះ អទ្ធ'វU ថាមនិេទៀង 

អធិគន្ត²ា េធ្វើឱ12ជាកច់1¶សេ់ហើយ បទំ នវូ្រពះនពិា�1ន អច្ច'តំ ែដល
េទៀងទាត ់ សុសមុច្ឆិន្នសិេនហពន្ធនា (ហុតាO0) ជាអ្នកមានេ្រគឿងចង
គតឺណាÛ1កាតផ់ា§1ចេ់ហើយេដាយល្អ ឯស05ន្តិ ែមងដល់ សមំ នូវ
្រពះនពិា�1នែដលស្ងបច់ាកឧបក្កេិលស ។   *(ឯស1Pន្តិ = ឯស+អ+អន្តិ ) 

 

ឥតិ   អភិធម្មត្ថសង្គេហ 

វ�ថិមុត្តសង្គហវfភាេគា នាម ប[្ចេមា បរfេច្ឆេទា ។ 

“ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

  បរfេច្ឆេទា រ®បរFេច្ឆទ     ប[្ចេមា   ទី៥   វ�ថិមុត្តសង្គហវfភាេគា នាម  េឈាj1ះ 
វFថមីតុ្តសង្គហវFភាគ អភិធម្មត្ថសង្គេហ ក្នaងគម្ពរីេឈាj1ះ អភធិម្មត្ថ-
សង្គហៈ    ឥតិ    ចប់េដាយបរFបណូ៌េហាង ៕ 
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៦. ឆេដាqQ  បរ1េច្ឆេទា 
     រូបសង្គហវ1ភាេគា 

 
   ការេប្តជា�Q 

             [១]         ឯតាI0វតា វfភតាI0 ហិ      សប0cេភទប0cវត្តិកា 

     ចិត្តេចតសិកា ធមា/0      រូបំ ទានិ បវុច្ចតិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

ធមា/0 រ®ធម៌ទំាងឡាយ ចិត្តេចតសិកា ែដលជាចិត្ត និងេចតសកិ 
សប0cេភទប0cវត្តិកា ែដលមាន្របេភទ (គេឺលាកេពាលេហើយេដាយ
បរFេច្ឆទទំាងឡាយ៣ផង) និងមានការ្រប្រពតឹ្តេិទៅ (ែដល
េលាកេពាលេហើយេដាយបរFេច្ឆទទំាងឡាយ២ផង) (មយា) គខឺ្ញa ំ
វfភតាI0 ែបងែចកេហើយ ឯតាI0វតា (ប[្ចហិ បរfេច្ឆេទហិ) េដាយបរFេច្ឆទ
ទំាងឡាយ ៥ មាន្របមាណប៉េុណ្ណះ ហិ េ្រពាះេហតុណា (តសា/0) 

េ្រពាះេហតុេនាះ ទាន ិ ក្នaងកាលឥឡ�វេនះ រូបំ រ®រូប (មយា) គឺខ្ញa ំ  
បវុច្ចតិ នឹងេពាលតេទៅ  ។    * (វFភតា§1 = វF+ភជ+ត) 

មាតិកា របស់រូប 

             [២]    សមុេទ្ទសា វfភាគា ច       សមុដា�0នា កលាបេតា 

     បវត្តិក្កមេតា េចតិ          ប[្ចធា តត្ថ សង្គេហា ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

តត្ថ (រូបសង្គេហ) ក្នaងរូបសង្គហៈេនាះ សង្គេហា រ®ការរួបរួម (េហាតិ)

រែមងមាន ប[្ចធា  ៥ យា�1ង ឥតិ គ ឺ សមុេទ្ទសា ច េដាយការ
សែម្តងេឡើងនវូរូបទំាងឡាយេដាយសេង្ខប ១  វfភាគា ច េដាយការ
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ែបងែចកនវូរូបទំាងឡាយ ១ សមុដា�0នា ច េដាយេហតៃុនការ
េកើតេឡើងៃនរូបទំាងឡាយ ១ កលាបេតា ច េដាយ្រកមុៃនរូប
ទំាងឡាយ ១ បវត្តិក្កមេតា ច េដាយលំដាប់ៃនការេកើតេឡើងៃនរូប
ទំាងឡាយ ១ ។ *(ពាក12ថា សមុេទ្ទសាជាេដើម គឺជាប ្̈ចមីវFភត្តិ 
ែតែ្របជាតតិយាវFភត្តិ)     សមុេទ្ទសាតិ បេទ ករណេត្ថ និស1Pក្កវចនំ ៕ 
 

១.រូបសមុេទ្ទេសា 

            [៣]  ចតាI0រf  មហាភូតានិ, ចតុន្ន[្ច មហាភូតានំ ឧបាទាយរូបន្តិ 

ទុវfធេម0cតំ រូបំ ឯកាទសវfេធន សង្គហំ គច្ឆតិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 រូបំ រ®រូប ឯតំ េនះ ទុវfធម0cិ សូម1�ីទំាង២យា�1ង  ឥតិ គ ឺ  មហាភតូានិ

រ®មហាភូតរូបទំាងឡាយ ចតាI0រf (ច) ៤ផង , ឧបាទាយរូបំ រ®រូបែដល
អា្រស័យ ចតុន្នំ មហាភូតានំ ច នវូមហាភូតរូបទំាងឡាយ ៤ផង  គច្ឆតិ 

រែមងដល់ សង្គហំ នូវការរួបរួម  ឯកាទសវfេធន េដាយបការៈ១១ 
យា�1ង ។                          *(មហាភូតានន្តិ កម្មនិ ឆដ្ឋី) 

 

មហាភូតរូប ៤ 

        [៤]    កថំ ? បថវ�ធាតុ អាេបាធាតុ េតេជាធាតុ វាេយាធាតុ ភូតរូបំ នាម  ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

( រូប ំ រ®រូប គច្ឆតិ រែមងដល ់ សង្គហំ នូវការរួបរួម ឯកាទសវfេធន 

េដាយបការៈ ១១ យា�1ង) កថំ ដចូេម្តចេទៅ ? បថវ�ធាតុ រ®ធាតដុ១ី 
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អាេបាធាត ុរ®ធាតទឹុក១ េតេជាធាតុ រ®ធាតេុភ្លើង១ វាេយាធាតុ រ®ធាតខុ12ល់១ 

ភូតរូបំ នាម (េហាតិ) មានេឈាj1ះថាមហាភូតរូប ៤ ។ 
បសាទរូប ៥ 

         [៥]    ចក្ខ' េសាតំ ឃានំ ជិវាw0 កាេយា បសាទរូបំ នាម ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

ចក្ខ' រ®ែភ្នក១ េសាតំ រ®្រតេចៀក១ ឃានំ រ®្រចមុះ១ ជិវាw0 រ®អណា½1ត១   

កាេយា រ®កាយ១ បសាទរូបំ នាម (េហាតិ) មានេឈាj1ះថាបសាទរូប 
(គរូឺបែដលញa ា ំងមហាភូតរូបឲ12ថា�1 ) ។ 

 

េគាចររូប ៧ 

      [៦]  រូបំ សេទា�0 គេនា�0 រេសា  អាេបាធាតុវfវជ្ជិតំ ភូតត្តយសងាe0តំ េផាដ្ឋព្វ ំ

េគាចររូបំ នាម ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

  រូបំ រ®រូប១  សេទា�0 រ®សេំឡង១ គេនា�0 រ®ក្លិន១   រេសា រ®រសជាត១ិ េផាដ្ឋព្វំ 

រ®ការប៉ះពាល់្រតsវកាយ ភូតត្តយសងាe0តំ េពាលគឺ្របជុ៣ំៃនមហា
ភតូរូប  អាេបាធាតុវfវជ្ជិតំ  ែដលេវៀរធាតទឹុកេចញ  ១ េគាចររូប ំនាម 

(េហាតិ) មានេឈាj1ះថាេគាចររូប (គឺរូបែដលជាអារម្មណ៍) ។ 
ភាវរូប ២ 

         [៧]    ឥត្ថត្តំ បុរfសត្តំ ភាវរូប ំនាម ។ 

              “ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

ឥត្ថត្តំ រ®ភាវៈៃន³ស្តី១  បុរfសត្តំ រ®ភាវៈៃនបរុស១ ភាវរូបំ នាម (េហាតិ) មាន
េឈាj1ះថាភាវរូប (គឺរូបែដលមានលក្ខណៈសណាà1នេផ1Pងៗគា�1)។ 
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ហទយវត្ថI ១ 

       [៨]    ហទយវត្ថ' ហទយរូបំ នាម ។ 

            “ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

ហទយវត្ថ' រ®ហទយវត្ថa ហទយរូបំ នាម  (េហាតិ) មានេឈាj1ះថា ហទយ 
រូប (គឺរូបែដលតាំងេនៅក្នaងសាចេ់បះដូង ) ។ 

ជីវ1តរូប ១ 

       [៩]   ជីវfតិ�ន្ទិយំ ជីវfតរូបំ នាម ។ 

           “ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 ជីវfតិ�ន្ទិយំ  រ®ជីវFតិ³ន្ទយិ ជីវfតរូបំ នាម  (េហាតិ) មានេឈាj1ះថាជីវFតរូប
(គឺរូបជាធកំ្នaងការរក1pនូវសហជាតធមឲ៌12រសេ់នៅបាន) ។ 

អាហាររូប ១ 

          [១០]    កពឡីកាេរា អាហាេរា អាហាររបូំ នាម ។  

               “ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

អាហាេរា រ®អាហារ កពឡីកាេរា ែដលេធ្វើជាដុពំំនតូ  អាហាររូបំ នាម (េហាតិ) 

មានេឈាj1ះថាអាហាររូប (គរូឺបែដលនាំមកនវូឱជា ជាគ្រមប់៨)។ 

           [១១]  ឥតិ ច អដា�0រសវfធេម0cតំ រូបំ សភាវរូបំ សលក្ខណរូបំ និប្ផន្នរូបំ 

រូបរូបំ សម្មសនរូបន្តិ ច សង្គហំ គច្ឆតិ ។ 

              “ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

  ច ក៏ រូបំ រ®រូប ឯតំ េនះ អដា�0រសវfធម0cិ សូម1�ីមានបការៈ១៨យា�1ង ឥតិ 

ដចូែដលបានេពាលមកេហើយ  គច្ឆតិ រែមងដល់ សង្គហំ នូវការ
រួបរួម សភាវរូបំ (ឥតិ ច) ថាជាសភាវៈរូប (គឺរូបេដាយសភាវៈផង) 

សលក្ខណរូប ំ (ឥតិ ច) ថាជាសលក្ខណៈរូប (គឺរូបែដល្របកបេដាយ
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លក្ខណៈមនិេទៀងជាេដើមផង) និប្ផន្នរូបំ (ឥតិ ច) ថាជានបិ្ផន្នរូប
(គរូឺបែដលសេ្រមចេដាយបច្ចយ័មានកម្មជាេដើមផង) រូបរូបំ (ឥតិ ច) 

ថាជារូបរូប (គរូឺបែដលែ្រប្រប5លច1¶ស់ផង) សម្មសនរូបំ ឥតិ ច 

ថាជាសម្មសនរូប (គឺរូបែដលសមគួរដល់ការពិចារណា េលើក
េឡើងកានៃ់្រតលក្ខណផ៍ង) ។ 

 

បរ1េច្ឆទរូប ១ 

            [១២]   អាកាសធាត ុបរfេច្ឆទរូបំ នាម ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

អាកាសធាតុ រ®អាកាសធាតុ បរfេច្ឆទរូបំ នាម (េហាតិ) មានេឈាj1ះថា
បរFេច្ឆទរូប ។ 

វ1��ត្តរូិប ២ 

            [១៣]    កាយវf[�ត្តិ វចីវf[�ត្តិ វf[�ត្តិរូបំ នាម ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 កាយវf[�តិ្ត  រ®ការកេ្រមើកកាយ១  វចីវf[�ត្តិ រ®ការកេ្រមើកវាចា១  វf[�ត្តិរូបំ 

នាម (េហាតិ)  មានេឈាj1ះថា វF̈ ©ត្តរូិប (គរូឺបែដលកេ្រមើក)។ 
 

វ1ការរូប ៣  

             [១៤]     រូបស05 លហុតា មុទុតា កម្ម[�តា វf[�ត្តិទ្វយំ វfការរូបំ នាម ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

លហុតា រ®ភាព្រសាល រូបស05 (ច) របសន់ិប្ផន្នរូបផង មុទុតា រ®ភាពទន ់

(និប្ផន្នរូបស05 ច) របសន់ិប្ផន្នរូបផង កម្ម[�តា រ®ភាពែដលគរួក្នaងការងារ  
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(និប្ផន្នរូបស05 ច) របស់នបិ្ផន្នរូបផង វf[�ត្តិទ្វយំ (ច) រ®្របជុ២ំៃនវF̈ ©ត្តរូិប
ផង  វfការរូបំ នាម (េហាតិ) មានេឈាj1ះថាវFការរូប (គរូឺបែដល
េធ្វើឲ12ែប្លក)។ 

លក្ខណរូប ៤ 

         [១៥]    រូបស05 ឧបចេយា សន្តតិ ជរតា អនិច្ចតា លក្ខណរូបំ នាម ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

ឧបចេយា រ®ការេកើតេឡើងជាដំបងូ រូបស05 (ច) របស់និប្ផន្នរូបផង សន្តតិ 

រ®ការេកើតេឡើងជាបន្ត  (និប្ផន្នរូបស05 ច) របស់នបិ្ផន្នរូបផង ជរតា 

រ®ភាពជរា  (និប្ផន្នរូបស05 ច) របសន់បិ្ផន្នរូបផង អនិច្ចតា រ®ភាពមនិេទៀង  

(និប្ផន្នរូបស05 ច) របស់និប្ផន្នរូបផង លក្ខណរូបំ នាម (េហាតិ) មាន
េឈាj1ះថាលក្ខណៈរូប (គរូឺបែដលជាេ្រគឿងសំគាល់)។  
                                          *(ឧបសេទា�1 បឋមត្ថវាចេកា) 

 

     [១៦]     ជាតរូិបេមវ បេនត្ថ ឧបចយសន្តតិនាេមន  បវុច្ចតីតិ ឯកាទសវfធេម0cតំ 

រូបំ អដ្ឋវ�សតិវfធំ េហាតិ សរូបវេសន ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

បន ក ៏ ឯត្ថ (រូបសមុេទ្ទេស) ក្នaងរូបសមេុទ្ទសេនះ ជាតិរូបំ ឯវ រ®រូប
ែដលេកើតេឡើងនុ៎ះឯង បវុច្ចតិ គឺេលាកេហៅ  ឧបចយសន្តតិនាេមន  

េដាយេឈាj1ះថា ឧបចយរូប នងិសន្តតរូិប  ឥតិ េ្រពាះេហតេុនាះ  

រូបំ រ®រូប ឯតំ េនះ ឯកាទសវfធម0cិ សូម1�ីទំាង១១យា�1ង អដ្ឋវ�សតិវfធំ េហាតិ  

រែមងមាន២៨យា�1ង  សរូបវេសន េដាយអំណាចៃនសភាវៈគអឺង្គធម.៌ 
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សង្គហគាថា 

            [១៧]     កថំ ? 

  ភូតប0cសាទវfសយា          ភាេវា ហទយមិច្ចបិ 

  ជីវfតាហាររូេបហិ             អដា�0រសវfធំ តថា ។ 

                     បរfេច្ឆេទា ច វf[�ត្តិ            វfកាេរា លក្ខណន្តិ ច 

                     អនិប្ផនា�0 ទស  េចតិ         អដ្ឋវ�សតិវfធំ ភេវ ។  

              អយេមត្ថ      រូបសមុេទ្ទេសា ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

( រូបំ រ®រូប  អដ្ឋវ�សតិវfធំ េហាតិ  រែមងមាន២៨យា�1ង  សរូបវេសន េដាយ
អំណាចៃនសភាវៈគអឺង្គធម ៌)  កថំ ដូចេម្តចេទៅ ? 

 ( រូបំ) រ®រូប អដ្ឋវ�សតិវfធំ ភេវ រែមងមាន ២៨ យា�1ង (សរូបេតា) េដាយ
សភាវៈគអឺង្គធម ៌ ឥតិ គ ឺ ( រូប)ំ  រ®រូប (ឥទំ េសាឡសវfធំ) ១៦ យា�1ងេនះ 

ឥតិ អប ិដេូច្នះ ភូតប0cសាទវfសយា (ច)  គមឺហាភតូរូបទំាងឡាយ ៤ផង 

បសាទរូបទំាងឡាយ៥ផង នងិវFសយរូបទំាងឡាយ៤ផង ភាេវា   

(ច) គឺភាវរូប២ផង ហទយំ (ច) គហឺទយវត្ថa១ផង, (សហ) មយួអេន្លើ 
ជីវfតាហាររូេបហិ  េដាយជីវFតរូប នងិអាហាររូបទំាងឡាយ អដា�0រសវfធំ 

(េហាតិ) រែមងមាន ១៨ យា�1ង,  តថា េ្រកៅពីេនាះ ទស អនិប្ផនា�0 ច 

រ®អនបិ្ផន្នរូបទំាងឡាយ១០យា�1ងផង ឥតិ ដេូច្នះ បរfេច្ឆេទា ច គបឺរFេច្ឆទ
រូប១ផង  វf[�ត្ត ិ(ច)  គវឺF̈ ©ត្តរូិប២ផង  វfកាេរា (ច) គវឺFការរូប៣ផង 
លក្ខណ ំច  គលឺក្ខណរូប៤ផង ។ ឯត្ថ ( រូបសង្គេហ) ក្នaងរូបសង្គហៈេនះ  
រូបសមុេទ្ទេសា រ®ការសែម្តងេឡើង នូវរូបទំាងឡាយេដាយសេង្ខប    

អយំ េនះ   ( និដ្ឋិេតា )  ចប់េហើយ  ។         (ែ្របតាមន័យបរមត្ថទីបនី) 
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២.រូបវ1ភាេគា 

          [១៨]   សព្វ[្ច បេនតំ រូបំ អេហតុកំ សប0cច្ចយំ សាសវU សង្ខតំ េលាកិយំ  

កាមាវចរU អនារម្មណ ំអប0cហាតព្វេមវាតិ ឯកវfធម0cិ អជ0�ត្តិកពាហិរាទិវេសន ពហុធា 

េភទំ គច្ឆតិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

  រូបំ រ®រូប សព្វ[្ច  បេនតំ ទំាងអស់េនះឯង ឯកវfធម0cិ (េហាតិ) រែមងមាន
សូម1�ីែតមយួចែំណក ឥតិ ដេូច្នះ អេហតុកំ គមឺិនមានេហត ុសប0cច្ចយំ 

គ្ឺរប្រពតឹ្តេទៅមួយអេន្លើេដាយបច្ចយ័ សាសវU គឺ្រប្រពតឹ្តេទៅមួយ
អេន្លើេដាយអាសវៈ សង្ខតំ គេឺ្រពាះ្រតsវបច្ច័យ្របជុតំាក់ែតងេហើយ 

េលាកិយំ គេឺ្រពាះ្របកបក្នaងេលាក េពាលគឧឺបាទានក្ខន្ធ កាមាវចរU 
គេឺ្រពាះ្រតាច់ចុះេទៅក្នaងកាមតណាÛ1 អនារម្មណ ំ គមឺនិមានការ
កាន់យកនវូអារម្មណ៍ អប0cហាតព្វំ ឯវ គេឺ្រពាះមនិមានការលះ
បង់ែតម1��1ង, (ឯតំ រូបំ) រ®រូបេនះ គច្ឆតិ រែមងដល ់ េភទំ នវូ្របេភទ 

ពហុធា េ្រចើនយា�1ង អជ0�ត្តិកពាហរិាទិវេសន េដាយអំណាចៃនរូប
មានអជ1Øត្តកិរូប និងពាហរិរូបជាេដើម ។ 

*(ចសេទា�1 អវធារណេតា¾1) (បនសេទា�1 បទាលងា»1េរា) 
 

អជQ�ត្តកិរូប និងពាហិររូប 

         [១៩]  កថំ ? បសាទសងាe0តំ ប[្ចវfធម0cិ អជ0�ត្តិករូបំ នាម, ឥតរU ពាហិររូបំ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

( រូបំ រ®រូប គច្ឆតិ រែមងដល ់ េភទំ នវូ្របេភទ ពហុធា េ្រចើនយា�1ង) កថំ 

ដូចេម្តចេទៅ ?   
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  (រូបំ) រ®រូប ប[្ចវfធម0cិ សូម1�ីទំាង៥យា�1ង បសាទសងាe0តំ េពាលគឺ
បសាទរូប ៥  អជ0�ត្តិករូបំ នាម (េហាតិ) មានេឈាj1ះថា អជ1Øត្តកិរូប
(គឺរូបែដល្រប្រពឹត្តេទៅខាងក្នaង) ឥតរU រូបំ រ®រូប២៣េ្រកៅេនះ ពាហរិរូបំ 

(នាម េហាតិ) មានេឈាj1ះថាពាហរិរូប(គរូឺបែដលមានក្នaងខាងេ្រកៅ). 
 

វត្ថIរូប និងអវត្ថIរូប 

         [២០]    បសាទហទយសងាe0តំ ឆព្វិធម0cិ វត្ថ'រូបំ នាម, ឥតរU អវត្ថ'រូបំ ។ 
“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 (រូបំ) រ®រូប  ឆព្វិធម0cិ សូម1�ីទំាង ៦ យា�1ង បសាទហទយសងាe0តំ េពាល
គបឺសាទរូប ៥ និងហទយវត្ថaរូប១ វត្ថ'រូបំ នាម (េហាតិ) មានេឈាj1ះ
ថាវត្ថaរូប (គរូឺបែដលជាទីអា្រសយ័ៃនចតិ្ត នងិេចតសកិ)   ឥតរU 

(រូបំ)  រ®រូប ២២ េ្រកៅេនះ   អវត្ថ'រូបំ (នាម េហាតិ) មានេឈាj1ះថា          
អវត្ថaរូប (គរូឺបែដលមនិជាទីអា្រស័យៃនចិត្តនងិេចតសិកេទ)  ។ 

 

ទា�Qររូប និងអទា�Qររូប 

         [២១]    បសាទវf[�ត្តិសងាe0តំ សត្តវfធម0cិ ទាO0ររូបំ នាម, ឥតរU អទាO0ររូបំ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

(រូបំ) រ®រូប សត្តវfធម0cិ សូម1�ីទំាង ៧ យា�1ង  បសាទវf[�ត្តិសងាe0តំ េពាល
គបឺសាទរូប៥ និងវF¨©ត្តរូិប ២  ទាO0ររូបំ នាម (េហាតិ) មានេឈាj1ះថា 
ទា�1ររូប (គរូឺបែដលជាទា�1រ ) ឥតរU (រូប)ំ រ®រូប ២១ េ្រកៅពេីនះ អទាO0ររូប ំ

(នាម េហាតិ) មានេឈាj1ះថាអទា�1ររូប (គរូឺបែដលមិនែមនជាទា�1រ) ។ 
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ឥ�ន្ទិយរូប និងអនិ�ន្ទិយរបូ 

        [២២]  បសាទភាវជីវfតសងាe0តំ អដ្ឋវfធម0cិ ឥ�ន្ទិយរូបំ នាម, ឥតរU 

អនិ�ន្ទិយរូបំ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 (រូបំ) រ®រូប អដ្ឋវfធម0cិ សូម1�ីទំាង៨យា�1ង បសាទភាវជីវfតសងាe0តំ េពាលគឺ
បសាទរូប៥ ភាវរូប ២ និងជវីFតរូប ១ ឥ�ន្ទិយរូបំ នាម (េហាតិ) 

មានេឈាj1ះថាឥ³ន្ទយិរូប (គរូឺបែដលមានភាពជាធ)ំ ឥតរU (រូប)ំ រ®រូប 
២០ េ្រកៅេនះ  អន�ិន្ទយិរូប ំ(នាម េហាតិ) មានេឈាj1ះថាអន³ិន្ទយិរូប 
(គ ឺរូបមនិមានភាពជាធ)ំ ។  

 

ឱឡារ1ករូប និងសុខុមរូបជាេដើម 

      [២៣] បសាទវfសយសងាe0តំ ទាO0ទសវfធម0cិ ឱឡារfករូបំ សន្តិេករូបំ 

សប0cដិឃរូប[្ច, ឥតរU  សុខុមរូបំ  ទូេររូបំ  អប0cដិឃរូប[្ច ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 (រូបំ) រ®រូប ទាO0ទសវfធម0cិ សូម1�ីទំាង ១២ យា�1ង  បសាទវfសយសងាe0តំ 

េពាលគឺបសាទរូប ៥ នងិវFសយរូប ៧  ឱឡារfករូបំ (ច នាម េហាតិ) 

មានេឈាj1ះថាឱឡារFករូប (គរូឺបេ្រគាត្រគាតផង) សន្តិេករូបំ (ច នាម 

េហាតិ ) មានេឈាj1ះថាសន្តេិករូប(គឺរូបជតិផង) សប0cដិឃរូបំ (ច នាម 

េហាតិ) មានេឈាj1ះថាសប1�ដឃិរូប (គឺរូបែដលមានការប៉ះខ្ទបគ់ា�1 
បានផង) ឥតរU (រូបំ) រ®រូប១៦េ្រកៅេនះ សុខុមរូបំ (ច នាម េហាតិ )

មានេឈាj1ះថាសុខុមរូប (គរូឺបល្អិតសុខមុផង) ទូេររូបំ (ច នាម េហាតិ) 

មានេឈាj1ះថា ទូេររូប (គឺរូបឆាá1យផង) អប0cដិឃរូបំ ច (នាម េហាតិ) 
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មានេឈាj1ះថា អប1�ដឃិរូប (គរូឺបែដលមិនមានការប៉ះខ្ទបគ់ា�1បាន
ផង) ។ 

ឧបាទិន្នរូប និងអនុបាទិន្នរូប 

        [២៤]    កម្មជំ ឧបាទិន្នរូបំ, ឥតរU អនុបាទនិ្នរូបំ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

( រូបំ) រ®រូបទំាង១៨  កម្មជំ ែដលេកើតអំពកីម្ម ឧបាទិន្នរូបំ (នាម េហាតិ ) 
មានេឈាj1ះថាឧបាទិន្នរូប , ឥតរU (រូប)ំ រ®រូប ១០ េ្រកៅេនះ  អនបុាទនិ្នរូប ំ

(នាម េហាតិ) មានេឈាj1ះថាអនុបាទិន្នរូប (គរូឺបែដលមិនបាន
េកើតអំពកីម្ម) ។ 

 

សនិទសQXនរូប និងអនិទសQXនរូប 

        [២៥]   រូបាយតនំ សនិទស05នរូបំ, ឥតរU អនិទស05នរូបំ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 រូបាយតនំ  រ®រូបារម្មណ៍ សនិទស05នរូបំ (នាម េហាតិ) មានេឈាj1ះថា 
សនិទស1Pនរូប (គឺរូបែដល្រប្រពតឹ្តេទៅមយួអេន្លើ េដាយការេមើល
េឃើញ)  ឥតរU (រូប)ំ រ®រូប ២៧ េ្រកៅេនះ អនិទស05នរូប ំ (នាម េហាតិ) 

មានេឈាj1ះថា អនទិស1Pនរូប (គឺរូបែដលមិនមានការេមើល  

េឃើញ)។ 
 

េគាចរគា�Qហិករូប និងអេគាចរគា�Qហិករូប 

          [២៦]  ចកាe0ទិទ្វយំ អសម0cត្តវេសន, ឃានាទិត្តយំ សម0cត្តវេសនាតិ 

ប[្ចវfធម0cិ េគាចរគា¦0ហិករូបំ, ឥតរU អេគាចរគា¦0ហិករូបំ ។ 
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“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

(រូបំ) រ®រូប ប[្ចវfធម0cិ សូម1�ីទំាង៥យា�1ង ឥតិ គ ឺ ចកាe0ទិទ្វយំ រ®្របជុំ
២ៃនរូបមានចក្ខaបសាទជាេដើម (គណា¬0តិ) រែមងកានយ់ក (អារម្មណ)ំ 

នវូអារម្មណ៍  អសម0cត្តវេសន េដាយអំណាចៃនអារម្មណ៍ែដលមនិ
ទានម់កដល ់ , ឃានាទិត្តយំ រ®្របជុ៣ំៃនរូបមានឃានបសាទជាេដើម 

(គណា¬0តិ) រែមងកាន់យក (អារម្មណ)ំ នវូអារម្មណ៍ សម0cត្តវេសន  

េដាយអំណាចៃនអារម្មណ៍ែដលមកដល់ខ្ល�ន េគាចរគា¦0ហិករូបំ  (នាម 

េហាតិ) មានេឈាj1ះថាេគាចរគា¹1ហកិរូប (គរូឺបែដលកានយ់ក
នូវអារម្មណ៍) ឥតរU (រូបំ) រ®រូប២៣េ្រកៅេនះ អេគាចរគា¦0ហិករូបំ (នាម 

េហាតិ) មានេឈាj1ះថា អេគាចរគា¹1ហកិរូប (គរូឺបែដលមនិកានយ់ក
នូវអារម្មណ៍ ) ។ 

វ1និេពា�Qគរូប និងអវ1និេពា�Qគរូប 

        [២៧]  វេណាµ0 គេនា�0 រេសា ឱជា ភូតចតុក្កេ[្ចតិ អដ្ឋវfធម0cិ អវfនិេពា«0គរូបំ 

ឥតរU  វfនិេពា«0គរូបំ  ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 (រូបំ) រ®រូប អដ្ឋវfធម0cិ  សូម1�ីទំាង៨យា�1ង  ឥតិ គ ឺ វេណាµ0 (ច)  រ®វណ្ណៈ 
(គពឺណ)៌ ផង  គេនា�0 (ច)  រ®ក្លនិផង   រេសា (ច)  រ®រសជាតផិង  ឱជា 

(ច) រ®រសរបស់អាហារ ែដលផ1Pព្វផ1pយេទៅចិ¨្ចឹមរាងកាយផង 
ភូតចតុក្កំ ច  រ®ពួក៤ៃនមហាភូតរូបផង អវfនិេពា«0គរូបំ (នាម េហាតិ) 
មានេឈាj1ះថា អវFនេិពាÑ1គរូប (គ ឺរូបែដលមនិែបកគា�1) ។  ឥតរU (រូប)ំ 

រ®រូប ២០ េ្រកៅេនះ    វfនិេពា«0គរូបំ (នាម េហាតិ)  មានេឈាj1ះថា  វFនេិពាÑ1គ 
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រូប  (គរូឺបែដលែបកគា�1 ) ។ 
 

សង្គហគាថា 

           [២៨]      ឥេច្ចវមដ្ឋវ�សតិ-           វfធម0cិ ច វfចក្ខណា 

   អជ0�ត្តិកាទិេភេទន       វfភជន្តិ យថារហំ ។  

អយេមត្ថ រូបវfភាេគា ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 ច ក ៏ វfចក្ខណា រ®អ្នក្របាជ្ញទំាងឡាយ វfភជន្តិ រែមងែបងែចក (រូបំ) 

នវូរូប អដ្ឋវ�សតិវfធម0cិ  សមូ1�ីទំាង ២៨ យា�1ង    អជ0�ត្តកិាទិេភេទន េដាយ
្របេភទៃនរូបមានរូបខាងក្នaងជាេដើម យថារហំ តាមសមគួរ ឥេច្ចវU 
េដាយ្របការដចូែដលបានេពាលមកេហើយ ។ ឯត្ថ (រូបសង្គេហ) 

ក្នaងរូបសង្គហៈេនះ  រូបវfភាេគា រ®ការែបងែចកនូវរូប អយំ េនះ 
( និដ្ឋិេតា) ចប់េហើយ ។    (វFភជ្ជន្តិ = វF+ភជ+អ+អន្តិ ) 

 

៣.រូបសមុដាqQននេយា 

េហតុនាំឲQ�េកើតរូប៤យាzQង 

            [២៩]   កម្មំ ចិត្តំ ឧតុ អាហាេរា េចតិ ចតាI0រf រូបសមុដា�0នាន ិនាម ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

(សមុដា�0នានិ)  រ®េហតទំុាងឡាយ  ចតាI0រf  ៤ យា�1ង ឥតិ គ ឺ កម្មំ (ច) 

រ®េចតនាកម្ម១  ចិត្តំ (ច)  រ®ចិត្តនងិេចតសកិ១ ឧតុ (ច)  រ®េតេជា  
ធាត១ុ   អាហាេរា ច រ®ឱជារស១   រូបសមុដា�0នានិ នាម (េហាន្តិ)  មាន
េឈាj1ះថារូបសមដ́ុា1ន គ ឺេហតនុាំឱ12េកើតរូបទំាងឡាយ ។ 
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កម្មែដលនាឲំQ�េកើតរូប មាន២៥ដួង 

      [៣០]  តត្ថ កាមាវចរU រូបាវចរេ[្ចតិ ប[្ចវ�សតិវfធម0cិ កុសលាកុសលកម្មម-

ភិសង្ខតំ អជ0�ត្តិកសនាI0េន កម្មសមុដា�0នរូបំ បដិសន្ធិមុបាទាយ ខេណ ខេណ 

សមុដា�0េបតិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

  តត្ថ (ចតូសុ រូបសមុដា�0េនសុ) បណា½1សមុដ́ា1នែដលនាំឱ12េកើតរូប
ទំាងឡាយ៤េនាះ កុសលាកុសលកម្មំ រ®កុសលកម្ម និងអកសុលកម្ម 
អភិសង្ខតំ ែដល្រតsវតាក់ែតងេហើយ ប[្ចវ�សតិវfធម0cិ សូម1�ីទំាង២៥ដួង 

ឥតិ គ ឺ កាមាវចរU (ច)  រ®កាមាវចរកម្ម២០ដងួផង  រូបាវចរU ច រ®រូបាវចរ
កសុលកម្ម ៥ ដួងផង  កម្មសមុដា�0នរូបំ ញaំាងរូបែដលេកើតអំពកីម្ម 
សមុដា�0េបតិ ឱ12តាងំេឡើង អជ0�ត្តិកសនាI0េន ក្នaងសនា§1នខាងក្នaង ខេណ 

ខេណ រាល់ៗខណៈ បដិសន្ធិមុបាទាយ ចាប់េផ្តើមអំពឧីប1¶ទខណៈៃន
បដិសន្ធចិតិ្តមក ។   (សមុដ́ា1េបតិ = សំ+ឧទ+ឋា+ណាេប ) 

       

ចិត្តែដលនាឲំQ�េកើតរូប មាន៧៥ដួង 

[៣១] អរូបវfបាកទ្វិប[្ចវfst0ណវជ្ជិតំ ប[្ចសត្តតិវfធម0cិ ចិត្តំ ចិត្តសមុដា�0នរូបំ 

បឋមភវង្គមុបាទាយ ជាយន្តេមវ សមុដា�0េបតិ ។ 
“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

ចិត្តំ រ®ចតិ្ត ប[្ចសត្តតិវfធម0cិ សូម1�ីទំាង៧៥ដងួ អរូបវfបាកទ្វិប[្ចវfst0ណវជ្ជិតំ  

ែដលេវៀរអរូបវFបាក ៤ នងិទ្វបិ¨្ចវF«¬1ណ ១០ េចញ  ជាយន្ត ំឯវ 

កាលេកើតេឡើងប៉េុណា]1ះ ចិត្តសមុដា�0នរូបំ ញaំាងរូបែដលេកើតអំពចីិត្ត 
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សមុដា�0េបតិ ឱ12តាំងេឡើង បឋមភវង្គមុបាទាយ  ចាបេ់ផ្តើមអំពឧីប1¶ទ-
ខណៈ ៃនភវង្គចិត្តដួងដំបងូ  ។     *(បឋមភវង្គំ = វFភត្តិវFបលា�1ស) 

        [៣២]    តត្ថ អប0cនាជវនំ ឥរfយាបថម0cិ សនា�0េមតិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

តត្ថ (ប[្ចសត្តតិវfេធសុ ចិេត្តសុ) បណា½1ចិត្តទំាងឡាយ ៧៥ ដួងេនាះ 

អប0cនាជវន ំ រ®អប1�នាជវន ២៦  ឥរfយាបថម0cិ ញaំាងសមូ1�ីឥរFយាបថ 

សនា�0េមតិ ឱ12្រប្រពតឹ្តេទៅ ។     *(បិសេទា�1 សម1�ិណÂនេតា¾1) 

 (សនា�1េមតិ =បវេត្តតិ)  (សនា�1េមតិ = សំ+នម+េណ+តិ ) 
       

        [៣៣]    េវាដ្ឋព្វនកាមាវចរជវនាភិst0 បន វf[�ត្តិម0cិ សមុដា�0េបន្តិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 បន ចែំណកឯ េវាដ្ឋព្វនកាមាវចរជវនាភិst0 រ®មេនាទា�1រាវជ្ជនចតិ្ត ១ 
កាមាវចរជវនចតិ្ត ២៩ នងិអភិ«¬1ទំាងឡាយ២  វf[�ត្តិម0cិ ញaំាង
សូម1�ីវF¨©ត្តរូិប សមុដា�0េបន្តិ ឱ12េកើតេឡើង ។ *(បិសេទា�1 សម1�ិណÂនេតា¾1) 

 

  [៣៤]    េសាមនស05ជវនានិ  បេនត្ថ េតរស ហសនម0cិ ជេនន្តិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 បន ចំែណកឯ ឯត្ថ (ទ្វតឹ្តសចិេត្តសុ) បណា½1ចតិ្តទំាងឡាយ ៣២ 
ដួងេនះ េសាមនស05ជវនានិ រ®េសាមនស1Pជវនទាងំឡាយ េតរស 

១៣ដួង  ហសនម0cិ ញaំាងសូម1�ីការញញឹម  ជេនន្តិ ឱ12េកើតេឡើង ។   
*(បិសេទា�1 សម1�ិណÂនេតា¾1) 
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ឧតុែដលនាឲំQ�េកើតរូប 

    [៣៥]   សីតុេណា¬0តុសមst0តា េតេជាធាតុ ឋិតិប0cតាI0វ ឧតុសមុដា�0នរូបំ អជ0�ត្ត[្ច 

ពហិទា�0 ច យថារហំ សមុដា�0េបតិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

េតេជាធាតុ រ®េតេជាធាត ុ សីតុេណាµ0តុសមst0តា ែដលមានេឈាj1ះថា
រដូវ្រតជាក់ នងិរដវូេកៅ§1  ឋិតិប0cតាI0វ ដលន់វូឋតិិខណៈៃនបដិសន្ធ ិ
ចិត្តប៉េុណា]1ះ ឧតុសមុដា�0នរូបំ ញaំាងរូបែដលេកើតអំពីឧត ុ សមុដា�0េបតិ  
ឱ12េកើតេឡើង អជ0�ត្ត ំច ខាងក្នaងផង  ពហិទា�0 ច ខាងេ្រកៅផង យថារហ ំ

តាមសមគួរ ។  

អាហារែដលនាំឲQ�េកើតរូប 

        [៣៦]  ឱជាសងាe0េតា អាហាេរា អាហារសមុដា�0នរូបំ អេជ0�ហរណកាេល 

ឋានប0cេតាI0វ សមុដា�0េបតិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 អាហាេរា រ®អាហារ ឱជាសងាe0េតា  េពាលគឺឱជា(ែដលេកើតេឡើងអំពី
អាហារែដលមាតាេលបចលូេទៅ) ឋានប0cេតាI0វ ែដលដល់នវូឋាន
េពាលគឺសបា§1ហទី៍២ប៉េុណា]1ះ  អាហារសមុដា�0នរូបំ  ញaំាងរូបែដល
េកើតអំពអីាហារ សមុដា�0េបតិ ឱ12េកើតេឡើង អេជ0�ហរណកាេល 

ក្នaងកាលៃនអាហារែដលមាតាេលបចលូេទៅ ។ 
*(ែ្របតាមអភិធម្មត្ថសង្គហទីបនីដីកា) 
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       [៣៧]    តត្ថ ហទយឥ�ន្ទិយរូបាន ិកម្មជាេនវ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 តត្ថ (អដ្ឋវ�សតិវfធរូេបសុ) បណា½1រូបទំាងឡាយ ២៨ យា�1ងេនាះ  ហទយ-

ឥ�ន្ទិយរូបានិ រ®ហទយរូប១ នងិឥ³ន្ទយិរូបទំាងឡាយ៨ កម្មជានិ ឯវ   

គជឺារូបែដលេកើតអំពកីម្មែតម1� ៉ង  (េហាន្តិ) រែមងមាន ។ 

        [៣៨]    វf[�ត្តិទ្វយំ ចិត្តជេមវ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

វf[�ត្តិទ្វយំ  រ®្របជុ២ំៃនវF¨©ត្តិរូប ចិត្តជេមវ គឺជារូបែដលេកើតអំពីចិត្ត
ែតម1��1ង  (េហាតិ) រែមងមាន ។ 

        [៣៩]    សេទា�0 ចិេតាI0តុេជា ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

សេទា�0 រ®សំេឡង  ចិេតាI0តុេជា  គឺជារូបែដលេកើតអំពចីិត្តផង ឧតផុង  

(េហាតិ) រែមងមាន ។ 

       [៤០]    លហុតាទិត្តយំ ឧតុចិតាI0ហាេរហិ សេមា«0តិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

លហុតាទិត្តយំ រ®្របជុ៣ំៃនរូប មានរូប្រសាលជាេដើម  សេមា«0តិ  រែមង 
េកើតេឡើង ឧតុចិតាI0ហាេរហិ  អំពឧីត ុចតិ្ត នងិអាហារទំាងឡាយ ។ 
       [៤១]    អវfនិេពា«0គរូបានិ េចវ អាកាសធាតុ ច  ចតូហិ សម្ភªតាន ិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

អវfនិេពា«0គរូបាន ិេចវ  រ®អវFនេិពាÑ1គរូបទំាងឡាយ ៨ ផង អាកាសធាតុ ច 

រ®អាកាសធាតុផង សម្ភªតានិ រែមងេកើតេឡើង  ចតូហិ  សមុដា�0េនហិ 

អំពសីមុដ́ា1នទំាងឡាយ ៤  ។ 
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       [៤២]    លក្ខណរូបាន ិន កុេតាចិ ជាយន្តិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

លក្ខណរូបាន ិ រ®លក្ខណរូបទំាងឡាយ ៤ ន ជាយន្តិ រែមងមនិេកើត 
េឡើង  កុេតាចិ (សមុដា�0នេតា)   អំពសីមុដ́ា1នណាមយួេឡើយ ។ 

សង្គហគាថា 

       [៤៣]       អដា�0រស បន្នរស        េតរស  ទាO0ទសាតិ ច 

កម្មចិេតាI0តុកាហារ-     ជានិ េហាន្តិ យថាក្កមំ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

(រូបានិ) រ®រូបទំាងឡាយ កម្មចិេតាI0តុកាហារជានិ ែដលេកើតអំពកីម្ម ចតិ្ត 
ឧត ុ និងអាហារ េហាន្តិ រែមងមាន យថាក្កមំ តាមលំដាប ់ (ឯវU) 

យា�1ងេនះ  ឥតិ គ ឺ (រូបានិ) រ®រូបទំាងឡាយ  អដា�0រស (ច)  ១៨ យា�1ង    
ផង, (រូបានិ) រ®រូបទំាងឡាយ  បន្នរស (ច)  ១៥ យា�1ងផង,  (រូបាន)ិ 
រ®រូបទំាងឡាយ  េតរស (ច)  ១៣ យា�1ងផង  រូបានិ រ®រូបទំាងឡាយ 

ទាO0ទស ច  ១២ យា�1ងផង ។ 

 

សង្គហគាថា 

        [៤៤]         ជាយមានាទិរូបានំ        សភាវតាI0 ហិ េកវលំ 

    លក្ខណានិ ន ជាយន្តិ     េកហិចីតិ បកាសិតំ ។  

                  អយេមត្ថ      រូបសមុដា�0ននេយា ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

(រូបំ) រ®រូប (អាចរfេយហិ) គអឺាចារ12ទំាងឡាយ បកាសិតំ ្របកាសេហើយ 

ឥតិ ដេូច្នះ   លក្ខណានិ គលឺក្ខណរូបទំាងឡាយ ៤  ន ជាយន្តិ រែមង
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មិនេកើតេឡើង េកហិចិ (បច្ចេយហិ) អំពបីច្ចយ័ណាមួយេឡើយ សភាវតាI0 

េ្រពាះ្រតឹមែតជាលក្ខណៈ ឬសភាវៈ   ជាយមានាទិរូបានំ ៃននិប្ផន្នរូប 
ទំាងឡាយ ែដលកពំងុេកើតជាេដើម   ហិ េកវលំ ែតម1��1ងប៉េុណា]1ះ ។ 
ឯត្ថ ( រូបសង្គេហ)  ក្នaងរូបសង្គហៈេនះ  រូបសមុដា�0ននេយា រ®ន័យក្នaងការ
េកើតេឡើងៃនរូប  អយំ េនះ ( និដ្ឋិេតា)  ចប់េហើយ ។  

*(ហិសេទា�1 ឯវសទ្ទេតា¾1) 
 

 

៤.កលាបេយាជនា 

        [៤៥]   ឯកុប0~ទា  ឯកនិេរាធា  ឯកនិស05យា  សហវុត្តិេនា ឯកវ�សតិ 

រូបកលាបា នាម ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 រូបកលាបា នាម េឈាj1ះថារ®្រកុមៃនរូបទាងំឡាយ (េហាន្តិ) រែមងមាន 

ឯកវ�សតិ ២១្រកុម ឯកុប0~ទា ែដលេកើតេឡើងដូចគា�1  ឯកនិេរាធា 

ែដលរលត់េទៅ្រពមគា�1  ឯកនិស05យា ែដលមានមហាភតូរូបជាទី
អា្រស័យដចូគា�1  សហវុត្តិេនា ែដល្រប្រពតឹ្តេទៅ្រពមគា�1  ។ 

 

កម្មជកលាបទាងំ ៩ ្រកុម 

     [៤៦]   តត្ថ ជីវfតំ អវfនិេពា«0គរូប[្ច ចក្ខ'នា សហ ចក្ខ'ទសកន្តិ បវុច្ចតិ ។ តថា 

េសាតាទីហិ សទ្ធឹ េសាតទសកំ ឃានទសកំ ជិវាw0ទសកំ កាយទសកំ ឥត្ថិភាវទសកំ 

បុមា«0វទសកំ វត្ថ'ទសកេ[្ចតិ យថាក្កមំ េយាេជតព្វំ ។ អវfនិេពា«0គរូបេមវ ជីវfេតន   

សហ ជីវfតនវកន្តិ បវុច្ចតិ ។ ឥេម នវ កម្មសមុដា�0នកលាបា ។ 
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“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

តត្ថ (ឯកវ�សតិរូបកលាេបសុ)  បណា½1រូបកលាបទាងំឡាយ ២១ េនាះ 
ជីវfតំ (ច) រ®ជវីFតរូប១ផង  អវfនិេពា«0គរូបំ ច រ®អវFនេិពាÑ1គរូប៨ផង សហ 

មយួអេន្លើ ចក្ខ'នា េដាយចក្ខaបសាទ (បណ�េិតន) គឺបណÂិត បវុច្ចតិ 
រែមងេហៅ ចក្ខ'ទសកំ ឥតិ ថាចក្ខaទសកៈ (គចឺនំនួ១០ៃនរូប   មាន 
ចក្ខaជា្របធាន) ។   តថា ដចូគា�1 តថា គថឺា  (ជីវfតំ ច)  រ®ជវីFតរូប១ផង 

(អវfនិេពា«0គរូបំ ច) រ®អវFនេិពាÑ1គរូប៨ផង សទ្ធឹ មួយអេន្លើ េសាតាទីហិ 

េដាយេសាតបសាទជាេដើមទំាងឡាយ (បណ�េិតន) គឺបណÂតិ 

េយាេជតព្វំ គប1�ី្របកប យថាក្កមំ តាមលំដាប ់ ឥតិ ដេូច្នះ េសាតទសកំ    

(ច) ថាេសាតទសកៈ(គចឺនំនួ១០ៃនរូប មានេសាតបសាទជា
្របធានផង) ឃានទសកំ (ច) ថាឃានទសកៈ (គឺចនំួន១០ៃនរូប 

មានឃានបសាទជា្របធានផង)  ជិវាw0ទសកំ (ច) ថាជិវាÄ1ទសកៈ (គ ឺ
ចំននួ១០ៃនរូប មានជវិាÄ1បសាទជា្របធានផង)  កាយទសកំ (ច) ថា
កាយទសកៈ (គឺចំននួ១០ៃនរូប មានកាយបសាទជា្របធានផង) 

ឥត្ថិភាវទសកំ (ច) ថាឥត្ថភិាវទសកៈ (គឺចំននួ១០ៃនរូប មានឥត្ថភីាវ- 
រូបជា្របធានផង)  បុមា«0វទសកំ (ច) ថាបុមាÑ1វទសកៈ (គចឺំននួ១០ 
ៃនរូប មានបរុFសភាវរូបជា្របធានផង) វត្ថ'ទសកំ ច ថាវត្ថaទសកៈ 
(គចឺនំនួ១០ៃនរូប មានហទយវត្ថaជា្របធានផង) ។  អវfនិេពា«0គរូប ំឯវ 

រ®អវFនេិពាÑ1គរូបទំាងឡាយ៨ប៉េុណា]1ះ សហ មយួអេន្លើ ជីវfេតន 

េដាយជីវFតរូប (បណ�េិតន) គបឺណÂតិ បវុច្ចតិ រែមងេហៅ ជីវfតនវកំ ឥតិ 
ថាជវីFតនវកៈ (គចឺនំនួ៩ៃនរូប មានជវីFតរូបជា្របធាន) ដេូច្នះ ។  
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រូបកលាបា រ®្រកុមៃនរូបទំាងឡាយ នវ ៩្រកមុ ឥេម េនះ កម្មសមុដា�0ន-

កលាបា (នាម េហាន្ត)ិ មានេឈាj1ះថា ្រកុមៃនរូបែដលេកើត អំពកីម្ម ។ 

 

ចិត្តជកលាបទាងំ ៦ ្រកុម 

       [៤៧]   អវfនិេពា«0គរូបំ  បន សុទ្ធដ្ឋកំ, តេទវ កាយវf[�ត្តិយា សហ 

កាយវf[�ត្តិនវកំ, វចីវf[�ត្តិសេទ្ទហិ សហ វចីវf[�ត្តិទសកំ, លហុតាទហិី សទ្ធឹ 

លហុតាេទកាទសកំ, កាយវf[�ត្តិលហុតាទិទាO0ទសកំ, វចីវf[�ត្តិសទ្ទលហុតាទិេតរស-

កេ[្ចតិ ឆ ចិត្តសមុដា�0នកលាបា ។  

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

បន ក ៏  (រូបកលាបា) រ®្រកមុៃនរូបទំាងឡាយ ឆ  ៦ ្រកមុ ឥត ិគ ឺអវfនិេពា«0គ 

រូបំ រ®អវFនិេពាÑ1គរូបទាងំឡាយ៨ សុទ្ធដ្ឋកំ (នាម េហាតិ) មានេឈាj1ះថា 
សទុ្ធដ្ឋកកលាប(គចឺនំនួ៨ៃនរូបសទុ្ធ) (ច) ១្រកមុ ។  តំ (អវfនិេពា«0គរូប)ំ 

ឯវ រ®អវFនេិពាÑ1គរូប៨នុ៎ះឯង សហ មយួអេន្លើ កាយវf[�ត្តិយា េដាយ
កាយវF¨©ត្ត ិ កាយវf[�ត្តិនវកំ (នាម េហាតិ) មានេឈាj1ះថាកាយវF¨©ត្តិ
នវកកលាប (គឺចំននួ៩ៃនរូបែដលមានកាយវF¨©ត្តជិា្របធាន )  
(ច) ១្រកុម ។ (តំ អវfនិេពា«0គរូបំ ឯវ) រ®អវFនេិពាÑ1គរូប៨នុ៎ះឯង សហ 

មួយអេន្លើ វចីវf[�ត្តិសេទ្ទហិ េដាយវចវីF̈ ©តិ្ត នងិសេំឡងទំាងឡាយ 

វចវីf[�ត្តទិសកំ (នាម េហាតិ)   មានេឈាj1ះថា     វចវីF̈ ©តិ្តទសកកលាប 
( គចឺំនួន១០ៃនរូប ែដលមានវចវីF¨©ត្តនិងិសំេឡងជា្របធាន) (ច) 
១្រកមុ។  (តំ អវfនិេពា«0គរូប ំឯវ)  រ®អវFនេិពាÑ1គរូប៨នុះ៎ឯង  សទ្ធ ឹមយួអេន្លើ 
លហុតាទីហិ េដាយវFការរូបទំាងឡាយ មានរូប្រសាលជាេដើម 

លហុតាទិឯកាទសកំ (នាម េហាតិ) មានេឈាj1ះថា លហតុាទិឯកាទសក-
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កលាប(គចឺំនួន១១ៃនរូប មានរូប្រសាលជាេដើមជា្របធាន) (ច) 

១្រកុម។ (តំ អវfនិេពា«0គរូប ំឯវ) រអីវនិិេពភ គរូប៨នុះ៎ឯង (សទ្ធ)ឹ មួយអេនល 

(កាយវf[�ត្តិលហុតាទីហិ) េដយកយវញិញតតិ និងរូបរសលជេដមទងំ

ឡយ កាយវf[�ត្តិលហុតាទិទាO0ទសកំ (នាម េហាតិ ) មនេឈម ះថ កយ

វញិញតតលិហុតទិទវ ទសកកលប (គឺចនួំន១២ៃនរូប មនកយ 

វញិញតត ិនិងរូបរសលជេដមជរបធន) (ច) ១រកុម ។  (តំ អវfនិេពា«0គ-

រូបំ ឯវ) រអីវនិិេពភ គរូប៨នុ៎ះឯង (សទ្ធឹ) មួយអេនល (វចីវf[�ត្តិសទ្ទ-

លហុតាទីហិ) េដយវចីវញិញតតិ សេំឡង និងរូបរសលជេដមទងំ 

ឡយ វចីវf[�ត្តិសទ្ទលហុតាទិេតរសកំ (នាម េហាតិ) មនេឈម ះថ វចី

វញិញតតសិទទលហុតទិេតរសកកលប (គឺចនួំន១៣ៃនរូបមន វចី

វញិញតត ិសេំឡង និងរូបរសលជេដម ជរបធន) ច ១ រកុម ។ 

ចិត្តសមុដា�0នកលាបា (នាម េហាន្ត)ិ មនេឈម ះ រកុមៃនរូបែដលេកត 

អពីំចិតត  ។ 

ឧតុជកលាបទាំង ៤ ្រកុម 

       [៤៨]  សុទ្ធដ្ឋកំ  សទ្ទនវកំ លហុតាេទកាទសកំ សទ្ទលហុតាទិទាO0ទសកេ[្ចតិ 

ចតាI0េរា ឧតុសមុដា�0នកលាបា ។  

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

(រូបកលាបា) រ®្រកមុៃនរូបទំាងឡាយ  ចតាI0េរា ៤ ្រកុម ឥតិ គ ឺសុទ្ធដ្ឋកំ (ច) 

រ®ចនំនួ៨ៃនរូបសទុ្ធ ១្រកមុ,  សទ្ទនវកំ (ច) រ®ចនំនួ ៩ ៃនរូបែដលមាន
សេំឡងជា្របធាន ១្រកមុ, លហុតាទឯិកាទសកំ (ច) រ®ចនំនួ ១១ ៃនរូប
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ែដលមានរូប្រសាលជាេដើមជា្របធាន ១្រកមុ,  សទ្ទលហុតាទិទាO0ទសកំ 

ច រ®ចនំនួ ១២ ៃនរូប ែដលមានសេំឡង នងិរូប្រសាលជាេដើម ជា
្របធាន ១ ្រកុម, ឧតុសមុដា�0នកលាបា (នាម េហាន្តិ) មានេឈាj1ះថា 
្រកុមៃនរូបែដលេកើតអំពឧីត ុ។ 

 

អាហារជកលាបទាំង ២្រកុម 

       [៤៩]    សុទ្ធដ្ឋកំ លហុតាេទកាទសកេ[្ចតិ េទ្វ អាហារសមុដា�0នកលាបា ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 (រូបកលាបា) រ®្រកមុៃនរូបទំាងឡាយ េទ្វ ២្រកុម ឥតិ គ ឺ សុទ្ធដ្ឋកំ (ច) 

រ®ចនំនួ៨ៃនរូបសទុ្ធ ១្រកមុ,   លហតុាទិឯកាទសក ំច  រ®ចនំនួ ១១ ៃនរូប
ែដលមានរូប្រសាលជាេដើមជា្របធាន ១ ្រកុម,  អាហារសមុដា�0ន-

កលាបា (នាម េហាន្តិ) មានេឈាj1ះថា ្រកុមៃនរូបែដលេកើតអំពអីាហារ  
       [៥០]  តត្ថ សុទ្ធដ្ឋកំ សទ្ទនវកេ[្ចតិ េទ្វ  ឧតុសមុដា�0នកលាបា ពហិទា�0បិ 

លព្ភន្តិ អវេសសា បន សេព្វបិ អជ0�ត្តិកេមវាតិ ។ 
 
 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

តត្ថ (ឯកវ�សតិកលាេបសុ) បណា½1កលាបទំាងឡាយ ២១ េនាះ ឧតុ-

សមុដា�0នកលាបា រ®្រកមុៃនរបូទំាងឡាយ ែដលេកើតអពំឧីត ុ េទ្វ ២្រកុម 

ឥតិ គ ឺសុទ្ធដ្ឋកំ (ច) រ®ចំនួន៨ៃនរូបសុទ្ធ ១្រកុម,   សទ្ទនវកំ ច រ®ចនំនួ៩ 

ៃនរូប ែដលមានសេំឡងជា្របធាន ១្រកុម, (បណ�េិតន) គឺបណÂតិ 

លព្ភន្តិ រែមង្រតsវបាន (គេឺកើតេឡើង) ពហិទា�0ប ិ សូម1�ីខាងេ្រកៅ ។      

បន ែតថា ( រូបកលាបា) រ®្រកុមៃនរូបទំាងឡាយ  អវេសសា ែដលេនៅ 
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សល់ សេព្វបិ សូម1�ីទំាងអស់ (បណ�េិតន) គឺបណÂតិ (លព្ភន្តិ) រែមង 
្រតsវបាន (គេឺកើតេឡើង) អជ0�ត្តិកំ ឯវ ខាងក្នaងសនា§1នែតម1��1ង ឥតិ 

ចប់េហាង ។ 
សង្គហគាថា 

           [៥១]    កម្មចិេតាI0តុកាហារ-            សមុដា�0នា យថាក្កមំ 

     នវ ឆ ចតុេរា េទ្វតិ             កលាបា ឯកវ�សតិ ។ 

               

 “ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

កលាបា រ®្រកមុៃនរូបទំាងឡាយ ឯកវ�សតិ ២១្រកមុ  (េហាន្ត)ិ រែមងមាន 
ឥតិ ដូេច្នះ (កលាបា) គ្ឺរកុមៃនរូបទំាងឡាយ កម្មសមុដា�0នា ែដល 
េកើតអពំកីម្ម (េហាន្ត)ិ រែមងមាន នវ ៩ ្រកមុ, (កលាបា) គ្ឺរកមុៃន 
រូបទំាងឡាយ ចិត្តសមុដា�0នា ែដលេកើតអពំចីតិ្ត (េហាន្ត)ិ   រែមងមាន ឆ 
៦្រកុម, (កលាបា) គ្ឺរកុមៃនរូបទំាងឡាយ ឧតុសមុដា�0នា ែដល 
េកើតអំពឧីត ុ (េហាន្ត)ិ រែមងមាន ចតេុរា ៤ ្រកមុ,  (កលាបា) គ្ឺរកមុ 
ៃនរូបទំាងឡាយ អាហារសមុដា�នា ែដលេកើតអំពីអាហារ (េហាន្តិ) 
រែមងមាន  េទ្វ  ២ ្រកុម  យថាក្កមំ តាមលំដាប ់។ 

 

សង្គហគាថា 

                  កលាបានំ  បរfេច្ឆទ-          លក្ខណតាI0  វfចក្ខណា 

  ន កលាបង្គមិចា�0ហុ           អាកាស ំលក្ខណានិ ច ។  

         អយេមត្ថ       កលាបេយាជនា ។ 
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“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 វfចក្ខណា រ®អ្នក្របាជ្ញទំាងឡាយ ន អាហុ មិនបានេពាលេហើយ 

អាកាសំ (ច) នវូបរFេច្ឆទរូបផង  លក្ខណានិ ច នវូលក្ខណរូបទំាង 
ឡាយផង កលាបង្គំ ឥតិ ថាជាអង្គៃនកលាបៈេឡើយ  កលាបានំ  

បរfេច្ឆទលក្ខណតាI0 េ្រពាះ្រតឹមែតជាការកណំត ់ និង្រតឹមែតជា 
លក្ខណៈ ៃនរូបកលាបៈទំាងឡាយ ។  

តត្ថ (រូបសង្គេហ) ក្នaងរូបសង្គហៈេនះ កលាបេយាជនា រ®ការ្របកប      
ក្នaងរូបកលាបៈទំាងឡាយ  អយំ  េនះ   (និដ្ឋិតា) ចបេ់ហើយ ។ 

 

 

៥.រូបបវត្តកិ្កេមា   

           [៥២]   សពាO0និប ិ បេនតានិ រូបានិ កាមេលាេក យថារហ ំ អនូនានិ 

បវត្តិយំ ឧបលព្ភន្តិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

រូបានិ រ®រូបទំាងឡាយ បេនតានិ េនះ សពាO0និប ិសមូ1�ីទាងំអស ់ ឧបលព្ភន្ត ិ
រែមង្រតsវបាន (គេឺកើតេឡើង) អនូនានិ មនិខ្វះខាត បវត្តិយំ ក្នaង 
បវត្តកិាល  កាមេលាេក  ក្នaងកាមេលាក  យថារហំ  តាមសមគួរ ។ 

*(បនសេទា�1 បទាលងា»1េរាវ) 
 

ការេកើតេឡើងៃនរូប ក្នIងកាមភូមិ 

       [៥៣] បដិសន្ធិយំ បន សំេសទជានេ[្ចវ ឱបបាតិកាន[្ច ចក្ខ'េសាតឃាន-

ជិវាw0កាយភាវវត្ថ'ទសកសងាe0តានិ សត្ត ទសកានិ បាតុភវន្តិ ឧក្កដ្ឋវេសន, ឱមកវេសន 
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បន ចក្ខ'េសាតឃានភាវទសកានិ កទាចិបិ ន លព្ភន្តិ, តសា/0 េតសំ វេសន 

កលាបហានិ េវទិតពាO0 ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

បន ក ៏  បដិសន្ធិយំ ក្នaងបដិសន្ធកិាល  ទសកាន ិ រ®ទសកៈទំាងឡាយ 

សត្ត ៧ ចក្ខ'េសាតឃានជិវាw0កាយភាវវត្ថ'ទសកសងាe0តានិ េពាលគឺ ចក្ខa 
ទសកៈ១ េសាតទសកៈ១ ឃានទសកៈ១ ជវិាÄ1ទសកៈ១ 
កាយទសកៈ១ ភាវទសកៈ១ នងិវត្ថaទសកៈ១ បាតុភវន្តិ រែមង
េកើតេឡើង្របាកដ (សតាI0នំ) ដល់សត្វទំាងឡាយ សំេសទជាន ំ េចវ 

ែដលជាសំេសទជៈកេំណើតផង ឱបបាតិកានំ ច ែដលជាឱបបាតកិៈ 
កំេណើតផង ឧក្កដ្ឋវេសន េដាយអំណាច ៃនអាយតនៈែដល 
បរFបូរណ៍ ។   បន ែតថា ចក្ខ'េសាតឃានភាវទសកានិ រ®ចក្ខaទសកៈ 
េសាតទសកៈ ឃានទសកៈ នងិភាវទសកៈទំាងឡាយ ន លព្ភន្តិ 

រែមងមិន្រតsវបាន (គមឺិនេកើតេឡើង) កទាចិបិ សូម1�ីក្នaង្រគាខ្លះ 
ឱមកវេសន េដាយអំណាចៃនអាយតនៈែដលមនិបរFបរូណ ៍  , (យសា/0) 

េ្រពាះេហតណុា តសា/0 េ្រពាះេហតេុនាះ កលាបហានិ រ®ការខ្វះខាត
ៃនកលាបៈទំាងឡាយ វេសន េដាយអំណាច (ចតុន្នំ កលាបានំ) 

ៃនកលាបៈទំាងឡាយ ៤  េតសំ េនាះ  (បណ�េិតន) គបឺណÂតិ  េវទតិពាO0 

គប1�ី្រជាប ។  *(បនសេទា�1 វាក1�រេមាÑ1) (បាតុវភន្តិ = បាតុ+ភូ+អ+អន្តិ ) 

       

       [៥៤]  គព្ភេសយ0©កសតាI0នំ បន កាយភាវវត្ថ'ទសកសងាe0តានិ តីណិ ទសកានិ 

បាតភុវន្តិ, តតាJ0បិ ភាវទសកំ កទាចិ ន លព្ភតិ, តេតា បរU បវត្តិកាេល កេមន 

ចក្ខ'ទសកាទីនិ  ច  បាតុភវន្តិ  ។ 
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“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

បន ចំែណកឯ  ទសកាន ិ រ®ទសកៈទំាងឡាយ តីណ ិ៣ កាយភាវវត្ថ'-
ទសកសងាe0តាន ិ េពាលគឺកាយទសកៈ១ ភាវទសកៈ១ នងិវត្ថa 
ទសកៈ១ បាតភុវន្តិ រែមងេកើត្របាកដ គព្ភេសយ0©កសតាI0នំ  ដល់សត្វ 
ទំាងឡាយែដលេដកក្នaងគភ ៌ ។ តត្ថ (តីសុ ទសេកសុ) បិ សូម1�ីក្នaង
ទសកៈទំាងឡាយ៣េនាះ ភាវទសក ំ រ®ភាវទសកៈ ន លព្ភតិ រែមង
មនិ្រតsវបាន (គមឺនិេកើតេឡើង) កទាចិ ក្នaង្រគាខ្លះ, តេតា បរU 

បនា�1បអំ់ពីបដិសន្ធមិក បវត្តិកាេល ច ក៏ក្នaងបវត្តកិាល (ទសកានិ) 

រ®ទសកៈទំាងឡាយ ចក្ខ'ទសកាទីនិ មានចក្ខaទសកៈជាេដើម បាតុភវន្តិ 

រែមងេកើត្របាកដ  កេមន  តាមលដំាប់ ។  
                   *(បនសេទា�1 បក្ខន្តរេជាតេកា). (កេមនាតិ អនុក្កេមន) 

        

         [៥៥]   ឥេច្ចវU  បដិសន្ធិមុបាទាយ កម្មសមុដា�0នា, ទុតិយចិត្តមុបាទាយ 

ចិត្តសមុដា�0នា, ឋិតិកាលមុបាទាយ ឧតុសមុដា�0នា, ឱជាផរណមុបាទាយ 

អាហារសមុដា�0នា េចតិ ចតុសមុដា�0នរូបកលាបសន្តតិ កាមេលាេក ទីបជាលាវfយ

នទីេសាេតា វfយ ច យាវតាយុកមេពាO0ច្ឆិនា�0 បវត្តតិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

ចតុសមុដា�0នរូបកលាបសន្តតិ រ®្រកែសៃនរូបកលាបៈ ែដលមានសមុដ́ា1ន 
៤ ឥតិ គ ឺ (រូបកលាបសន្តតិ) រ®្រកែសៃនរូបកលាបៈ កម្មសមុដា�0នា 

ែដលេកើតអំពកីម្ម (បវត្តតិ) រែមងេកើតេឡើង បដិសន្ធិមុបាទាយ ចាប ់
េផ្តើមអំពីឧប1¶ទខណៈៃនបដសិន្ធ ិ (ច) ១, (រូបកលាបសន្តតិ) រ®្រកែស 
ៃនរូបកលាបៈ ចិត្តសមុដា�0នា ែដលេកើតអំពីចតិ្ត  (បវត្តតិ ) រែមងេកើត 
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េឡើង  ទុតិយចិត្តមុបាទាយ ចាប់េផ្តើមអំពីឧប1¶ទខណៈៃនចតិ្តដួងទី២ 

(គឺបឋមភវង្គ) (ច) ១,  (រូបកលាបសន្តតិ) រ®្រកែសៃនរូបកលាបៈ ឧតុ-
សមុដា�0នា ែដលេកើតអំពឧីត ុ  (បវត្តតិ) រែមងេកើតេឡើង ឋិតិកាល-

មុបាទាយ ចាប់េផ្តើមអំពីឋិតខិណៈៃនបដិសន្ធ ិ (ច) ១,   ( រូបកលាប-

សន្តតិ ) រ®្រកែសៃនរូបកលាបៈ អាហារសមុដា�0នា ែដលេកើតអំព ី 
អាហារ  (បវត្តតិ) រែមងេកើតេឡើង ឱជាផរណមុបាទាយ ចាបេ់ផ្តើម 
អំពកីារផ1pយេទៅៃនឱជា ច ១, បវត្តតិ រែមងេកើតេឡើង អេពាO0ច្ឆនិា�0 

មិនដាច់រយៈ យាវតាយុកំ ដរាបដល់អស់អាយុ កាមេលាេក 

ក្នaងកាមេលាក  ទីបជាលា វfយ (ច) ដចូជាអណា½1តៃន្របទីបផង 

នទីេសាេតា វfយ ច ដចូជា្រកែសទឹកស្ទឹងផង ឥេច្ចវU ដេូច្នះឯង ។ 
*(ឧបាទាយៈ បដ́ា1យ) (អាចែ្របកាច់ទុតិយាវFភត្តិជា ប ្̈ចមីវFភត្តិបាន) 

 

ការេកើតេឡើងៃនរូប េពលចុងេ្រកាយ 

      [៥៦] មរណកាេល បន ចុតិចិេតាI0បរfសត្តរសមចិត្តស05 ឋិតិកាលមុបាទាយ 

កម្មជរូបានិ ន ឧប0cជ្ជន្តិ, បុេរតរមុប0cនា�0និ ច កម្មជរូបាន ិ ចុតិចិត្តសមកាលេមវ 

បវត្តិតាO0 និរុជ0�ន្តិ, តេតា បរU ចិត្តជាហារជរូប[្ច េវាច្ឆិជ្ជតិ, តេតា បរU 

ឧតុសមុដា�0នរូបបរម0cរា យាវ មតកេឡវរសងាe0តា បវត្តន្តិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

បន ក ៏ មរណកាេល ក្នaងកាលជតិសា�1ប ់ កម្មជរូបានិ រ®កម្មជរូប 
ទំាងឡាយ ន ឧប0cជ្ជន្តិ រែមងមនិេកើតេឡើង ឋិតិកាលមុបាទាយ 

ចាបេ់ផ្តើមអំពីឋតិិខណៈ សត្តរសមចិត្តស05 ៃនចតិ្តដួងទី១៧  ចុតិចិេតាI0បរf 

មុនចតុចិិត្ត, កម្មជរូបានិ ច ក ៏ រ®រូបែដលេកើតអំពីកម្មទំាងឡាយ 
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ឧប0cនា�0និ ែដលេកើតេឡើងេហើយ បុេរតរU ក្នaងឧប1¶ទខណៈៃន
ចិត្តដួងទី១៧េនាះ  បវត្តិតាO0 ្រប្រពតឹ្តេទៅេហើយ  ចុតិចិត្តសមកាល ំ ឯវ 

អស់កាលេស្មើ្រតឹមចុតិចិត្ត  និរុជ0�ន្តិ រែមងរលតេ់ទៅ ។  តេតា បរU 

បនា�1បអំ់ពេីនាះមក   ចិត្តជាហារជរូបំ ច  ករ៏®រូបែដលេកើតអំពីចិត្ត នងិ 
រូបែដលេកើតអំពអីាហារ េវាច្ឆជិ្ជតិ រែមងរលតេ់ទៅ តេតា បរU បនា�1ប់
អំពីេនាះមកេទៀត ឧតុសមុដា�0នរូបបរម0cរា រ®ការេកើតតៗគា�1ៃនរូបែដល
េកើតអំពឧីត ុ បវត្តន្តិ រែមង្រប្រពតឹ្តេទៅ យាវ ដរាប មតកេឡវរសងាe0តា 

ដល់ការេហៅថា សាកសពេខាj1ច ។ 
*(បនសេទា�1 វាក1�រម្ភេតា¾1) (បុេរតរន្តិ ភុម្មេត្ថ ឧបេយាគវចនំ) 

 

សង្គហគាថា 

           [៥៧]       ឥេច្ចវU មតសតាI0នំ          បុនេទវ ភវន្តេរ 

     បដិសន្ធិមុបាទាយ          តថា រូបំ បវត្តតិ ។ 
                

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

រូបំ  រ®រូប  មតសតាI0នំ  របស់សត្វទំាងឡាយែដលសា�1បេ់ហើយ    បវត្តតិ 

រែមងេកើតេឡើង ភវន្តេរ ក្នaងភពដៃទ បុនេទវ ម្តងេទៀត   បដិសន្ធិ-

មុបាទាយ ចាប់េផ្តើមអំពឧីប1¶ទខណៈៃនបដសិន្ធ ិ តថា ដចូគា�1 ឥេច្ចវU 
តាមន័យដចូែដលបានេពាលមកេហើយ ។ 
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ការេកើតេឡើងៃនរូប ក្នIងរូបភូមិ 

       [៥៨]   រូបេលាេក   បន ឃានជិវាw0កាយភាវទសកានិ ច អាហារជកលាបានិ 

ច ន លព្ភន្តិ, តសា/0 េតសំ បដិសន្ធិកាេល ចក្ខ'េសាតវត្ថ'វេសន តីណ ិ ទសកានិ 

ជីវfតនវកេ[្ចតិ ចតាI0េរា កម្មសមុដា�0នកលាបា, បវត្តិយំ ចិេតាI0តុសមុដា�0នា ច លព្ភន្តិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

បន ចំែណកឯ  ឃានជិវាw0កាយភាវទសកានិ ច  រ®ឃានទសកៈ ជវិាÄ1- 
ទសកៈ កាយទសកៈ នងិ ភាវទសកៈទំាងឡាយផង  អាហារជ-

កលាបានិ ច  រ®កលាបៈទំាងឡាយ ែដលេកើតអំពអីាហារផង   ន 

លព្ភន្ត ិរែមងមនិ្រតsវបាន (គមឺនិេកើតេឡើង) រូបេលាេក ក្នaងរូបេលាក  

(យសា/0) េ្រពាះេហតណុា តសា/0 េ្រពាះេហតុេនាះ បដិសន្ធិកាេល 

ក្នaងកាលៃនបដសិន្ធ ិ េតសំ (រូប្រពហា/0នំ) របស់រូប្រពហ្មទំាងឡាយ
េនាះ កម្មសមុដា�0នកលាបា រ®កលាបៈែដលេកើតអំពីកម្មទំាងឡាយ 
(េហាន្ត)ិ រែមងមាន ចតាI0េរា ៤ យា�1ង ឥតិ គ ឺ ទសកានិ រ®ទសកៈ
ទំាងឡាយ តីណ ិ ៣  ចក្ខ'េសាតវត្ថ'វេសន (ច) េដាយអំណាចៃន 
ចក្ខaទសកៈ េសាតទសកៈ និងវត្ថaទសកៈផង ជីវfតនវកំ ច 

រ®ជវីFតនវកៈផង ។ បវត្តយំ ច កក៏្នaងបវត្តិកាល (រូបកលាបា) រ®រូប
កលាបៈទំាងឡាយ ចិេតាI0តុសមុដា�0នា  ែដលេកើតអំពចីតិ្ត នងិឧត ុ

លព្ភន្តិ  រែមង្រតsវបាន  (គេឺកើតេឡើង) ។ 

      [៥៩]   អស[�សតាI0នំ បន ចក្ខ'េសាតវត្ថ'សទា�0បិ ន លព្ភន្តិ, តថា សពាO0និបិ 

ចិត្តជរូបាន,ិ តសា/0 េតសំ បដិសន្ធិកាេល ជីវfតនវកេមវ, បវត្តិយ[្ច សទ្ទវជ្ជិតំ 

ឧតុសមុដា�0នរូបំ អតិរfច្ឆតិ ។  
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“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

បន  ចំែណកឯ  ចក្ខ'េសាតវត្ថ'សទា�0បិ   សូម1�ីរ®ចក្ខaទសកៈ េសាតទសកៈ  
វត្ថaទសកៈ និងសទ្ទនវកៈទំាងឡាយ ន លព្ភន្តិ រែមងមិន្រតsវបាន  
(គមឺិនេកើតេឡើង) អស[�សតាI0នំ ដលអ់ស¨©ីសត្តទំាងឡាយ ។ 
ចិត្តជរូបានិ រ®រូបែដលេកើតអំពចីិត្តទំាងឡាយ សពាO0និបិ សូម1�ីទំាងអស់  
(ន លព្ភន្តិ )  រែមងមិន្រតsវបាន  (គមឺិនេកើតេឡើង) (អស[�សតាI0នំ) 

ដល់អស¨©ីសត្តទំាងឡាយ តថា ដូចគា�1 (យសា/0) េ្រពាះេហតណុា 
តសា/0 េ្រពាះេហតុេនាះ ជីវfតនវកំ ឯវ រ®ជវីFតនវកៈែតម1��1ង (េហាតិ) 

រែមងមាន បដិសន្ធិកាេល ក្នaងបដសិន្ធកិាល េតសំ (អស[�សតាI0នំ) 

របស់អស¨©ីសត្តទំាងឡាយេនាះ, បវត្តយំ ច ក៏ក្នaងបវត្តកិាល 
ឧតុសមុដា�0នរូបំ  រ®រូបែដលេកើតអំពឧីត ុ សទ្ទវជ្ជិតំ ែដលេវៀរសេំឡង 

េចញ  អតិរfច្ឆតិ  រែមងេនៅសល ់។  *( អតិរFច្ឆតិ =អវសិដ្ឋំ េហាតិ) 
                      
       [៦០]   ឥេច្ចវU  កាមរូបាស[�ីសងាe0េតសុ តីសុ ឋាេនសុ បដិសន្ធិបវត្តិវេសន 

ទុវfធា រូបប0cវត្តិ េវទិតពាO0 ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 រូបប0cវត្តិ រ®ការេកើតេឡើងៃនរូប (បណ�េិតន) គឺបណÂតិ េវទិតពាO0 

គប1�ី្រជាប ទុវfធា មាន២យា�1ង បដិសន្ធិបវត្តិវេសន េដាយអំណាចៃន 
បដសិន្ធកិាល និងបវត្តកិាល ឋាេនសុ ក្នaងភមូទំិាងឡាយ តីសុ ៣ 

កាមរូបាស[�ីសងាe0េតសុ េពាលគឺកាមភូម១ិ រូបភូម១ិ នងិអស¨©ីសត្ត 
ភមូ១ិ  ឥេច្ចវU  តានន័យដូចែដលបានេពាលមកេហើយ ។ 
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សង្គហគាថា 

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

                     សត្តរេសវ ស[�ីនំ          អរូេប នត្ថិ កិ[្ចិបិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

(រូបានិ) រ®រូបទាងំឡាយ អដ្ឋវ�សតិ ២៨ យា�1ង េហាន្តិ រែមងេកើតេឡើង 

កាេមសុ ក្នaងកាមភូមទំិាងឡាយ, (រូបានិ) រ®រូបទាងំឡាយ េតវ�ស ២៣ 
យា�1ង (េហាន្តិ) រែមងេកើតេឡើង រូបិសុ ក្នaងរូបភូមិទំាងឡាយ (រូបាន)ិ 

រ®រូបទាងំឡាយ សត្តរស ឯវ ១៧ ប៉េុណា]1ះ  (េហាន្ត)ិ រែមងេកើតេឡើង 

អស[�ីនំ  ដលអ់ស¨©ីសត្តភមូទំិាងឡាយ,  (រូបានិ) រ®រូបទំាងឡាយ  

កិ[្ចិបិ  សូម1�ីណានមីួយ  នត្ថិ មិនមាន  អរូេប ក្នaងអរូបភូម ិ ។  

*(េហាន្តិ = លព្ភន្តិ)        
សង្គហគាថា 

                    សេទា�0 វfកាេរា ជរតា    មរណេs�0បបត្តិយំ 

                    ន លព្ភន្តិ បវេត្ត តុ       ន កិ[្ចិប ិន លព្ភតិ ។  

  អយេមត្ថ      រូបបវត្តិក្កេមា ។ 
 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

សេទា�0 (ច) រ®សទ្ទរូបផង វfកាេរា (ច) រ®វFការរូបផង ជរតា (ច) 

រ®ជរតារូបផង មរណ ំ ច រ®អនិច្ចតារូបផង  ន លព្ភន្តិ រែមងមិន្រតsវ   
បាន  (គមឺនិេកើតេឡើង)  ឧបបត្តយំិ     ក្នaងខណៈៃនបដសិន្ធកិាល តុ 

ចែំណកឯ បវេត្ត ក្នaងបវត្តកិាល  (រូបំ) រ®រូប   កិ[្ចិបិ សូម1�ីណានមីួយ  

ន លព្ភតិ រែមងមនិ្រតsវបាន (គមឺិនេកើតេឡើង) ន  មនិមានេទ ។   
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ឯត្ថ (រូបសង្គេហ) ក្នaងរូបសង្គហៈេនះ រូបបវត្តិក្កេមា រ®លំដាប់
ៃនការ្រប្រពតឹ្តេិទៅៃនរូប  អយំ េនះ  (និដ្ឋិេតា)  ចបេ់ហើយ ។ 

 

្រពះនិពា�Qន 
           [៦២] និពាO0នំ បន េលាកុត្តរសងាe0តំ ចតុមគ្គញាេណន  សច្ឆិកាតព្វំ 

មគ្គផលានមារម្មណភូតំ វានសងាe0តាយ តណា¬0យ និក្ខន្តតាI0 និពាO0នន្តិ បវុច្ចតិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 បន ក ៏និពាO0នំ រ®្រពះនពិា�1ន អារម្មណភូតំ ែដលជាអារម្មណ ៍ មគ្គផលានំ 
ៃនមគ្គនងិផលទំាងឡាយ (អរfយបុគ្គេលហិ) គឺ្រពះអរFយបគុ្គល
ទំាងឡាយ សច្ឆិកាតព្វំ គប1�ីេធ្វើឱ12ជាក់ច1¶ស់ ចតុមគ្គញាេណន 

េដាយមគ្គញាណទំាង៤ េលាកតុ្តរសងាe0តំ េពាលគេឺលាកតុ្តរៈ (ភគវតា) 

គឺ្រពះដម៏ាន្រពះភាគ បវុច្ចតិ ្រទង្់រតាស់េហៅ និពាO0នំ ឥតិ 
ថា្រពះនិពា�1នដេូច្នះ និក្ខន្តតាI0 េ្រពាះជាធម្មជាតេចញ តណា¬0យ 

អំពតីណាÛ1  វានសងាe0តាយ េពាលគឺវានៈ ែដលជាេ្រគឿងចាក់េ្រសះ ។ 

          [៦៣] តេទតំ សភាវេតា ឯកវfធម0cិ សឧបាទិេសសនិពាO0នធាត ុ

អនុបាទិេសសនិពាO0នធាតុ េចតិ ទុវfធំ េហាតិ ការណបរfយាេយន ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

(និពាO0នំ)  រ®្រពះនិពា�1ន  តេទតំ េនាះ  ឯកវfធម0cិ (េហាតិ) រែមងមាន
សមូ1�ីែត ១ យា�1ង  សភាវេតា េដាយសភាវរបសខ់្ល�ន, ទុវfធំ េហាតិ រែមង
មាន ២ យា�1ង  ការណបរfយាេយន េដាយេ្រគឿងអាងែដលជា
េហតៃុនការឱ12ដឹងច1¶ស ់ ឥតិ ដេូច្នះ សឧបាទិេសសនិពាO0នធាតុ ច គ ឺ
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សភាវៈរលតក់ិេលសែដលមានខន្ធេនៅសល១់ អនុបាទេិសសនិពាO0ន- 

ធាត ុច  គសឺភាវៈរលត់កិេលស ែដលមិនមានខន្ធេនៅសល ់១  ។  
*(ឯតំសេទា�1 បទាលងា»1រមេតា§1វ) 

      

      [៦៤]    តថា សុ[�តំ អនិមិត្តំ អប0cណហិិតេ[្ចតិ តិវfធំ េហាតិ អាការេភេទន ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

តថា កដ៏ចូគា�1  (និពាO0នំ) រ®្រពះនពិា�1ន  តិវfធំ េហាតិ  រែមងមាន ៣ យា�1ង 

អាការេភេទន េដាយ្របេភទ ៃនចែំណករបសគ់ុណ   ឥតិ ដូេច្នះ 

សុ[�តំ (ច) គធឺម្មជាតែិដលសូន12ចាករាគៈ ១, អនិមិត្តំ (ច) គឺ
ធម្មជាតិែដលមនិមាននិមិត្តមានរាគៈជាេដើម ១, អប0cណហិិតំ ច គឺ
ធម្មជាតមិិនមានេសចក្ត្ីរបាថា�1 គឺតណាÛ1 ១  ។  

 

                                        ្រពះគាថា 

      [៦៥]          បទមច្ច'តមច្ចន្តំ         អសង្ខតមនុត្តរU 

   និពាO0នមិតិ  ភាសន្តិ    វានមុតាI0 មេហសេយា ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

មេហសេយា  រ®្រពះសមាj1សម្ធaទ្ធទំាងឡាយ   អ្នកែស្វងរកនវូគណុដ៏ធ ំ 
វានមតុាI0 ែដលរចួផតុចាកតណាÛ1េហើយ ភាសន្ត ិ្រទង្់រតាសេ់ហៅ (ធម្ម ំ) 
នវូធម ៌ បទំ ែដលស្ងបច់ាកវដ្តទុក្ខ  អច្ច'តំ ែដលមនិមានការចតុ ិ អច្ចន្ត ំ
ែដល្រប្រពឹត្តកិន្លងនូវកាលទំាងឡាយ មានអតីតកាល នងិ
អនាគតកាល អសង្ខតំ ែដលមិនមានបច្ចយ័្របជុតំាកែ់តង អនុត្តរU 
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ែដលមិនមានធមដ៌ៃទ ៃ្រកែលងជាង និពាO0នំ ឥតិ ថា្រពះនិពា�1ន 
ដេូច្នះ  ។                  (ភាសន្តិ = ភាស+អ+អន្តិ ) 

 

្រពះគាថា 

                            ឥតិ ចិត្តំ េចតសិកំ      រូបំ និពាO0នមិច្ចបិ 

                            បរមត្ថំ បកាេសន្តិ      ចតុធាវ តថាគតា ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

តថាគតា រ®្រពះតថាគតទាងំឡាយ បកាេសន្តិ រែមងសែម្តង បរមត្ថំ  

នវូបរមត្ថធម ៌ ចតធុាវ ៤ យា�1ងប ុ៉េណា]ះ ឥតិអប ិគដឺេូច្នះ ចិត្ត ំ រ®ចតិ្ត១ 

េចតសិកំ រ®េចតសិក១ រូបំ រ®រូប១ និពាO0នំ រ®្រពះនិពា�1ន១  ឥតិ េដាយ
បការៈដូចែដលខ្ញaំបានេពាលរួចេហើយ ។ 

 

ឥតិ    អភិធម្មត្ថសង្គេហ 

      រូបសង្គហវfភាេគា នាម ឆេដា�0 បរfេច្ឆេទា ។ 

               “ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 បរfេច្ឆេទា រ®បរFេច្ឆទ ឆេដា�0 ទី ៦  រូបសង្គហវfភាេគា នាម េឈាj1ះថា
រូបសង្គហៈវFភាគ អភិធម្មត្ថសង្គេហ ក្នaងគម្ពីរេឈាj1ះអភិធម្មត្ថសង្គហៈ 
ឥតិ ចប់េដាយបរFបណូ៌េហាង ។ 
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៧ . សត្តេមា បរ1េច្ឆេទា 
         សមុច្ចយសង្គហវ1ភាេគា 

 

ការេប្តជា�Q 

           [១]        ទាO0សត្តតិវfធា វុតាI0          វត្ថ'ធមា/0 សលក្ខណា 

    េតសំ ទាន ិយថាេយាគំ   បវកាe0មិ សមុច្ចយំ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

វត្ថ'ធមា/0 រ®សភាវៈធម៌ទំាងឡាយ  សលក្ខណា ែដលមានលក្ខណៈ
របស់ខ្ល�នៗ ទាO0សត្តតិវfធា មាន ៧២ យា�1ង  (មយា) គខឺ្ញa ំ វុតាI0 េពាល
រួចេហើយ ទានិ ក្នaងកាលឥឡ�វេនះ  (អហំ) រ®ខ្ញa ំ បវកាe0មិ នឹងេពាល 

សមុច្ចយំ នូវពួកធម ៌ េតសំ (សភាវធមា/0នំ ) ៃនសភាវៈធមទំ៌ាងឡាយ
េនាះ  យថាេយាគំ  តាមសមគួរដល់ការ្របកប ។  (វុតា§1 =  វច+ត ) 

 

មាតិកាធម៌ 

         [២] អកុសលសង្គេហា  មិស05កសង្គេហា  េពាធិបក្ខិយសង្គេហា 

សព្វសង្គេហា េចតិ សមុច្ចយសង្គេហា ចតុព្វិេធា េវទិតេពាO0 ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

សមុច្ចយសង្គេហា រ®ការរួបរួមនវូធមជ៌ាពួកៗ (បណ�េិតន) គឺបណÂតិ 

េវទិតេពាO0 គប1�ី្រជាប ចតុព្វិេធា េដាយបការៈ ៤ យា�1ង ឥតិ គ ឺ

អកុសលសង្គេហា (ច) រ®ការរួបរួមនូវសភាវៈធម៌ទំាងឡាយ ែដលជា
អកសុល១ មិស05កសង្គេហា (ច) រ®ការរួបរួមនូវសភាវៈធមទំ៌ាងឡាយ
ែដលលាយគា�1 ១ េពាធិបក្ខិយសង្គេហា (ច) រ®ការរួបរួមនវូសភាវៈ
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ធមទំ៌ាងឡាយែដលជាចំែណកៃនការ្រតាស់ដឹង១ សព្វសង្គេហា ច 

រ®ការរួបរួមនវូសភាវៈធមទំ៌ាងឡាយ ទំាងពួង ១ ។  

 

១.អកុសលសង្គេហា 

           [៣]   កថំ ?  អកុសលសង្គេហ  តាវ ចតាI0េរា  អាសវា  កាមាសេវា 

ភវាសេវា ទិដា�0សេវា អវfជា¢0សេវា ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

(សមុច្ចយសង្គេហា រ®ការរួបរួមនូវធម៌ជាពកួៗ េហាតិ រែមងមាន ចតុព្វិេធា 
េដាយបការៈ៤ យា�1ង) កថំ ដចូេម្តចេទៅ ?   

អាសវ ៤ 

(េតសុ ចតូសុ សមុច្ចយសង្គេហសុ) បណា½1សមុច្ចយសង្គហទំាងឡាយ៤ 
េនាះ  អកុសលសង្គេហ  ក្នaងការរួបរួមនវូសភាវៈធម៌ទំាងឡាយ   
ែដលជាអកុសល (មយា) គខឺ្ញa ំ (និទ្ទិេដ្ឋ) សែម្តងៃខេសចក្ត ី តាវ 
ជាដំបងូ , អាសវា រ®េ្រគឿង្រតាំទំាងឡាយ (េហាន្តិ) រែមងមាន ចតាI0េរា 
៤ យា�1ង  (ឥតិ) គ ឺកាមាសេវា  រ®អាសវៈ គេឺ សចក្តេី្រតកអរក្នaង
កាមគណុ៥ នុះ៎ឯង១   ភវាសេវា  រ®អាសវៈ គេឺ សចក្តេី្រតកអរេពញ
ចតិ្តក្នaងរូបភព និងអរូបភពនុ៎ះឯង១ ទិដា�0សេវា  រ®អាសវៈ គកឺារ 
យល់េឃើញខុសនុ៎ះឯង១  អវfជា¢0សេវា  រ®អាសវៈ គ ឺ េសចក្តលី្ងង ់
មិនដងឹសច្ចធម ៌នុ៎ះឯង ១ ។   *(កាេមាេយវ អាសេវា =កាមាសេវា) 
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ឱឃ ៤ 
        [៤]    ចតាI0េរា ឱឃា កាេមាេឃា  ភេវាេឃា  ទិេដា�0េឃា  អវfេជា¢0េឃា  ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

ឱឃា រ®សភាវៈែដលញaំាងសត្វមានកិេលស ឱ12លិចចុះក្នaងវដ្តៈ 
ទំាងឡាយ (េហាន្ត)ិ រែមងមាន ចតាI0េរា ៤ យា�1ង  (ឥតិ) គ ឺ កាេមាេឃា  

រ®ឱឃៈ គេឺ សចក្តេី្រតកអរក្នaងកាមគណុ៥នុះ៎ឯង១  ភេវាេឃា  រ®ឱឃៈ 
គេឺ សចក្តេី្រតកអរេពញចតិ្តក្នaងរូបភព  និងអរូបភពនុ៎ះឯង ១   

ទិេដា�0េឃា រ®ឱឃៈ គកឺារយល់េឃើញខសុនុ៎ះឯង ១   អវfេជា¢0េឃា  

រ®ឱឃៈ  គេឺសចក្តលី្ងងម់និដឹងសច្ចធមន៌ុ៎ះឯង ១ ។ 
*(កាេមា ឯវ  ឱេឃា =កាេមាេឃា) 

 
េយាគ ៤ 

      [៥]    ចតាI0េរា េយាគា កាមេយាេគា ភវេយាេគា ទិដ្ឋិេយាេគា អវfជា¢0េយាេគា ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

េយាគា រ®សភាវៈែដល្របកបសត្វទុកក្នaងវដ្តៈទំាងឡាយ (េហាន្តិ) 

រែមងមាន ចតាI0េរា ៤ យា�1ង (ឥតិ) គ ឺ កាមេយាេគា  រ®េយាគៈ 
គេឺ សចក្តេី្រតកអរក្នaងកាមគណុ ៥ នុះ៎ឯង ១  ភវេយាេគា  រ®េយាគៈ 
គេឺ សចក្តេី្រតកអរេពញចិត្ត ក្នaងរូបភព នងិអរូបភពនុ៎ះឯង១ 

ទិដ្ឋេិយាេគា  រ®េយាគៈ គកឺារយល់េឃើញខសុនុះ៎ឯង ១ អវfជា¢0េយាេគា  

រ®េយាគៈ គេឺសចក្តលី្ងង់មនិដងឹសច្ចធម ៌នុ៎ះឯង ១ ។  
*(កាេមា ឯវ  េយាេគា = កាមេយាេគា) 
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គន្ថ ៤ 

       [៦]  ចតាI0េរា គនាJ0 អភិជ0�កាយគេនាJ0,  ព0¥បាេទា កាយគេនាJ0  

សីលព្វតបរាមាេសា កាយគេនាJ0 ,  ឥទំសចា�0ភិនិេវេសា កាយគេនាJ0 ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

គនាJ0 រ®សភាវៈែដលចងសត្វទុកក្នaងវដ្តៈទំាងឡាយ (េហាន្តិ) រែមង 
មាន ចតាI0េរា ៤ យា�1ង (ឥតិ) គ ឺ អភិជ0�កាយគេនាJ0  រ®េ្រគឿងចងនវូ 
រូបកាយេដាយនាមកាយ គកឺារគតិសម្លងឹរÅៃពចង់បាននុ៎ះឯង ១ 

កាយគេនាJ0 រ®េ្រគឿងចងនូវរូបកាយេដាយនាមកាយ ព0¥បាេទា  គ ឺ 
គនំុនំុ៎ះឯង១,	  កាយគេនាJ0 រ®េ្រគឿងចងនូវរូបកាយេដាយនាមកាយ 
សីលព្វតបរាមាេសា  គឺការសា�1បអែង្អលនូវសីល និងវត្តនុ៎ះឯង ១   

កាយគេនាJ0 រ®េ្រគឿងចងនូវរូបកាយេដាយនាមកាយ ឥទំសចា�0ភិនិេវេសា 

គកឺារ្របកាន់ថា ពាក12េនះពិតនុ៎ះឯង ១ ។    
*(អភិជ1É ឯវ  កាយគេនា¾1 = អភិជ1Éកាយគេនា¾1) 

 

ឧបាទាន ៤ 

         [៧] ចតាI0េរា ឧបាទានា កាមុបាទាន ំ ទិដ្ឋ'បាទាន ំ សីលព្វតុបាទានំ  

អត្តវាទុបាទានំ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

ឧបាទានា រ®ការ្របកានម់ាំនវូអារម្មណទំ៍ាងឡាយ (េហាន្តិ) រែមង  
មាន ចតាI0េរា ៤ យា�1ង  (ឥតិ) គ ឺកាមុបាទាន ំ  រ®ឧបាទាន គេឺ សចក្ត ី
េ្រតកអរក្នaងកាមគុណ ៥ នុះ៎ឯង ១, ទិដ្ឋ'បាទានំ  រ®ឧបាទាន គកឺារ 
យល់េឃើញខុសនុ៎ះឯង១,  សីលព្វតុបាទាន ំ រ®ឧបាទាន គកឺារសា�1ប 
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អែង្អលនវូសីល និងវត្តនុ៎ះឯង១, អត្តវាទុបាទានំ  រ®ឧបាទាន គកឺារ 
យល់េឃើញថា ជាអតា§1តខួ្ល�ននុ៎ះឯង ១ ។    

*(កាេមា ឯវ  ឧបាទានំ =កាមុបាទានំ) 
 

នីវរណ ៦ 

        [៨] ឆ នីវរណានិ កាមច្ឆន្ទនីវរណ ំ ព0¥បាទនវីរណ ំ ថិនមិទ្ធនីវរណ ំ

ឧទ្ធច្ចកុក្ក'ច្ចនីវរណ ំវfចិកិចាn0នីវរណ ំអវfជា¢0នីវរណ ំ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

នីវរណានិ រ®សភាវៈជាេ្រគឿងរារំាងនូវកុសលធម៌ទំាងឡាយ  (េហាន្ត)ិ 

រែមងមាន  ឆ ៦ យា�1ង  (ឥត)ិ គ ឺ  កាមច្ឆន្ទនីវរណ ំ រ®នវីរណៈ គេឺសចក្ត ី
េពញចតិ្តក្នaងកាមគណុ៥ នុះ៎ឯង ១,  ព0¥បាទនីវរណ ំ រ®នវីរណៈ គ ឺ
គនំុនំុ៎ះឯង ១,  ថិនមិទ្ធនីវរណ ំ រ®នវីរណៈ គេឺសចក្តរួីញរា នងិ 
ការងងុយេដកនុ៎ះឯង ១,  ឧទ្ធច្ចកុក្ក'ច្ចនីវរណ ំ  រ®នវីរណៈ គេឺសចក្តី
រេវ®រវាយ និងេសចក្តេីកៅ§1្រកហាយនុ៎ះឯង ១  វfចិកិចាn0នីវរណ ំ រ® 
នីវរណៈ គេឺសចក្តីសង1P័យនុ៎ះឯង ១  អវfជា¢0នីវរណ ំ  រ®នវីរណៈ គ ឺ
េសចក្តីល្ងងម់ិនដឹងសច្ចធម ៌នុ៎ះឯង ១ ។  

(កាមឆេនា�1េយវ  នីវរណំ =កាមឆន្ទនីវរណំ) 
 

អនុសយៈ ៧ 

          [៩]  សត្ត អនុសយា កាមរាគានុេយា ភវរាគានុសេយា បដិឃានុសេយា 

មានានុសេយា ទិដា�0នុសេយា វfចិកិចាn0នុសេយា អវfជា¢0នុសេយា ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

អនុសយា រ®សភាវៈែដលេដក្រតាំក្នaងសណា½1នេរឿយៗ   េដាយអត្ថថា  



                                                            - 216 -     

មនិទានប់ានលះេដាយមគ្គ  (េហាន្ត)ិ រែមងមាន សត្ត ៧ យា�1ង  (ឥតិ) 
គ ឺ កាមរាគានុេយា  រ®អនុសយៈ គេឺសចក្តេី្រតកអរក្នaងកាមគណុ៥ 
នុះ៎ឯង ១, ភវរាគានសុេយា  រ®អនសុយៈ  គេឺសចក្តេី្រតកអរក្នaងរូបភព 
នងិ អរូបភពនុ៎ះឯង ១,  បដិឃានុសេយា  រ®អនសុយៈ  គេឺសចក្តី
ថា�1ងំថា�1កន់ុ៎ះឯង ១,  មានានុសេយា  រ®អនសុយៈ គកឺារសំគាល់ថា
ខ្ល�ន្របេសើរជាងេគជាេដើមនុ៎ះឯង ១,  ទិដា�0នុសេយា  រ®អនសុយៈ 
គកឺារយល់េឃើញខុសនុ៎ះឯង ១,  វfចិកិចាn0នុសេយា  រ®អនសុយៈ គឺ
េសចក្តសីង1P័យនុះ៎ឯង ១,  អវfជា¢0នុសេយា  រ®អនសុយៈ គេឺសចក្តលី្ងង់
មនិដឹងសច្ចធមន៌ុ៎ះឯង ១ ។  

(កាមរាេគា ឯវ  អនុសេយា =កាមរាគានុសេយា) 
 

សំេយាជនៈ ១០ តាម្រពះសូ្រត 

        [១០] ទស សំេយាជនានិ កាមរាគសេំយាជនំ រូបរាគសំេយាជនំ 

អរូបរាគសំេយាជនំ បដិឃសំេយាជនំ មានសំេយាជនំ ទិដ្ឋិសំេយាជនំ 

សីលព្វតបរាមាសសេំយាជនំ វfចិកិចាn0សំេយាជនំ ឧទ្ធច្ចសំេយាជនំ អវfជា¢0សំេយាជនំ 

សុត្តេន្ត ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 សំេយាជនានិ រ®សភាវៈែដលចងសត្វទុកក្នaងវដ្តៈទំាងឡាយ ទស 

១០យា�1ង (អាគតានិ) ែដលមកេហើយ សុត្តេន្ត ក្នaង្រពះសូ្រត  (ឥតិ) គ ឺ

កាមរាគសំេយាជនំ  រ®សេំយាជនៈ គេឺសចក្តេី្រតកអរក្នaងកាមគណុ៥ 
នុះ៎ឯង ១,  រូបរាគសំេយាជន ំ រ®សេំយាជនៈ គេឺ សចក្តេី្រតកអរេពញ
ចតិ្តក្នaងរូបភពនុះ៎ឯង ១,  អរូបរាគសំេយាជនំ  រ®សេំយាជនៈ គេឺ សចក្តី
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េ្រតកអរេពញចិត្ត ក្នaងអរូបភពនុ៎ះឯង ១, បដិឃសំេយាជនំ  រ®
សំេយាជនៈ គេឺសចក្តថីា�1ងំថា�1កន់ុ៎ះឯង ១,  មានសំេយាជនំ  រ®
សំេយាជនៈ គកឺារសគំាល់ថាខ្ល�ន្របេសើរជាងេគជាេដើមនុ៎ះឯង ១ 

ទិដ្ឋិសំេយាជនំ  រ®សំេយាជនៈ គកឺារយល់េឃើញខសុនុ៎ះឯង ១ 

សីលព្វតបរាមាសសំេយាជនំ រ®សំេយាជនៈ គឺការសា�1បអែង្អលនូវសលី 
នងិវត្តនុះ៎ឯង ១,   វfចិកិចាn0សំេយាជនំ  រ®សេំយាជនៈ គេឺសចក្តសីង1P័យ 
នុះ៎ឯង ១,  ឧទ្ធច្ចសំេយាជនំ  រ®សេំយាជនៈ គេឺសចក្តរីេវ®រវាយនុះ៎ឯង 
១, អវfជា¢0សំេយាជនំ  រ®សេំយាជនៈ គេឺសចក្តលី្ងងម់ិនដងឹសច្ចធម ៌
នុ៎ះឯង ១ ។           (កាមរាេគា ឯវ  សំេយាជនំ =កាមរាគសំេយាជនំ) 
 

សំេយាជនៈ ១០ តាម្រពះអភិធម្ម 

       [១១]   អបរានិបិ ទស សំេយាជនានិ កាមរាគសំេយាជនំ ភវរាគសំេយាជនំ 

បដិឃសំេយាជនំ មានសំេយាជនំ ទិដ្ឋិសំេយាជនំ សីលព្វតបរាមាសសំេយាជនំ 

វfចិកិចាn0សំេយាជនំ ឥស0�សំេយាជនំ មច្ឆរfយសំេយាជនំ អវfជា¢0សំេយាជនំ  អភិធេម្ម.  

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

សំេយាជនានិ រ®សភាវៈែដលចងសត្វទុកក្នaងវដ្តៈទំាងឡាយ ទស 

១០យា�1ង អបរានិបិ សូម1�ីដៃទេទៀត (អាគតានិ) ែដលមកេហើយ 

អភិធេម្ម ក្នaង្រពះអភិធម្ម (ឥតិ) គ ឺ កាមរាគសំេយាជនំ  រ®សំេយាជនៈ 
គេឺសចក្តេី្រតកអរក្នaងកាមគុណ៥នុ៎ះឯង ១,  ភវរាគសំេយាជនំ  រ®
សំេយាជនៈ គេឺ សចក្តេី្រតកអរេពញចិត្តក្នaងរូបភព និងអរូបភព 
នុ៎ះឯង ១,  បដិឃសំេយាជនំ  រ®សំេយាជនៈ គេឺសចក្តថីា�1ងំថា�1ក ់
នុះ៎ឯង ១, មានសំេយាជនំ  រ®សេំយាជនៈ គកឺារសគំាល់ថាខ្ល�ន្របេសើរ
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ជាងេគជាេដើមនុះ៎ឯង ១,  ទិដ្ឋសំិេយាជនំ  រ®សេំយាជនៈ គកឺារយល់
េឃើញខុសនុ៎ះឯង ១,  សីលព្វតបរាមាសសំេយាជនំ រ®សេំយាជនៈ 
គកឺារសា�1បអែង្អលនូវសលី នងិវត្តនុ៎ះឯង ១,      វfចិកិចាn0សំេយាជនំ 

រ®សំេយាជនៈ គេឺសចក្តសីង1P័យនុ៎ះឯង ១,   ឥស0�សំេយាជនំ  

រ®សំេយាជនៈ គេឺសចក្ត្ីរចែណននុ៎ះឯង ១,  មច្ឆរfយសំេយាជនំ  

រ®សេំយាជនៈ គេឺសចក្តកីំណាញន់ុ៎ះឯង ១,  អវfជា¢0សំេយាជនំ  

រ®សេំយាជនៈ គេឺសចក្តលី្ងងម់ិនដងឹសច្ចធមន៌ុ៎ះឯង ១ ។  
 

កិេលស ១០ យាzQង 

         [១២]   ទស កិេលសា េលាេភា េទាេសា េមាេហា មាេនា ទិដ្ឋិ វfចិកិចាn0 ថិនំ 

ឧទ្ធច្ចំ អហិរfកំ អេនាត្តប0cំ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

កិេលសា រ®ធមែ៌ដលជាេ្រគឿងេបៀតេបៀននូវសត្វទំាងឡាយ (េហាន្តិ) 

រែមងមាន ទស ១០ យា�1ង (ឥត)ិ គ ឺ  េលាេភា  រ®េសចក្តេីលាភ ១  

េទាេសា  រ®ការ្របទូស្ត ១,  េមាេហា  រ®ការមិនដឹងតាមេសចក្តីពិត ១  
មាេនា  រ®ការសំគាល់ថាខ្ល�ន្របេសើរជាងេគជាេដើម ១,  ទិដ្ឋិ  រ®ការ
យល់េឃើញខសុ ១  វfចិកិចាn0 រ®េសចក្តសីង1Pយ័ ១, ថិនំ  រ®េសចក្តរួីញរា 
១,  ឧទ្ធច្ចំ  រ®ការេវ®រវាយ ១,  អហិរfកំ  រ®ការមិនខាj1សេខ្ពើមបាប ១ 

អេនាត្តប0c ំ រ®ការមនិតកស់្លaតខា�1ចបាប១ ។  *(សេត្ត កិលិស05ន្តិ ហឹសន្ត ិកិេលសា)    

         [១៣]  អាសវាទីសុ បេនត្ថ កាមភវនាេមន តព្វត្ថ'កា តណា¬0 អធិេប0cតា 

សីលព្វតបរាមាេសា ឥទំសចា�0ភិនិេវេសា អត្តវាទុបាេទា ច តថាបវត្តំ ទិដ្ឋិគតេមវ 

បវុច្ចតិ ។  
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“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

បន េពាលេដាយវFេសស ឯត្ថ (អកុសលសង្គេហ) ក្នaងអកុសល 
សង្គហៈេនះ   អាសវាទីសុ (ធេម្មសុ) បណា½1ធមទំ៌ាងឡាយ មាន
អាសវៈធមជ៌ាេដើម  តណា¬0 រ®តណាÛ1  តព្វត្ថ'កា ែដលអា្រស័យនូវកាម
ភពេនាះ (ភគវតា) គ្ឺរពះដម៏ាន្រពះភាគ អធិេប0cតា ្រទងប់ំណង
យកេហើយ កាមភវនាេមន េដាយេឈាj1ះថាកាមនិងភព, ទិដ្ឋិគតំ ឯវ 
រ®ទិដ្ឋេិចតសិកនុ៎ះឯង  តថាបវត្តំ  ែដល្រប្រពតឹ្តេទៅេហើយដេូចា�1ះ 

(ភគវតា) គ្ឺរពះដ៏មាន្រពះភាគ បវុច្ចតិ ្រទង្់រតាស់េហៅ សីលព្វត-

បរាមាេសា (ច)  ថាជាសីលព្វតបរាមាសៈផង ឥទំសចា�0ភិនិេវេសា (ច) 

ថាជាឥទំសចា�1ភនិេិវសៈផង  អត្តវាទុបាេទា ច  ថាជាអត្តវាទុបាទាន 
ផង ។   *(បនសេទា�1 វFេសសត្ថេជាតេកា) (អធិេប1�តា = អធិ+ប+ឥ+ត ) 

 

សង្គហគាថា 

      [១៤]    អាសេវាឃា ច េយាគា ច     តេយា គនាJ0 ច វត្ថ'េតា 

                ឧបាទានា ទុេវ វុតាI0            អដ្ឋ នីវរណា សិយំុ ។ 

                ឆេឡវានុសយា េហាន្តិ         នវ  សំេយាជនា  មតា 

                កិេលសា ទស វុេតាI0យំ         នវធា   បាបសង្គេហា ។ 

“ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

បាបសង្គេហា រ®ការរួបរួមនវូអកុសលធម ៌ អយំ េនះ (អនុរុទា�0ចរfេយន) 

គ្ឺរពះអនុរុទ̄ា1ចារ12  វុេតាI0  េពាលេហើយ  នវធា េដាយបការៈ៩យា�1ង 

(ឥតិ) គ ឺ អាសេវាឃា ច រ®អាសវៈនងិឱឃៈទំាងឡាយផង េយាគា ច 

រ®េយាគៈទំាងឡាយផង គនាJ0 ច រ®គន្ថៈទំាងឡាយផង (េហាន្ត)ិ 
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រែមងមាន  តេយា ៣ យា�1ង  វត្ថ'េតា េដាយសភាវៈ គអឺង្គធម ៌

ឧបាទានា រ®ឧបាទានទំាងឡាយ  (ភគវតា) គ្ឺរពះដ៏មាន្រពះភាគ    

វុតាI0 ្រទង្់រតាស់េហើយ  ទុេវ ២យា�1ង  (វត្ថ'េតា) េដាយសភាវៈគឺអង្គធម ៌
នីវរណា រ®នវីរណៈធមទំ៌ាងឡាយ   សិយំុ គប1�ីមាន  អដ្ឋ ៨ យា�1ង 

(វត្ថ'េតា) េដាយសភាវៈគអឺង្គធម,៌ អនុសយា រ®អនសុ័យទំាងឡាយ 

េហាន្ត ិរែមងមាន  ឆេឡវ ៦ យា�1ងប៉េុណា]1ះ (វត្ថ'េតា) េដាយសភាវៈ 
គអឺង្គធម,៌  សំេយាជនា រ®សំេយាជនៈទំាងឡាយ មតា ្រតsវេគដងឹ 
េហើយ  នវ មាន៩យា�1ង (វត្ថ'េតា) េដាយសភាវៈគឺអង្គធម ៌ , កិេលសា 

រ®កេិលសទំាងឡាយ (េហាន្ត)ិ រែមងមាន  ទស ១០ យា�1ង (វត្ថ'េតា) 

េដាយសភាវៈ គឺអង្គធម ៌ ។  

 

 

២.មិសQXកសង្គេហា  

េហតុ ៦ 

           [១៥]   មិស05កសង្គេហ ឆ េហតូ េលាេភា េទាេសា េមាេហា អេលាេភា 

អេទាេសា អេមាេហា ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

មិស05កសង្គេហ ក្នaងការរួបរួមនវូសភាវៈធមទំ៌ាងឡាយ ែដលលាយ 
គា�1  េហតូ រ®េហតទុាងំឡាយ   (េហាន្ត)ិ  រែមងមាន  ឆ  ៦យា�1ង  (ឥត)ិ  
គ ឺ  េលាេភា   រ®េលាភៈ១  េទាេសា  រ®េទាសៈ១  េមាេហា  រ®េមាហៈ១ 

អេលាេភា រ®អេលាភៈ១ អេទាេសា  រ®អេទាសៈ១  អេមាេហា  រ®អេមាហៈ 
១ ។                    *(ពាក12ែ្រប េមើលេសចក្តីខាងេដើម) 
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អង្គឈាន ៧ 

          [១៦]  សត្ត ឈានងា¦0និ វfតេកា�0 វfចាេរា បីតិ ឯកគ្គតា េសាមនស05ំ 

េទាមនស05ំ ឧេបកាe0 ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

ឈានងា¦0និ រ®អង្គៃនការចលូេទៅសំឡឹងនវូអារម្មណ៍ ឬដតុនវូធម ៌
ែដលជាស្រតsវទាងំឡាយ  (េហាន្ត)ិ រែមងមាន សត្ត ៧យា�1ង  (ឥតិ) គ ឺ

វfតេកា�0 រ®វFតក្កៈ ១  វfចាេរា  រ®វFចារៈ ១  បតិី  រ®បតី ិ ១  ឯកគ្គតា   រ®ឯកគ្គតា 
១  េសាមនស05 ំ រ®េសាមនស1P ១  េទាមនស05ំ   រ®េទាមនស1P ១  ឧេបកាe0  

រ®ឧេបកាÁ1 ១  ។             *(ពាក12ែ្រប េមើលេសចក្តីខាងេដើម) 

 

អង្គមគ្គ ១២ 

           [១៧]  ទាO0ទស មគ្គងា¦0និ សមា/0ទិដ្ឋិ សមា/0សង្កេប0~ សមា/0វាចា សមា/0កម្មេនាI0 

សមា/0អាជីេវា សមា/0វាយាេមា សមា/0សតិ សមា/0សមាធិ មិចាn0ទិដ្ឋិ មិចាn0សង្កេប0~ 

មិចាn0វាយាេមា មិចាn0សមាធិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 មគ្គងា¦0និ រ®អង្គែដលជាផ្ល�វៃនសគុត ិ ទុគ្គត ិនងិ្រពះនពិា�1នទំាងឡាយ 
(េហាន្តិ) រែមងមាន ទាO0ទស ១២ យា�1ង (ឥតិ) គ ឺ សមា/0ទិដ្ឋិ  រ®ការ
យល់េឃើញល្អ ១,  សមា/0សង្កេប0~  រ®ការ្រតិះរFះល្អ ១, សមា/0វាចា  

រ®ការនិយាយល្អ ១,  សមា/0កម្មេនាI0  រ®ការងារល្អ ១, សមា/0អាជីេវា  

រ®ការចិ̈ ្ចមឹជវីFតល្អ ១,  សមា/0វាយាេមា   រ®ការព1�យាមល្អ ១ សមា/0សតិ   
រ®ការរលឹកល្អ ១,   សមា/0សមាធិ   រ®ការតម្កលច់តិ្តល្អ ១ មិចាn0ទិដ្ឋ ិ រ®ការ
យល់េឃើញខុស ១, មិចាn0សង្កេប0~  រ®ការ្រតិះរFះខុស ១ មិចាn0វាយាេមា   
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រ®ការព1�យាមខសុ ១, មិចាn0សមាធ ិ  រ®ការតម្កល់ចិត្តខសុ ១  ។   
*(សុគតិទុគ្គតីនំ និពា�1នស1P ច បថភូតានិ អងា¹1និ  = មគ្គងា¹1និ ) 

 

ឥ�ន្ទិយ ២២ 

           [១៨]  ពាវ�សតិ�ន្ទិយានិ  ចក្ខ'�ន្ទិយំ េសាតិ�ន្ទិយំ ឃានិ�ន្ទិយំ ជិវ¶f�ន្ទិយំ 

កាយិ�ន្ទិយំ ឥត្ថិ�ន្ទិយំ បុរfសិ�ន្ទិយំ ជីវfតិ�ន្ទិយំ មនិ�ន្ទិយំ សុខិ�ន្ទិយំ ទុក្ខិ�ន្ទិយំ 

េសាមនស05ិ�ន្ទិយំ េទាមនស05ិ�ន្ទិយំ ឧេបក្ខិ�ន្ទិយំ សទ្ធិ�ន្ទិយំ វ�រfយិ�ន្ទិយំ សតិ�ន្ទិយំ 

សមាធិ�ន្ទិយំ ប[�ិ�ន្ទិយំ អនst0ត[�ស0�មីតិ�ន្ទិយំ អ[��ិន្ទយំ អst0តាវf�ន្ទយំិ ។ 

               

 “ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

ឥ�ន្ទិយានិ  រ®ភាពជាធំទំាងឡាយ (េហាន្ត)ិ  រែមងមាន ពាវ�សតិ ២២ 
យា�1ង (ឥតិ)  គឺ  ចក្ខ'�ន្ទិយំ  រ®ភាពជាធំក្នaងការេឃើញនូវរូប ១ 
េសាតិ�ន្ទយំិ  រ®ភាពជាធកំ្នaងការឮនវូសេំឡង ១  ឃានិ�ន្ទយំិ  រ®ភាពជាធ ំ
ក្នaងការដឹងនវូក្លិន ១ ជិវ¶f�ន្ទិយំ  រ®ភាពជាធំក្នaងការដឹងនូវរស ១ 
កាយិ�ន្ទិយំ  រ®ភាពជាធកំ្នaងការដងឹនូវេផាដ្ឋព្វៈ ១ ឥត្ថិ�ន្ទិយំ  រ®ភាព
ជាធំក្នaងភាពជា³ស្តី ១ បុរfសិ�ន្ទិយំ  រ®ភាពជាធំក្នaងភាពជាបរុស ១ 
ជិវfតិ�ន្ទិយំ  រ®ភាពជាធកំ្នaងការរក1pនូវសហជាតិធម ៌ ១  មនិ�ន្ទិយំ  

រ®ភាពជាធកំ្នaងការដឹងនូវអារម្មណ៍ ១ សុខិ�ន្ទិយំ  រ®ភាពជាធកំ្នaង
េសចក្តសីខុ ១  ទុក្ខ�ិន្ទយំិ  រ®ភាពជាធកំ្នaងេសចក្តទុីក្ខ ១ េសាមនស05�ិន្ទយំិ  
រ®ភាពជាធកំ្នaងេសាមនស1P ១ េទាមនស05ិ�ន្ទិយំ  រ®ភាពជាធកំ្នaង
េទាមនស1P ១ ឧេបក្ខិ�ន្ទិយំ  រ®ភាពជាធកំ្នaងឧេបកាÁ1 ១  សទ្ធិ�ន្ទិយំ  
រ®ភាពជាធកំ្នaងការេជឿ ១  វ�រfយិ�ន្ទយំិ  រ®ភាពជាធកំ្នaងការព1�យាម ១ 
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សតិ�ន្ទិយំ រ®ភាពជាធំក្នaងការលឹកដឹង ១ សមាធិ�ន្ទិយំ  រ®ភាពជាធ ំ
ក្នaងការតម្កល់ចតិ្តតាងំេនៅមាំ ១  ប[�ិ�ន្ទិយំ រ®ភាពជាធំក្នaងការដឹង
ច1¶ស ់ ១  អនst0ត[�ស0�មីតិ�ន្ទយំិ  រ®ភាពជាធែំដលេកើតេឡើងដល់អ្នក
បដបិត្តថិា អញនងឹដងឹនវូអមតបទ នងិសច្ចធមទ៌ាងំ៤ ែដលមនិ
ធា�1បប់ានដងឹ ១  អ[��ិន្ទយំិ រ®ភាពជាធកំ្នaងការដឹងច1¶សន់វូសច្ចធម៌
ែដលធា�1បប់ានដឹងេហើយ ១  អst0តាវf�ន្ទិយំ រ®ភាពជាធកំ្នaងការដងឹ
ច1¶ស់នូវសច្ចធមគ៌ាj1នសល់ ១  ។ 

 

ពលៈ ៩ 

        [១៩]    នវ ពលានិ សទា�0ពលំ វ�រfយពលំ សតិពលំ សមាធិពលំ បst0ពលំ 

ហិរfពលំ ឱត្តប0cពលំ អហិរfកពលំ អេនាត្តប0cពលំ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

ពលានិ រ®សភាវៈទំាងឡាយែដលមនិកេ្រមើកញាបញ់័រ េដាយធម៌
ទំាងឡាយែដលជាស្រតsវ  (េហាន្ត)ិ រែមងមាន នវ ៩យា�1ង (ឥតិ)      
គ ឺ សទា�0ពលំ  រ®ពលៈ គកឺារេជឿនុ៎ះឯង ១, វ�រfយពលំ  រ®ពលៈ គកឺារ
ព1�យាមនុ៎ះឯង ១,  សតិពលំ  រ®ពលៈ គកឺាររលឹកដឹងនុ៎ះឯង ១ 

សមាធិពលំ  រ®ពលៈ គកឺារតម្កល់ចតិ្តតាងំេនៅមាំនុ៎ះឯង ១, បst0ពលំ  

រ®ពលៈ គកឺារដងឹច1¶ស់នុ៎ះឯង ១,  ហិរfពលំ   រ®ពលៈ គកឺារខាj1ស
េខ្ពើមបាបនុះ៎ឯង ១,  ឱត្តប0cពលំ  រ®ពលៈ គកឺារតកស់្លaតខា�1ចបាប 
នុះ៎ឯង ១  អហរិfកពលំ រ®ពលៈ គកឺារមនិខាj1សេខ្ពើមបាបនុះ៎ឯង ១   
អេនាត្តប0cពលំ រ®ពលៈ គកឺារមិនតក់ស្លaតខា�1ចបាបនុ៎ះឯង ១ ។      
*( បដិបក្ខធេម្មហិ ន កម1�ន្តីតិ  = ពលានិ )(សទ̄ា1ឯវ ពលំ =សទ̄ា1ពលំ) 
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អធិបតិ ៤ 
        [២០]      ចតាI0េរា អធិបតី ឆនា�0ធិបតិ វ�រfយាធិបតិ ចិតាI0ធិបតិ វ�មំសាធិបតិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

អធិបតី រ®ធម៌ទំាងឡាយែដលជាធំ ជាងធមទំ៌ាងឡាយែដល
អា្រស័យនងឹខ្ល�ន  (េហាន្ត)ិ រែមងមាន ចតាI0េរា ៤ យា�1ង (ឥតិ) គ ឺ

ឆនា�0ធិបតិ  រ®អធបិត ីគេឺសចក្តេីពញចតិ្តក្នaងកុសលធមន៌ុ៎ះឯង ១ 

វ�រfយាធិបតិ  រ®អធបិត ី គេឺ សចក្តីព1�យាមនុ៎ះឯង ១,  ចិតាI0ធិបតិ   រ®
អធបិត ីគចឺតិ្តនុ៎ះឯង ១ , វ�មំសាធិបតិ  រ®អធិបតគីឺប«¬1នុ៎ះឯង ១ ។  
 *( អតា§1ធីនានំ ធមាj1នំ បតិ = អធិបតិ ) ( ឆេនា�1 ឯវ  អធិបតិ =ឆនា�1ធិបតិ) 

 

អាហារ ៤ 

        [២១]  ចតាI0េរា អាហារា កពឡីកាេរា អាហាេរា, ផេស0� ទុតិេយា 

មេនាសេ[្ចតនា តតិយា, វfst0ណ ំចតុត្ថំ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 អាហារា រ®បច្ចយ័វFេសសទំាងឡាយ (េហាន្តិ) រែមងមាន  ចតាI0េរា 

៤យា�1ង (ឥតិ) គ ឺ  កពឡីកាេរា រ®ដុំពុនំូតបាយ  អាហាេរា ជាបច្ច័យ  

(បឋេមា) ទី១ , ផេស0� រ®ផស1pហារ  ទុតិេយា ទី២, មេនាសេ[្ចតនា រ® 
មេនាសេ¨្ចតនាហារ (គកឺសុលកម្មនិងអកសុលកម្ម) តតិយា ទី៣ 

វfst0ណ ំ រ®វF«¬1ណាហារ   ចតុត្ថំ ទី៤  ។  
*( អាហាេរា = វFេសសបច្ចេយា ) 
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      [២២]   ឥ�ន្ទិេយសុ បេនត្ថ េសាតាបត្តមិគ្គញាណ ំអនst0ត[�ស0�មីតិ�ន្ទិយំ ។  

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

បន េពាលេដាយវFេសស  ឯត្ថ (មិស05កសង្គេហ) ក្នaងមិស1Pកសង្គហៈ
េនះ  េសាតាបត្តមិគ្គញាណ ំ រ®ញាណក្នaងេសាតាបត្តមិគ្គ  (ភគវតា ) គឺ
្រពះដម៏ាន្រពះភាគ (បវុច្ចតិ) ្រទង់្រតាស់េហៅ អនst0ត[�ស0�មីតិ�ន្ទិយំ 

(ឥតិ) ថាអន«¬1ត¨©ស1pមីតិ³ន្ទិយដេូច្នះ ។  
( បនសេទា�1 វFេសសត្ថេជាតេកា ) 

 

      [២៣]     អរហត្តផលញាណ ំអst0តាវf�ន្ទិយំ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

អរហត្តផលញាណ ំរ®ញាណក្នaងអរហត្តផល (ភគវតា) គ្ឺរពះដ៏មាន្រពះ
ភាគ (បវុច្ចតិ) ្រទង់្រតាស់េហៅ  អst0តាវf�ន្ទិយំ (ឥតិ) ថាអ«¬1តាវF³ន្ទិយ 
ដូេច្នះ ។ 
       [២៤]   មេជ0� ឆ ញាណានិ អ[�ិ�ន្ទិយានីតិ បវុច្ចន្តិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 ញាណានិ រ®ញាណទំាងឡាយ ឆ ៦ មេជ0� ្រតងក់ណា½1ល  (ភគវតា) 

គ្ឺរពះដម៏ាន្រពះភាគ បវុច្ចន្តិ ្រទង្់រតាស់េហៅ  អ[�ិ�ន្ទិយានិ ឥតិ ថា
អ¨©ិ³ន្ទយិ ដូេច្នះ ។ 

       [២៥]    ជីវfតិ�ន្ទិយ[្ច រូបារូបវេសន ទុវfធំ េហាតិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 ច  ក ៏ ជីវfតិ�ន្ទិយំ រ®ជីវFត³ិន្ទយិ េហាតិ រែមងមាន  ទុវfធំ ២ យា�1ង  

រូបារូបវេសន េដាយ្របេភទៃនជីវFត³ិន្ទយិរូប នងិជវីFតិ³ន្ទិយនាម ។ 
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        [២៦] ប[្ចវfst0េណសុ ឈានងា¦0និ,  អវ�រfេយសុ ពលានិ,  អេហតុេកសុ 

មគ្គងា¦0និ ន លព្ភន្តិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

ឈានងា¦0និ រ®អង្គៃនឈានទាងំឡាយ (ន លព្ភន្តិ) រែមងមនិ្រតsវបាន  
(គមឺិនេកើតេឡើង) ប[្ចវfst0េណសុ ក្នaងវF«¬1ណទាងំឡាយ៥, ពលានិ 
រ®ពលៈទំាងឡាយ  (ន លព្ភន្ត)ិ  រែមងមនិ្រតsវបាន (គមឺនិេកើតេឡើង)
អវ�រfេយសុ ក្នaងអវ®រFយចតិ្តទំាងឡាយ១៦, មគ្គងា¦0និ រ®អង្គមគ្គទំាងឡាយ  

ន លព្ភន្តិ រែមងមនិ្រតsវបាន (គមឺិនេកើតេឡើង) អេហតុេកសុ ក្នaង
អេហតកុចតិ្តទំាងឡាយ ១៨  ។ 

        [២៧]    តថា វfចិកិចាn0ចិេត្ត ឯកគ្គតា មគ្គិ�ន្ទិយពលភាវU ន គច្ឆតិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

តថា េ្រកៅពីេនាះ ឯកគ្គតា រ®ឯកគ្គតាេចតសិក  វfចិកិចាn0ចិេត្ត  េនៅក្នaង
េមាហចិត្ត ែដល្របកបេដាយវFចិកចិាÀ1 ន គច្ឆតិ រែមងមនិដល ់ 

មគ្គិ�ន្ទិយពលភាវU នវូភាពជា មគ្គ ឥ³ន្ទយិ នងិពលៈ េទ  ។ 

       [២៨]    ទ្វិេហតុកតិេហតុកជវេនេស្វវ  យថាសម្ភវU អធិបតិ ឯេកាវ លព្ភតីតិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

អធិបតិ រ®អធបិត ី ឯេកាវ ែតមយួប៉េុណា]1ះ លព្ភន្តិ រែមង្រតsវបាន  
(គេឺកើតេឡើង) ទ្វិេហតុកតិេហតុកជវេនសុ ឯវ   ក្នaងជវនទំាងឡាយ
ែដលជាទិ្វេហតកុៈ និងតេិហតកុៈ ៥២ ដងួប៉េុណា]1ះ    យថាសម្ភវU 

តាមសមគួរដល់ការេកើតេឡើង   ឥតិ   ចបេ់ហាង ។ 
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សង្គហគាថា 

       [២៩]       ឆ េហតូ ប[្ច ឈានងា¦0      មគ្គងា¦0 នវ វត្ថ'េតា  

                     េសាឡសិ�ន្ទិយធមា/0 ច       ពលធមា/0 នេវរfតា ។ 

   ចតាI0េរាធិបតិ វុតាI0             តថាហារាតិ សត្តធា 

        កុសលាទិសមាកិេណាµ0        វុេតាI0 មិស05កសង្គេហា ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

(សង្គេហា)  រ®ការរួបរួម មិស05កសង្គេហា (នាម) េឈាj1ះថាមិស1Pកសង្គហៈ 
កុសលាទិសមាកិេណាµ0 ែដលលាយឡំគា�1េហើយ េដាយកសុលធម៌
ជាេដើម  (មយា)  គខឺ្ញa ំ  វុេតាI0 េពាលេហើយ សត្តធា េដាយបការៈ ៧ 
យា�1ង ឥតិ គ ឺ  េហតូ (ធមា/0) រ®ធមែ៌ដលជាេហតុទំាងឡាយ (ឦរfតា) 

គឺេលាកេពាលេហើយ ឆ មាន៦ (វត្ថ'េតា ច) េដាយសភាវៈគឺ
អង្គធម១៌, ឈានងា¦0 រ®អង្គៃនឈានទំាងឡាយ (ឦរfតា) គេឺលាក
េពាលេហើយ ប[្ច មាន ៥ (វត្ថ'េតា ច)  េដាយសភាវៈគឺអង្គធម១៌ 
មគ្គងា¦0 រ®អង្គៃនមគ្គទំាងឡាយ (ឦរfតា) គេឺពាលេហើយ នវ មាន៩ 

វត្ថ'េតា (ច) េដាយសភាវៈគអឺង្គធម១៌, ឥ�ន្ទិយធមា/0 រ®ធមែ៌ដល
ជាឥ³ន្ទយិទំាងឡាយ  (ឦរfតា)  គេឺលាកេពាលេហើយ   េសាឡស 

មាន ១៦ (វត្ថ'េតា) ច េដាយសភាវៈគឺអង្គធម ៌ ១, ពលធមា/0 រ®ធម ៌
ែដលជាពលៈទំាងឡាយ ឦរfតា គេឺលាកេពាលេហើយ នវ មាន៩ 

(វត្ថ'េតា ច) េដាយសភាវៈគអឺង្គធម ៌ ១ , អធបិតី រ®អធបិតទំីាងឡាយ 

វុតាI0 គឺេលាកេពាលេហើយ ចតាI0េរា មាន ៤  (វត្ថ'េតា ច) េដាយ 
សភាវគអឺង្គធម ៌ ១ , អហារា រ®អាហារទំាងឡាយ (វុតាI0) គឺេលាក 
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េពាលេហើយ តថា ដចូគា�1 តថា គថឺា  (ចតាI0េរា) មាន៤ (វត្ថ'េតា ច)  

េដាយសភាវៈគឺអង្គធម ៌១ ។ 
 

 

៣.េពាធិបក្ខយិសង្គេហា 

សតិបQRដាqQន ៤ 

    [៣០]  េពាធិបក្ខិយសង្គេហ  ចតាI0េរា សតិបដា�0នា កាយានុបស05នាសតិបដា�0នំ  

េវទនានុបស05នាសតិបដា�0នំ  ចិតាI0នុបស05នាសតិបដា�0នំ  ធមា/0នុបស05នាសតិបដា�0នំ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 េពាធិបក្ខិយសង្គេហ ក្នaងធម៌ែដលជាចំែណក ៃនការ្រតាស់ដឹងនូវ
សច្ចៈទំាង៤ សតិប0cដា�0នា រ®ទីតាំងៃនសតិទំាងឡាយ (េហាន្ត)ិ រែមង 
មាន ចតាI0េរា ៤ យា�1ង  (ឥត)ិ គ ឺ កាយានុបស05នាសតបិដា�0នំ រ®ទីតាងំៃន  
សតិ គឺការពចិារណាេរឿយៗនវូកាយនុ៎ះឯង ១ េវទនានុបស05នា-

សតិបដា�0នំ រ®ទីតាងំៃនសត ិ គឺការពចិារណាេរឿយៗនូវេវទនានុ៎ះឯង 
១ ចិតាI0នុបស05នាសតិបដា�0នំ រ®ទីតាងំៃនសតិ គកឺារពចិារណាេរឿយៗ 
នវូចតិ្តនុះ៎ឯង ១   ធមា/0នុបស05នាសតបិដា�0នំ  រ®ទីតាងំៃនសត ិ គកឺារ 
ពិចារណា េរឿយៗ នវូធម ៌នុ៎ះឯង ១ ។ 
* (េពធិ វុចចតិ ចតូសុ មេគគសុ ញណំ )   ឬ  (ចតត រ ិសចច និ ពុជឈតីតិ េពធិ ) 

* (  សតិេយវ បដឋ នំ = សតិបដឋ នំ )    ឬ      (  សតិយ បដឋ នំ = សតិបដឋ នំ ) 

*(អនុអនុ បសសនេត អនុបសសន វុចចតិ) ( កយសស អនុបសសន = 

កយនុបសសន  ) ( កយនុបសសន ឯវ + សតិបដឋ នំ = កយនុបសស-

នសតិបដឋ នំ ) 
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សម្មបQRធាន ៤ 

            [៣១]   ចតាI0េរា សម្មប0cធានា ឧប0cនា�0នំ បាបកានំ បហានាយ វាយាេមា 

អនុប0cនា�0នំ បាបកានំ អនុប0~ទាយ វាយាេមា, អនុប0cនា�0នំ កុសលានំ ឧប0~ទាយ 

វាយាេមា,  ឧប0cនា�0នំ  កុសលានំ  ភិេយ0¥ភាវាយ  វាយាេមា  ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

សម្មប0cធានា រ®េសចក្តពី1�យាមដល៏្អទំាងឡាយ (េហាន្ត)ិ រែមងមាន 

ចត្តេរា ៤ យា�1ង (ឥតិ) គ ឺ ឧប0cនា�0នំ បាបកានំ បហានាយ វាយាេមា  

រ®េសចក្តពី1�យាមេដើម1�ីលះបង ់ នវូអកុសលធមទំ៌ាងឡាយ ែដល
េកើតេឡើងេហើយ ១,  អនុប0cនា�0នំ បាបកានំ អនុប0~ទាយ វាយាេមា  

រ®េសចក្តពី1�យាម េដើម1�ីញaំាងអកសុលធមទំ៌ាងឡាយ ែដលមនិ 
ទាន់េកើតេឡើងមនិឲ12េកើតេឡើង ១, អនុប0cនា�0នំ កុសលានំ ឧប0~ទាយ 

វាយាេមា  រ®េសចក្តពី1�យាម េដើម1�ញីaាំងកសុលធមទំ៌ាងឡាយែដល 
មិនទាន់េកើតេឡើងឱ12េកើតេឡើង ១,   ឧប0cនា�0នំ កុសលានំ ភិេយ0¥ភាវាយ 

វាយាេមា  រ®េសចក្តពី1�យាម េដើម1�ីញaាំងកសុលធមទំ៌ាងឡាយ ែដល 
េកើតេឡើងេហើយ ឱ12រâងរâតែតចេ្រមើនេឡើងែថមេទៀត ១  ។    

*(សុទ្ទរÅ បធានំ = សម្មប1�ធានំ) 
 

ឥទ្ធបិាទ ៤ 

          [៣២] ចតាI0េរា ឥទ្ធិបាទា ឆន្ទិទ្ធិបាេទា វ�រfយិទ្ធិបាេទា ចិត្តិទ្ធិបាេទា 

វ�មំសិទ្ធិបាេទា ។ 
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“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 ឥទ្ធិបាទា រ®ការបានដល់នូវេសចក្តសីេ្រមចទាងំឡាយ  (េហាន្ត)ិ រែមង 
មាន ចតាI0េរា ៤ យា�1ង (ឥតិ) គ ឺ ឆន្ទិទ្ធិបាេទា រ®ការបានដលន់ូវ
េសចក្តសីេ្រមច គេឺ សចក្តីេពញចិត្តក្នaងកុសលធម៌ន៎ ុ ះឯង ១ 

វ�រfយិទ្ធិបាេទា  រ®ការបានដល់នូវេសចក្តសីេ្រមច គេឺសចក្តពី1�យាម
នុ៎ះឯង ១,  ចិត្តិទ្ធិបាេទា រ®ការបានដល់នវូេសចក្តសីេ្រមច គឺចិត្ត
នុះ៎ឯង ១ ,  វ�មំសិទ្ធបិាេទា   រ®ការបានដលន់វូេសចក្តសីេ្រមច គបឺ«¬1
នុះ៎ឯង ១ ។         * (ឥទ្ធ ិ = ឥជ1Øតិ) ( ឥទ្ធយិា បាេទា = ឥទ្ធបិាេទា ) 
(ឆេនា�1េយវ  ឥទ្ធិបាេទា = ឆន្ទិទ្ធិបាេទា) 

 

ឥ�ន្ទិយ ៥ 
 
          [៣៣] ប[្ចិ�ន្ទិយានិ សទ្ធិ�ន្ទិយំ វ�រfយិ�ន្ទិយំ សតិ�ន្ទិយំ សមាធិ�ន្ទិយំ 

ប[�ិ�ន្ទិយំ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

ឥ�ន្ទយិាន ិរ®ភាពជាធទំំាងឡាយ (េហាន្ត)ិ រែមងមាន ប[្ច ៥ យា�1ង (ឥត)ិ 
គ ឺ សទ្ធ�ិន្ទយំិ  រ®ភាពជាធ ំ គកឺារេជឿនុះ៎ឯង ១, វ�រfយិ�ន្ទយំិ   រ®ភាពជាធ ំ
គេឺ សចក្តពី1�យាមនុ៎ះឯង ១,  សតិ�ន្ទិយំ  រ®ភាពជាធ ំ គេឺសចក្តី
រលឹកដឹងនុ៎ះឯង ១, សមាធ�ិន្ទិយំ   រ®ភាពជាធ ំ គកឺារតម្កល់ចតិ្ត
តាងំេនៅមាំនុ៎ះឯង ១,  ប[�ិ�ន្ទិយំ   រ®ភាពជាធ ំគបឺ«¬1 នុ៎ះឯង ១ ។ 
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ពលៈ ៥ 

            [៣៤]  ប[្ច ពលានិ សទា�0ពលំ វ�រfយពលំ សតិពលំ សមាធិពលំ 

បst0ពលំ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 ពលានិ រ®ពលៈទំាងឡាយ (េហាន្ត)ិ រែមងមាន ប[្ច ៥យា�1ង (ឥតិ) គ ឺ

សទា�0ពល ំ រ®ពលៈ គកឺារេជឿនុះ៎ឯង ១,  វ�រfយពលំ  រ®ពលៈ គេឺ សចក្តី
ព1�យាមនុះ៎ឯង ១,  សតិពលំ រ®ពលៈ គេឺសចក្តរីលកឹដងឹនុះ៎ឯង ១ 

សមាធិពលំ រ®ពលៈ គកឺារតម្កល់ចតិ្តតាងំេនៅមានំុះ៎ឯង ១, បst0ពលំ  

រ®ពលៈ  គបឺ«¬1នុ៎ះឯង ១ ។ 

    

  េពាជQ�ង្គ ៧ 

          [៣៥]  សត្ត េពាជ0�ងា¦0 សតិសេមា·0ជ0�េងា¦0  ធម្មវfចយសេមា·0ជ0�េងា¦0  

វ�រfយសេមា·0ជ0�េងា¦0 បីតិសេមា·0ជ0�េងា¦0  បស05ទ្ធិសេមា·0ជ0�េងា¦0 សមាធិសេមា·0ជ0�េងា¦0 

ឧេបកាe0សេមា·0ជ0�េងា¦0 ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

េពាជ0�ងា¦0 រ®េហតុៃនការ្រតាសដ់ឹងទំាងឡាយ (េហាន្តិ) រែមងមាន សត្ត 

៧ យា�1ង  (ឥត)ិ គ ឺ សតសិេមា·0ជ0�េងា¦0   រ®េហតៃុនការ្រតាសដ់ងឹយា�1ងល្អ 
គេឺសចក្តរីលឹកដងឹនុះ៎ឯង ១ ,   ធម្មវfចយសេមា·0ជ0�េងា¦0  រ®េហតៃុនការ 
្រតាស់ដឹងយា�1ងល្អ គឺការពិចារណានវូធមទំ៌ាងឡាយនុ៎ះឯង ១  

វ�រfយសេមា·0ជ0�េងា¦0  រ®េហតៃុនការ្រតាសដ់ងឹយា�1ងល្អ គេឺ សចក្តពី1�យាម 
នុះ៎ឯង១, បតិីសេមា·0ជ0�េងា¦0  រ®េហតៃុនការ្រតាសដ់ងឹយា�1ងល្អ គេឺសចក្ត ី
េ្រតកអរនុ៎ះឯង១,   បស05ទ្ធិសេមា·0ជ0�េងា¦0  រ®េហតុៃនការ្រតាស់ដងឹ 
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យា�1ងល្អ គេឺសចក្តសី្ងបន់ុះ៎ឯង ១,  សមាធិសេមា·0ជ0�េងា¦0  រ®េហតៃុនការ 
្រតាស់ដឹងយា�1ងល្អ គកឺារតម្កល់ចតិ្តតាងំេនៅមានំុះ៎ឯង ១,  ឧេបកាe0-

សេមា·0ជ0�េងា¦0  រ®េហតៃុនការ្រតាស់ដឹងយា�1ងល្អ គឧឺេបកាÁ1 នុ៎ះឯង ១  ។ 

* (េពាធិយា អង្គភូតាៈ ការណភូតា= េពាជ1Øងា¹1  ) (  សុទ្ទេរា េពាជ1Øេងា¹1 = 
សេមាã1ជ1Øេងា¹1 )      (សតិេយវ សុទ្ទេរា េពាជ1Øេងា¹1 = សតិសេមាã1ជ1Øេងា¹1) 

 

អង្គមគ្គ ៨ 

             [៣៦]  អដ្ឋ មគ្គងា¦0និ សមា/0ទិដ្ឋិ សមា/0សង្កេប0~ សមា/0វាចា សមា/0កម្មេនាI0 

សមា/0អាជីេវា សមា/0វាយាេមា សមា/0សតិ សមា/0សមាធិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

មគ្គងា¦0និ  រ®អង្គៃនមគ្គទំាងឡាយ (េហាន្ត)ិ  រែមងមាន អដ្ឋ ៨យា�1ង 
(ឥតិ) គ ឺ   សមា/0ទិដ្ឋិ  រ®ការយល់េឃើញល្អ ១,  សមា/0សង្កេប0~  រ®ការ
្រតិះរFះល្អ ១, សមា/0វាចា  រ®ការនិយាយល្អ ១,  សមា/0កម្មេនាI0   
រ®ការងារល្អ ១, សមា/0អាជីេវា  រ®ការចិ̈ ្ចឹមជីវFតល្អ ១, សមា/0វាយាេមា  
រ®ការព1�យាមល្អ ១, សមា/0សតិ  រ®ការរលឹកល្អ ១, សមា/0សមាធិ 
រ®ការតម្កល់ចិត្តតាំងេនៅមាំល្អ ១  ។   *(សមាj1សេទា�1 សុទ្ទរេតា¾1) 

            [៣៧]     ឯត្ថ បន ចតាI0េរា សតិបដា�0នាតិ សមា/0សតិ ឯកាវ បវុច្ចតិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 បន េពាលេដាយវFេសស  ឯត្ថ (េពាធិបក្ខិយសង្គេហ) ក្នaងេពាធិបក្ខយិ
សង្គហៈេនះ  សមា/0សតិ រ®ការរលឹកល្អ  ឯកាវ ែតមយួប៉េុណា]1ះ  
(ភគវតា) គ្ឺរពះដ៏មាន្រពះភាគ បវុច្ចតិ ្រទង់្រតាស់េហៅ ចតាI0េរា 

សតិបដា�0នា ឥត ិថាសតបិ1�ដ́ា1ន៤ ដេូច្នះ ។  *( បនសេទា�1 វFេសសត្ថេជាតេកា ) 
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        [៣៨]     តថា ចតាI0េរា សម្មប0cធានាតិ ច សមា/0វាយាេមា ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 តថា ច កដ៏ចូគា�1ែដរ សមា/0វាយាេមា  រ®េសចក្តពី1�យាមល្អ (ភគវតា) 

គឺ្រពះដម៏ាន្រពះភាគ  (បវុច្ចតិ) ្រទង្់រតាស់េហៅ ចតាI0េរា សម្មប0cធានា 

ឥតិ  ថាសម្មប1�ធាន ៤ ដូេច្នះ ។ 

 

សង្គហគាថា 

       [៣៩]          ឆេនា�0 ចិត្តមុេបកាe0 ច       សទា�0បស05ទ្ធិបីតិេយា 

      សមា/0ទិដ្ឋិ ច សង្កេប0~     វាយាេមា វfរតិត្តយំ ។ 

                        សមា/0សតិ សមាធីតិ       ចុទ្ទេសេត សភាវេតា 

         សត្តតឹសប0cេភេទន       សត្តធា តត្ថ សង្គេហា ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

ឯេត (េពាធិបក្ខិយធមា/0) រ®េពាធបិក្ខយិធម៌ទំាងឡាយេនះ (េហាន្តិ) 

រែមងមាន ចុទ្ទស ១៤ សភាវេតា េដាយសភាវៈគអឺង្គធម ៌ឥតិ េដាយ
្របការដេូច្នះ  ឆេនា�0 (ច) គឆឺន្ទៈ១  ចិត្តមុេបកាe0 ច គចឺតិ្ត១ នងិឧេបកាÁ1១ 

សទា�0បស05ទ្ធិបីតិយា (ច) គសឺទ̄ា1១ បស1Pទ្ធិ១ និងបតី១ិ សមា/0ទិដ្ឋិ ច 

គសឺមាj1ទិដ្ឋ១ិ សង្កេប0~ (ច) គសឺមាj1សង្កប1�ៈ១ វាយាេមា (ច) 

គសឺមាj1វាយាម១  វfរតិត្តយំ (ច)  គ្ឺរបជុ៣ំៃនវFរតផិង សមា/0សតិ (ច) 

គសឺមាj1សតិ១ សមាធិ (ច) គសឺមាj1សមាធ១ិ ។ (ឯេត េពាធិបក្ខយិធមា/0) 

រ®េពាធបិក្ខយិធម៌ទំាងឡាយេនះ  (េហាន្តិ) រែមងមាន  សត្តតឹស ៣៧ 
យា�1ង  បេភេទន េដាយ្របេភទៃនកចិ្ចតាម្រប្រកត ី។  
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តត្ថ (េពាធិបក្ខិយសង្គេហ) ក្នaងេពាធបិក្ខយិសង្គហៈេនាះ សង្គេហា 

រ®ការរួបរួម  (េហាតិ)  រែមងមាន សត្តធា ៧ យា�1ង ។ 

 

្រពះគាថា 

[៤០]     សង្កប0cបស05ទ្ធិ ច បីតុេបកាe0        ឆេនា�0 ច ចិត្តំ វfរតិត្តយ[្ច 

នេវកឋានា វfរfយំ នវដ្ឋ              សតី សមាធី ចតុ ប[្ច បst0 

  សទា�0 ទុឋានុត្តមសត្តតឹស-          ធមា/0នេមេសា បវេរា វfភាេគា ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

(វfភាេគា) រ®ការែបងែចក ឧត្តមសត្តតឹសធមា/0នំ នវូធមទំ៌ាងឡាយ ៣៧ 

្របការដ៏ឧត្តម ឯេសា េនះ បវេរា វfភាេគា (េហាតិ) ជាការែបងែចក 
ដ្៏របេសើរ  ឥតិ យា�1ងេនះ (ធមា/0) រ®សភាវៈធមទំ៌ាងឡាយ នវ ៩    

(ឥេម) េនះ  (ឥតិ) គ ឺ សង្កប0cបស05ទ្ធិ ច រ®សមាj1សង្កប1�នងិបស1Pទ្ធិផង 

បីតុេបកាe0 (ច) រ®បតីនិិងឧេបកាÁ1ផង ឆេនា�0 ច រ®ឆន្ទៈផង ចិត្តំ (ច) រ®ចិត្តផង 

វfរតិត្តយំ ច រ®្របជុ៣ំៃនវFរតផិង   ឯកឋានា (េហាតិ)  រែមងមាន ១ កែន្លង  

វfរfយំ  រ®វ®រFយៈ   នវ (ឋានំ េហាតិ)    រែមងមាន ៩ កែន្លង,  សតិ រ®សតិ   
អដ្ឋ (ឋានា េហាតិ)  រែមងមាន ៨ កែន្លង,  សមាធិ រ®សមាធ ិ ចត ុ(ឋាេនា 

េហាតិ) រែមងមាន ៤ កែន្លង,  បst0 រ®ប«¬1 ប[្ច (ឋានា េហាតិ) រែមង
មាន ៥ កែន្លង,  សទា�0 រ®សទ̄ា1  ទុឋានា (េហាតិ)  រែមងមាន ២ កែន្លង ។ 

*(ឥតិសេទា�1 លុត្តនិទ្ទិេដ́ា1) (ឥតិ =ឯវÅ) 
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្រពះគាថា 

[៤១]     សេព្វ េលាកុត្តេរ េហាន្ត ិ    ន វា សង្កប0cបីតិេយា 

       េលាកិេយប ិយថាេយាគំ    ឆព្វិសុទ្ធិបវត្តិយំ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

(េពាធិបក្ខិយធមា/0) រ®េពាធិបក្ខយិធម៌ទំាងឡាយ សេព្វ ទំាងអស់ េហាន្ត ិ
រែមងមាន េលាកុត្តេរ ក្នaងេលាកតុ្តរចតិ្ត, សង្កប0cបតិីេយា រ®សមាj1សង្កប1�ៈ 
នងិបីតទំិាងឡាយ ន (េហាន្តិ) រែមងមនិមាន េលាកុត្តេរ ក្នaង
េលាកតុ្តរចិត្ត វា ខ្លះ , (េពាធិបក្ខិយធមា/0) រ®េពាធិបក្ខយិធម៌ទំាងឡាយ 
(េកចិ) ពកួខ្លះ (េហាន្តិ) រែមងមាន យថាេយាគំ តាមសមគួរដល់
ការ្របកប  ឆព្វសុិទ្ធបិវត្តយំិ  ក្នaងការ្រប្រពតឹ្តេិទៅៃនវFសទុ្ធទំិាងឡាយ ៦ 
េលាកិេយប ិ សូម1�ីក្នaងេលាកយិកុសលចតិ្តទំាងឡាយ ១៧  ។ 
 

៤.សព្វសង្គេហា 

ខន្ធ៥ 

              [៤២]   សព្វសង្គេហ  ប[្ចក្ខនា�0  រូបក្ខេនា�0  េវទនាក្ខេនា�0  សst0ក្ខេនា�0  

សងាe0រក្ខេនា�0  វfst0ណក្ខេនា�0 ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

សព្វសង្គេហ ក្នaងការរួបរួមនូវសភាវៈធមទំ៌ាងឡាយទំាងពួង (ខនា�0) 

រ®្រកមុទំាងឡាយ (េហាន្ត)ិ រែមងមាន ប[្ច ៥្រកមុ (ឥតិ) គ ឺ រូបក្ខេនា�0  

រ®្រកមុៃនរូបទំាងឡាយ១,  េវទនាក្ខេនា�0   រ®្រកមុៃនេវទនាទំាងឡាយ ១ 
សst0ក្ខេនា�0  រ®្រកមុៃនស«¬1ទំាងឡាយ ១, សងាe0រក្ខេនា�0 រ®្រកមុៃនសងាÁ1រ
ទំាងឡាយ ១,  វfst0ណក្ខេនា�0  រ®្រកុមៃនវF«¬1ណទាងំឡាយ ១ ។ 
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ឧបាទានក្ខន្ធ ៥ 

            [៤៣]  ប[្ច'បាទានក្ខនា�0  រូបុបាទានក្ខេនា�0  េវទនុបាទានក្ខេនា�0  

ស[�'បាទានក្ខេនា�0  សងាe0រុបាទានក្ខេនា�0  វfst0ណ<បាទានក្ខេនា�0 ។  

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

ឧបាទានក្ខនា�0 រ®ខន្ធទំាងឡាយ ែដលជាអារម្មណ៍ៃនការ្របកានម់ាំ 
(េហាន្ត)ិ រែមងមាន  ប[្ច ៥្រកមុ  (ឥតិ) គ ឺ រូបបុាទានក្ខេនា�0  រ®ខន្ធែដលជា
អារម្មណ៍ៃនការ្របកាន់មាគំរូឺប ១,  េវទនុបាទានក្ខេនា�0  រ®ខន្ធែដលជា
អារម្មណ៍ៃនការ្របកាន់មាំគឺេវទនា ១, ស[�'បាទានក្ខេនា�0  រ®ខន្ធែដល
ជាអារម្មណ៍ៃនការ្របកានម់ាំគសឺ«¬1 ១, សងាe0រុបាទានក្ខេនា�0  រ®ខន្ធ
ែដលជាអារម្មណ៍ៃនការ្របកានម់ាំគឺសងាÁ1រ ១,   វfst0ណ<បាទានក្ខេនា�0  
រ®ខន្ធែដលជាអារម្មណ៍ៃនការ្របកានម់ាំ គឺវF«¬1ណ ១ ។  

 

អាយតនៈ ១២ 

             [៤៤]     ទាO0ទសាយតនានិ  ចកាe0យតនំ  េសាតាយតន ំ  ឃានាយតនំ  

ជិវាw0យតនំ កាយាយតនំ  មនាយតនំ  រូបាយតនំ   សទា�0យតនំ  គនា�0យតនំ  

រសាយតនំ  េផាដ្ឋពាO0យតនំ ធមា/0យតនំ ។  

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

អាយតនានិ   រ®េហតុេកើតេឡើង     ៃនវF«¬1ណទំាងឡាយ     មានចក្ខa 
វF«¬1ណជាេដើម (េហាន្ត)ិ រែមងមាន  ទាO0ទស ១២យា�1ង (ឥតិ) គ ឺ

ចកាe0យតនំ  រ®អាយតនៈគឺែភ្នក១  េសាតាយតនំ  រ®អាយតនៈគ្ឺរតេចៀក 
១  ឃានាយតនំ   រ®អាយតនៈគ្ឺរចមុះ១  ជិវាw0យតនំ   រ®អាយតនៈ
គអឺណា½1ត១ កាយាយតនំ រ®អាយតនៈគឺកាយ ១ មនាយតនំ  
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រ®អាយតនៈគឺចតិ្ត ១  រូបាយតនំ  រ®អាយតនៈគឺរូប  (ពណ៌)១ 

សទា�0យតនំ  រ®អាយតនៈគ ឺ សេំឡង១  គនា�0យតនំ រ®អាយតនៈគកឺ្លនិ ១  

រសាយតនំ  រ®អាយតនៈគរឺស១  េផាដ្ឋពាO0យតនំ  រ®អាយតនៈគឺេផាដ្ឋព្វៈ 
១   ធមា/0យតនំ រ®អាយតនៈ គសឺភាវៈធមេ៌ផ1Pងៗ ១  ។  

 

ធាតុ ១៨ 

         [៤៥]    អដា�0រស  ធាតុេយា ចក្ខ'ធាតុ េសាតធាតុ ឃានធាតុ ជិវាw0ធាតុ 

កាយធាតុ រូបធាតុ សទ្ទធាត ុ គន្ធធាតុ រសធាតុ េផាដ្ឋព្វធាតុ ចក្ខ'វfst0ណធាតុ 

េសាតវfst0ណធាត ុ ឃានវfst0ណធាតុ ជិវាw0វfst0ណធាតុ កាយវfst0ណធាតុ 

មេនាធាតុ ធម្មធាត ុមេនាវfst0ណធាត ុ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

ធាតេុយា រ®ធម្មជាតិែដល្រទ្រទង ់នវូសភាវៈរបសខ់្ល�ន េដាយអត្ថថា
មនិែមនសត្វទំាងឡាយ (េហាន្ត)ិ រែមងមាន  អដា�0រស ១៨យា�1ង    

(ឥតិ) គ ឺចក្ខ'ធាត ុ  រ®ធាតុគែឺភ្នក ១  េសាតធាតុ  រ®ធាតុគឺ្រតេចៀក ១  

ឃានធាតុ  រ®ធាតគុ្ឺរចមះុ ១  ជិវាw0ធាត ុ រ®ធាតគុអឺណា½1ត ១  កាយធាតុ  

រ®ធាតគុកឺាយ ១   រូបធាតុ  រ®ធាតគុរូឺប (ពណ)៌ ១  សទ្ទធាតុ  រ®ធាតុ
គសឺំេឡង១ គន្ធធាតុ  រ®ធាតគុឺក្លនិ ១  រសធាតុ  រ®ធាតគុរឺស ១ 

េផាដ្ឋព្វធាតុ  រ®ធាតគុេឺផាដ្ឋព្វៈ ១  ចក្ខ'វfst0ណធាតុ  រ®ធាតគុចឺក្ខaវF«¬1ណ
២ដួង ១ េសាតវfst0ណធាតុ  រ®ធាតុគេឺសាតវF«¬1ណ២ដួង ១ 
ឃានវfst0ណធាតុ រ®ធាតុគឃឺានវF«¬1ណ២ដួង ១ ជិវាw0វfst0ណធាតុ 

រ®ធាតុគឺជិវាÄ1វF«¬1ណ២ដួង ១ កាយវfst0ណធាតុ  រ®ធាតគុកឺាយ
វF«¬1ណ២ដួង ១ មេនាធាតុ  រ®ធាតគុចឺិត្ត៣ដួង ១ ធម្មធាតុ  រ®ធាតុ



                                                            - 238 -     

គសឺភាវៈធមេ៌ផ1Pងៗ  ១ មេនាវfst0ណធាតុ  រ®ធាតគុមឺេនាវF«¬1ណ៧៦ 
ដងួ ១  ។ 

 អរ1យសច្ច ៤ 

         [៤៦]   ចតាI0រf អរfយសចា�0និ ទុក្ខំ អរfយសច្ចំ,  ទុក្ខសមុទេយា អរfយសច្ចំ 

ទុក្ខនិេរាេធា អរfយសច្ចំ, ទុក្ខនិេរាធគាមិនីបដិបទា អរfយសច្ចំ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

អរfយសចា�0និ  រ®េសចក្តពីតិទំាងឡាយ ែដល្រពះអរFយគប1�្ីរតាសដ់ងឹ 

(េហាន្ត)ិ រែមងមាន ចតាI0រf ៤យា�1ង  (ឥតិ) គ ឺ  អរfយសច្ចំ   រ®អរFយសច្ចៈ 
ទុក្ខំ  គទុឺក្ខនុ៎ះឯង ១,   អរfយសច្ចំ  រ®អរFយសច្ចៈ   ទុក្ខសមុទេយា   គ ឺ  
ការេកើតេឡើងៃនេសចក្តទុីក្ខនុ៎ះឯង ១,  អរfយសច្ចំ រ®អរFយសច្ចៈ  
ទុក្ខនិេរាេធា  គឺេសចក្តរីលត់េទៅៃនទុក្ខនុ៎ះឯង ១, អរfយសច្ចំ រ®អរFយ
សច្ចៈ ទុក្ខនិេរាធគាមិនីបដិបទា  គឺេសចក្តី្របតបិត្តែិដលេធ្វើឱ12ដល់
នវូការរលត់ទុក្ខ នុ៎ះឯង១ ។   *(ទុក្ខំ ឯវ អរFយសច្ច ំ= ទុក្ខអរFយសច្ចំ) 

          [៤៧] ឯត្ថ បន េចតសិកសុខុមរូបនិពាO0នវេសន ឯកូនសត្តតិ ធមា/0

ធមា/0យតនធម្មធាតូតិ សង្ខំ គច្ឆន្តិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

បន េពាលេដាយវFេសស  ឯត្ថ (សព្វសង្គេហ ) ក្នaងសព្វសង្គហៈេនះ        

ធមា/0 រ®សភាវៈធម៌ទំាងឡាយ ឯកូនសត្តតិ ៦៩ េចតសិកសុខុម-

រូបនិពាO0នវេសន  េដាយ្របេភទៃនេចតសកិ ៥២ សខុមុរូប ១៦ នងិ
នពិា�1ន ១  គច្ឆន្តិ រែមងដល ់សង្ខំ នវូការរាប ់ ធមា/0យតនធម្មធាត ុ ឥតិ 

ថាជាធមាj1យតនៈ និងជាធម្មធាត ុដេូច្នះ ។     
*(បនសេទា�1  វFេសសត្ថេជាតេកា ) 
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          [៤៨]     មនាយតនេមវ សត្តវfst0ណធាតុវេសន ភិជ្ជតិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 មនាយតនំ ឯវ  រ®មនាយតនៈនុះ៎ឯង ភិជ្ជតិ ែបងែចក សត្តវfst0ណធាតុ-
វេសន  តាម្របេភទៃនវF«¬1ណធាតទំុាង៧ ។      (ភិជ្ជតិ= ភិទ+យ+តិ ) 
 

្រពះគាថា 

           [៤៩]    រូប[្ច េវទនា សst0,   េសស េចតសិកា, តថា 

                     វfst0ណមិតិ បេ[្ចេត,   ប[្ចក្ខនា�0តិ ភាសិតា ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

(ធមា/0) រ®ធមទំ៌ាងឡាយ  ប[្ច ៥  ឯេត េនះ  ឥតិ គ ឺ  រូបំ ច  រ®រូបផង  
េវទនា (ច) រ®េវទនាផង  សst0 (ច) រ®ស«¬1ផង េសសេចតសិកា រ®
េចតសកិទំាងឡាយែដលេនៅសល់  (បst0ស ច)  ៥០ផង  តថា េ្រកៅ
ពេីនាះ  វfst0ណ ំ (ច) រ®វF«¬1ណផង  (ភគវតា) គ្ឺរពះដ៏មាន្រពះភាគ 

ភាសតិា ្រទងស់ែម្តងេហើយ  ប[្ចក្ខនា�0 ឥតិ ថាជាប¨្ចក្ខន្ធ ដេូច្នះ  ។  
(ភាសិតា = ភាស+ឥ.អាគម+ត) 

 

 

្រពះគាថា 

          [៥០]      ប[្ច'បាទានក្ខនា�0តិ     តថា េតភូមកា មតា 

េភទាភាេវន និពាO0នំ   ខន្ធសង្គហនិស05ដំ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 (ធមា/0) រ®ធម៌ទំាងឡាយ េតភូមកា ែដលមានក្នaងភូម៣ិ មតា 
្រតsវេគដងឹេហើយ   ប[្ច'បាទានក្ខនា�0 ឥតិ ថាជាឧបាទានក្ខន្ធ៥ ដូេច្នះ  
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តថា េ្រកៅពីេនាះ និពាO0នំ រ®្រពះនិពា�1ន ខន្ធសង្គហនិស05ដំ (េហាតិ) 
ជាធម្មជាតែិដលរួចផុត អំពីការសេ³ងា¹1ះថាជាខន្ធ (គខឺន្ធវFមតុ្ត) 

េភទាភាេវន េ្រពាះមនិមាននវូ្របេភទ មានអតីតជាេដើម ។ 

  

                                       ្រពះគាថា 

          [៥១]    ទាO0រារម្មណេភេទន      ភវនាI0យតនានិ ច 

ទាO0រាលម្ពតទុប0cន្ន-      បរfយាេយន ធាតុេយា ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 ច ក ៏ អាយតនានិ រ®អាយតនៈទំាងឡាយ ភវន្តិ រែមងមាន (ទាO0ទស)  

១២ យា�1ង ទាO0រារម្មណេភេទន េដាយ្របេភទៃនទា�1រ ៦ នងិអារម្មណ ៍៦ 

ធាតេុយា រ®ធាតទំុាងឡាយ (ភវន្តិ) រែមងមាន (អដា�0រស) ១៨យា�1ង 

ទាO0រាលម្ពតទុប0cន្នបរfយាេយន តាមលំដាបៃ់នវF«¬1ណ ែដលេកើតេឡើង 
េ្រពាះអា្រស័យទា�1រ ៦ និងអារម្មណ៍ ៦ េនាះ ។ 

 

្រពះគាថា 

           [៥២]     ទុក្ខំ េតភូមកំ វដ្តំ           តណា¬0 សមុទេយា ភេវ  

           និេរាេធា នាម និពាO0នំ      មេគា¦0 េលាកុត្តេរា មេតា ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

វដ្តំ រ®ការវFលវល់ (េដាយអំណាចកម្មនិងវFបាករបសក់ម្ម)   េតភូមកំ    

ែដលេនៅក្នaងភមូ៣ិ  ទុក្ខំ (នាម េហាតិ) មានេឈាj1ះថាទុក្ខសច្ចៈ    
តណា¬0 រ®តណាÛ1 សមុទេយា (នាម) ភេវ មានេឈាj1ះថាសមុទយសច្ចៈ 
និពាO0នំ រ®្រពះនិពា�1ន និេរាេធា នាម (េហាតិ) មានេឈាj1ះថានេិរាធសច្ចៈ 
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មេគា¦0 រ®អរFយមគ្គែដល្របកបេដាយអង្គ៨ េលាកុត្តេរា ែដលជា 
េលាកតុ្តរៈ មេតា ្រតsវេគដឹងេហើយ (មគ្គសច្ចំ ឥតិ) ថាជាមគ្គសច្ចៈ 
ដេូច្នះ ។ 

្រពះគាថា 

            [៥៣]       មគ្គយុតាI0 ផលា េចវ      ចតុសច្ចវfនិស05ដា 

           ឥតិ  ប[្ចប0cេភេទន       បវុេតាI0 សព្វសង្គេហា ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

មគា¦0យុតាI0 (ច) រ®ធមទំ៌ាងឡាយ ២៩ (២៨+១) ែដល្របកបជាមយួ 
មគ្គផង  ផលា ច រ®ផលចតិ្តaប1¶ទទំាងឡាយ ៣៧ (៣៦+១) ផង 

ចតុសច្ចវfនិស05ដា (នាម េហាន្តិ) មានេឈាj1ះថាសច្ចវFមតុ្ត គរួឺចផុតចាក 
សច្ចៈទំាង ៤ ។   សព្វសង្គេហា  រ®ការរួបរួមនវូធមទំ៌ាងឡាយទំាងពងួ 

(អនុរុទា�0ចរfេយន) គឺ្រពះអនុរុទ̄ា1ចារ12   បវុេតាI0 េពាលេហើយ  ប[្ច-

ប0cេភេទន េដាយ្របេភទ៥យា�1ង ឥតិ េដាយ្របការដចូែដល 
បានេពាលមកេហើយ ។ 

                                   ឥតិ អភិធម្មត្ថសង្គេហ 

                   សមុច្ចយសង្គហវfភាេគា នាម សត្តេមា បរfេច្ឆេទា ។ 
 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 
បរfេច្ឆេទា រ®បរFេច្ឆទ  សត្តេមា ទី៧ សមុច្ចយសង្គហវfភាេគា នាម េឈាj1ះថា 
សមចុ្ចយសង្គហៈវFភាគ  អភិធម្មត្ថសង្គេហ ក្នaងគម្ពរីេឈាj1ះអភធិម្មត្ថ- 
សង្គហៈ    ឥតិ  ចបេ់ដាយបរFបណូ៌េហាង ។ 
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៨. អដ្ឋេមា បរ1េច្ឆេទា 

     បច្ចយសង្គហវ1ភាេគា  
 

             [១]        េយសំ សង្ខតធមា/0នំ     េយ ធមា/0 បច្ចយា យថា 

      តំ វfភាគមិេហទាន ិ      បវកាe0មិ យថារហំ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

េយ ធមា/0 រ®ធមទំ៌ាងឡាយែដលជាបច្ចយ័ឯណា  បច្ចយា (េហាន្តិ)  

រែមងជាឧបការៈ សង្ខតធមា/0នំ ដលធ់មទំ៌ាងឡាយែដលជាផល 

េយសំ ឯណា យថា េដាយអាការណា ឥទានិ ក្នaងកាលឥឡ�វេនះ 

(អហំ) រ®ខ្ញa ំបវកាe0មិ នងឹេពាល តំ វfគាគ ំនវូការែបងែចកនវូបច្ចយ័េនាះ 

ឥហ (បច្ចយសង្គេហ)  ក្នaងបច្ចយសង្គហៈេនះ  យថារហំ តាមសមគរួ ។ 
*(បវកាÁ1មិ = ប+វច+អ+សស1pមិ) 

 
            [២]   បដិច្ចសមុប0~ទនេយា បដា�0ននេយា េចតិ បច្ចយសង្គេហា ទុវfេធា 

េវទិតេពាO0 ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

បច្ចយសង្គេហា រ®ការរួបរួមនវូបច្ចយ័  (បណ�េិតន) គបឺណÂតិ េវទិតេពាO0 

គប1�ី្រជាប ទុវfេធា  េដាយបការៈ ២ យា�1ង  ឥតិ គ ឺ បដចិ្ចសមុប0~ទនេយា  

(ច) រ®នយ័ែដលេលាកសែម្តងេហើយ ក្នaងការេកើតេឡើងៃនផល
ទំាងឡាយ េ្រពាះអា្រសយ័នូវការ្រពមេ្រពៀងគា�1ៃនបច្ចយ័ ១  

បដា�0ននេយា  ច រ®ន័យែដលេលាកសែម្តងេហើយ ក្នaងបច្ចយ័ទំាង
ឡាយែដលមានបការៈ េផ1Pងៗ ១  ។  
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              [៣] តត្ថ តពា«0វភាវ�ភាវាការមេតាI0បលក្ខិេតា បដិច្ចសមុប0~ទនេយា 

បដា�0ននេយា បន អាហច្ចបច្ចយដ្ឋិតិមារព្ភ បវុច្ចតិ, ឧភយំ បន េវាមិេស05តាO0 បបេ[្ចន្តិ 

អាចរfយា ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

  តត្ថ (ទ្វីសុ នេយសុ) បណា½1នយ័ទំាងឡាយ២េនាះ នេយា រ®ន័យ 

តពា«0វភាវ�ភាវាការមេតាI0បលក្ខិេតា ែដលេលាកកណំត់េហើយ េដាយ្រតឹម 
ែតជាការេកើតេឡើងៃនផលទំាងឡាយ មានសងាÁ1រជាេដើម ែដល 
េកើតេឡើងេ្រពាះភាវៈៃនបច្ច័យទំាងឡាយ មានអវFជាÜ1ជាេដើមេនាះ 

បដិច្ចសមុប0~ទនេយា (នាម េហាតិ) មានេឈាj1ះថាបដចិ្ចសមបុ1¶ទនយ័ ។ 
 បន ចែំណកឯ បដា�0ននេយា រ®បដ́ា1នន័យ (ភគវតា) គ្ឺរពះដម៏ាន
្រពះភាគ បវុច្ចតិ ្រទង្់រតាស់សែម្តងេហើយ អារព្ភ េ្រពាះអា្រសយ័ 

អាហច្ចបច្ចយដ្ឋិតឹ នូវេហតុជាទីតាងំេនៅៃនធមែ៌ដលជាបច្ចយ័ ែដល
េកើតេហើយដព៏េិសស ។ បន ែតថា អាចរfយា រ®អាចារ12ទំាងឡាយ 
េវាមិេស05តាO0 រួបរួមេហើយ ឧភយំ (នយំ)  នវូនយ័ទាងំ ២  បបេ[្ចន្ត ិ រែមង
សែម្តងឱ12ពិសា§1រ ។ 
 

*(បច្ចយសាមគ្គឹ បដិច្ច ផលានំ ឧប1¶េទា  = បដិច្ចសមុប1¶េទា ) 

(បដិច្ចសមុប1¶េទ េទសិេតា នេយា = បដិច្ចសមុប1¶ទនេយា) ។ 
(នានាប1�ការានិ ឋានានិ  ៈ បច្ចយា = បដ́ា1នំ )  

(បដ́ា1េន េទសិេតា នេយា = បដ́ា1ននេយា) 

*(អារព្ភ = បដិច្ច) (បបេ ្̈ចន្តិ  = វFតា¾1េរន្តិ ) 
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១.បដិច្ចសមុបQ¢ទនេយា 

         [៤] តត្ថ អវfជា¢0បច្ចយា សងាe0រា, សងាe0របច្ចយា វfst0ណ,ំ វfst0ណបច្ចយា 

នាមរូបំ, នាមរូបបច្ចយា សឡាយតនំ, សឡាយតនបច្ចយា ផេស0� , ផស05បច្ចយា 

េវទនា , េវទនាបច្ចយា តណា¬0, តណា¬0បច្ចយា ឧបាទានំ , ឧបាទានបច្ចយា ភេវា 

ភវបច្ចយា ជាត,ិ ជាតបិច្ចយា ជរាមរណ,ំ េសាកបរfេទវទុក្ខេទាមនស05'បាយាសា 

សម្ភវន្តិ ។ ឯវេមតស05 េកវលស05 ទុក្ខក្ខន្ធស05 សមុទេយា េហាតីតិ អយេមត្ថ 

បដិច្ចសមុប0~ទនេយា ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

តត្ថ (ទ្វីសុ នេយសុ) បណា½1ន័យទំាងឡាយ២េនាះ សងាe0រា រ®សងាÁ1រទំាង
ឡាយ (សម្ភវន្តិ) រែមងេកើតេឡើង អវfជា¢0បច្ចយា េ្រពាះបច្ចយ័គឺអវFជាÜ1 
វfst0ណ ំ រ®វF«¬1ណ (សម្ភវតិ) រែមងេកើតេឡើង សងាe0របច្ចយា េ្រពាះ 
បច្ចយ័គសឺងាÁ1រ, នាមរូបំ រ®នាមនិងរូប (សម្ភវតិ) រែមងេកើតេឡើង 
វfst0ណបច្ចយា េ្រពាះបច្ចយ័គវឺF«¬1ណ, សឡាយតនំ រ®អាយតនៈ៦ 
(សម្ភវតិ) រែមងេកើតេឡើង នាមរូបបច្ចយា េ្រពាះបច្ចយ័គនឺាមនងិរូប
ផេស0�  រ®ផស1Pៈ (សម្ភវតិ) រែមងេកើតេឡើង សឡាយតនបច្ចយា េ្រពាះ
បច្ច័យគអឺាយតនៈ៦, េវទនា រ®េវទនា (សម្ភវតិ) រែមងេកើតេឡើង 
ផស05បច្ចយា េ្រពាះបច្ចយ័គឺផស1Pៈ, តណា¬0 រ®តណាÛ1 (សម្ភវតិ) រែមង
េកើតេឡើង េវទនាបច្ចយា េ្រពាះបច្ច័យគឺេវទនា, ឧបាទាន ំ រ®ឧបាទាន 
(សម្ភវតិ) រែមងេកើតេឡើង តណា¬0បច្ចយា េ្រពាះបច្ច័យគតឺណាÛ1, ភេវា 

រ®ភព សម្ភវតិ រែមងេកើតេឡើង ឧបាទានបច្ចយា េ្រពាះបច្ចយ័គឺឧបាទាន 

ជាតិ រ®ជាត ិ (សម្ភវតិ) រែមងេកើតេឡើង ភវបច្ចយា េ្រពាះបច្ច័យគភឺព
ជរាមរណំ រ®ជរានិងមរណៈ (សម្ភវតិ) រែមងេកើតេឡើង ជាតិបច្ចយា 
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េ្រពាះបច្ចយ័គជឺាតិ, េសាកបរfេទវទុក្ខេទាមនស05'បាយាសា រ®េសាកៈ 
បរFេទវៈ ទុក្ខៈ េទាមនស1Pៈ និងបាយាសៈទំាងឡាយ  សម្ភវន្តិ 

រែមងេកើតេឡើង (ជាតិបច្ចយា) េ្រពាះបច្ច័យគជឺាតែិដរ,  សមុទេយា 

រ®ការេកើតេឡើង ទុក្ខក្ខន្ធស05 ៃនកងទុក្ខ េកវលស05 ទំាងអស ់ ឯតស05 

តាមនយ័ ដចូែដលេពាលេហើយ  េហាតិ រែមងមាន  ឯវU យា�1ងេនះ
ឯង ឥតិ ដេូច្នះ,  អយ ំរ®ពកួបច្ចយ័មានអវFជាÜ1ជាេដើមដចូែដលេពាល
មកេនះ  បដចិ្ចសមុប0~ទនេយា  េឈាj1ះថាបដចិ្ចសមបុ1¶ទនយ័  ឯត្ថ 
(បច្ចយសង្គេហ) ក្នaងបច្ចយសង្គហៈេនះ  ។  

 *(ឯតស1P  ៈ យថាវុត្តស1P)  (សម្ភវន្តិ = សំ+ភូ+អ+អន្តិ)  
*(អយំ  ៈ យថា វុេតា§1 អវFជាÜ1ទិបច្ចយសមូេហា) ក្នaងអភិធម្មត្ថសង្គហដីកា 

 
         [៥]  តត្ថ តេយា អទា�0 ទាO0ទសងា¦0និ វ�សតាការា តិសន្ធិ ចតុសេង្ខបា តីណ ិ

វដាI0និ េទ្វ មូលានិ ច េវទិតពាO0និ ។  

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

តត្ថ (បដិច្ចសមុប0~ទនេយ) ក្នaងបដិច្ចសមុប1¶ទន័យេនាះ (បណ�េិតន) 

គឺបណÂតិ េវទិតពាO0និ គប1�ី្រជាប ឥតិ ដូេច្នះ តេយា អទា�0 (ច) គកឺាល
ទំាងឡាយ៣ផង, ទាO0ទសងា¦0និ (ច) គអឺង្គទំាងឡាយ ១២ផង 

វ�សតាការា (ច)  គចឺំែណកទំាងឡាយ ២០ ផង,  តិសន្ធិ (ច) គតឺណំ 
៣ ផង, ចតុសេង្ខបា (ច) គកឺាររួបរួមនូវធម៌ែដលជា្របធាន ទំាង 
ឡាយ ៤ ផង,   តីណិ វដាI0និ (ច)  គកឺារវFលវល់ទំាងឡាយ ៣ ផង      

េទ្វ មូលានិ ច  គឫឺសគល់ៃនវដ្តៈ ទំាងឡាយ ២ ផង ។   
*(អាការសេទា�1 = េកាដ́ា1សេតា¾1 ) (សេង្ខបាតិ បធានធម្មសង្គេហា ) 
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កាលទាំង ៣ 

             [៦]   កថំ ? អវfជា¢0សង្ខរា អតីេតា អទា�0, ជាតិជរាមរណ ំអនាគេតា អទា�0

មេជ0�  អដ្ឋ  បច្ច'ប0cេនា�0  អទា�0តិ  តេយា  អទា�0  ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

(អទា�0ទេយា) រ®កាលទំាងឡាយជាេដើម (បណ�េិតន)  គបឺណÂតិ (េវទិ-
តេពាO0)  គប1�ី្រជាប  កថំ ដូចេម្តចេទៅ ?  
អទា�0 រ®កាលទំាងឡាយ (េហាន្តិ) រែមងមាន តេយា ៣  ឥតិ គ ឺ
អវfជា¢0សងាe0រា រ®អវFជាÜ1ផង សងាÁ1រទំាងឡាយផង (វុច្ចន្ត)ិ  គេឺលាកេហៅ 
អតីេតា អទា�0 ថាជាអតីតកាល, ជាតិជរាមរណ ំ រ®ជាតផិង ជរា 
នងិមរណៈផង (វុច្ចន្ត)ិ  គេឺលាកេហៅ អនាគេតា អទា�0 ថាជាអនាគត
កាល, (អងា¦0និ) រ®អង្គទំាងឡាយ អដ្ឋ ៨ មេជ0� ្រតង់កណា½1ល (វុច្ចន្តិ)  
គេឺលាកេហៅ   បច្ច'ប0cេនា�0 អទា�0  ថាជាបច្ចaប1�ន្នកាល ។   

 
       អង្គទាងំ ១២ 

         [៧]    អវfជា¢0 សងាe0រា វfst0ណ ំនាមរូបំ សឡាយតនំ ផេស0� េវទនា តណា¬0 

ឧបាទាន ំភេវា ជាតិ ជរាមរណន្តិ ទាO0ទសងា¦0និ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

អងា¦0និ  រ®អង្គទំាងឡាយ (េហាន្ត)ិ រែមងមាន ទាO0ទស ១២ ឥតិ គ ឺអវfជា¢0  

រ®អវFជាÜ1១ សងាe0រា  រ®សងាÁ1រទំាងឡាយ ១  វfst0ណ ំ  រ®វF«¬1ណ ១   

នាមរូប ំ រ®នាមនងិរូប ១  សឡាយតន ំ រ®អាយតនៈ្របាមំយួ ១  ផេស0�   

រ®ផស1Pៈ ១   េវទនា រ®េវទនា ១  តណា¬0  រ®តណាÛ1 ១  ឧបាទានំ  រ®ឧបាទាន 
១   ភេវា  រ®ភព ១  ជាតិ  រ®ជាត ិ១  ជរាមរណំ  រ®ជរានិងមរណៈ ១ ។ 
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            [៨]      េសាកាទវិចនំ បេនត្ថ និស05ន្ទផលនិទស05នំ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 បន ្រតsវចងចាទុំកថា ឯត្ថ (ភវចេក្ក) ក្នaងភវចក្ក(គឺការវFលវល់ក្នaង 
ភព)េនះ េសាកាទិវចនំ រ®ពាក12មានេសាកៈជាេដើម និស05ន្ទផលនិទស05នំ  

(េហាតិ) ជាការសែម្តងេចញ នវូផលែដលជាបត់ៗគា�1ៃនជាតិ
ប៉េុណា]1ះ ។   

 

អាការៈ២០ សន្ធិ៣ សេង្ខប៤ 
            [៩]  អវfជា¢0សងាe0រគហេណន បេនត្ថ តណwប̧ាទានភវាប ិ គហិតា ភវន្តិ  

តថា តណw¸បាទានភវគ្គហេណន ច អវfជា¢0សងាe0រា, ជាតជិរាមរណគ្គហេណន ច 

វfst0ណាទិផលប[្ចកេមវ គហិតន្តិ កតាO0 …… 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

បន ក ៏ ឯត្ថ (ភវចេក្ក) ក្នaងភវចក្កេនះ  តណw¸បាទានភវាប ិ សូម1�ីតណាÛ1 
ឧបាទាន នងិភព គហិតា ភវន្តិ  រែមងជាសភាវៈ គេឺលាកកាន់
យកេហើយ   អវfជា¢0សងាe0រគហេណន ច េដាយសព្ទថាអវFជាÜ1 នងិសងាÁ1រ 
ផង,  អវfជា¢0សងាe0រា រ®អវFជាÜ1នងិសងាÁ1រទំាងឡាយ តថា ដចូគា�1 តថា គថឺា 

(គហិតា ភវន្តិ ) រែមងជាសភាវៈគឺេលាកកាន់យកេហើយ  តណwប̧ាទាន-

ភវគ្គហេណន ច េដាយសព្ទថា តណាÛ1 ឧបាទាន នងិភព ផង  

វfst0ណាទិផលប[្ចកំ ឯវ  រ®ពកួ៥ៃនផលមានវF«¬1ណជាេដើមនុ៎ះឯង 

(គហិតា េហាន្តិ)  រែមងជាសភាវៈគឺេលាកកាន់យកេហើយ ជាតជិរា-

មរណគ្គហេណន ច េដាយសព្ទថាជាត ិជរា នងិមរណៈ ផង ។   
ឥតិ កតាO0 េ្រពាះេហតេុនះ……. 
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្រពះគាថា 

        [១០]       អតីេត េហតេវា ប[្ច     ឥទានិ ផលប[្ចកំ 

  ឥទានិ េហតេវា ប[្ច     អាយតឹ ផលប[្ចកន្តិ 

    វ�សតាការា តិសន្តិ        ចតុសេង្ខបា ច ភវន្តិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

វfសតាការា (ច)   រ®ចំែណកទំាងឡាយ ២០ ផង (ភវន្តិ) រែមងមាន  

តិសន្ធិ (ច) រ®សន្ធ៣ិផង (ភវន្តិ) រែមងមាន,  ចតុសេង្ខបា ច 

រ®សេង្ខបទំាងឡាយ ៤ ផង ភវន្តិ រែមងមាន ឥតិ ដេូច្នះ  េហតេវា 

គេឺហតុទំាងឡាយ អតីេត ក្នaងអតតីកាល (េហាន្តិ) រែមងមាន        
ប[្ច ៥ , ផលប[្ចកំ គពឺួក៥ៃនផល  ឥទានិ  ក្នaងបច្ចaប1�ន្នកាល    

(េហាតិ) រែមងមាន, េហតេវា គេឺហតទំុាងឡាយ  ឥទានិ ក្នaង
បច្ចaប1�ន្នកាល  (េហាន្ត)ិ រែមងមាន ប[្ច ៥,  ផលប[្ចកំ  រ®ពកួ៥ៃនផល 

អាយតឹ ក្នaងអនាគតកាល   (េហាតិ) រែមងមាន ។  

 

វដ្ត ៣ 

       [១១]     អវfជា¢0តណw¸បាទានា ច កិេលសវដ្តំ , កម្មភវសងាe0េតា ភេវកេទេសា 

សងាe0រា ច កម្មវដ្តំ, ឧបបត្តិភវសងាe0េតា ភេវកេទេសា អវេសសា ច វfបាកវដ្តន្តិ តីណ ិ

វដាI0និ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

វដាI0និ រ®ការវFលវល់ (េដាយអំណាចកម្មនិងវFបាករបសក់ម្ម)   ទំាង 
ឡាយ (េហាន្តិ)  រែមងមាន តីណិ ៣  ឥតិ គ ឺ   អវfជា¢0តណw¸បាទានា  

រ®អវFជាÜ1 តណាÛ1 នងិឧបាទានទំាងឡាយ  កិេលសវដ្តំ (េហាន្ត)ិ ច 
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ជាកេិលសវដ្តៈ១ ,  ភេវកេទេសា រ®ភពមយួចែំណក កម្មភវសងាe0េតា (ច) 

េពាលគកឺម្មភពផង សងាe0រា (ច) រ®សងាÁ1រទំាងឡាយផង  កម្មវដ្ត ំ(េហាន្ត)ិ 

ច ជាកម្មវដ្តៈ១,  ភេវកេទេសា រ®ភពមួយចំែណក ឧបបត្តិភវសងាe0េតា     

(ច) េពាលគឺឧបបត្តិភពផង អវេសសា (ធមា/0)  ច រ®ធមទំ៌ាងឡាយ     
៧ ែដលេនៅសល់ផង   វfបាកវដ្តំ (េហាន្តិ)   ច  ជាវFបាកវដ្តៈ១  ។ 

 

មូល ២ 

        [១២]    អវfជា¢0តណា¬0វេសន េទ្វ មូលានិ ច េវទិតពាO0និ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

ច ក ៏ មូលានិ រ®ប្ញសគលៃ់នវដ្តៈទំាងឡាយ េទ្វ ២ (បណ�េិតន) គឺបណÂិត 

េវទិតពាO0និ គប1�ី្រជាប អវfជា¢0តណា¬0វេសន េដាយអំណាចៃនអវFជាÜ1 ១ 
នងិតណាÛ1 ១ ។ 

គាថាសែម្តងការអស់េទៅៃនវដ្តៈ 

       [១៣]           េតសេមវ ច មូលានំ       និេរាេធន និរុជ0�តិ ។ 

       ជរាមរណមុចាn0យ         បីឡិតានមភិណwេសា 

                         អាសវានំ សមុប0~ទា    អវfជា¢0 ច បវត្តតិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

ច ក ៏ (វដ្តំ) រ®ការវFលវល់ (េដាយអំណាចកម្មនងិវFបាករបសក់ម្ម)    

និរុជ0�តិ រែមងរលតអ់ស់េទៅ និេរាេធន េ្រពាះការរលត ់ មូលានំ 

ៃនប្ញសគល់ទំាងឡាយ េតសំ (ទ្វិន្នំ) ឯវ ២ េនាះឯង ។  អវfជា¢0 ច 
ចែំណកឯអវFជាÜ1 បវត្តតិ រែមងចេ្រមើនេឡើង សមុប0~ទា េ្រពាះ
ការេកើតេឡើង្រពម អាសវានំ ៃនអាសវៈទំាងឡាយ (សតាI0នំ) 
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របសស់ត្វទំាងឡាយ   ជរាមរណមុចាn0យ ែដល្រតsវជរា មរណៈ នងិ
េសចក្តេីសាកជាេដើម  បីឡិតាន ំ ្រគបសង្កតេ់ហើយ  អភិណwេសា 

េរឿយៗ  ។    (មុចាÀ1សេទ្ទន េសាកាទីនំ គហណំ ) (បវត្តតិ = បវឌ1Óតិ) 
 

្រពះគាថា 

                        វដ្តមាពន្ធមិេច្ចវU            េតភូមកមនាទិកំ  
     បដិច្ចសមុប0~េទាតិ       បដ្ឋេបសិ មហាមុនិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

មហាមុនិ រ®្រពះសមាj1សម្ពaទ្ធ បដ្ឋេបសិ ្រទងប់¨©ត្តទុិកេហើយ វដ្តំ   

នវូវដ្តៈ េតភូមកំ ែដលេនៅក្នaងភមូ៣ិ អាពន្ធំ ែដលជាបត់គា�1មនិដាច ់

អនាទិកំ ែដលមនិមានទីបំផតុខាងេដើម ឥេច្ចវU តាមន័យដចូែដល
បានេពាលេហើយ  បដិច្ចសមុប0~េទា ឥតិ ថាជាបដចិ្ចសមបុ1¶ទដេូច្នះ។  
*(បដ្ឋេបសិ = ប+ឋប+េណ+ឦ+ស.អាគម) 

 

 

២.បដាqQននេយា 

            [១៤]   េហតុបច្ចេយា អារម្មណបច្ចេយា អធិបតិបច្ចេយា អនន្តរបច្ចេយា 

សមនន្តរបច្ចេយា សហជាតបច្ចេយា អ[�ម[�បច្ចេយា និស05យបច្ចេយា 

ឧបនិស05យបច្ចេយា បុេរជាតបច្ចេយា បចាn0ជាតបច្ចេយា អាេសវនបច្ចេយា 

កម្មបច្ចេយា វfបាកបច្ចេយា អាហារបច្ចេយា ឥ�ន្ទិយបច្ចេយា ឈានបច្ចេយា 

មគ្គបច្ចេយា សម0cយុត្តបច្ចេយា វfប0cយុត្តបច្ចេយា អត្ថិបច្ចេយា នត្ថិបច្ចេយា 

វfគតបច្ចេយា អវfគតបច្ចេយាតិ អយេមត្ថ បដា�0ននេយា ។ 
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“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

េហតុបច្ចេយា  រ®ធម៌ែដលជាឧបការៈ េដាយភាពជាេហត ុ ១		 
អារម្មណបច្ចេយា  រ®ធមែ៌ដលជាឧបការៈ េដាយភាពជាអារម្មណ៍ ១  

អធិបតិបច្ចេយា  រ®ធម៌ែដលជាឧបការៈ េដាយភាពជាធ ំ ១  អនន្តរ-

បច្ចេយា  រ®ធមែ៌ដលជាឧបការៈ េដាយភាពមិនមានចេនា�1ះ ១  
សមនន្តរបច្ចេយា រ®ធម៌ែដលជាឧបការៈ េដាយភាពមិនមានចេនា�1ះ 
ដល៏្អ ១  សហជាតបច្ចេយា  រ®ធម៌ែដលជាឧបការៈេដាយភាពែដល
េកើតជាមយួគា�1 ១  អ[�ម[�បច្ចេយា  រ®ធម៌ែដលជាឧបការៈ េដាយ 
ភាពជួយឧបត្ថម្ភដល់ការេកើតេឡើងេទៅវFញេទៅមក១ និស05បច្ចេយា  

រ®ធមែ៌ដលជាឧបការៈេដាយភាពជាទីអា្រស័យ១ ឧបនិស05យបច្ចេយា  

រ®ធម៌ែដលជាឧបការៈ េដាយភាពជាេហតដុម៏ានកមា�1ំង ១  បុេរ- 

ជាតបច្ចេយា រ®ធម៌ែដលជាឧបការៈេដាយភាពែដលេកើតេឡើងមនុ១  
បចាn0ជាតបច្ចេយា  រ®អរូបធមែ៌ដលជាឧបការៈេដាយការជួយឧបត្ថម្ភ 
ដល់រូបធមែ៌ដលេកើតេឡើងមនុ ១  អាេសវនបច្ចេយា  រ®ធមែ៌ដលជា 
ឧបការៈេដាយការេសពេរឿយៗ ១      កម្មបច្ចេយា      រ®ធម ៌ែដលជា 
ឧបការៈ េដាយភាពជាកម្ម ១   វfបាកបច្ចេយា   រ®ធមែ៌ដលជា 
ឧបការៈ េដាយភាពជាវFបាក ១  អាហារបច្ចេយា  រ®ធម៌ែដលជា 
ឧបការៈ េដាយភាពជាអាហារ ១  ឥ�ន្ទិយបច្ចេយា  រ®ធម៌ែដលជា 
ឧបការៈ េដាយភាពជាធំតាមតនួាទីរបសខ់្ល�ន ១   ឈានបច្ចេយា      

រ®ធមែ៌ដលជាឧបការៈ    េដាយភាពជាអង្គឈាន ១      មគ្គបច្ចេយា         

រ®ធមែ៌ដលជាឧបការៈ េដាយភាពជាអង្គមគ្គ ១  សម0cយុត្តបច្ចេយា  
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រ®អរូបធម៌ែដលជាឧបការៈ េដាយភាពែដលេកើតជាមួយគា�1 ជា
េដើម ១  វfប0cយុត្តបច្ចេយា  រ®រូបធមែ៌ដលជាឧបការៈ េដាយភាព 
ែដលមិនេកើតជាមយួគា�1ជាេដើម ១  អត្ថិបច្ចេយា   រ®ធម៌ែដលជា
ឧបការៈ េដាយភាពែដលកំពងុមានជាបច្ចaប1�ន្ន ១   នត្ថិបច្ចេយា         

រ®អរូបធមែ៌ដលជាឧបការៈ     េដាយភាពែដលរលតេ់ទៅេហើយ ១  

វfគតបច្ចេយា រ®ធមែ៌ដលជាឧបការៈ េដាយភាពែដលរលតេ់ទៅេហើយ 

េនាះឯង ១   អវfគតបច្ចេយា     រ®ធមែ៌ដលជាឧបការៈ  េដាយភាព
ែដលកំពុងមានជាបច្ចaប1�ន្នេនាះឯង ១  ឥតិ ដេូច្នះ, អយំ រ®ពួក
បច្ច័យមានេហតបុច្ចយ័ជាេដើមដចូែដលេពាលមកេនះ បដា�0ននេយា 

េឈាj1ះថាបដ́ា1ននយ័   ឯត្ថ (បច្ចយសង្គេហ)   ក្នaងបច្ចយសង្គហៈេនះ។ 

 

្រពះគាថា 

       [១៥]        ឆធា នាមំ តុ នាមស05      ប[្ចធា នាមរូបិនំ ។ 

    ឯកធា បុន រូបស05          រូប ំនាមស05 េចកធា។ 

                      ប[�ត្តិនាមរូបានិ            នាមស05 ទុវfធា ទ្វយំ 

                      ទ្វយស05  នវធា េចតិ       ឆព្វិធា បច្ចយា កថំ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

បច្ចយា រ®បច្ចយ័ទំាងឡាយ (េហាន្តិ) រែមងមាន ឆព្វិធា េដាយអាការៈ 
៦នយ័ ឥតិ យា�1ងេនះ នាម ំ រ®នាម (បច្ចេយា េហាតិ) រែមងជាបច្ចយ័ 

នាមស05 តុ ដល់នាមែតម1��1ង ឆធា េដាយអំណាចបច្ចយ័ទំាងឡាយ 
៦ (ច) ១នយ័ ។ (នាមំ) រ®នាម (បច្ចេយា េហាតិ) រែមងជាបច្ចយ័     

នាមរូបិនំ ដល់នាមនិងរូបទំាងឡាយ ប[្ចធា េដាយអំណាច
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បច្ចយ័ទំាងឡាយ ៥  (ច) ១នយ័,  (នាមំ)  រ®នាម  (បច្ចេយា េហាតិ) 

រែមងជាបច្ច័យ រូបស05 ដល់រូប បុន េទៀត ឯកធា េដាយអំណាច 
បច្ចយ័១ (ច) ១នយ័ ។ ច ចែំណកឯ រូបំ រ®រូប (បច្ចេយា េហាតិ) 

រែមងជាបច្ចយ័  នាមស05 ដលន់ាម  ឯកធា េដាយអំណាចបច្ចយ័     
១  (ច) ១នយ័ ។  ប[�ត្តនិាមរូបានិ រ®ប¨©ត្ត ិ នាម នងិរូបទំាងឡាយ 

(បច្ចយា េហាន្តិ) រែមងជាបច្ចយ័ នាមស05 ដលន់ាម  ទុវfធា េដាយ 
អំណាចបច្ចយ័ទំាងឡាយ២  (ច) ១នយ័,  ទ្វយំ រ®្របជុ២ំ  (នាមរបូស05) 

ៃននាមនិងរូប (បច្ចេយា េហាតិ) រែមងជាបច្ចយ័ ទ្វយស05 (នាមរូបស05 ) 

ដល់្របជុ២ំ ៃននាមនងិរូប  នវធា  េដាយអំណាចបច្ចយ័ទំាងឡាយ 
៩  ច ១នយ័ ។    *(តុសេទា�1 អវធារណេតា¾1 )(ប ្̈ចធា  ៈ ប ្̈ចបច្ចយសត្តីហិ) 
 

(បច្ចយា) រ®បច្ចយ័ទំាងឡាយ (េហាន្តិ) រែមងមាន (ឆព្វិធា) 

េដាយអាការៈ   ៦ នយ័  កថំ ដូចេម្តចេទៅ ?             
១/នាមជាបច្ចយ័ដល់នាម មាន ៦ 

        [១៦]  អនន្តរនិរុទា�0 ចិត្តេចតសិកា ធមា/0 បដុប0cនា�0នំ ចិត្តេចតសិកានំ ធមា/0នំ 

អនន្តរសមនន្តរនត្ថិវfគតវេសន,  បុរfមានិ ជវនានិ បច្ឆិមាន ំជវនានំ អាេសវនវេសន

សហជាតា ចិត្តេចតសិកា ធមា/0 អ[�ម[�ំ សម0cយុត្តវេសេនតិ ច ឆធា នាមំ នាមស05 

បច្ចេយា េហាតិ  ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

ច េពាលេដាយពិសា§1រ នាមំ រ®នាម បច្ចេយា េហាតិ រែមងជាបច្ចយ័ 

នាមស05 ដល់នាម ឆធា េដាយអំណាចបច្ច័យទំាងឡាយ ៦ ឥតិ គ ឺ

ធមា/0 រ®ធម៌ទំាងឡាយ ចិត្តេចតសិកា ែដលជាចិត្ត និងេចតសិក 
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អនន្តរនិរុទា�0 ែដលរលត់េទៅេហើយមិនមានចេនា�1ះ  (បច្ចយា េហាន្តិ) 

រែមងជាបច្ចយ័ ធមា/0នំ ដល់ធមទំ៌ាងឡាយ ចិត្តេចតសិកាន ំ ែដលជា
ចតិ្តនិងេចតសកិ បដុប0cនា�0នំ ែដលេកើតេឡើងតាមលំដាប់ជាប់តគា�1  
អនន្តរសមនន្តរនត្ថិវfគតវេសន េដាយអំណាចៃនអនន្តរបច្ចយ័១ សម-
នន្តរបច្ចយ័១ នត្ថិបច្ចយ័១ នងិវFគតបច្ច័យ១,  ជវនានិ រ®ជវន
ទំាងឡាយ បុរfមាន ិ ែដលេកើតមនុ (បច្ចយា េហាន្ត)ិ រែមងជាបច្ចយ័ 

ជវនានំ ដលជ់វនទាងំឡាយ បច្ឆិមានំ ែដលេកើតេ្រកាយ អាេសវនវេសន 

េដាយអំណាចៃនអាេសវនបច្ច័យ១ , ធមា/0 រ®ធមទំ៌ាងឡាយ ចិត្ត

េចតសិកា ែដលជាចិត្តនិងេចតសិក សហជាតា ែដលេកើតជាមួយគា�1 
(បច្ចយា េហាន្ត)ិ រែមងជាបច្ចយ័ អ[�ម[�ំ ដល់គា�1នងឹគា�1 សម0cយុត្តវេសន 
េដាយអំណាចៃនសម1�យុត្តបច្ចយ័១ ។ 

*(ចសេទា�1 វFតា¾1េជាតិេកា) (បដុប1�នា�1នំ = បដិ + ឧប1�នា�1នំ) (បដិ = បដិបាដិយា) 
 

២/នាមជាបច្ចយ័ដល់នាមនិងរូប មាន ៥ 

            [១៧]  េហតុឈានង្គមគ្គងា¦0និ សហជាតានំ នាមរូបាន ំ េហតាទវិេសន 

សហជាតា េចតនា សហជាតាន ំនាមរូបានំ, នានាក្ខណិកា េចតនា កមា/0ភិនិព្វតាI0នំ 

នាមរូបានំ កម្មវេសន , វfបាកក្ខនា�0 អ[�ម[�ំ សហជាតានំ រូបានំ វfបាកវេសេនតិ ច 

ប[្ចធា នាម ំនាមរូបានំ បច្ចេយា េហាតិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

ច េពាលេដាយពិសា§1រ នាមំ រ®នាម បច្ចេយា េហាតិ រែមងជាបច្ចយ័ 
នាមរូបានំ ដល់នាមនងិរូបទាងំឡាយ ប[្ចធា េដាយអំណាច
បច្ចយ័ទំាងឡាយ ៥ ឥតិ គ ឺ េហតុឈានង្គមគ្គងា¦0និ រ®េហត ុ អង្គឈាន 
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នងិអង្គមគ្គទំាងឡាយ  (បច្ចយា េហាន្ត)ិ  រែមងជាបច្ចយ័ នាមរូបានំ 
ដល់នាម និងរូបទំាងឡាយ សហជាតានំ ែដលេកើតជាមយួគា�1 
េហតាទិវេសន េដាយអំណាចៃន េហតបុច្ចយ័១ ឈានបច្ចយ័១ នងិ 
មគ្គបច្ចយ័១,   េចតនា    រ®េចតនា សហជាតា ែដលេកើតជាមយួគា�1  
(បច្ចេយា េហាតិ) រែមងជាបច្ចយ័ នាមរូបាន ំ ដល់នាម និងរូបទំាង 
ឡាយ សហជាតានំ ែដលេកើតជាមយួគា�1 (កម្មវេសន) េដាយអំណាច
សហជាតកម្មប1�ច្ចយ័១, េចតនា រ®េចតនា នានាក្ខណិកា ែដលេកើត
េឡើងក្នaងខណៈេផ1Pងៗគា�1    (បច្ចេយា េហាតិ)  រែមងជាបច្ចយ័ 
នាមរូបានំ ដលន់ាម នងិរូបទំាងឡាយ កមា/0ភិនិព្វតាI0នំ ែដលេកើត   

េឡើងេហើយេ្រពាះកម្ម កម្មវេសន េដាយអំណាចៃននានក្ខណិក-
កម្មបច្ចយ័ ១,  វfបាកក្ខនា�0 រ®ខន្ធទំាងឡាយែដលជាវFបាក (បច្ចយា េហាន្ត)ិ 

រែមងជាបច្ចយ័ អ[�ម[� ំ(ច) ដលគ់ា�1នងឹគា�1ផង សហជាតានំ រូបាន ំ(ច) 
ដល់រូបទាងំឡាយែដលេកើតជាមយួគា�1ផង   វfបាកវេសន    េដាយ
អំណាចៃនវFបាកបច្ចយ័ ១ ។  

 
   ៣/នាមជាបច្ចយ័ដល់រូប មាន១ 

   [១៨]  បចាn0ជាតា ចិត្តេចតសិកា ធមា/0 បេុរជាតស05 ឥមស05 កាយស05 

បចាn0ជាតវេសេនតិ ឯកធាវ នាម ំរូបស05 បច្ចេយា េហាតិ ។ 
“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

នាមំ រ®នាម បច្ចេយា េហាតិ រែមងជាបច្ចយ័ រូបស05 ដលរូ់ប ឯកធាវ 
េដាយអំណាចបច្ចយ័ែត១បុ េ៉ណា]ះ ឥតិ គ ឺ ធមា/0 រ®ធមទំ៌ាងឡាយ 
ចិត្តេចតសិកា ែដលជាចិត្តនិងេចតសកិ បចាn0ជាតា ែដលេកើតេ្រកាយ 
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(បច្ចយា េហាន្ត)ិ រែមងជាបច្ច័យ ឥមស05 កាយស05 ដល់កាយេនះ 

បុេរជាតស05 ែដលេកើតមនុ  បចាn0ជាតវេសន េដាយអំណាចៃនបចាÀ1ជាត
បច្ច័យ ១ ។ 

៤/រូបជាបច្ច័យដល់នាម មាន១ 

             [១៩]  ឆ វត្ថªនិ បវត្តិយំ សត្តន្នំ វfst0ណធាតូនំ បs�0រម្មណានិ ច 

ប[្ចវfst0ណវ�ថិយា បុេរជាតវេសេនតិ ឯកធាវ រូបំ នាមស05 បច្ចេយា េហាតិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

រូបំ រ®រូប បច្ចេយា េហាតិ រែមងជាបច្ចយ័ នាមស05 ដល់នាម ឯកធាវ 

េដាយអំណាចបច្ចយ័ែត១បុ ៉េណា]ះ ឥតិ គ ឺ វត្ថªនិ រ®វត្ថaទំាងឡាយ      

ឆ ៦  (បច្ចយា េហាន្តិ) រែមងជាបច្ចយ័ វfst0ណធាតូនំ ដល់វF«¬1ណ  
ធាតទំុាងឡាយ សត្តន្នំ ៧ បវត្តិយំ ក្នaងបវត្តកិាល (បុេរជាតវេសន) 

េដាយអំណាចបុេរជាតបច្ចយ័,  ច ចំែណកឯ បs�0រម្មណានិ រ®
អារម្មណ៍ទំាងឡាយ៥ (បច្ចយា េហាន្តិ) រែមងជាបច្ចយ័ ប[្ចវfst0ណ-

វ�ថិយា ដលវ់F«¬1ណវFថទំីាង៥ បុេរជាតវេសន េដាយអំណាច  

បេុរជាតបច្ចយ័ ១ ។ 
 

៥/ប��ត្ត ិនាម រូបជាបច្ច័យដល់នាម មាន២ 

          [២០]  អារម្មណវេសន ឧបនិស05យវេសេនតិ ច ទុវfធា ប[�ត្តិនាមរូបានិ 

នាមេស05វ បច្ចយា េហាន្តិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

ប[�ត្តនិាមរូបានិ រ®ប¨©ត្ត ិ នាម នងិរបូទំាងឡាយ  បច្ចយា េហាន្ត ិរែមង
ជាបច្ចយ័ នាមេស05វ ដល់នាមែតម1��1ង ទុវfធា េដាយអំណាច
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បច្ចយ័ទំាងឡាយ២ ឥតិ គ ឺ  អារម្មណវេសន  (ច) េដាយអំណាច
អារម្មណបច្ច័យ ១  ឧបនិស05យវេសន ច េដាយអំណាចៃន ឧប-
នសិ1Pយបច្ចយ័ ១  ។  
         [២១]     តត្ថ រូបាទិវេសន ឆព្វិធំ េហាតិ អារម្មណ ំ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

តត្ថ (ទុវfេធសុ បច្ចេយសុ) បណា½1បច្ច័យទំាងឡាយ២យា�1ងេនាះ  អារម្មណ ំ

រ®អារម្មណបច្ច័យ  ឆព្វិធំ េហាតិ រែមងមាន៦យា�1ង រូបាទិវេសន 

េដាយអំណាចៃនរូបារម្មណជ៍ាេដើម ។  

          [២២]  ឧបនិស05េយា បន តិវfេធា េហាតិ អារម្មណ¹បនិស05េយា 

អនន្តរូបនិស05េយា បកតូបនិស05េយា េចតិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 បន ចែំណកឯ ឧបនិស05េយា រ®បច្ចយ័ែដលជាទីអា្រសយ័េដាយ
សភាវៈដម៏ានកមា�1ងំ  តិវfេធា េហាតិ រែមងមាន៣យា�1ង ឥតិ គ ឺ

អារម្មណ¹បនិស05េយា (ច) រ®ឧបនិស1Pយបច្ចយ័ េដាយសភាវៈជា 

អារម្មណ ៍ ១  អនន្តរូបនិស05េយា (ច)   រ®ឧបនសិ1Pយបច្ចយ័ េដាយភាវៈ
មិនមានចេនា�1ះ ១  បកតូបនិស05េយា ច រ®ឧបនសិ1Pយបច្ចយ័ េដាយ
សភាវៈរបសខ់្ល�នតាម្រប្រកតបី៉េុណា]1ះ ១  ។ 

*(ពលវភាេវន និស1Pេយា ហុតា�1 បច្ចេយា = ឧបនិស1Pយបច្ចេយា ) 

 (បកតិយា ឯវ  អត្តេនា សភាេវន  ឧបនិស1Pេយា = បកតូបនិស1Pេយា )។ 
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       [២៣]     តត្ថ អារម្មណេមវ គរុកតំ អារម្មណ¹បនិស05េយា ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

តត្ថ (តិវfេធសុ ឧបនិស05េយសុ) បណា½1ឧបនសិ1Pយបច្ចយ័ទំាងឡាយ ៣
េនាះ អារម្មណំ ឯវ រ®អារម្មណ៍នុ៎ះឯង (បុគ្គេលន) គបឺុគ្គល គរុកតំ 

ែដលេធ្វើឱ12ធ្ងនេ់ហើយ (េដាយការពិចារណាជាេដើម) អារម្មណ¹-

បនិស05េយា  (េហាតិ) ជាអារម្មណåបនិស1Pយបច្ចយ័ ។ 
       [២៤]     អនន្តរនិរុទា�0 ចិត្តេចតសិកា ធមា/0 អនន្តរូបនិស05េយា ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 ធមា/0 រ®ធមទំ៌ាងឡាយ ចិត្តេចតសិកា ែដលជាចិត្តនិងេចតសកិ  
អនន្តរនិរុទា�0 ែដលរលត់េទៅេហើយមិនមានចេនា�1ះ អនន្តរូបនិស05េយា 

(េហាន្តិ)   ជា អនន្តរូបនិស1Pយបច្ចយ័ ។ 
        [២៥]  រាគាទេយា បន ធមា/0 សទា�0ទេយា ច សុខំ ទុក្ខំ បុគ្គេលា េភាជនំ 

ឧតុេសនាសន[្ច យថារហំ អជ0�ត្ត[្ច ពហិទា�0 ច កុសលាទិធមា/0នំ , កម្មំ វfបាកានន្តិ 

ច ពហុធា េហាតិ បកតូបនិស05េយា ។ 
“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

ច ចែំណកឯ បកតូបនិស05េយា រ®បកតបូនិស1Pយបច្ចយ័ េហាតិ រែមង
មាន ពហុធា េ្រចើនយា�1ង ឥតិ ដេូច្នះ បន ក ៏ ធមា/0 គធឺម៌ទំាងឡាយ 

រាគាទេយា (ច) មានរាគជាេដើមផង សទា�0ទេយា ច មានសទ̄ា1
ជាេដើមផង សុខំ (ច) គេឺសចក្តសីុខតាមផ្ល�វកាយផង ទុក្ខំ (ច) 

គេឺសចក្តទុីក្ខតាមផ្ល�វកាយផង បុគ្គេលា (ច) គបឺគុ្គលមានកល1�ណ
មតិ្តជាេដើមផង េភាជនំ (ច) គេឺភាជនជាទីសប1¶យជាេដើមផង ឧតុ 

(ច) គឧឺតុជាទីសប1¶យជាេដើមផង េសនាសនំ ច គេឺសនាសនៈ
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ជាទីសប1¶យជាេដើមផង អជ0�ត្តំ ច ទំាងខាងក្នaងផង ពហិទា�0 ច 

ទំាងខាងេ្រកៅផង   (បច្ចេយា េហាតិ)    រែមងជាបច្ចយ័  កុសលាទិធមា/0នំ 

ដល់ធម៌ទំាងឡាយមានកសុលជាេដើម យថារហំ តាមសមគួរ  
(បកតូបនិស05យបច្ចេយន)  េដាយបកតូបនសិ1Pយបច្ច័យ  ។   

កម្មំ រ®កម្មដ៏មានកមា�1ំង (បច្ចេយា េហាតិ) រែមងជាបច្ចយ័ វfបាកាន ំ

ដល់វFបាកទំាងឡាយ បកតូបនិស05យបច្ចេយន  េដាយបកតូបនសិ1Pយ-
បច្ចយ័  ។ 

 

៦/នាម និងរូប ជាបច្ចយ័ដល់នាម និងរូប មាន៩ 

         [២៦]    អធិបតិ សហជាត អ[�ម[� និស05យ អាហារ ឥ�ន្ទិយ វfប0cយុត្ត 

អត្ថិ អវfគតវេសេនតិ យថារហំ នវធា នាមរូបានិ នាមរូបានំ បច្ចយា ភវន្តិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

នាមរូបានិ រ®នាម នងិរូបទំាងឡាយ  បច្ចយា ភវន្តិ រែមងជាបច្ចយ័ 

នាមរូបានំ ដលន់ាម នងិរូបទំា1ងឡាយ នវធា េដាយអំណាចបច្ចយ័
ទំាងឡាយ ៩  យថារហ ំតាមសមគរួ ឥត ិគ ឺ អធិបតិ សហជាត អ[�ម[� 

និស05យ អាហារ ឥ�ន្ទិយ វfប0cយុត្ត អត្ថិ អវfគតវេសន េដាយអំណាច 
ៃនអធបិតបិច្ចយ័ ១ សហជាតបច្ចយ័ ១ អ¨©ម¨©បច្ចយ័ ១ 
នសិ1Pយបច្ចយ័ ១ អាហារបច្ច័យ ១ ឥ³ន្ទយិបច្ចយ័ ១ 
វFប1�យុត្តបច្ចយ័ ១  អត្ថបិច្ចយ័ ១  អវFគតបច្ចយ័ ១ ។ 

 

 

 



                                                            - 260 -     

អធិបតិបច្ចយ័  

       [២៧] តត្ថ គរុកតមារម្មណំ អារម្មណាធិបតិវេសន នាមាន ំសហជាតាធបិតិ 

ចតុព្វិេធាប ិ សហជាតវេសន សហជាតានំ នាមរូបានន្តិ ច ទុវfេធា េហាតិ 

អធិបតិបច្ចេយា ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

តត្ថ (នវសុ បច្ចេយសុ) បណា½1បច្ចយ័ទំាងឡាយ៩េនាះ អធិបតិបច្ចេយា 

រ®អធិបតបិច្ចយ័ ទុវfេធា េហាតិ រែមងមាន២យា�1ង ឥតិ គ ឺ អារម្មណ ំ

រ®អារម្មណ៍ (បុគ្គេលន) គបឺគុ្គល គរុកតំ ែដលេធ្វើឱ12ធ្ងនេ់ហើយ 
(េដាយការពិចារណាជាេដើម) (បច្ចេយា េហាតិ) រែមងជាបច្ចយ័ 

នាមានំ ដល់នាមធម៌ទំាងឡាយ អារម្មណាធិបតិវេសន (ច) េដាយ 
អំណាចៃន អារម្មណាធបិតបិច្ចយ័ ១, សហជាតាធិបតិ រ®អធិបត ី
ែដលេកើតជាមួយគា�1 ចតុព្វិេធាប ិ សូម1�ីទំាង៤ (បច្ចេយា េហាតិ) រែមង
ជាបច្ចយ័ នាមរបូានំ ដល់នាមនងិរូបទាងំឡាយ សហជាន ំ ែដល
េកើតជាមួយគា�1 សហជាតវេសន ច េដាយអំណាចៃនសហជាតា
ធបិតបិច្ចយ័ ១  ។ 

 

សហជាតបច្ចយ័  

         [២៨]  ចិត្តេចតសិកា ធមា/0 អ[�ម[�ំ សហជាតរូបាន[្ច, មហាភូតា 

អ[�ម[�ំ  ឧបាទារូបាន[្ច , បដិសន្ធិក្ខេណ វត្ថ'វfបាកា អ[�ម[�ន្តិ ច តិវfេធា េហាតិ 

សហជាតបច្ចេយា ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 សហជាតបច្ចេយា  រ®សហជាតបច្ច័យ  តិវfេធា េហាតិ រែមងមាន ៣យា�1ង  
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ឥតិ គ ឺធមា/0 រ®ធមទំ៌ាងឡាយ ចិត្តេចតសិកា ែដលជាចតិ្តនិងេចតសិក 
(បច្ចយា េហាន្តិ) រែមងជាបច្ចយ័ អ[�ម[�ំ (ច) ដលគ់ា�1នងឹគា�1ផង 
សហជាតរបូានំ ច ដល់រូបទំាងឡាយ ែដលេកើតជាមយួគា�1ផង (សហ-

ជាតវេសន ច) េដាយអំណាចៃនសហជាតបច្ចយ័១ ។  មហាភូតា 

រ®មហាភូតរូបទំាងឡាយ (បច្ចយា េហាន្តិ) រែមងជាបច្ចយ័ អ[�ម[�ំ    
(ច) ដលគ់ា�1នងឹគា�1ផង ឧបាទារូបានំ ច ដលឧ់បាទាយរូបទំាងឡាយ 
២៤ ផង (សហជាតវេសន ច) េដាយអំណាចសហជាតបច្ចយ័ ១  
បដិសន្ធិក្ខេណ ក្នaងខណៈៃនបដសិន្ធ ិ វត្ថ'វfបាកា រ®ហទយវត្ថa និងវFបាក
ចិត្តទំាងឡាយ  (បច្ចយា េហាន្ត)ិ រែមងជាបច្ចយ័ អ[�ម[�ំ  ដលគ់ា�1
នងឹគា�1  (សហជាតវេសន) ច េដាយអំណាចៃនសហជាតបច្ចយ័ ១ ។ 

 

អ��ម��បច្ច័យ 

       [២៩]  ចិត្តេចតសិកា ធមា/0 អ[�ម[�ំ, មហាភូតា អ[�ម[�ំ បដិសន្ធិក្ខេណ 

វត្ថ'វfបាកា អ[�ម[�ន្តិ ច តិវfេធា េហាតិ អ[�ម[�បច្ចេយា ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

អ[�ម[�បច្ចេយា រ®អ ©̈ម¨©បច្ច័យ  តិវfេធា េហាតិ រែមងមាន ៣ យា�1ង 

ឥតិ គឺ ធមា/0 រ®ធម៌ទំាងឡាយ ចិត្តេចតសិកា ែដលជាចិត្តនងិេចតសិក 

(បច្ចយា េហាន្តិ) រែមងជាបច្ចយ័  អ[�ម[�ំ ដល់គា�1នងឹគា�1  (អ[�ម[�-

វេសន ច) េដាយអំណាចអ ©̈ម¨©បច្ចយ័ ១, មហាភតូា រ®មហាភតូរូប 
ទំាងឡាយ (បច្ចយា េហាន្តិ) រែមងជាបច្ចយ័ អ[�ម[�ំ ដល់គា�1នងឹគា�1 
(អ[�ម[�វេសន ច) េដាយអំណាចអ ©̈ម¨©បច្ចយ័ ១,  បដិសន្ធិក្ខេណ 

ក្នaងខណៈៃនបដិសន្ធ ិ វត្ថ'វfបាកា រ®ហទយវត្ថa និងវFបាកចិត្តទំាង 
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ឡាយ (បច្ចយា េហាន្តិ) រែមងជាបច្ចយ័ អ[�ម[�ំ ដល់គា�1នងឹគា�1 
(អ[�ម[�វេសន ច) េដាយអំណាច អ ©̈ម¨©បច្ច័យ ១ ។ 

 

និសQXយបច្ចយ័ 

          [៣០]   ចិត្តេចតសិកា ធមា/0 អ[�ម[�ំ សហជាតរូបាន[្ច , មហាភូតា 

អ[�ម[�ំ ឧបាទារូបាន[្ច, ឆ វត្ថªនិ សត្តន្នំ វfst0ណធាតនូន្តិ ច តិវfេធា េហាតិ 

និស05យបច្ចេយា ។ 
 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 និស05យបច្ចេយា រ®និស1Pយបច្ច័យ  តិវfេធា េហាតិ  រែមងមាន ៣ យា�1ង 

ឥតិ គឺ ធមា/0 រ®ធម៌ទំាងឡាយ ចិត្តេចតសិកា ែដលជាចិត្តនិងេចតសិក 

(បច្ចយា េហាន្តិ) រែមងជាបច្ចយ័ អ[�ម[�ំ (ច) ដលគ់ា�1នងឹគា�1ផង 

សហជាតរូបានំ ច ដល់រូបទំាងឡាយ ែដលេកើតជាមយួគា�1ផង 

(និស05យបច្ចយវេសន ច) េដាយអំណាចៃននសិ1Pយបច្ចយ័ ១,  មហាភូតា 

រ®មហាភតូរូបទំាងឡាយ  (បច្ចយា េហាន្តិ) រែមងជាបច្ចយ័  អ[�ម[�ំ 

(ច) ដលគ់ា�1នងឹគា�1ផង ឧបាទារូបាន ំច  ដលឧ់បាទាយរូបទំាងឡាយ 
២៤ ផង   (និស05យបច្ចយវេសន ច)  េដាយអំណាចៃននសិ1Pយបច្ចយ័ 
១ ,   វត្ថªនិ   រ®វត្ថaទំាងឡាយ  ឆ  ៦    ( បច្ចយា េហាន្ត)ិ   រែមងជាបច្ចយ័ 

វfst0ណធាតូនំ ដល់វF«¬1ណធាតទំុាងឡាយ សត្តន្នំ ៧  (និស05យ-

បច្ចយវេសន) ច េដាយអំណាចៃននសិ1Pយបច្ច័យ ១  ។  
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អាហារបច្ចយ័ 

        [៣១]  កពឡីកាេរា អាហាេរា ឥមស05 កាយស05, អរូបិេនា អាហារា 

សហជាតានំ នាមរូបានន្តិ ច ទុវfេធា េហាតិ អាហារបច្ចេយា ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

អាហារបច្ចេយា រ®អាហារបច្ចយ័  ទុវfេធា េហាតិ រែមងមាន ២ យា�1ង     

ឥតិ គ ឺអាហាេរា រ®អាហារ កពឡីកាេរា ែដលេគេធ្វើជាដុពំនំូត (បច្ចេយា 

េហាតិ) រែមងជាបច្ចយ័ ឥមស05 កាយស05 ដល់រូបកាយេនះ 

(អាហារបច្ចយវេសន ច) េដាយអំណាចៃនអាហារបច្ចយ័ ១,  អាហារា 

រ®អាហារទំាងឡាយ អរូបិេនា ែដលជានាមធម ៌  (បច្ចយា េហាន្តិ) 

រែមងជាបច្ចយ័ នាមរូបានំ ដលន់ាមនងិរូបទំាងឡាយ សហជាតាន ំ

ែដលេកើតជាមួយគា�1  (អាហារបច្ចយវេសន) ច េដាយអំណាចៃន
អាហារបច្ចយ័ ១   ។ 

 

ឥ�ន្ទិយបច្ចយ័  

        [៣២]    ប[្ច បសាទា ប[្ចន្នំ វfst0ណានំ , រូបជីវfតិ�ន្ទិយំ ឧបាទិន្នរូបានំ 

អរូបិេនា ឥ�ន្ទិយា សហជាតាន ំនាមរូបានន្តិ ច តិវfេធា េហាតិ ឥ�ន្ទិយបច្ចេយា ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 ឥ�ន្ទិយបច្ចេយា រ®ឥ³ន្ទយិបច្ច័យ    តិវfេធា េហាតិ  រែមងមាន ៣ យា�1ង 

ឥតិ គ ឺ  បសាទា  រ®បសាទរូបទំាងឡាយ  ប[្ច  ៥  (បច្ចយា េហាន្ត)ិ   

រែមងជាបច្ចយ័ វfst0ណានំ ដលវ់F«¬1ណទាងំឡាយ ប[្ចន្នំ ៥           

(ឥ�ន្ទិយបច្ចយវេសន ច)  េដាយអំណាច បុេរជាត³ិន្ទយិបច្ចយ័ ១  

រូបជីវfតិ�ន្ទិយំ រ®រូបជីវFត³ិន្ទយិ ( បច្ចេយា េហាតិ ) រែមងជាបច្ចយ័ 
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ឧបាទនិ្នរូបានំ ដល់រូបទំាងឡាយែដលេកើតអពំកីម្ម  (ឥ�ន្ទយិបច្ចយវេសន 

ច) េដាយអំណាច រូបជីវFត³ិន្ទយិបច្ចយ័ ១,  ឥ�ន្ទិយា រ®ឥ³ន្ទយិ
ទំាងឡាយ  អរូបិេនា ែដលជានាមធម ៌  (បច្ចយា េហាន្ត)ិ រែមងជា
បច្ចយ័ នាមរូបានំ ដល់នាមនិងរូបទំាងឡាយ សហជាតានំ ែដលេកើត
ជាមយួគា�1 (ឥ�ន្ទិយបច្ចយវេសន) ច េដាយអំណាចសហជាតិ³ន្ទយិ
បច្ចយ័ ១ ។ 

 

វ1បQRយុត្តបច្ចយ័  

             [៣៣]    ឱក្កន្តិក្ខេណ វត្ថ' វfបាកានំ , ចិត្តេចតសិកា ធមា/0 សហជាតរូបានំ 

 សហជាតវេសន, បចាn0ជាតា ចិត្តេចតសិកា ធមា/0 បុេរជាតស05 ឥមស05 កាយស05 

បចាn0ជាតវេសន ឆ វត្ថªនិ បវត្តិយំ សត្តន្នំ វfst0ណធាតូនំ បុេរជាតវេសេនតិ ច តិវfេធា 

េហាតិ វfប0cយុត្តបច្ចេយា ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

វfប0cយុត្តបច្ចេយា រ®វFប1�យុត្តបច្ចយ័   តិវfេធា េហាតិ រែមងមាន ៣ យា�1ង 

ឥតិ គ ឺ ឱក្កន្តិក្ខេណ ក្នaងខណៈៃនបដសិន្ធ ិ វត្ថ' រ®ហទយវត្ថa (បច្ចេយា 

េហាតិ) រែមងជាបច្ចយ័ វfបាកានំ ដល់វFបាកចិត្តទំាងឡាយ  (សហ-

ជាតវេសន ច)  េដាយអំណាចសហជាតវFប1�យុត្តបច្ចយ័ ១   ធមា/0 

រ®ធមទំ៌ាងឡាយ  ចិត្តេចតសិកា ែដលជាចិត្តនងិេចតសកិ  (បច្ចយា 

េហាន្តិ) រែមងជាបច្ចយ័ សហជាតរូបានំ ដលរូ់បែដលេកើតជាមយួគា�1 
សហជាតវេសន (ច) េដាយអំណាច សហជាតវFប1�យតុ្តបច្ច័យ ១     
ធមា/0 រ®ធមទំ៌ាងឡាយ  ចិត្តេចតសិកា ែដលជាចិត្ត នងិេចតសិក 

បចាn0ជាតា ែដលេកើតខាងេ្រកាយ  (បច្ចយា េហាន្តិ) រែមងជាបច្ចយ័ 



                                                            - 265 -     

ឥមស05 កាយស05 ដល់រូបកាយេនះ បុេរជាតស05 ែដលេកើតមនុ 

បចាn0ជាតវេសន (ច)  េដាយអំណាច បចាÀ1ជាតវFប1�យុត្តបច្ចយ័ ១    
វត្ថªនិ រ®វត្ថaទំាងឡាយ ឆ ៦  (បច្ចយា េហាន្ត)ិ រែមងជាបច្ច័យ  វfst0ណ-

ធាតូនំ ដល់វF«¬1ណធាតុទំាងឡាយ សត្តន្នំ ៧ បវត្តិយំ ក្នaងបវត្តកិាល  

បុេរជាតវេសន ច េដាយអំណាច បេុរជាតវFប1�យុត្តបច្ចយ័ ១  ។ 

 

អត្ថ ិនិង អវ1គតបច្ចយ័ 

         [៣៤]       សហជាតំ បុេរជាត ំ    បចាn0ជាត[្ច សព្វថា 

                       កពឡីកាេរា អាហាេរា   រូបជីវfតមិច្ចយន្តិ  

        ប[្ចវfេធា េហាតិ អត្ថិបច្ចេយា អវfគតបច្ចេយា ច ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 អត្ថបិច្ចេយា  (ច) រ®អត្ថបិច្ចយ័ផង  អវfគតបច្ចេយា ច   រ®អវFគតបច្ចយ័ផង 
អយំ ឥតិ  េនះ ប[្ចវfេធា េហាតិ រែមងមាន ៥ យា�1ង សព្វថា េដាយ
អាការៈទំាងពួង (ឯវU) យា�1ងេនះ ឥតិ គ ឺ សហជាតំ (ច) រ®សហជាតត្ថ ិ
នងិសហជាតអវFគតបច្ចយ័ ១  បេុរជាតំ (ច) រ®បេុរជាតត្ថនិងិបេុរជាត 
អវFគតបច្ចយ័ ១ បចាn0ជាតំ (ច) រ®បចាÀ1ជាតត្ថ ិ និងបចាÀ1ជាតអវFគត 
បច្ចយ័ ១   កពឡីកាេរា អាហាេរា (ច)    រ®អាហារត្ថ ិនងិអាហារអវFគត 
បច្ចយ័ ១   រូបជីវfតំ (ច)     រ®រូបជវីFត³ិន្ទយិត្ថ ិ នងិ រូបជវីFត³ិន្ទយិអវFគត 
បច្ច័យ ១   ។  *(ឥតិសេទា�1 ឥមសទ្ទេតា¾1)ក្នaងេយាជនា 
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បច្ចយ័ធំជាងេគក្នIងមហាបដាqQនមាន ៤ 

[៣៥]   អារម្មណ¹បនិស05យកម្មត្ថិបច្ចេយសុ ច សេព្វបិ បច្ចយា សេមាធាន ំគច្ឆន្តិ ។ 
 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 ច ក ៏ បច្ចយា រ®បច្ចយ័ទំាងឡាយ សេព្វបិ សូម1�ីទំាងអស ់ គច្ឆន្តិ 

រែមងដល់ សេមាធានំ នវូការ្របជុចំុះ  អារម្មណ¹បនិស05យកម្មត្ថិបច្ចេយសុ 

ក្នaងអារម្មណបច្ចយ័ ១ ឧបនសិ1Pយបច្ចយ័ ១ កម្មបច្ចយ័ ១ នងិ 
អត្ថបិច្ចយ័ ១ ។ 

          [៣៦]  សហជាតរូបន្តិ បេនត្ថ សព្វតាJ0បិ បវេត្ត ចិត្តសមុដា�0នានំ, បដិសន្ធិយំ 

កដតាI0រូបាន[្ច វេសន ទុវfធំ េហាតីតិ េវទិតព្វំ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 បន ក ៏  ឯត្ថ (បដា�0ននេយ) ក្នaងបដ́ា1ននយ័េនះ (វចនំ) រ®ពាក12 សហ-

ជាតរូប ំឥតិ ថារូបែដលេកើតជាមយួគា�1 ដេូច្នះ (បណ�េិតន) គបឺណÂតិ 
េវទិតព្វំ គប1�ី្រជាប ឥតិ ថា  ទុវfធំ េហាតិ  រែមងមាន ២ យា�1ង វេសន 
េដាយ្របេភទ (រូបានំ) ៃនរូបទាងំឡាយ ចិត្តសមុដា�0នានំ ែដលេកើត 
អំពីចតិ្ត បវេត្ត  ក្នaងបវត្តិកាល សព្វតាJ0ប ិសូម1�ីក្នaងបច្ចយ័ែដលេកើត
ជាមួយគា�1ជាសភាគៈទំាងអស់១ , ( វេសន ) េដាយ្របេភទ 
កដតាI0រូបាន ំ  ៃនរូបទំាងឡាយ ែដលេកើតអំពកីម្មែដលខ្ល�នបានេធ្វើ 
េហើយ   បដិសន្ធិយំ ច ក្នaងបដសិន្ធកិាល ១ ។ 
*(បនសេទា�1 វាក1�រម្ភ) (កេម្មន កតានិ និព្វតា�1និ រូបានិ =កដតា§1រូបានិ ) 
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និគមនគាថា ◌ៈ ពាកQ�សរុបេសចក្តី 

      [៣៧]       ឥតិ េតកាលិកា ធមា/0     កាលមតុាI0 ច សម្ភវា 

                    អជ0�ត្ត[្ច ពហិទា�0 ច     សង្ខតាសង្ខតា តថា ។ 

                    ប[�ត្តិនាមរូបានំ          វេសន តិវfធា ឋិតា 

                    បច្ចយា នាម បដា�0េន     ចតុវ�សតិ សព្វថា ។ 
 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 េតកាលិកា ធមា/0 (ច) រ®ធមទំ៌ាងឡាយ ែដល្រប្រពតឹ្តេទៅក្នaងកាលទំាង 
៣ផង កាលមុតាI0 (ធមា/0) ច រ®ធមទំ៌ាងឡាយ ែដលផុតចាកកាល 
ទំាង៣ផង អជ0�ត្តធមា/0 ច រ®ធម៌ទំាងឡាយជាខាងក្នaងផង ពហិទា�0   

(ធមា/0) ច រ®ធមទំ៌ាងឡាយជាខាងេ្រកៅផង សង្ខតា (ធមា/0 ច) រ®ធម ៌
ទំាងឡាយែដលជាសង្ខតៈផង តថា េ្រកៅពេីនាះ អសង្ខតា (ធមា/0 ច) 

រ®ធមទំ៌ាងឡាយែដលជាអសង្ខតៈផង សម្ភវា េកើតេឡើងតាមសម 
គួរ ឥតិ តាមនយ័ដូចែដលបានេពាលមកេហើយ  ឋិតា ឋតិេនៅ 
េហើយ  តិវfធា េដាយអាការៈ៣យា�1ង  វេសន េដាយអំណាច  ប[�ត្ត-ិ

នាមរូបានំ ៃនប¨©ត្ត ិ នាម និងរូបទំាងឡាយ (សេង្ខបេតា) េដាយ 
សេង្ខប, បច្ចយា នាម េឈាj1ះថារ®បច្ចយ័ទំាងឡាយ ចតុវ�សតិ (េហាន្តិ) 

មាន ២៤យា�1ង បដា�0េន ក្នaងគម្ពរីមហាបដ́ា1ន សព្វថា េដាយពសិា§1រ  ។  
 

ការែចករូបធម៌ នាមធម៌ 

         [៣៨]    តត្ថ រូបធមា/0  រូបក្ខេនា�0វ, ចិត្តេចតសិកសង្ខតា ចតាI0េរា អរូបិេនា 

ខនា�0, និពាO0នេ[្ចតិ ប[្ចវfធម0cិ អរូបន្តិ ច នាមន្តិ ច បវុច្ចតិ ។ 
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“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 តត្ថ (ប[�ត្តិនាមរូេបសុ)  បណា½1ប¨©ត្ត ិ នាម និងរូបទាងំឡាយេនាះ 

រូបក្ខេនា�0វ  រ®រូបខន្ធនុ៎ះឯង (បណ�េិតន) គឺបណÂតិ (បវុច្ចតិ) េលាកេហៅ 

រូបធមា/0(ឥតិ) ថារូបធមទំ៌ាងឡាយ  , (ធម្ម)ំ រ®ធម ៌ ប[្ចវfធម0cិ សមូ1�ីទំាង៥  

ឥតិ គ ឺ ខនា�0 រ®ខន្ធទំាងឡាយ អរូបិេនា ែដលជានាមធម ៌ ចតាI0េរា ៤  

ចិត្តេចតសិកសង្ខតា (ច) េពាលគចឺិត្តនងិេចតសកិផង និពាO0នំ ច គ ឺ
្រពះនិពា�1នផង  (បណ�េិតន) គឺបណÂតិ បវុច្ចតិ េលាកេហៅ  អរូបំ  ឥតិ ច 

ថាជាអរូបធម ៌ដេូច្នះផង   នាមំ ឥតិ ច  ថាជានាមធមដ៌េូច្នះផង  ។ 
*(ធម្ម = ធរ +រម្ម េ្របើបាន២លិង្គ (បំុ .ន) *(ធម្ម = ធម្ម +ណ េ្របើបាន៣លិង្គ) 
តាមវចនានុ្រកមភូមា ។ 

 

្របេភទៃនប��ត្ត ិ២ យាzQង 

          [៣៩]     តេតា អវេសសា ប[�ត្តិ បន បst0បិយតាI0 ប[�ត្តិ, បst0បនេតា 

ប[�ត្តីតិ ច ទុវfធា េហាតិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

បន ចំែណកឯ ប[�ត្តិ រ®ប¨©ត្ត ិ អវេសសា ែដលេនៅសល់ តេតា 

(នាមរូបធម្មេតា ) អំពីនាមធមន៌ិងរូបធមេ៌នាះ ទុវfធា េហាតិ រែមងមាន 
២ យា�1ង ឥតិ គឺ ប[�ត្តិ រ®អត្ថប¨©ត្ត ិ (វុតាI0) គេឺលាកេពាលេហើយ 

បst0បិយតាI0 (ច) េ្រពាះជាប¨©ត្តែិដលគប1�ីឱ12េគដឹងបាន េដាយ 
សំេឡង ១ , ប[�ត្តិ រ®នាមប¨©ត្តឬិសទ្ទប¨©ត្ត ិ  (វុតាI0) គេឺលាក
េពាលេហើយ បst0បនេតា ច េ្រពាះជាប¨©ត្តែិដលនិយាយឱ12ដងឹ
នវូអត្ថប¨©ត្ត ិនងិសភាវៈធម ៌១ ។     (តាមន័យសេង្ខបវណ្ណនាដីកា) 
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្របេភទៃនអត្ថប��ត្តេិផQXងៗ 

         [៤០]   កថំ ? តំតំ ភូតវfបរfណាមាការមុបាទាយ តថា តថា ប[�តាI0 

ភូមិបព្វតាទិកា,  សមា«0រសន្និេវសាការមុបាទាយ  េគហរថសកដាទិកា, ខន្ធប[្ចក-

មុបាទាយ បុរfសបុគ្គលាទិកា, ចនា�0វដ្តនាទកិមុបាទាយ ទិសាកាលាទិកា 

អសម្ផ'ដា�0ការមុបាទាយ កូបគុហាទិកា, តំតំ ភូតនិមិត្តំ ភាវនាវfេសស[្ច ឧបាទាយ 

កសិណនិមិតាI0ទិកា េចតិ ឯវមាទបិ0cេភទា បន បរមត្ថេតា អវfជ្ជមានាប ិ

អត្ថចាn0យាកាេរន ចិត្ត'ប0~ទានមារម្មណភូតា តំ តំ ឧបាទាយ ឧបនិធាយ ការណ ំ

កតាO0 តថា តថា បរfកប0cិយមានា សងាe0យតិ សមst0យតិ េវាហរ�យតិ បst0បីយតីតិ 

ប[�ត្តីតិ បវុច្ចតិ ។ អយំ ប[�ត្តិ បst0បិយតាI0 ប[�ត្តិ នាម ។ 
 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

(អត្ថប[�ត្តិ) រ®អត្ថប¨©ត្ត ិេហាតិ ែមងមាន កថំ ដូចេម្តចេទៅ ? 

បន ក ៏ (ប[�ត្តិ) រ®ប¨©ត្ត ិ ឯវមាទិប0cេភទា ែដលមាន្របេភទេផ1Pងៗ
យា�1ងេនះជាេដើម ឥតិ គ ឺ(ប[�ត្តិ) រ®ប¨©ត្តិ ភូមិបព្វតាទកិា មានែផនដី
នងិភ្នំជាេដើម (មហាជេនន) ប[�តាI0 េ្រពាះ្រតsវមហាជនប¨©ត្តេិឡើង 

តថា តថា េដាយ្របការដូេចា�1ះៗ ឧបាទាយ េ្រពាះអា្រសយ័ 

ភូតវfបរfណាមាការU នូវការែ្រប្រប5លៃនមហាភូតរូប តំតំ េនាះៗ (អយំ 

សនាI0នប[�ត្តិ នាម  ច) េនះេឈាj1ះថា សនា§1នប¨©តិ្ត ១ ។ 
 (ប[�ត្តិ) រ®ប¨©ត្ត ិ  េគហរថសកដាទិកា មានផ្ទះ រថ នងិរេទះជាេដើម  

(មហាជេនន ប[�តាI0) េ្រពាះ្រតsវមហាជនប¨©ត្តិេឡើង (តថា តថា) 

េដាយ្របការដេូចា�1ះៗ  ឧបាទាយ េ្រពាះអា្រស័យ សមា«0រសន្និេវសាការU 

នូវអាការៈៃនការ្របជុំចុះៃនសមាÑ1រៈេផ1Pងៗ  (អយំ សមូហប[�ត្តិ នាម 

ច)  េនះេឈាj1ះថា សមូហប¨©ត្ត ិ១ ។     
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(ប[�ត្តិ) រ®ប¨©ត្ត ិបុរfសបុគ្គលាទិកា មានបុរសបុគ្គលជាេដើម  (មហាជេនន 

ប[�តាI0) េ្រពាះ្រតsវមហាជនប¨©ត្តេិឡើង ( តថា តថា) េដាយ្របការ
ដូេចា�1ះៗ ឧបាទាយ េ្រពាះអា្រសយ័ ខន្ធប[្ចកំ នូវពកួ៥ៃនខន្ធ   (អយំ 

ជាតិប[�ត្តិ នាម ច)  េនះេឈាj1ះថា ជាតបិ¨©តិ្ត ១ ។     

(ប[�ត្ត)ិ រ®ប¨©តិ្ត  ទិសាកាលាទិកា  មានទិស នងិេពលេវលាជាេដើម  

(មហាជេនន ប[�តាI0) េ្រពាះ្រតsវមហាជនប¨©ត្តេិឡើង (តថា តថា) 

េដាយ្របការដូេចា�1ះៗ ឧបាទាយ េ្រពាះអា្រស័យ ចនា�0វដ្តនាទកំិ  

នូវដេំណើរេគាចររបស់្រពះចន្ទជាេដើម  (អយំ ទិសាកាលប[�ត្តិ នាម ច) 

េនះេឈាj1ះថា ទិសាប¨©ត្ត ិនងិកាលប¨©តិ្ត ១ ។ 
(ប[�ត្តិ)  រ®ប¨©ត្ត ិ  កូបគុហាទិកា មានរេណៅ½1នងិលាÇ1ងជាេដើម 

(មហាជេនន ប[�តាI0) េ្រពាះ្រតsវមហាជនប¨©ត្តេិឡើង (តថា តថា) 

េដាយ្របការដេូចា�1ះៗ ឧបាទាយ េ្រពាះអា្រស័យ អសម្ផ'ដា�0ការU 

មានអាការៈែដលមិនប៉ះខ្ទប់គា�1 (អយំ អាកាសប[�ត្តិ នាម ច) េនះ
េឈាj1ះថា  អាកាសប¨©ត្ត ិ១ ។ 
 (ប[�ត្តិ) រ®ប¨©ត្ត ិ  កសិណនិមិតាI0ទិកា មានកសិណនិងនិមតិ្តជាេដើម  

(មហាជេនន ប[�តាI0) េ្រពាះ្រតsវមហាជនប¨©ត្តេិឡើង (តថា តថា) 

េដាយ្របការដេូចា�1ះៗ ឧបាទាយ េ្រពាះអា្រស័យ តំតំ ភូតនិមិត្តំ (ច)  
នូវអារម្មណ៍ៃនមហាភូតរូបេនាះៗ មានបឋវ®កសិណជាេដើមផង  

ភាវនាវfេសសំ ច នវូភាវនាពេិសស មានបរFកម្មភាវនាជាេដើមផង  

(អយំ និមិត្តប[�ត្តិ នាម ច) េនះេឈាj1ះថា នមិិត្តប¨©ត្ត ិ១ ។  
                              *(តាមន័យបរមត្ថទីបនីដីកា) 
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អវfជ្ជមានាបិ សូម1�ីកាលមនិមាន បរមត្ថេតា េដាយបរមត្ថ អារម្មណភូតា 

(េហាតិ) រែមងជាអារម្មណ៍ ចិត្ត'ប0~ទាន ំ ៃនចិត្តទំាងឡាយែដល
េកើតេឡើង អត្ថចាn0យាកាេរន េដាយអាការៈែដលជា្រសេមាលរបស់
បរមត្ថធម ៌ (មហាជេនន) បរfកប0cយមានា (ហុតាO0) ជាធមក៌ាល្រតsវ
មហាជន្រតិះរFះេហើយកានយ់ក តថា តថា េដាយ្របការដូេចា�1ះ ៗ 

ឧបាទាយ េ្រពាះអា្រស័យ ឧបាទាយ គឺថា ឧបនិធាយ ចូលេទៅ
េ្របៀបេធៀប កតាO0 េ្រពាះេធ្វើ តំ តំ (ភូតបរfណាមាទិ អាការU) នវូអាការៈ
ែ្រប្រប5លរបស់មហាភតូរូបេនាះៗជាេដើម ការណ ំ ឱ12ជាេហតុ
ៃនប¨©តិ្ត សងាe0យតិ រែមងេពាល សងាe0យតិ គឺថា សមst0យតិ 

រែមងតាងំេឈាj1ះ សមst0យតិ គឺថា េវាហារ�យតិ រែមងេហៅ េវាហារ�យតិ 

គឺថា បst0បីយតិ រែមងឱ12ដងឹច1¶ស់ ឥតិ េ្រពាះេហតដុេូចា�1ះ 

(បណ�េិតន) គបឺណÂិត បវុច្ចតិ េលាកេហៅ  ប[�ត្តិ ឥតិ ថាជាប¨©ត្ត ិ
ដូេច្នះ ។  ប[�ត្តិ រ®ប¨©ត្ត ិ អយំ េនះ ប[�ត្តិ នាម េឈាj1ះថា    
អត្ថប1�¨©ត្ត ិ បst0បិយតាI0 េ្រពាះជាប¨©ត្ត ិ ែដលគប1�ីឱ12េគដងឹបាន
េដាយសំេឡង ។   
( សម្មaតិសច្ចភូេតា ឧបាទាប ©̈ត្តិសងាÁ1េតា អេតា¾1 អត្ថប ©̈ត្តិ នាម) 
  

នាមប��ត្ត ិ៦ យាzQង 

         [៤១]  បst0បនេតា ប[�ត្តិ បន នាមនាមកមា/0ទិនាេមន បរfទីបិតា, សា 

វfជ្ជមានប[�ត្តិ អវfជ្ជមានប[�ត្តិ , វfជ្ជមាេនន អវfជ្ជមានប[�ត្តិ , អវfជ្ជមាេនន 

វfជ្ជមានប[�ត្តិ , វfជ្ជមាេនន វfជ្ជមានប[�ត្តិ, អវfជ្ជមាេនន អវfជ្ជមានប[�ត្តិ េចតិ ឆព្វិធា 

េហាតិ ។  



                                                            - 272 -     

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

បន ចំែណកឯ ប[�ត្តិ រ®នាមប¨©ត្ត ិបរfទីបិតា (េហាតិ) ជាប ©̈ត្តែិដល
េលាកសែម្តងេហើយ នាមនាមកមា/0ទិនាេមន េដាយេឈាj1ះ នាមនិង 
នាមកម្មជាេដើម បst0បនេតា េ្រពាះជាប¨©ត្តិែដលនយិាយឱ12ដឹងនូវ
អត្ថប1�¨©ត្ត ិនងិសភាវៈធម ៌ ។  សា (នាមប[�ត្តិ) រ®នាមប¨©ត្តេិនាះ 

ឆព្វិធា េហាតិ រែមងមាន៦យា�1ង  ឥតិ គ ឺ  វfជ្ជមានប[�ត្តិ (ច)   រ®ការប¨©ត្តិ
នូវសភាវៈ ែដលមាន្របាកដេដាយបរមត្ថ ១,  អវfជ្ជមានប[�ត្តិ (ច)  
រ®ការប¨©ត្តនិវូសភាវៈ ែដលមិនមាន្របាកដេដាយបរមត្ថ ១ 

វfជ្ជមាេនន អវfជ្ជមានប[�ត្តិ (ច)  រ®ការប¨©ត្តនិវូសភាវៈ ែដលមិនមាន
្របាកដេដាយបរមត្ថ េដាយសភាវៈែដលមាន្របាកដេដាយបរមត្ថ 
១, អវfជ្ជមាេនន វfជ្ជមានប[�ត្តិ (ច)  រ®ការប¨©ត្តនិវូសភាវៈ ែដលមាន
្របាកដេដាយបរមត្ថ េដាយសភាវៈ ែដលមិនមាន្របាកដេដាយ
បរមត្ថ ១,  វfជ្ជមាេនន វfជ្ជមានប[�ត្ត ិ (ច)  រ®ការប¨©ត្តនិវូសភាវៈ  ែដល 
មាន្របាកដេដាយបរមត្ថ េដាយសភាវៈ ែដលមាន្របាកដេដាយ 
បរមត្ថ ១,  អវfជ្ជមាេនន អវfជ្ជមានប[�ត្តិ ច  រ®ការប¨©ត្តនិវូសភាវៈែដល
មនិមាន្របាកដេដាយបរមត្ថ េដាយសភាវៈ ែដលមនិមាន្របាកដ 
េដាយបរមត្ថ ១  ។    

*(បរFទីបិតា = បរF+ទីប+ត) 
*(អតា¾1នំ អភិធានសងាÁ1េតា សេទា�1 នាមប ©̈តិ្ត នាម) 

*ែ្របប ្̈ច�លតាមន័យក្នaងអភិធម្មត្ថសង្គហទីបនីដីកា 
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      [៤២]   តត្ថ យទា បន បរមត្ថេតា វfជ្ជមានំ រូបេវទនាទឹ ឯតាយ បst0េបន្តិ 

តទាយំ វfជ្ជមានប[�ត្តិ ។ យទា បន បរមត្ថេតា អវfជ្ជមាន ំ ភូមិបព្វតាទឹ ឯតាយ 

បst0េបន្ត ិ , តទាយ ំ អវfជ្ជមានប[�ត្តីតិ បវុច្ចតិ ។  ឧភិន្នំ បន េវាមិស05កវេសន 

េសសា យថាក្កមំ ឆឡភិេst0, ឥត្ថិសេទា�0 , ចក្ខ'វfst0ណ ំ, រាជបុេតាI0តិ ច េវទិតពាO0 ។ 
“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

បន េពាលេដាយពិសា§1រ តត្ថ (ឆព្វិេធសុ ប[�េត្តសុ) បណា½1ប¨©ត្តិ
ទំាងឡាយ ៦ េនាះ  យទា ក្នaងកាលណា (ជនា) រ®ជនទាងំឡាយ 

បst0េបន្តិ រែមង្របកាស រូបេវទនាទឹ នវូរូបនងិេវទនាជាេដើម វfជ្ជមានំ 

ែដលមាន្របាកដ បរមត្ថេតា  េដាយបរមត្ថ   ឯតាយ (ប[�ត្តិយា) 

េដាយប¨©ត្តេិនះ  តទា ក្នaងកាលេនាះ  អយំ (ប[�ត្តិ) រ®ប¨©ត្តេិនះ 

(បណ�េិតន) គបឺណÂិត  (បវុច្ចតិ) េលាកេហៅ  វfជ្ជមានប[�ត្តិ ឥតិ ថា
វFជ្ជមានប¨©ត្ត ិដូេច្នះ  ។   

បន ចំែណកឯ យទា ក្នaងកាលណា (ជនា) រ®ជនទំាងឡាយ    

បst0េបន្តិ រែមង្របកាស ភូមិបព្វតាទ ឹ នវូែផនដីនងិភ្នជំាេដើម អវfជ្ជមាន ំ

ែដលមិនមាន្របាកដ បរមត្ថេតា េដាយបរមត្ថ ឯតាយ (ប[�ត្តិយា)

េដាយប ©̈ត្តេិនះ តទា ក្នaងកាលេនាះ អយំ (ប[�ត្តិ) រ®ប¨©ត្តេិនះ  

(បណ�េិតន) គឺបណÂតិ បវុច្ចតិ េលាកេហៅ អវfជ្ជមានប[�ត្តិ ឥតិ ថា
អវFជ្ជមានប¨©ត្ត ិដូេច្នះ ។    

បន ក ៏   េសសា (ប[�ត្តិ) រ®ប¨©ត្តែិដលេនៅសល់  (បណ�ិេតន) គបឺណÂតិ 

េវទិតពាO0 គប1�ី្រជាប េវាមិស05កវេសន េដាយអំណាចៃនការលាយឡំគា�1 
ឧភិន្នំ (ប[�ត្តីនំ) ៃនប¨©ត្តទំិាងឡាយ ២ (គវឺFជ្ជមានប¨©ត្ត ិ នងិ
អវFជ្ជមានប¨©ត្ត ិ ) យថាក្កមំ តាមលំដាប ់ ឥតិ ដេូច្នះ  ឆឡភិេst0 
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(បគុ្គេលា)  ច   គបឺគុ្គលែដលបាននវូអភ«ិ¬1្របាមំយួ ១ (េនះេឈាj1ះ
ថា វFជ្ជមាេនន អវFជ្ជមានប¨©ត្ត)ិ , ឥត្ថសិេទា�0 ច គសឺេំឡងរបស³់ស្ត ី១ 
(េនះេឈាj1ះថា អវFជ្ជមាេនន វFជ្ជមានប¨©ត្ត)ិ , ចក្ខ'វfst0ណ ំច គឺ
ចក្ខaវF«¬1ណ១ (េនះេឈាj1ះថា វFជ្ជមាេនន វFជ្ជមានប¨©ត្ត)ិ  រាជបុេតាI0 
ច   គបឺ្ុរតរបស្់រពះរាជា១ (េនះេឈាj1ះថា អវFជ្ជមាេនន អវFជ្ជមាន-
ប¨©ត្ត ិ)  ។            *(ែ្របតាមន័យវFភាវ®នីដីកា) 
(ប«¬1េបន្តិ = ប+ញា+ណាេប+អន្តិ)  *(ប«¬1េបន្តិ  ៈ បកាេសន្តិ) 

 

្រពះគាថា សែម្តងនាមប��ត្តិ 

           [៤៣]     វចីេឃាសានុសាេរន       េសាតវfst0ណវ�ថិយា ។ 

      បវតាI0នន្តរុប0cន្ន-            មេនាទាO0រស05 េគាចរា ។ 

                      អតាJ0 យស0�នុសាេរន     វfst0យន្តិ តេតា បរU 

    សាយំ ប[�ត្តិ វfេ[�យ0¥   េលាកសេង្កតនិម្មិតា ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

អតាJ0 រ®េសចក្តីែដលជាប¨©ត្តនិិងបរមត្ថទំាងឡាយ  (បុគ្គេលន) 

គឺបុគ្គល វfst0យន្តិ រែមងដឹងច1¶ស់ អនុសាេរ តាមលំដាប់ យស0� 

(នាមប[�ត្តិយា) ៃននាមប¨©ត្តណិា តេតា បរU (នាមគហណេតា) បនា�1ប់
អំពកីារកាន់យកនវូេឈាj1ះេនាះ េគាចរា ែដលជាអារម្មណ៍ 
បវតាI0នន្តរុប0cន្នមេនាទាO0រស05 របស់មេនាទា�1រវFថី ែដលេកើតេឡើងេហើយ 
ក្នaងលំដាបអំ់ពកីារ្រប្រពតឹ្តេិទៅ េសាតវfst0ណវ�ថិយា ៃនេសាត
វF«¬1ណវFថ ី (និងតទនុវត្តកមេនាទា�1រវFថ)ី បវតាI0យ ែដល្រប្រពតឹ្ត
េទៅេហើយ វចីេឃាសានុសាេរន តាមលដំាប់ៃនសំេឡងែដលសេ្រមច



                                                            - 275 -     

េដាយការនិយាយ សា អយំ ប[�ត្តិ រ®នាមប¨©ត្តេិនាះ វfេ[�យ0¥ 

គប1�ី្រជាប (ឥតិ) ថា េលាកសេង្កតនិម្មិតា សេ្រមចេហើយតាមេវាហារ
របសម់នុស1Pេលាក ។  

*(វF«¬1យន្តិ = ប+ញា+យ+អេន្ត)  
(អយំសេទា�1 បទាលងា»1រមេតា§1វ) ក្នaងេយាជនា	

 

ឥតិ អភិធម្មត្ថសង្គេហ 

បច្ចយសង្គហវfភាេគា នាម អដ្ឋេមា បរfេច្ឆេទា ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

បរfេច្ឆេទា រ®បរFេច្ឆទ អដ្ឋេមា ទី ៨ បច្ចយសង្គហវfភាេគា នាម េឈាj1ះ
បច្ចយសង្គហវFភាគ អភិធម្មត្ថសង្គេហ ក្នaងគម្ពីរេឈាj1ះអភិធម្មត្ថ-
សង្គហៈ   ឥតិ ចបេ់ដាយបរFបណូ៌េហាង ។ 
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៩.នវេមា  បរ1េច្ឆេទា 

កម្មដាqQនសង្គហវ1ភាេគា 

          [១]          សមថវfបស05នាន ំ     ភាវនានមិេតា បរU 

                        កម្មដា�0នំ បវកាe0មិ       ទុវfធម0cិ យថាក្កមំ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 បរU បនា�1ប ់ ឥេតា (បច្ចយនិេទ្ទសេតា) អំពកីារសែម្តងេឡើងនវូបច្ចយ័
េនាះ (អហំ) រ®ខ្ញa ំ បវកាe0មិ នងឹេពាល កម្មដា�0នំ នវូអារម្មណ៍ែដលជា
ទីតាងំៃនភាវនាកម្ម (េពាលគកឺារអបរ់Åចតិ្ត)  ទុវfធម0cិ សមូ1�ីទំាង២ 
ភាវនានំ ៃនភាវនាទំាងឡាយ សមថវfបស05នានំ ែដលជាសមថៈភាវនា 

(គកឺារអបរ់Åចតិ្ត ឲ12ស្ងបន់ូវនវីរណៈធម៌ទំាងឡាយ) ១ នងិ
វFបស1Pនាភាវនា (គឺការអបរ់Åចិត្ត ឲ12េឃើញច1¶ស់នវូសងាÁ1រធម៌
ទំាងឡាយ េដាយអំណាចការមនិេទៀងជាេដើម) ១ យថាក្កមំ 

តាមលំដាប់  ។  *(ភាវនាកម្មស1P ឋានភូតំ អារម្មណំ = កម្មដ́ា1នំ) 
 

១.សមថកម្មដាqQន ៤០ 

         [២]  តត្ថ សមថសង្គេហ តាវ ទស កសិណានិ, ទស អសុភា, ទស 

អនុស05តិេយា, ចតេស0� អប0cមst0េយា, ឯកា សst0, ឯកំ វវតាJ0នំ, ចតាI0េរា 

អារុប0~ េចតិ សត្តវfេធន សមថកម្មដា�0នសង្គេហា ។ 
 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

តត្ថ (ទ្វសុី កម្មដា�0េនស)ុ  បណា½កម្មដ́ា1នទំាងឡាយ២េនាះ  សមថសង្គេហ 

ក្នaងសមថសង្គហៈ (មយា) គខឺ្ញa ំ (និទ្ទិេដ្ឋ) សែម្តងៃខេសចក្ត ី តាវ 
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ជាដំបងូ, សមថកម្មដា�0នសង្គេហា រ®ការរួបរួមនូវអារម្មណ៍ែដលជា
ទីតាងំៃនការងារ គកឺារអបរ់Åចតិ្តឲ12ស្ងបន់ូវនវីរណៈធម៌ទំាងឡាយ 

(េហាន្តិ) រែមងមាន សត្តវfេធន េដាយអាការៈ ៧ យា�1ង ឥតិ គ ឺទស 

កសិណានិ (ច) រ®កសិណទំាងឡាយ ១០ ផង, ទស អសុភា (ច) 

រ®អសុភទំាងឡាយ ១០ ផង, ទស អនុស05តិេយា (ច) រ®អនសុ1Pតិ
ទំាងឡាយ ១០ ផង, ចតេស0�  អប0cមst0េយា (ច) រ®អប1�ម«¬1
ទំាងឡាយ ៤ ផង, ឯកា សst0 (ច)  រ®ស«¬1 ១ផង, ឯកំ  វវតាJ0នំ (ច)  
រ®វវតា¾1នៈ (ការកណំត)់ ១ ផង,  ចតាI0េរា អារុប0~ ច រ®អរូបកម្មដ́ា1ន
ទំាងឡាយ ៤ ផង ។ 

 

ចរ1ត ៦ ្របេភទ 

         [៣]   រាគចរfតា េទាសចរfតា េមាហចរfតា សទា�0ចរfតា ពុទ្ធិចរfតា វfតក្កចរfតា 

េចតិ ឆព្វិេធន ចរfតសង្គេហា ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

ចរfតសង្គេហា រ®ការរួបរួមនូវចរFត(គឺការ្រប្រពតឹ្តេទៅេរឿយៗ) (េហាតិ) 

រែមងមាន ឆព្វិេធន េដាយអាការៈ ៦ យា�1ង ឥតិ គ ឺ រាគចរfតា  (ច) 

រ®រាគៈនុះ៎ឯង ែដល្រប្រពតឹ្តេទៅេរឿយៗជា្រប្រកត ី ១,  េទាសចរfតា (ច) 

រ®េទាសៈនុះ៎ឯង ែដល្រប្រពតឹ្តេទៅេរឿយៗជា្រប្រកត ី ១,  េមាហចរfតា 

(ច) រ®េមាហៈនុ៎ះឯង ែដល្រប្រពតឹ្តេទៅេរឿយៗជា្រប្រកត ី ១  

សទា�0ចរfតា (ច)  រ®សទ̄ា1នុះ៎ឯង ែដល្រប្រពឹត្តេទៅេរឿយៗជា្រប្រកត ី ១ 

ពុទ្ធិចរfតា (ច)  រ®ប«¬1នុ៎ះឯង ែដល្រប្រពតឹ្តេទៅេរឿយៗជា្រប្រកត ី ១ 
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វfតក្កចរfតា ច  រ®វFតក្កៈនុះ៎ឯង ែដល្រប្រពឹត្តេទៅេរឿយៗជា្រប្រកតី ១ ។  
*(អភិណÄំ បវត្តតីតិ ចរFតា) (រាេគាវ ចរFតា បកតីតិ រាគចរFតា) 

 

ភាវនា ៣ ្របេភទ 

          [៤]   បរfកម្មភាវនា ឧបចារភាវនា អប0cនាភាវនា េចតិ តិេស0� ភាវនា ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 ភាវនា រ®ការអប់រÅចិត្ត (បណ�េិតន) គឺបណÂតិ  (េវទិតពាO0) គប1�ី្រជាប 

តិេស0� មាន៣យា�1ង  ឥតិ គ ឺ   បរfកម្មភាវនា (ច)  រ®ភាវនាជាចំែណក
ខាងេដើមៃនអប1�នាភាវនា១ , ឧបចារភាវនា (ច) រ®ភាវនាែដល 
្រប្រពឹត្តេទៅក្នaងទីជតិៃនអប1�នា (គចឺាបេ់ផ្តើមពីការ្រគបសង្កតន់វូ
នវីរណធមេ៌ទៅ) ១ , អប0cនាភាវនា ច រ®ភាវនាែដលដលន់ូវភាវៈជា 
មហគ្គតៈ ១  ។ 

*( អប1�នាភាវនាយ បុព្វភាគភាវនា = បរFកម្មភាវនា នាម) (អប1�នាយ 
សមីបចរFតា ភាវនា  = ឧបចារភាវនា នាម ) (មហគ្គតភាវប1�តា§1  ភាវនា =  
អប1�នាភាវនា នាម)។ 

 

និមិត្ត ៣ ្របេភទ  

         [៥]  បរfកម្មនិមិត្តំ ឧគ្គហនិមិត្តំ បដិភាគនិមិត្តេ[្ចតិ តីណ ិ និមិតាI0និ ច 

េវទិតពាO0និ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

ច ក ៏   និមិតាI0និ  រ®អារម្មណទំ៍ាងឡាយ  (បណ�េិតន) គបឺណÂតិ  េវទិតពាO0និ 
គប1�ី្រជាប តីណិ មាន៣យា�1ង ឥតិ គ ឺ បរfកម្មនិមិត្តំ (ច) រ®និមតិ្ត
គអឺារម្មណ៍ ៃនភាវនាកម្មជាខាងេដើម (មានមណÂលកសិណ
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ជាេដើម) ១,  ឧគ្គហនិមិត្ត ំ(ច)  រ®នមិតិ្តគអឺារម្មណែ៍ដលគប1�ីកានយ់ក
េដាយចតិ្តដូចជាការេឃើញនឹងែភ្នក ១, បដិភាគនិមិត្តំ ច រ®នមិតិ្ត
គអឺារម្មណ ៍ ែដល្រសេដៀងគា�1 នងឹឧគ្គហនមិតិ្តេនាះ ែដល្របាស
ចាកេទាសរបស់កសណិមានវណ្ណកសណិជាេដើម  ១ ។ 

*(អាទិភាវនាកម្មស1P និមិត្ត ំ= បរFកម្មនិមិត្ត ំ) (តេទវ អារម្មណំ ចក្ខaនា ទិដ្ឋ ឹវFយ 
មនសា ឧគ្គេហតព្វំ និមិត្តំ = ឧគ្គហនិមិត្តំ ) (តប1�ដិភាគំ វណា]1ទិ-
កសិណេទាសរហិតំ និមិត្តំ = បដិភាគនិមិត្តំ ) ។  

    

កសិណ ១០ 

      [៦]  កថំ ? បថវ�កសិណ ំ អាេបាកសិណ ំ េតេជាកសិណ ំ វាេយាកសិណំ 

នីលកសិណ ំ បីតកសិណ ំ េលាហិតកសិណ ំ ឱទាតកសិណ ំ អាកាសកសិណ ំ

អាេលាកកសិណេ[្ចតិ ឥមានិ ទស កសិណានិ នាម ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

(សមថកម្មដា�0នានិ)  រ®អារម្មណ៍ែដលជាទីតាងំៃនការងារ គកឺារអបរ់Å
ចតិ្តឲ12ស្ងបន់វូនវីរណៈធមទំ៌ាងឡាយ (ភវន្ត)ិ រែមងមាន (ចតាI0លីស)  
៤០ យា�1ង  កថំ ដូចេម្តចេទៅ ?  
កសិណានិ នាម េឈាj1ះថា រ®ការផ1pយេទៅកានទី់កែន្លង មនិមាន 
ទីបំផុតទំាងឡាយ (េហាន្តិ) រែមងមាន  ទស ១០ យា�1ង  ឥមានិ េនះ   

ឥតិ គ ឺ បថវ�កសិណ ំ (ច) រ®ៃផ្ទរង្វងែ់ផនដនីុ៎ះឯងជាកសិណ េ្រពាះ 
អត្ថថាផ1pយេទៅមិនមានទីបំផតុ ១, អាេបាកសិណ ំ (ច) រ®ៃផ្ទរង្វង ់
ទឹកនុ៎ះឯង ជាកសិណ េ្រពាះអត្ថថាផ1pយេទៅមនិមានទីបំផុត ១ 
េតេជាកសិណ ំ (ច) រ®ៃផ្ទរង្វងេ់ភ្លើងនុ៎ះឯង ជាកសិណ េ្រពាះអត្ថថា 
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ផ1pយេទៅមិនមានទីបំផុត ១,    វាេយាកសិណ ំ (ច)  រ®ខ12ល់បក ់
នុ៎ះឯង ជាកសិណ េ្រពាះអត្ថថាផ1pយេទៅ មនិមានទីបផំុត ១ 

នីលកសណិ ំច រ®ៃផ្ទរង្វងព់ណេ៌ខៀវនុះ៎ឯង ជាកសិណ េ្រពាះអត្ថថា 
ផ1pយេទៅមិនមានទីបំផតុ ១, បីតកសិណ ំច រ®ៃផ្ទរង្វងព់ណ៌េលឿង 
នុ៎ះឯង ជាកសណិ េ្រពាះអត្ថថាផ1pយេទៅមនិមានទីបផំុត ១ 
េលាហិតកសិណ ំច រ®ៃផ្ទរង្វងព់ណ៌្រកហមនុ៎ះឯង ជាកសិណ េ្រពាះ 
អត្ថថាផ1pយេទៅមិនមានទីបផំតុ ១,  ឱទាតកសិណ ំ(ច)  រ®ៃផ្ទរង្វង ់
ពណ៌សនុ៎ះឯង ជាកសិណ េ្រពាះអត្ថថាផ1pយេទៅមនិមានទី 
បផំុត ១, អាកាសកសិណំ (ច)  រ®ៃផ្ទរង្វងប់រFច្ឆនិា�1កាសនុ៎ះឯង ជា 
កសិណ េ្រពាះអត្ថថាផ1pយេទៅមិនមានទីបំផុត ១,  អាេលាកកសិណំ 
ច រ®ៃផ្ទរង្វងៃ់នពន្ល្ឺរពះចន្ទជាេដើមនុះ៎ឯង ជាកសណិ  េ្រពាះអត្ថថា 
ផ1pយេទៅមិនមានទីបំផតុ ១ ។ 

*(ពាក12ថា កសិណ = សកល , សកល = អេសស ឬ អនន្ត )។ 
(បថវ®មណÂលតលេមវ អេសសផរFតព្វេដ្ឋន កសិណន្តិ បថវ®កសិណំ )  

ឬ (អនន្តបេទសំ ផរFតេដ្ឋន = កសិណំ ) ។ 
អសុភ ១០ 

       [៧]  ឧទ្ធ'មាតក ំ វfនីលកំ វfបុព្វកំ វfច្ឆិទ្ទកំ វfកាe0យិតកំ វfក្ខិត្តកំ ហតវfក្ខិត្តកំ 

េលាហិតកំ  បុឡវកំ អដ្ឋិកេ[្ចតិ  ឥេម ទស អសុភា នាម ។ 
 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

អសុភា នាម េឈាj1ះថា រ®សរ®រៈែដលមនិសាÇ1តទំាងឡាយ (េហាន្ត)ិ 

រែមងមាន ទស ១០ យា�1ង  ឥេម េនះ  ឥតិ គ ឺ  (ឆវសរ�រU) រ®សាកសព 
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េខាj1ច  ឧទ្ធ'មាតកំ (ច) ែដលេហើមេបា�1ង ១ (ឆវសរ�រU) រ®សាកសពេខាj1ច  

វfនីលកំ (ច)  ែដលមានពណ៌េខៀវេដាយេ្រចើន ១  (ឆវសរ�រU) 

រ®សាកសពេខាj1ច  វfបុព្វកំ (ច)  ែដលមានខ្ទaះហូរេចញ ១  (ឆវសរ�រU)  

រ®សាកសពេខាj1ច   វfច្ឆិទ្ទកំ (ច)  ែដលកាត់ដាចជ់ាពីរកណំាត ់ ១ 

(ឆវសរ�រU) រ®សាកសពេខាj1ច  វfកាe0យិតកំ (ច)  ែដលសត្វខំា1ំសុី
េដាយអាការេផ1Pងៗ ១  (ឆវសរ�រU) រ®សាកសពេខាj1ច  វfក្ខិត្តកំ  (ច) 

ែដលសត្វខំាសុដីាចខ់ា�1ត់ខា�1យ ១ (ឆវសរ�រU) រ®សាកសពេខាj1ច  

ហតវfក្ខិត្តកំ (ច) ែដលេគកាបេ់ដាយដាវ េហើយេបាះេទៅទីេផ1Pងៗ ១  

(ឆវសរ�រU) រ®សាកសពេខាj1ច  េលាហិតកំ  (ច) ែដលមានឈាមហូរ 
េចញ ១  (ឆវសរ�រU) រ®សាកសពេខាj1ច  បុឡវកំ  (ច) ែដលមានដង្ក�វ
េចញមក ១  (សរ�រU) រ®សរ®រៈ  អដ្ឋិកំ ច ែដលេនៅសល់ែតរាងឆ្អឹង ១  ។ 

(ែ្របតាមន័យ អភិធម្មត្ថសង្គហដីកា) 
 

អនុសQXតិ ១០ 

          [៨]  ពុទា�0នុស05តិ ធមា/0នុស05តិ សំឃានុស05តិ សីលានុស05តិ ចាគានុស05តិ 

េទវតានុស05តិ ឧបសមានុស05តិ មរណានុស05តិ កាយគតាសតិ អានាបានស05តិ េចតិ 

ឥមា ទស អនុស05តិេយា នាម ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

អនុស05តិេយា នាម   េឈាj1ះថា រ®ការរលឹកេរឿយៗទាំងឡាយ  (េហាន្តិ) 

រែមងមាន ទស ១០ យា�1ង ឥមា េនះ ឥតិ គ ឺ  ពុទា�0នុស05តិ (ច) 

រ®ការរលកឹេរឿយៗនវូពទុ្ធគណុ ១  ធមា/0នុស05តិ (ច) រ®ការរលកឹេរឿយៗ
នវូធម្មគណុ ១  សំឃានុស05តិ (ច) រ®ការរលឹកេរឿយៗនវូសង1¼គណុ ១ 
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សីលានុស05តិ (ច) រ®ការរលឹកេរឿយៗនូវសីលគណុរបសខ់្ល�ន ១ 

ចាគានុស05តិ (ច)  រ®ការរលឹកេរឿយៗនូវការលះបងរ់បស់ខ្ល�ន ១ 

េទវតានុស05តិ (ច) រ®ការរលឹកេរឿយៗនូវគុណមាន សទ̄ា1ជាេដើម 
របស់ខ្ល�ន ១   ឧបសមានុស05តិ (ច) រ®ការរលឹកេរឿយៗនវូគុណ របស ់
្រពះនពិា�1ន ែដលមានេសចក្តសី្ងបច់ាកកេិលស ១   មរណានុស05តិ (ច) 

រ®ការរលឹកេរឿយៗនវូេសចក្តសីា�1ប ់ ១  កាយគតាសតិ (ច) រ®ការរលឹក
ែដល្រប្រពតឹ្តេទៅក្នaងកាយមានសកជ់ាេដើម ១  អានាបានស05តិ ច 

រ®ការរលឹក ែដលមានខ12ល់ដេង្ហើមេចញចូលជាអារម្មណ៍ ១ ។  
*(អានាបានារម្មណា សតិ = អានាបានស1Pតិ ) 

 

អបQRម��Q៤ ឬ ្រពហ្មវ1ហារ ៤ 

          [៩]  េមតាI0 ករុណា មុទិតា ឧេបកាe0 េចតិ ឥមា ចតេស0� អប0cមst0េយា 

នាម , ្រពហ្មវfហាេរាតិ ច បវុច្ចតិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 (ធមា/0) រ®ធមទ៌ាងំឡាយ ចតេស0� ៤ យា�1ង ឥមា េនះ ឥតិ គ ឺ េមតាI0 (ច) 
រ®ធម្មជាតិែដលនំាមកនវូ្របេយាជន ៍ និងេសចក្តសីុខដល់សត្វទំាង
ឡាយ ១ ករុណា (ច) រ®ធម្មជាតែិដល្របាថា�1នាំេចញនវូេសចក្តទុីក្ខ 
របស់សត្វដៃទ ១ មុទិតា (ច) រ®េសចក្តីេ្រតកអរនងឹសម1�ត្តរិបស់
អ្នកដៃទ ១ ឧេបកាe0 ច  រ®ការ្រប្រពឹត្តេទៅជាកណា½1ល ក្នaងឥដ́ា1រម្មណ ៍
និងអនដ́ិា1រម្មណ៍ ១ អប0cមst0េយា នាម េឈាj1ះថាអប1�ម«¬1 
(គឺធម្មជាតែិដលមានសត្វ មនិមាន្របមាណជាអារម្មណ៍)ទំាង
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ឡាយ (បណ�េិតន) គឺបណÂតិ បវុច្ចតិ រែមងេហៅ ្រពហ្មវfហាេរា ឥតិ ច 
ថាជា ្រពហ្មវFហារ (គកឺាររស់េនៅដ្៏របេសើរ) ដូេច្នះខ្លះ ។ 
 *(អប1�មាណសតា§1រម្មណា = អប1�ម«¬1 )(ឧត្តេមា វFហាេរា = ្រពហ្មវFហាេរា ) 

 

ស��Q ១ 

           [១០]    អាហាេរ បដិកូលសst0 ឯកា សst0 នាម ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 បដិកូលសst0  រ®ការសមា¹1ល់ថាមនិសាÇ1ត អាហាេរ ក្នaងអាហារ ឯកា 

សst0 នាម េឈាj1ះថា ស«¬1 ១ ។ 
 

វវតាxQនៈ ១ 

           [១១]    ចតុធាតុវវតាJ0នំ ឯកំ វវតាJ0នំ នាម ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 ចតុធាតុវវតាJ0នំ  រ®ការកំណត់នវូធាតទំុាងឡាយ ៤    ឯកំ វវតាJ0នំ នាម   
េឈាj1ះថាវវតា¾1នៈ គកឺារកណំត១់ ។ 

 

អរូបកម្មដាqQន ៤ 

          [១២]   អាកាសានs�0យតនាទេយា ចតាI0េរា អារុប0~ នាមាតិ សព្វថាបិ 

សមថនិេទ្ទេស ចតាI0លីស កម្មដា�0នានិ ភវន្តិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 អារុប0~ នាម េឈាj1ះថារ®អរូបកម្មដ́ា1នទំាងឡាយ (េហាន្ត)ិ  រែមងមាន 
ចតាI0េរា ៤ យា�1ង អាកាសានs�0យតនាទេយា  មានអាកាសាន«�1យតនៈ
ជាេដើម ឥតិ េ្រពាះេហតដុេូចា�1ះ កម្មដា�0នានិ រ®អារម្មណ៍ែដលជា  
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ទីតាងំៃនភាវនាកម្ម (េពាលគកឺារអបរ់Åចតិ្ត) ទំាងឡាយ  ភវន្តិ 
រែមងមាន ចតាI0លីស ៤០យា�1ង  សព្វថាប ិ សមូ1�ីេដាយបការៈទំាងពងួ  
សមថនិេទ្ទេស ក្នaងសមថៈនិេទ្ទស  ។ 

 

កម្មដាqQនសមគួរតាមចរ1ត 

          [១៣]   ចរfតាសុ បន ទស អសុភា កាយគតាសតិសងាe0តា េកាដា�0សភាវនា 

ច រាគចរfតស05 សប0~យា ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

បន ក ៏ចរfតាសុ ក្នaងចរFតទំាងឡាយ ៦  ទស អសុភា (ច) រ®អសុភទំាង
ឡាយ ១០ ផង  កាយគតាសតសិងាe0តា េកាដា�0សភាវនា ច រ®ភាវនាែដល  
ជាចែំណកៗ េពាលគឺកាយគតាសតិផង សប0~យា (េហាន្តិ) រែមង
មានការ្រប្រពតឹ្តេទៅដល៏្អ្របេសើរ   (បុគ្គលស05) ដលប់ុគ្គល រាគចរfតស05 

ែដលេ្រចើនេដាយរាគៈ ។  *(សុទ្ទេរា បណីេតា ហុតា�1 បវត្តតីតិ = 
សប1¶េយា) (បនសេទា�1 វាក1�រម្ភេជាតេកា) 
 
       [១៤]  ចតេស0� អប0cមst0េយា នីលាទីនិ ច ចតាI0រf កសិណានិ 

េទាសចរfតស05  ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

ចតេស0�  អប0cមst0េយា ច រ®អប1�ម«¬1ទំាងឡាយ ៤  ផង  នីលាទីនិ ច 

រ®កសិណទំាងឡាយ៤ មាននីលកសណិជាេដើមផង   សប0~យា 

(េហាន្ត)ិ   រែមងមានការ្រប្រពតឹ្តេទៅដល៏្អ្របេសើរ    (បុគ្គលស05)     ដល ់
បុគ្គល  េទាចរfតស05  ែដលេ្រចើនេដាយេទាសៈ ។ 
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       [១៥]   អានាបានំ េមាហចរfតស05 វfតក្កចរfតស05 ច ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 អានាបាន ំ រ®អានាបានស1Pត ិ សប0~យំ (េហាតិ) រែមងមានការ្រប្រពតឹ្ត
េទៅដល៏្អ្របេសើរ   (បុគ្គលស05) ដលប់ុគ្គល េមាហចរfតស05  (ច) ែដល
េ្រចើនេដាយេមាហៈផង វfតក្កចរfតស05 ច ែដលេ្រចើនេដាយការ
្រតិះរFះផង ។ 

       [១៦]   ពុទា�0នុស05តិអាទេយា ឆ សទា�0ចរfតស05 ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

(អនុស05តិេយា) រ®អនសុ1Pតទំិាងឡាយ ឆ ៦ ពុទា�0នុស05តិអាទេយា  

មានពទ̄ុា1នុស1Pតិជាេដើម  (សប0~យា េហាន្តិ) រែមងមានការ្រប្រពឹត្ត
េទៅដល៏្អ្របេសើរ   (បុគ្គលស05) ដលប់គុ្គល សទា�0ចរfតស05 ែដលេ្រចើន
េដាយសទ̄ា1 ។ 

       [១៧]   មរណឧបសមសst0វវតាJ0នាន ិពុទ្ធិចរfតស05  ។  

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

មរណឧបសមសst0វវតាJ0នាន ិ រ®មរណានសុ1Pត ិ ១ ឧបសមានុស1Pត ិ ១ 

អាហាេរបដិកូលស«¬1១ និងចតុធាតវុវតា¾1នៈ១  (សប0~យានិ េហាន្ត)ិ 

រែមងមានការ្រប្រពឹត្តេទៅដល៏្អ្របេសើរ (បុគ្គលស05) ដលប់ុគ្គល 
ពុទ្ធិចរfតស05   ែដលេ្រចើនេទៅេដាយប«¬1  ។ 

         [១៨]   េសសានិ បន សពាO0និបិ  កម្មដា�0នានិ សេព្វសម0cិ  សប0~យានិ  

តតាJ0បិ  កសិេណសុ  បុថុលំ  េមាហចរfតស05, ខុទ្ទកំ  វfតក្កចរfតេស05វាតិ  ។  

អយេមត្ថ   សប0~យេភេទា ។ 
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“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

បន ចែំណកឯ កម្មដា�0នានិ រ®កម្មដ́ា1នទាងំឡាយ េសសានិ ែដលេនៅ
សល់ សពាO0និបិ សូម1�ីទំាងអស់ សប0~យានិ (េហាន្តិ) រែមងមានការ
្រប្រពតឹ្តេទៅដល៏្អ្របេសើរ  (បុគ្គលានំ) ដល់បគុ្គលទំាងឡាយ សេព្វសម0cិ 

សូម1�ីទំាងអស់, តត្ថ (ទសសុ កម្មដ្ឋេនសុបិ) សូម1�ីបណា½1កម្មដ́ា1នទំាង
ឡាយ១០េនាះ  កសិេណសុ ក្នaងកសិណទំាងឡាយ  (កសិណមណ�លំ)  

រ®រង្វងក់សិណ បុថុលំ ែដលធំទូលាយ (សប0~យំ េហាតិ) រែមង
មានការ្រប្រពតឹ្តេទៅដល៏្អ្របេសើរ  (បុគ្គលស05) ដល់បុគ្គល េមាហ-

ចរfតស05 ែដលេ្រចើនេដាយេមាហៈ, ( កសិណមណ�លំ) រ®រង្វង់កសិណ 

ខុទ្ទកំ ែដលតូច (សប0~យំ េហាតិ) រែមងមានការ្រប្រពតឹ្តេទៅដល៏្អ 
្របេសើរ  (បុគ្គលស05) ដល់បុគ្គល វfតក្កចរfតស05 ឯវ ែដលេ្រចើនេដាយ 
ការ្រតិះរFះប៉េុណា]1ះ ឥតិ ដូេច្នះឯង ។ ឯត្ថ (សមថសង្គេហ) ក្នaង 
សមថសង្គហៈេនះ សប0~យេភេទា រ®្របេភទៃនការ្រប្រពតឹ្តេទៅដល៏្អ 
្របេសើរ  អយំ េនះ   (និដ្ឋិេតា)  ចប់េហាង ។ 

 

្របេភទៃនភាវនា  

         [១៩]  ភាវនាសុ បន សព្វតាJ0បិ បរfកម្មភាវនា លព្ភេតវ, ពុទា�0នុស05តិអាទីសុ 

អដ្ឋសុ សst0វវតាJ0េនសុ ចាតិ ទសសុ កម្មដា�0េនសុ ឧបចារភាវនាវ សម0cជ្ជតិ, នត្ថិ 

អប0cនា ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 បន ក ៏ភាវនាសុ បណា½1ភាវនាទំាងឡាយ បរfកម្មភាវនា រ®បរFកម្មភាវនា 

លព្ភតិ ឯវ  រែមង្រតsវបានពតិ (គេឺកើតេឡើង) សព្វតាJ0បិ សូម1�ីក្នaង
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កម្មដ́ា1នទំាងឡាយ ៤០,  ឧបចារភាវនាវ រ®ឧបចារៈភាវនាប៉េុណា]ះ 

សម0cជ្ជតិ រែមងសេ្រមច កម្មដា�0េនសុ ក្នaងកម្មដ́ា1នទំាងឡាយ ទសសុ  

១០ ឥតិ គ ឺ ពុទា�0នុស05តិអាទីសុ អដ្ឋសុ (ច) ក្នaងកម្មដ́ា1នទំាងឡាយ ៨ 

មានពទ̄ុា1នុស1Pតិជាេដើមផង សst0វវតាJ0េនសុ ច ក្នaងអាហាេរបដិកលូ
ស«¬1 និងចតុធាតវុវតា¾1នៈផង , អប0cនា រ®អប1�នាភាវនា នត្ថិ 

មនិមានេទ  (ទសសុ កម្មដា�0េនសុ)  ក្នaងកម្មដ́ា1នទំាងឡាយ ១០ ។  
*(សម1�ជ្ជតិ = សំ+បទ+យ+តិ) 

       

         [២០]   េសេសសុ បន សមតឹសកម្មដា�0េនសុ អប0cនាភាវនាបិ សម0cជ្ជតិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

បន ចែំណកឯ អប0cនាភាវនាបិ សូម1�ីរ®អប1�នាភាវនា សម0cជ្ជតិ 

រែមងសេ្រមច  សមតសឹកម្មដា�0េនសុ ក្នaងកម្មដ́ា1នទំាងឡាយ ៣០ គត ់

េសេសសុ  ែដលេនៅសល់ ។ 

         [២១]    តតាJ0បិ ទស កសិណានិ អានាបាន[្ច ប[្ចកជ0�និកានិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

តត្ថ (សមតឹសកម្មដា�0េនសុបិ)  សូម1�ីក្នaងកម្មដ́ា1នទាងំឡាយ ៣០ គត ់
េនាះ   ទស កសណិានិ (ច) រ®កសណិទំាងឡាយ ១០ ផង  អានាបានំ ច 

រ®អានាបានស1Pតផិង  ប[្ចកជ0�និកានិ (េហាន្ត ិ) រែមងជាកម្មដ́ា1នែដល
្របកបបានក្នaងឈានទំាង ៥ ។    

*(ប ្̈ចកជ1Éេន និយុតា§1តិ = ប ្̈ចកជ1Éនិកានិ ) 
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        [២២]   ទស អសុភា កាយគតាសតិ ច បឋមជ0�និកា ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

ទស អសុភា (ច)  រ®អសុភទំាងឡាយ ១០ ផង  កាយគតាសតិ ច 

រ®កាយគតាសតផិង  បឋមជ0�និកា  ( េហាន្តិ ) រែមងជាកម្មដ́ា1នែដល
្របកបបានក្នaងបឋមជ1Éន  ។  *(បឋមជ1Éេន និយុតា§1 = បឋមជ1Éនិកា) 

        [២៣]   េមតាI0ទេយា តេយា ចតុក្កជ0�និកា ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

(អប0cមst0េយា) រ®អប1�ម«¬1ទំាងឡាយ តេយា ៣ េមតាI0ទេយា មាន
េមតា§1ជាេដើម ចតុក្កជ0�និកា (េហាន្តិ)  រែមងជាកម្មដ́ា1នែដល្របកប
បាន ក្នaងឈានមាន្របមាណ ៤ ។ 

       [២៤]  ឧេបកាe0 ប[្ចមជ0�និកាតិ ឆព្វីសតិ រូបាវចរជ0�និកានិ កម្មដា�0នានិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

ឧេបកាe0 រ®ឧេបកាÁ1  ប[្ចមជ0�និកា (េហាតិ) រែមងជាកម្មដ́ា1នែដល
្របកបបានក្នaងឈានទី ៥ , ឥតិ េ្រពាះេហតដុូេចា�1ះ កម្មដា�0នាន ិ រ®
កម្មដ́ា1នទំាងឡាយ ឆព្វីសតិ ២៦ រូបាវចរជ0�និកានិ (េហាន្តិ) រែមង
ជាកម្មដ́ា1នែដល្របកបបានក្នaងរូបាវចរឈាន ។ 

      [២៥]    ចតាI0េរា បន អារុប0~ អារុប0cជ0�និកាត ិ។ អយេមត្ថ ភាវនាេភេទា ។  

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 បន ចំែណកឯ អារុប0~ រ®អរូបកម្មដ́ា1នទំាងឡាយ  ចតាI0េរា ៤ 

អារុប0cជ0�និកា (េហាន្តិ) រែមងជាកម្មដ́ា1ន ែដល្របកបបាន ក្នaង
អរូបឈាន  ។ 
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ឯត្ថ (សមថសង្គេហ) ក្នaងសមថសង្គហៈេនះ  ភាវនាេភេទា រ®្របេភទៃន
ភាវនា  អយំ េនះ   (និដ្ឋេតា)  ចប់េហើយ ។ 

 

្របេភទៃនអារម្មណ៍ 

         [២៦]  និមិេត្តសុ បន បរfកម្មនិមិត្តំ ឧគ្គហនិមិត្ត[្ច សព្វតាJ0បិ យថារហំ 

បរfយាេយន លព្ភេន្តវ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

បន ក ៏ និមិេត្តសុ បណា½1និមិត្តគឺអារម្មណ៍ទំាងឡាយ បរfកម្មនិមិត្តំ (ច) 

រ®បរFកម្មនមិិត្តផង ឧគ្គហនិមិត្តំ ច រ®ឧគ្គហៈនិមតិ្តផង លព្ភន្តិ ឯវ 

រែមង្រតsវបានពិត (គេឺកើតេឡើង) សព្វត្ថ (កម្មដា�0េនសុបិ) សូម1�ីក្នaង
កម្មដ́ា1នទំាងអស់ បរfយាេយន េដាយេហតុ  យថារហ ំតាមសមគរួ ។  
*(ពាក12ែ្របេមើលទំព័រខាងេដើម)   (បរFយាេយនាតិ ការេណន) 
         
       [២៧]  បដិភាគនិមិត្តំ បន កសិណាសុភេកាដា�0សអានាបាេនេស្វវ លព្ភតិ 

តត្ថ ហិ បដិភាគនិមិត្តមារព្ភ ឧបចារសមាធ ិអប0cនាសមាធិ ច បវត្តន្តិ ។ 
“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

បន ក ៏  បដិភាគនិមិត្តំ   រ®បដភិាគៈនិមតិ្ត   លព្ភតិ   រែមង្រតsវបាន  
(គេឺកើតេឡើង) កសិណាសុភេកាដា�0សអានាបាេនសុ ឯវ   ក្នaងកសិណ
ទំាងឡាយ ១០ អសុភទំាងឡាយ ១០ កាយគតាសត ិ ១ 

នងិអានាបានស1Pត ិ  ១ ប៉េុណា]1ះ ។   ហិ ពតិែមន   ឧបចារសមាធិ (ច) 

រ®ឧបចារៈសមាធផិង   អប0cនាសមាធិ ច រ®អប1�នាសមាធិផង    បវត្តន្តិ 
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រែមងេកើតេឡើង អារព្ភ េ្រពាះ្របារព្ធ បដិភាគនិមិត្តំ នូវបដិភាគនមិិត្ត 
តត្ថ (ទាO0វ�សតិកម្មដា�0េនសុ) ក្នaងកម្មដ́ា1នទំាងឡាយ ២២ េនាះ ។  

*(ហិសេទា�1 ទឡçីអេតា¾1) 
 

ការេកើតេឡើងៃននិមិត្តទាងំ ៣ 

         [២៨]   កថំ ? អាទិកម្មិកស05 ហិ បថវ�មណ�លាទីសុ  និមិត្តំ ឧគ្គណwន្តស05 

តមារម្មណំ បរfកម្មនិមិត្តន្តិ បវុច្ចតិ, សា ច ភាវនា បរfកម្មភាវនា នាម ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

( បរfកម្មនិមិត្តំ ច រ®បរFកម្មនិមតិ្តផង ឧគ្គហនិមិត្តំ ច រ®ឧគ្គហនិមតិ្តផង 

បដិភាគនិមិត្តំ ច រ®បដភិាគនមិិត្តផង  បវត្តន្តិ រែមងេកើតេឡើង) កថំ       
ដូចេម្តចេទៅ ? 

 ហិ េសចក្តពីសិា§1រថា  (េយាគាវចរស05) នាកាល្រពះេយាគាវចរ  
អាទិកម្មកិស05 ែដលជាអាទិកម្មកិបគុ្គល (គបឺគុ្គលែដល្របកបេហើយ
ក្នaងការងារអប់រÅចិត្តជាដំបូង) ឧគ្គណwន្តស05 កាលកណំតក់ាន់យក 

និមិត្តំ នវូនិមតិ្ត (តំតទារម្មេណសុ) ក្នaងអារម្មណ៍េនាះៗ  បថវ�មណ�លាទីសុ 

មានរង្វង់ៃនបថវ®កសណិជាេដើម  តំ អារម្មណ ំ រ®អារម្មណេ៍នាះ 

(បណ�ិេតន) គបឺណÂតិ បវុច្ចតិ េលាកេហៅ បរfកម្មនិមិត្តំ ឥតិ ថាជា 
បរFកម្មនមិិត្ត ដេូច្នះ ។  សា ភាវនា ច រ®ភាវនាេនាះផង  បរfកម្មភាវនា 

នាម  េឈាj1ះថា បរFកម្មភាវនា ។     *(ហិសេទា�1 វFតា¾1រេតា¾1) 
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         [២៩]  យទា បន តំ និមិត្តំ ចិេត្តន សមុគ្គហិតំ េហាតិ, ចក្ខ'នា បស05ន្តេស05វ 

មេនាទាO0រស05 អាបាថមាគតំ , តទា តេមវារម្មណ ំឧគ្គហនិមិត្តំ នាម, សា ច ភាវនា 

សមាធិយតិ ។  

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

បន ក ៏ តំ និមិត្តំ រ®បរFកម្មនមិតិ្តេនាះ សមុគ្គហិតំ េហាតិ ជានមិតិ្តែដល
េគកានយ់កេហើយេដាយល្អ ចិេត្តន េដាយចិត្តែដលេកើតតាម
មេនាទា�1រ  អាគតំ (េហាតិ) ជានមិតិ្តែដលមក អាបាថំ ្របាកដច1¶ស់ 
មេនាទាO0រស05 ដល់មេនាទា�1រ ចក្ខ'នា បស05ន្តេស05វ  ដចូជាកាលេឃើញ
េដាយែភ្នក យទា ក្នaងកាលណា,  តទា ក្នaងកាលេនាះ អារម្មណ ំ

រ®អារម្មណ ៍តំ ឯវ េនាះឯង ឧគ្គហនិមិត្ត ំនាម េឈាj1ះថា ឧគ្គហនមិតិ្ត ។ 

សា ភាវនា ច រ®ភាវនាេនាះផង សមាធិយតិ រែមងតាំងេនៅមាំ
េដាយវFេសស ។   (សមាធិយតិ = សំ+អា+ធា+យ+តិ)   
        

          [៣០]   តថា សមាហិតស05 បេនតស05 តេតា បរU តស្មឹ ឧគ្គហនិមិេត្ត 

បរfកម្មសមាធិនា ភាវនមនុយុ[្ជន្តស05 យទា តប0cដិភាគំ វត្ថ'ធម្មវfមុច្ចិតំ ប[�ត្តិសងាe0តំ 

ភាវនាមយមារម្មណ ំ ចិេត្ត សន្និសន្នំ សមប0cិតំ េហាតិ , តទា តំ បដិភាគនិមិត្តំ 

សមុប0cន្នន្តិ បវុច្ចតិ ។ 
 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 បន ក ៏  តេតា បរU (ឧគ្គហនិមិត្ត'ប0cត្តិេតា) បនា�1បអំ់ពីការេកើតេឡើងៃន
ឧគ្គហនមិតិ្តេនាះមក  (េយាគាវចរស05) នាកាល្រពះេយាគាវចរ 
ឯតស05 េនះ សមាហិតស05 ែដលមានចិត្តតាងំេនៅមាំេហើយ តថា 

េដាយបការៈដេូចា�1ះ អនុយុ[្ជន្តស05 កាល្របកបព1�យាមេរឿយៗ  
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ភាវនំ នវូភាវនា បរfកម្មសមាធនិា េដាយបរFកម្មសមាធ ិ ឧគ្គនិមិេត្ត ក្នaង
ឧគ្គហនិមិត្ត តស្មឹ េនាះ, អារម្មណំ រ®អារម្មណ៍ ភាវនាមយំ ែដលេកើត
អំពីភាវនា តប0cដិភាគំ ែដល្របាកដដចូជាឧគ្គហនិមិត្តេនាះ 

វត្ថ'ធម្មវfមុច្ចិតំ ែដលរួចផតុអំពបីរមត្ថធម ៌ ប[�ត្តិសងាe0តំ េពាលគឺ
ជាប¨©ត្ត ិ សន្និសន្នំ ជាអារម្មណ៍ែដលតាងំេនៅយា�1ងស្ងប ់ សមប0cិតំ 

ជាអារម្មណ៍តាំងេនៅមាំល្អ េហាតិ រែមងមាន ចិេត្ត ក្នaងសនា§1នចតិ្ត
ែដលេកើតតាមមេនាទា�1រ យទា ក្នaងកាលណា តទា ក្នaងកាលេនាះ   
តំ (និមិតាI0រម្មណំ) រ®នមិតិ្តែដលជាអារម្មណេ៍នាះ (បណ�េិតន) គបឺណÂិត 

បវុច្ចតិ េលាកេហៅ បដិភាគនិមិត្តំ សមុប0cន្នំ ឥតិ ថាបដភិាគៈនមិិត្ត 
េកើតេឡើងល្អេហើយ  ។ 

           [៣១] តេតា បដា�0យ បរfបន្ថវfប0cហីនា កាមាវចរសមាធសិងាe0តា 

ឧបចារភាវនា និប្ផនា�0 នាម េហាតិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

បដា�0យ ចាប់េផ្តើម តេតា (បដិភាគនិមិត្តប0cវត្តិេតា) អំពកីារេកើតេឡើងៃន
បដភិាគៈនមិតិ្តេនាះមក ឧបចារភាវនា រ®ឧបចារៈភាវនា កាមាវចរ-

សមាធិសងាe0តា េពាលគកឺាមាវចរសមាធិ បរfបន្ថវfប0cហីនា ែដលរួច 
ផុតចាកអន្តរាយមាននវីរណធមជ៌ាេដើម និប្ផនា�0 នាម េហាតិ មាន
េឈាj1ះថា ភាវនាសេ្រមចេហើយ  ។ 

 

ការេកើតេឡើងៃន រូបឈាន 

           [៣២]  តេតា បរU តេមវ បដិភាគនិមិត្តំ ឧបចារសមាធិនា សមាេសវន្តស05

រូបាវចរបឋមជ0�នមេប0cតិ ។ 
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“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

តេតា បរU  (ឧបចារភាវនាបវត្តិេតា) បនា�1បអំ់ពកីារេកើតេឡើងៃនឧបចារៈ
ភាវនាេនាះមក (េយាគាវចរស05) នាកាល្រពះេយាគាវចរ សមា-

េសវន្តស05 កាលេសពយា�1ងល្អ បដិភាគនិមិត្តំ នវូបដភិាគនមិិត្ត តំ ឯវ 
េនាះឯង ឧបចារសមាធិនា េដាយឧបចារសមាធ ិ  រូបាវចរបឋមជ0�នំ 
រ®រូបាវចរបឋមឈាន   អេប0cតិ  រែមងេកើតេឡើង ។  

*(អេប1�តិ = អប+េណ+តិ) (អេប1�តិ = ឧប1�ជ្ជតិ) 

         [៣៣]    តេតា បរU តេមវ បឋមជ0�នំ អាវជ្ជនំ សមាបជ្ជនំ អធិដា�0នំ វុដា�0នំ 

បច្ចេវក្ខណា េចតិ ឥមាហិ ប[្ចហិ វសិតាហិ វសីភូតំ កតាO0 វfតកា�0ទិកេមាឡារfកង្គំ 

បហានាយ វfចារាទិសុខុមង្គ'បត្តិយា បទហេតា យថាក្កមំ ទុតិយជ0�នាទេយា 

យថារហមេប0cន្តិ ។  

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

តេតា បរU  (បឋមជ0�នបវត្តិេតា) បនា�1បអំ់ពីការេកើតេឡើងៃនបឋមជ1Éន
េនាះមក  (េយាគាវចរស05) នាកាល្រពះេយាគាវចរ  កតាO0 េធ្វើេហើយ 

បឋមជ0�នំ នវូបឋមជ1Éន តេមវ េនាះឯង វសីភូតំ ឱ12សា�1តជ់នំាញ
េហើយ វសិតាហ ិ េដាយវសីគកឺារសា�1ត់ជំនាញទំាងឡាយ ប[្ចហិ ៥ 

ឥមាហិ េនះ ឥតិ គ ឺ  អាវជ្ជនំ (ច) រ®អាវជ្ជនវសី (គឺការសា�1ត់ជនំាញ
ក្នaងការនឹកអង្គឈានទំាងឡាយ)១, សមាបជ្ជនំ (ច)  រ®សមាបជ្ជនវស ី
(គឺការសា�1តជ់ំនាញក្នaងការចលូនវូឈាន បានយា�1ងឆាប់រហ័ស) 
១,  អធិដា�0នំ (ច)  រ®អធិដ́ា1នវសី (គកឺារសា�1តជ់នំាញ ក្នaងការតាងំ
ទុកនវូឈាន តាមែដលខ្ល�ន្រតsវការ) ១, វុដា�0នំ (ច) រ®វុដ́ា1នវស ី
(គកឺារសា�1ត់ជំនាញ ក្នaងការេចញចាកអំពឈីាន បានយា�1ងឆាប់
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រហស័) ១,  បច្ចេវក្ខណា ច រ®បច្ចេវក្ខណវស ី (គកឺារសា�1ត់ជនំាញ 

ក្នaងការពចិារណាអង្គឈានទំាងឡាយ) ១,  បហានាយ េដើម1�ីលះ
បង ់ ឱឡារfកង្គំ នវូអង្គឈានែដលេ្រគាត្រគាត វfតកា�0ទិកំ មានវFតក្កៈ
ជាេដើម,  បទហេតា កាលេធ្វើនវូបរFកម្ម វfចារាទិសុខមង្គ'បត្តិយា េដើម1�ី    
ឱ12េកើតេឡើងនវូអង្គឈានែដលល្អិត មានវFចារៈជាេដើម ទុតិយ-

ជ0�នាទេយា រ®ឈានទាងំឡាយមានទុតយិជ1Éនជាេដើម អេប0cតិ 

រែមងេកើតេឡើង យថារហំ តាមសមគួរដល់អារម្មណ៍ យថាក្កមំ 

តាមលំដាប ់ ។ 

     [៣៤]  ឥេច្ចវU បថវ�កសិណាទីសុ ទាO0វ�សតិកម្មដា�0េនសុ បដិភាគនិមិត្តមុបលព្ភតិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

បដិភាគនិមិត្តំ រ®បដភិាគនមិតិ្ត ឧបលព្ភតិ រែមង្រតsវបាន(គេឺកើតេឡើង) 
ទាO0វ�សតិកម្មដា�0េនសុ ក្នaងកម្មដ́ា1នទាងំឡាយ ២២  បថវ�កសិណាទីសុ 

មានបថវ®កសណិជាេដើម   ឥេច្ចវU តាមន័យដចូែដលបានេពាលមក 
េហើយ ។ 

      

        [៣៥]   អវេសេសសុ បន អប0cមst0 សត្តប[�ត្តិយំ បវត្តន្តិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

បន ចែំណកឯ (កម្មដា�0េនសុ) ក្នaងកម្មដ́ា1នទំាងឡាយ អវេសេសសុ 

ែដលេនៅសល ់ អប0cមst0 រ®អប1�ម«¬1ទំាងឡាយ បវត្តន្តិ រែមងេកើត 
េឡើង សត្តប[�ត្តិយំ ក្នaងសត្តប¨©ត្ត ិ(គឺប¨©ត្តថិាជាសត្វឬបុគ្គល) ។ 

 

 



                                                            - 295 -     

ការេកើតេឡើងៃន អរូបឈាន 

         [៣៦]  អាកាសវជ្ជិតកសិេណសុ បន យំ កិ[្ចិ កសិណ ំ ឧគ0ºេដតាO0 

លទ្ធមាកាសំ អនន្តវេសន បរfកម្មំ កេរាន្តស05 បឋមារុប0cមេប0cតិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 (េយាគាវចរស05) នាកាល្រពះេយាគាវចរ ឧគ0ºេដតាO0 េបើកេឡើងេហើយ
(គេឺដាយការមនិេធ្វើទុកក្នaងចិត្ត)   កសិណំ បន  នវូបដភិាគៈនិមតិ្ត 
របសក់សិណប៉ុេណា]ះ យំ កិ[្ចិ ណាមួយ អាកាសវជ្ជិតកសិេណសុ    

ក្នaងកសិណទាងំឡាយ៩ែដលេវៀរអាកាសកសិណេចញ  កេរាន្តស05 

កាលេធ្វើ បរfកម្មំ នូវបរFកម្ម (អារព្ភ) ្របារព្ធេហើយ លទ្ធមាកាសំ 

នូវអាកាសែដលខ្ល�នបានេហើយ អនន្តវេសន េដាយអំណាចការ
េធ្វើទុកក្នaងចិត្តយា�1ងេនះថា អាកាសមិនមានទីបផំតុ បឋមារុប0cំ 

រ®អរូបឈានទី ១  អេប0cតិ រែមងេកើតេឡើង ។  (បនសេទា�1 =ឯវសព្ទ ) 

           [៣៧] តេមវ បឋមារុប0cវfst0ណ ំ អនន្តវេសន បរfកម្មំ កេរាន្តស05 

ទុតិយារុប0cមេប0cតិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

(េយាគាវចរស05)  នាកាល្រពះេយាគាវចរ  កេរាន្តស05  កាលេធ្វើ   បរfកម្មំ  
នវូបរFកម្ម (អារព្ភ) ្របារព្ធេហើយ  បឋមារុប0cវfst0ណ ំ  នវូអរូបវF«¬1ណ 
ទី១  តេមវ េនាះឯង  អនន្តវេសន េដាយអំណាចការេធ្វើទុកក្នaងចតិ្ត 
ថា វF«¬1ណមនិមានទីបផំតុ  ទុតិយារុប0cំ រ®អរូបឈានទី ២  អេប0cតិ 

រែមងេកើតេឡើង ។ 

            [៣៨]   តេមវ បឋមារុប0cវfst0ណាភាវU បន នត្ថិ កិ[្ចីតិ បរfកម្មំ កេរាន្តស05 

តតិយារុប0cមេប0cតិ ។  
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“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

បន ក ៏  (េយាគាវចរស05)  នាកាល្រពះេយាគាវចរ  កេរាន្តស05 កាលេធ្វើ  
បរfកម្មំ នវូបរFកម្មនិមតិ្ត  (អារព្ភ)  ្របារព្ធេហើយ  បឋមារុប0cវfst0ណាភាវU  

នវូភាវៈមនិមានៃនអរូបវF«¬1ណទី១ តេមវ េនាះឯង នត្ថិ កិ[្ចិ ឥតិ       

ថាមនិមានអ្វីតិចតួច ដូេច្នះ   តតិយារុប0cំ  រ®អរូបឈានទី៣  អេប0cតិ 

រែមងេកើតេឡើង  ។ 

               [៣៩] តតិយារុប0cំ សន្តេមតំ, បណីតេមតន្តិ បរfកម្មំ កេរាន្តស05 

ចតុតាJ0រុប0cមេប0cតិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

(េយាគាវចរស05) នាកាល្រពះេយាគាវចរ កេរាន្តស05 កាលេធ្វើ បរfកម្មំ 
នវូបរFកម្មនមិតិ្ត (អារព្ភ)  ្របារព្ធេហើយ តតិយារុប0c ំ នវូអរូបឈានទី៣   
ឥតិ ថា  ឯតំ (ធម្មជាត)ំ រ®ធម្មជាតេិនះ  សន្តំ ស្ងបព់តិ, ឯតំ (ធម្មជាតំ) 
រ®ធម្មជាតេិនះ  បណីតំ  ្របណិតពតិ  ចតុតាJ0រុប0cំ  រ®អរូបឈានទី៤  
អេប0cតិ រែមងេកើតេឡើង  ។ 

         [៤០]   អវេសេសសុ ច ទសសុ កម្មដា�0េនសុ ពុទ្ធគុណាទិកមារម្មណមារព្ភ 

បរfកម្មំ កតាO0 តស្មឹ និមិេត្ត សាធុកមុគ្គហិេត តេត្ថវ បរfកម្ម[្ច សមាធិយតិ, ឧបចាេរា ច 

សម0cជ្ជតិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

ច ក ៏ កម្មដា�0េនសុ ក្នaងកម្មដ́ា1នទំាងឡាយ  ទសសុ  ១០ យា�1ង 

អវេសេសសុ ែដលេនៅសល ់  (េយាគាវចេរា) រ®្រពះេយាគាវចរ អារព្ភ 
្របារព្ធេហើយ អារម្មណំ នវូអារម្មណ ៍ ពុទ្ធគុណាទិកំ មានពទុ្ធគុណ
ជាេដើម  កតាO0 េធ្វើេហើយ បរfកម្មំ នវូបរFកម្ម , និមិេត្ត នាកាលអាម្មណ៍
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មានពទុ្ធគណុជាេដើម តស្មឹ េនាះ ឧគ្គហិេត  គឺេគកានយ់កេហើយ 

សាធុកំ យា�1ងល្អ បរfកម្មំ ច រ®បរFកម្មភាវនាឬបរFកម្មសមាធផិង  

សមាធយិតិ រែមងតាងំេនៅនងឹល្អ តត្ថ ( ទសសុ អារម្មេណសុ ) ឯវ ក្នaង
អារម្មណទំ៍ាងឡាយ ១០ េនាះឯង  ឧបចាេរា ច  រ®ឧបចារសមាធផិង  

សម0cជ្ជតិ  រែមងេកើតេឡើង  ។ 

 

ការេកើតេឡើង ៃនអភិ��Q 

         [៤១] អភិst0វេសន បវត្តមានំ បន រូបាវចរប[្ចមជ0�នំ អភិst0បាទក-

ប[្ចមជ0�នា វុដ្ឋហិតាO0 អធិេដ្ឋយ0¥ទិកមាវេជ្ជតាO0 បរfកម្មំ កេរាន្តស05 រូបាទីសុ 

អារម្មេណសុ យថារហមេប0cតិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

បន ចំែណកឯ រូបាវចរប[្ចមជ0�នំ រ®រូបាវចរឈានទី៥ បវត្តមាន ំ

កាល្រប្រពតឹ្តេទៅ អភិst0វេសន េដាយអំណាចៃនអភ«ិ¬1 អេប0cតិ  
រែមងេកើតេឡើង  (េយាគាវចរស05) ដល់្រពះេយាគាវចរ អភិst0បាទក-
ប[្ចមជ0�នា វុដ្ឋហិតាO0 អធិេដ្ឋយ0¥ទិកមាវេជ្ជតាO0 បរfកម្មំ កេរាន្តស05  កាល
េចញចាក អំពបី¨្ចមជ1Éនែដលជាបាទៃនអភិ«¬1 េហើយ      

ពិចារណា នវូអារម្មណ៍ែដលខ្ល�ន្រតsវអធដ́ិា1នជាេដើម េហើយ
េធ្វើនវូបរFកម្ម អារម្មេណសុ ក្នaងអារម្មណ៍ទំាងឡាយ រូបាទីសុ 

មានរូបជាេដើម  យថារហំ តាមសមគរួ  ។          
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េលាកិយអភិ��Q ៥ 

         [៤២]      អភិst0 ច នាម 

ឥទ្ធិវfធំ ទិព្វេសាតំ              បរចិត្តវfជាននា  

    បុេព្វនិវាសានុស05តិ           ទិព្វចក្ខªតិ ប[្ចធា ។  

អយេមត្ថ   េគាចរេភេទា ។ 

និដ្ឋិេតា ច  សមថកម្មដា�0ននេយា ។ 

 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

ច ក ៏ អភិst0 នាម េឈាj1ះថារ®អភ«ិ¬1 (គកឺារដឹងេដាយពេិសស
ៃ្រកែលង)ទំាងឡាយ  (េលាកិយា) ែដលជាេលាកិយៈ   ប[្ចធា 

(េហាន្ត)ិ រែមងមាន៥យា�1ង  ឥតិ គ ឺ ឥទ្ធិវfធំ  រ®្របេភទៃនប្ញទ្ធិែដល
សេ្រមចពកីារអធដ́ិា1នជាេដើម ១   ទិព្វេសាត ំរ®្រតេចៀកដចូជាទិព្វ ១ 

បរចិត្តវfជាននា  រ®ការដងឹនវូចតិ្តរបស់អ្នកដៃទ ១   បុេព្វនិវាសានុស05តិ  

រ®ការរលឹកេរឿយៗនវូខន្ធជាេដើមក្នaងអតតីភពទាងំឡាយ ១   ទិព្វចក្ខ'   

រ®ចក្ខaដចូជាទិព្វ ១  ។  ឯត្ថ (សមថសង្គេហ) ក្នaងសមថសង្គហៈេនះ  

េគាចរេភេទា  រ®ការែបងែចងេដាយអំណាចៃនអារម្មណ៍  អយំ េនះ  
(និដ្ឋិេតា)  ចបេ់ហើយ ។ 

សមថកម្មដា�0ននេយា រ®នយ័ក្នaងអារម្មណ៍ែដលជាទីតាងំៃនភាវនាកម្ម 
គកឺារអបរ់Åចតិ្តឲ12ស្ងបន់វូនវីរណៈធម៌ទំាងឡាយ  និដ្ឋិេតា ច កច៏ប់
េដាយបរFបណូ៌េហាង ។ 
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២.វ1បសQXនាកម្មដាqQនំ  

វ1សុទ្ធ ិ៧ 

        [៤៣] វfបស05នាកម្មដា�0េន បន សីលវfសុទ្ធិ ចិត្តវfសុទ្ធិ ទិដ្ឋិវfសុទ្ធិ 

កងាe0វfតរណវfសុទ្ធិ មគា¦0មគ្គst0ណទស05នវfសុទ្ធិ បដិបទាញាណទស05នវfសុទ្ធិ 

ញាណទស05នវfសុទ្ធិ េចតិ សត្តវfេធន វfសុទ្ធិសង្គេហា ។ 
 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

បន ក៏  វfបស05នាកម្មដា�0េន ក្នaងអារម្មណ៍ែដលជាទីតាងំៃនភាវនាកម្ម 
គឺការអបរ់Åចិត្ត ឲ12េឃើញច1¶សន់វូសងាÁ1រធមទំ៌ាងឡាយ េដាយ
អំណាចការមនិេទៀងជាេដើម វfសុទ្ធិសង្គេហា រ®ការរួបរួមេដាយ
អំណាចៃនេសចក្តបីរFសុទ្ធ ិ (េហាតិ) រែមងមាន សត្តវfេធន េដាយ
បការៈ ៧ យា�1ង  ឥតិ គ ឺ សីលវfសុទ្ធ ិ(ច)  រ®េសចក្តបីរFសទុ្ធៃិនសលី ១  

ចិត្តវfសុទ្ធិ (ច) រ®េសចក្តបីរFសុទ្ធិៃនចតិ្ត ១, ទិដ្ឋិវfសុទ្ធិ (ច) រ®េសចក្តី
បរFសទុ្ធិៃនទិដ្ឋ ិ ១, កងាe0វfតរណវfសុទ្ធិ (ច) រ®េសចក្តបីរFសុទ្ធិៃនប«¬1 
ែដលឆ្លងផតុចាកេសចក្តសីង1P័យ ១,  មគា¦0មគ្គst0ណទស05នវfសុទ្ធិ (ច) 

រ®េសចក្តបីរFសុទ្ធិៃនប«¬1 គកឺារដងឹនងិការេឃើញក្នaងផ្ល�វ និងមនិ
ែមនផ្ល�វ ១, បដិបទាញាណទស05នវfសុទ្ធិ (ច) រ®េសចក្តីបរFសុទ្ធិៃនប«¬1 
គឺការដឹងនងិការេឃើញ ក្នaងេសចក្ត្ីរបតបិត្ត ិ េពាលគវឺFបស1Pនា
ញាណ ១ ,  ញាណទស05នវfសុទ្ធ ិច រ®េសចក្តបីរFសទុ្ធៃិនប«¬1 គកឺារដងឹ 
និងការេឃើញ េពាលគមឺគ្គ«¬1ណ  ១  ។  

*(បនសេទា�1 ឧបន1�សេតា¾1 ) 
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លក្ខណៈ ៣ យាzQង 

         [៤៤]   អនិច្ចលក្ខណ ំទុក្ខលក្ខណ ំអនត្តលក្ខណេ[្ចតិ តីណ ិលក្ខណានិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

លក្ខណានិ រ®លក្ខណៈទំាងឡាយ (េហាន្តិ) រែមងមាន តីណ ិ ៣យា�1ង  

ឥតិ គ ឺអនិច្ចលក្ខណ ំ (ច) រ®លក្ខណៈេដាយភាពមនិេទៀង១  ទុក្ខលក្ខណ ំ

(ច) រ®លក្ខណៈេដាយភាពជាទុក្ខ ១, អនត្តលក្ខណំ ច  រ®លក្ខណៈ
េដាយភាពមនិែមនជាតខួ្ល�ន ១ ។ 

 

អនុបសQXនា ៣ យាzQង 

          [៤៥]   អនិចា�0នុបស05នា ទុកាe0នុបស05នា អនតាI0នុបស05នា េចតិ តិេស0� 

អនុបស05នា ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

អនុបស05នា រ®ការពចិារណាេរឿយៗទំាងឡាយ (េហាន្តិ) រែមងមាន 

តិេស0� ៣ យា�1ង ឥតិ គ ឺអនិចា�0នុបស05នា  (ច) រ®ការពិចារណាេរឿយៗ
នវូប¨្ចក្ខន្ធ ថាមនិេទៀង ១,  ទុកាe0នុបស05នា  (ច) រ®ការពិចារណា 
េរឿយៗនវូប¨្ចក្ខន្ធ ថាជាទុក្ខ ១,  អនតាI0នុបស05នា ច រ®ការពិចារណា
េរឿយៗ នវូប¨្ចក្ខន្ធ ថាមិនែមនតខួ្ល�ន១ ។  

 

វ1បសQXនាញាណ ១០ យាzQង 

         [៤៦]  សម្មសនញាណ ំ ឧទយព្វយញាណ ំ ភង្គញាណ ំ ភយញាណ ំ

អាទីនវញាណ ំ និព្វិទាញាណ ំ មុច្ចិតុកម0©តាញាណ ំ បដិសងាe0ញាណ ំ

សងាe0រុេបកាe0ញាណ ំអនុេលាមញាណេ[្ចតិ ទស វfបស05នាញាណានិ ។ 
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“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

វfបស05នាញាណានិ  រ®ប«¬1ែដល្រប្រពតឹ្តេទៅ      ក្នaងវFបស1Pនាញាណ
ទំាងឡាយ  (េហាន្ត)ិ  រែមងមាន  ទស ១០យា�1ង ឥតិ គ ឺ សម្មសនញាណ ំ

(ច) រ®ញាណែដល្រប្រពតឹ្តេទៅ េដាយអំណាចៃនការពិចារណា
នូវខន្ធជាេដើមេដាយកលាបៈ ១  ឧទយព្វយញាណ ំ (ច) រ®ញាណ 
ែដល្រប្រពតឹ្តេទៅេដាយអំណាចៃនការេឃើញេរឿយៗ នូវការេកើត
េឡើង នងិការរលត់េទៅ ១  ភង្គញាណ ំ (ច) រ®ញាណែដល្រប្រពឹត្ត 
េទៅេដាយអំណាចៃនការេឃើញេរឿយៗ នវូការរលតែ់តម1��1ង ១  
ភយញាណ ំ (ច) រ®ញាណែដល្រប្រពឹត្តេទៅ េដាយអំណាចៃនការ
េឃើញនវូសងាÁ1រទំាងឡាយថាជាភយ័ ១  អាទីនវញាណ ំ(ច) រ®ញាណ
ែដល្រប្រពតឹ្តេទៅេដាយអំណាច ៃនការសំឡឹងេមើលនវូភ័យទំាង
ឡាយ ែដលខ្ល�នេឃើញេហើយ ថាជាេទាស ១ និព្វិទាញាណ ំ (ច)  

រ®ញាណែដល្រប្រពតឹ្តេទៅ េដាយអំណាចៃនេសចក្តេីនឿយណាយ
ក្នaងេទាសែដលខ្ល�នបានេឃើញេហើយ ១  មុច្ចិតុកម0©តាញាណ ំ ច 

រ®ញាណែដល្រប្រពឹត្តេទៅ េដាយអំណាចេសចក្ត្ីរបាថា�1រួចផុតចាក
សងាÁ1រទំាងឡាយ េ្រពាះេសចក្តេីនឿយណាយ១  បដិសងាe0ញាណ ំ(ច) 

រ®ញាណែដល្រប្រពតឹ្តេទៅ េដាយអំណាចៃនការកណំតន់វូសងាÁ1រ
ទំាងឡាយមានខន្ធជាេដើមម្តងេទៀត ១  សងាe0រុេបកាe0ញាណ ំ (ច)  

រ®ញាណែដល្រប្រពតឹ្តេទៅ្រពេងើយកេន្តើយ េដាយអំណាចការេវៀរ
ចាកេសចក្តភីយ័ខា�1ច នងិេសចក្តេី្រតកអរ ក្នaងធមទ៌ាងំឡាយែដល
ពិចារណាេហើយ១ អនុេលាមញាណ ំ ច រ®ញាណែដល្រសបតាម
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វFបស1Pនាញាណ ៩ ែដលសេ្រមចកិច្ចេហើយ និងេពាធបិក្ខយិធម៌ 
ទំាងឡាយ ៣៧ ្របការ ១ ។ 

 

 វ1េមាក្ខ ៣ យាzQង 

    [៤៧]  សុ[�េតា វfេមាេកាe0, អនិមិេតាI0 វfេមាេកាe0, អប0cណហិិេតា វfេមាេកាe0 េចតិ 

តេយា វfេមាកាe0 ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 វfេមាកាe0 រ®ការរួចផុតចាកកេិលសេដាយវFេសសទំាងឡាយ (េហាន្តិ) 

រែមងមាន តេយា ៣យា�1ង  ឥតិ គ ឺ   សុ[�េតា វfេមាេកាe0 (ច) រ®ការរួចផតុ 
ចាកកិេលសេដាយវFេសស េ្រពាះសូន12ចាកតខួ្ល�ន ១ អនិមិេតាI0 

វfេមាេកាe0 (ច)  រ®ការរួចផុតចាកកេិលសេដាយវFេសស េ្រពាះមនិមាន
ការសមា¹1ល់ថាេទៀងជាេដើម ១  អប0cណហិិេតា វfេមាេកាe0 ច   រ®ការរួច
ផតុចាកកេិលសេដាយវFេសស េ្រពាះមិនមានេសចក្ត្ីរបាថា�1េដាយ
តណាÛ1 ១ ។ 

 

វ1េមាក្ខមុខ ៣ យាzQង 

    [៤៨]  សុ[�តានុបស05នា អនិមិតាI0នុបស05នា អប0cណហិិតានុបស05នា េចតិ 

តីណិ វfេមាក្ខមុខានិ ច េវទិតពាO0និ ។ 
 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

ច ក ៏  វfេមាក្ខមុខានិ រ®េហតៃុនមគ្គទំាងឡាយ (បណ�េិតន) គបឺណÂិត 
េវទិតពាO0និ  គប1�ី្រជាប តិណ ី៣យា�1ង ឥតិ គ ឺ  សុ[�តានុបស05នា (ច) 

រ®ការពចិារណាេឃើញេរឿយៗ ថាសូន12ចាកតខួ្ល�ន េដាយវFបស1Pនា



                                                            - 303 -     

ញាណ១  អនិមិតាI0នុបស05នា  (ច) រ®ការពចិារណាេឃើញេរឿយៗ េ្រពាះ 

មិនមានការសមា¹1ល់ថាេទៀងជាេដើម េដាយវFបស1Pនាញាណ ១ 
អប0cណិហិតានុបស05នា ច រ®ការពិចារណាេឃើញេរឿយៗ ថាមិនមាន
េសចក្ត្ីរបាថា�1េដាយអំណាចៃនតណាÛ1 េដាយវFបស1Pនាញាណ ១.	

( មគ្គស1P ការណានិ = វFេមាក្ខមុខានិ ) 

 

សីលវ1សុទ្ធ ិ

         [៤៩]  កថំ ? បាតិេមាក្ខសំវរសីលំ ឥ�ន្ទិយសំវរសីលំ អាជីវបារfសុទ្ធិសីលំ  

បច្ចយសន្និស05ិតសីលេ[្ចតិ ចតុបារfសុទ្ធិសីលំ  សីលវfសុទ្ធិ នាម ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

(វfសុទ្ធិេយា) រ®េ សចក្តបីរFសុទ្ធទំាងឡាយ (សត្ត) ៧យា�1ង (េហាន្តិ) រែមង
មាន  កថំ ដចូេម្តចេទៅ ? 

ចតុបារfសុទ្ធិសីលំ  រ®សលីគឺេសចក្តសីាÇ1តបរFសុទ្ធ ៤ យា�1ង  ឥតិ គ ឺ

បាតេិមាក្ខសំវរសីលំ (ច) រ®សីលគកឺារស្រង5មេពាលគឺបាតេិមាក្ខនុ៎ះឯង 
១, ឥ�ន្ទិយសំវរសីលំ (ច) រ®សីលគកឺារស្រង5មនវូឥ³ន្ទយិទំាងឡាយ៦ 
ន៎ ុ ះឯង១, អាជីវបារfសុទ្ធិសីលំ (ច) រ®សលីគឺការចិ¨្ចមឹជវីFតដប៏រFសុទ្ធ
នុ៎ះឯង១, បច្ចយសន្និស05ិតសីលំ ច រ®សីលែដលអា្រសយ័នូវបច្ចយ័
ទំាងឡាយ៤នុ៎ះឯង ១,  សីលវfសុទ្ធិ នាម (េហាតិ)  មានេឈាj1ះថា 
សីលវFសុទ្ធិ  ។     *(បាតិេមាក្ខសំវេរា ឯវ សីលំ បាតិេមាក្ខសំវរសីលំ) 

 

ចិត្តវ1សុទ្ធ ិ

     [៥០]   ឧបចារសមាធិ អប0cនាសមាធិ េចតិ ទុវfេធាប ិសមាធិ ចិត្តវfសុទ្ធិ នាម ។ 
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“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

សមាធិ រ®ការតម្កល់ចិត្តនឹងល្អ ទុវfេធាបិ សូម1�ីទំាង២យា�1ង  ឥតិ គ ឺ

ឧបចារសមាធិ (ច) រ®សមាធិែដល្របកបជាមយួកាមជវន េដាយ 
េឈាj1ះបរFកម្មៈ ឧបចារៈ អនុេលាមៈ េគា្រតភ ូ ១ (ឬកាមាវចរ
សមាធែិដលដលន់ូវភាពជាវFបស1Pនាញាណ) អប0cនាសមាធិ ច 

រ®សមាធែិដល្របកបជាមយួមហគ្គតជវន ១,  ចិត្តវfសុទ្ធិ នាម (េហាតិ) 
មានេឈាj1ះថា ចិត្តវFសុទ្ធិ ។ 

*(វFបស1Pនាភាវបេតា§1 កាមាវចរសមាធិសងាÁ1េតា ឧបចារសមាធិ) 

 

ទិដ្ឋវិ1សុទ្ធ ិ

       [៥១]  លក្ខណរសបច្ច'បដា�0នបទដា�0នវេសន នាមរូបបរfគ្គេហា ទិដ្ឋិវfសុទ្ធិ នាម ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 នាមរូបបរfគ្គេហា រ®ការកំណត់នវូនាមនងិរូប លក្ខណរសបច្ច'បដា�0ន-

បទដា�0នវេសន េដាយអំណាចៃនលក្ខណៈ កចិ្ច ផល នងិេហតុែដល
នាំឱ12េកើត  ទិដ្ឋិវfសុទ្ធិ នាម (េហាតិ)  មានេឈាj1ះថា ទិដ្ឋវិFសុទ្ធិ  ។ 

 

កងាªQវ1តរណវ1សុទ្ធិ 

       [៥២]    េតសេមវ ច នាមរូបាន ំបច្ចយបរfគ្គេហា កងាe0វfតរណវfសុទ្ធិ នាម ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

ច ចែំណកឯ  បច្ចយបរfគ្គេហា  រ®ការកំណតន់វូបច្ចយ័មានអវFជាÜ1   នងិ 
តណាÛ1ជាេដើម នាមរូបានំ ៃននាមនងិរូបទំាងឡាយ តំ ឯវ េនាះឯង   
កងាe0វfតរណវfសុទ្ធិ នាម (េហាតិ) មានេឈាj1ះថា កងាÁ1វFតរណវFសុទ្ធ ិ  ។ 
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មគា�Qមគ្គញាណទសQXនវ1សុទ្ធ ិ

       [៥៣]  តេតា បរU បន តថាបរfគ្គហិេតសុ សប0cច្ចេយសុ េតភូមកសងាe0េរសុ 

អតីតាទិេភទភិេន្នសុ ខនា�0ទិនយមារព្ភ  កលាបវេសន សង្ខិបិតាO0 អនិច្ចំ ខយេដ្ឋន  

ទុក្ខំ ភយេដ្ឋន, អនតាI0 អសារកេដ្ឋនាតិ អទា�0នវេសន សន្តតិវេសន ខណវេសន វា 

សម្មសនញាេណន លក្ខណត្តយំ សម្មសន្តស05 េតេស្វវ បច្ចយវេសន ខណវេសន ច 

ឧទយព្វយញាេណន ឧទយព្វយំ សមនុបស05ន្តស05 ច  

ឱភាេសា បីតិ បស05ទ្ធិ      អធិេមាេកាe0 ច បគ្គេហា 

  សុខំ ញាណមុបដា�0ន-      មុេបកាe0 ច និកន្តិ េចតិ … 

ឱភាសាទិវfបស05នុបក្កិេលសបរfបន្ថបរfគ្គហវេសន មគា¦0មគ្គលក្ខណវវតាJ0នំ មគា¦0មគ្គ-

ញាណទស05នវfសុទ្ធិ នាម ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 បន ក ៏ តេតា បរU (នាមរូបបច្ចយបរfគ្គហេតា) បនា�1បអំ់ពកីារកណំត ់
នូវបច្ចយ័របស់នាម នងិរូបទំាងឡាយេនាះមក  (េយាគាវចរស05) 

នាកាល្រពះេយាគាវចរ សម្មសន្តស05 កាលពិចារណា លក្ខណត្តយំ 

នវូៃ្រតលក្ខណ៍ អទា�0នវេសន (ច) េដាយអំណាចៃនកាលផង  

សន្តតិវេសន (ច) េដាយអំណាចៃនតណំៃនវFថចីិត្តផង ខណវេសន វា 

ឬថា   េដាយអំណាចៃនខណៈ សម្មសនញាេណន  េដាយសម្មសន-
«¬1ណ  ឥតិ ថា អនិច្ចំ មនិេទៀង ខយេដ្ឋន េដាយអត្ថថាអស់េទៅ ,  ទុក្ខំ 

ជាទុក្ខ  ភយេដ្ឋន េដាយអត្ថថាគួរភយ័ខា�1ច, អនតាI0 មនិែមនតួខ្ល�ន 

អសារកេដ្ឋន េដាយអត្ថថាមនិមានខ្លមឹសារ សង្ខិបិតាO សេង្ខបេហើយ 

កលាបវេសន េដាយអំណាចៃន្រកុម អារព្ភ ្របារព្ធេហើយ ខនា�0ទិនយំ 

នូវនយ័មានខន្ធជាេដើម  េតភូមកសងាe0េរសុ ក្នaងសងាÁ1រទំាងឡាយ
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ែដលរាប់ប¨្ច�លក្នaងភមូ៣ិ សប0cច្ចេយសុ ែដល្របកបេដាយបច្ចយ័ 
តថាបរfគ្គហិេតសុ ែដលខ្ល�នកណំតេ់ហើយ េដាយបការៈដូេចា�1ះ  
អតីតាទិេភទភិេន្នសុ  ែដលែចកជា្របេភទមានអតតីជាេដើម ។   
ច ក ៏ (េយាគាវចរស05) នាកាល្រពះេយាគាវចរ សមនុបស05ន្តស05  

កាលពចិារណាេរឿយៗ ឧទយព្វយំ នវូការេកើតេឡើង នងិការរលត់
េទៅ បច្ចយវេសន (ច) េដាយអំណាចៃនបច្ចយ័ផង ខណវេសន ច 
េដាយអំណាចៃនខណៈផង ឧទយព្វយញាេណន េដាយឧទយព្វ-    
យ«¬1ណ  េតសុ (សងាe0េរសុ) ឯវ  ក្នaងសងាÁ1រទំាងឡាយេនាះឯង ។  
មគា¦0មគ្គលក្ខណវវតាJ0នំ  រ®ការកណំតន់វូលក្ខណៈថា ជាផ្ល�វ នងិមនិែមន
ផ្ល�វ ឱភាសាទិវfបស05នុបក្កិេលសបរfបន្ថបរfគ្គហវេសន េដាយអំណាចៃន
ការកំណតន់វូអន្តរាយ គឺវFបស1Pនបូក្កិេលសមានពន្លជឺាេដើម ឥតិ 
ថា  ឱភាេសា (ច) រ®ពន្លែឺដលផ1pយេចញអំពកីាយ ១,  បីតិ (ច) 

រ®បតីទំិាង្របា ំ១ , បស05ទ្ធ ិ(ច)  រ®េសចក្តសី្ងបក់ាយនងិចតិ្ត ១ អធិេមាេកាe0 
ច រ®ការេជឿដម៏ានកមា�1ំងខា�1ងំ ១, បគ្គេហា (ច) រ®េសចក្តពី1�យាម
យា�1ងមា ំ ១, សុខំ (ច) រ®េសចក្តសីខុដ្៏របណតិៃ្រកែលង ១ ញាណ ំ(ច) 

រ®ញាណែដលេឃើញច1¶ស់នវូៃ្រតលក្ខណ៍ ១, ឧបដា�0នំ (ច) រ®សត ិ
គកឺាររលឹកបាននវូអំេពើកម្ម ែដលខ្ល�នេធ្វើេហើយ អស់កាលយូរ ១ 
ឧេបកាe0 ច រ®ការសម្លងឹជាកណា½1ល ក្នaងសត្វ នងិសងាÁ1រ ១, និកន្ត ិ ច 
រ®េសចក្តេី្រតកអរេពញចតិ្ត (គតឺណាÛ1) ១ មគា¦0មគ្គញាណទស05នវfសុទ្ធិ 
នាម (េហាតិ) មានេឈាj1ះថា មគា¹1មគ្គញាណទស1PនវFសុទ្ធិ  ។ 

*(បនសេទា�1 ឧបន1�សេតា¾1) 
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បដិបទាញាណទសQXនវ1សុទ្ធិ 

          [៥៤]  តថា បរfបន្ថវfមុត្តស05 បន តស05 ឧទយព្វយញាណេតា បដា�0យ    

យាវានុេលាមា តិលក្ខណ ំវfបស05នាបរម0cរាយ បដិបជ្ជន្តស05 នវ វfបស05នាញាណានិ 

បដិបទាញាណទស05នវfសុទ្ធិ នាម  ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 បន ចែំណកឯ តស05 (េយាគាវចរស05) នាកាល្រពះេយាគាវចរេនាះ  

(បរfគ្គេហតាO0) កណំតេ់ហើយ តថា េដាយ្របការដូេច្នះ  បរfបន្ថវfមុត្តស05 

កាលរួចផតុេហើយចាកអន្តរាយ គវឺFបស1Pនបូក្កេិលស    (អាេរាេបតាO0) 

េលើកេឡើងេហើយនវូវFបស1Pនបូក្កេិលស  តិលក្ខណ ំកានៃ់្រតលក្ខណ៍ 
បដិបជ្ជន្តស05 កាលព1�យាមបដិបត្ត ិ វfបស05នាបរម0cរាយ េដាយ
វFបស1Pនាញាណជាប់តៗគា�1  វfបស05នាញាណានិ រ®វFបស1Pនាញាណ
ទំាងឡាយ  នវ ៩ បដា�0យ ចាបេ់ផ្តើម ឧទយព្វយញាណេតា  អំពឧីទយ-
ព្វយញាណ  យាវានុេលាមា ដរាបដលអ់នុេលាមញាណ បដិបទា-

ញាណទស05នវfសុទ្ធិ នាម (េហាតិ) មានេឈាj1ះថាបដិបទាញាណទស1Pន- 
វFសទុ្ធិ  ។   *(បនសេទា�1បក្ខន្តរេជាតេកា) (យាវសេទា�1 បរFេច្ឆទវាចីនិបាេតា) 

 

ញាណទសQXនវ1សុទ្ធ ិ

        [៥៥]    តេស05វU  បដិបជ្ជន្តស05 បន វfបស05នាបរfបាកមាគម្ម ឥទានិ អប0cនា 

ឧប0cជ្ជិស05តីតិ ភវង្គំ េវាច្ឆិជ្ជិតាO0 ឧប0cន្នមេនាទាO0រាវជ្ជនានន្តរU េទ្វ តីណិ វfបស05នាចតិាI0និ 

យំ កិ[្ចិ អនិចា�0ទិលក្ខណមារព្ភ បរfកេមា/0បចារានុេលាមនាេមន បវត្តន្តិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 បន ក ៏តស05 (េយាគាវចរស05)  នាកាល្រពះេយាគាវចរេនាះ បដិបជ្ជន្តស05  
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កាលចេ្រមើននូវវFបស1Pនា ឯវU តាមនយ័ដូចែដលបានេពាលេហើយ 

វfបស05នាចិតាI0និ រ®ចតិ្តែដលជាវFបស1Pនាទំាងឡាយ  េទ្វ តីណិ  ២ ឬ ៣
ខណៈ អាគម្ម អា្រសយ័េហើយ វfបស05នាបរfបាកំ នវូភាពចាស់កា�1
ៃនវFបស1Pនាញាណ អារព្ភ  ្របារព្ធេហើយ អនិចា�0ទិលក្ខណំ នវូលក្ខណៈ 
មានការមិនេទៀងជាេដើម  យំ កិ[្ចិ យា�1ងណាមយួជាអារម្មណ ៍
បវត្តន្តិ រែមង្រប្រពឹត្តេទៅ បរfកេមា/0បចារានុេលាមនាេមន េដាយេឈាj1ះថា 
បរFកម្មៈ ឧបចារៈ នងិ អនេុលាមៈ ឧប0cន្នមេនាទាO0រាវជ្ជនានន្តរU  ក្នaង
លំដាបៃ់នមេនាទា�1រាវជ្ជន ែដលេកើតេឡើងេហើយ, េវាច្ឆិជ្ជិតាO0 កាត់
ផា§1ច ់ ភវង្គំ នូវ្រកែសភវង្គ  (វត្តព្វក្ខេណ) ក្នaងខណៈែដលគប1�ីេពាល 
ឥតិ ថា  « ឥទានិ ក្នaងកាលឥឡ�វេនះ  អប0cនា រ®េលាកុត្តរអប1�នា 

ឧបជ្ជិស05តិ នឹងេកើតេឡើង ដេូច្នះ »  ។ 

 

វុដាqQនគាមិនីវ1បសQXនា 

        [៥៦]  យា សិខាប0cតាI0, សា សានុេលាមា សងាe0រុេបកាe0 វុដា�0នគាមិនិវfបស05-

នាត ិច បវុច្ចតិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

សងាe0រុេបកាe0 រ®សងាÁ1រុេបកាÁ1ញាណ  យា ឯណា សានុេលាមា  ្រពមទំាង
អនុេលាមញាណ សិខាប0cតាI0 ែដលដលទី់បំផតុេហើយ សា  

រ®ញាណទំាងពរីេនាះ  (បណ�េិតន)  គបឺណÂតិ បវុច្ចតិ េលាកេហៅ 

វុដា�0នគាមិនិវfបស05នា ឥតិ ច ថាជាវុដ́ា1នគាមិនវិFបស1Pនា (គវឺFបស1Pនា 
ែដលដលេ់ដាយភាពជាបច្ច័យៃនមគ្គ) ប ុ៉េណា]ះ ។  

*(វុដ́ា1នន្តិ មេគា¹1 វុច្ចតិ)  (វុដ́ា1នបច្ចយភាេវន គច្ឆតីតិ វុដ́ា1នគាមិនី) 
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          [៥៧] តេតា បរU េគា្រតភុចិត្តំ និពាO0នមាលម្ពតិាO0 បុថុជ្ជនេគាត្តមភិភវន្តំ 

អរfយេគាត្តមភិសេមា«0ន្ត[្ច បវត្តតិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

តេតា បរU  (អនុេលាមញាណេតា)  បនា�1បអំ់ពអីនុេលាមញាណេនាះមក  

េគា្រតភចិុត្តំ  រ®ចតិ្តែដល្រគបសង្កតន់វូេគា្រតជាបុថុជ្ជន េហើយញaំាង 
េគា្រតជាអរFយឱ12េកើតេឡើង អាលម្ពិតាO0 េតាងយកេហើយ និពាO0នំ 

នវូ្រពះនិពា�1នជាអារម្មណ៍   បុថុជ្ជនេគាត្តមភិភវន្តំ (ច)  កាល្រគប 
សង្កតន់ូវេគា្រតជាបុថុជ្ជនផង    អរfយេគាត្តមភិសេមា«0ន្តំ ច កាលឱ12ដល ់
នវូេគា្រតជាអរFយផង  បវត្តតិ រែមងេកើតេឡើង ។    

*(អភិសេមាÑ1ន្តន្តិ បាបុណន្តំ) 

         

         [៥៨]  តស0�នន្តរេមវ មេគា¦0 ទុក្ខសច្ចំ បរfជានេនាI0 សមុទយសច្ចំ បជហេនាI0 

និេរាធសច្ចំ សច្ឆិកេរាេនាI0 , មគ្គសច្ចំ ភាវនាវេសន អប0cនាវ�ថិេមាតរតិ ។ 
 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

តស05 (េគា្រតភុេតា) អនន្តរU ឯវ ក្នaងលដំាបអំ់ពេីគា្រតភញូាណេនាះឯង 

មេគា¦0 រ®េសាតាបត្តិមគ្គ  បរfជានេនាI0 កាលកណំត់ដងឹ ទុក្ខសច្ចំ នវូ 
ទុក្ខសច្ចៈ,  បជហេនាI0 កាលលះបង ់ សមុទយសច្ចំ នូវសមទុយសច្ចៈ  
សច្ឆិកេរាេនាI0  កាលេធ្វើឱ12ជាក់ច1¶ស់ និេរាធសច្ចំ នូវនិេរាធសច្ចៈ  ឱតរតិ 
រែមងឆ្លងចុះ អប0cនាវfថឹ កានអ់ប1�នាវFថ ី េពាលគឺេលាកតុ្តរមគ្គ  
ភាវនាវេសន េដាយអំណាចការចេ្រមើន  មគ្គសច្ចំ នវូមគ្គសច្ចៈ ។ 

         [៥៩]     តេតា  បរU េទ្វ តីណ ិផលចិតាI0និ បវត្តិតាO0 ភវង្គបាេតាវ េហាតិ, បុន 

ភវង្គំ េវាច្ឆិន្ទិតាO0 បច្ចេវក្ខណញាណានិ បវត្តន្តិ ។ 
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“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

តេតា បរU (ឯកមគ្គខណេតា) បនា�1បអំ់ពមីគ្គចតិ្ត ១ ខណៈ េនាះមក 

ភវង្គបាេតាវ រ®ការធា�1កច់ុះកានភ់វង្គែតម1��1ង  េហាតិ រែមងមាន បវត្តិតាO0 
េ្រពាះការេកើតេឡើង ផលចិតាI0និ ៃនផលចិត្តទំាងឡាយ េទ្វ តីណិ ២ ឬ 
៣ ខណៈ, បច្ចេវក្ខណញាណានិ រ®បច្ចេវក្ខណញាណទំាងឡាយ ១៩ 

េវាច្ឆនិ្ទិតាO0 កាត់ផា§1ចេ់ហើយ ភវង្គំ នវូ្រកែសភវង្គ បុន ម្តងេទៀត បវត្តន្តិ 

រែមងេកើតេឡើង ។   
*(តា�1បច្ចេយា េហតុម្ហិ  បវេតា§1) (េតសំ បវត្តិយាតិ វុត្តំ េហាតិ) 

 

បច្ចេវក្ខណញាណ ១៩ 

          [៦០]      មគ្គំ ផល[្ច និពាO0នំ            បច្ចេវក្ខតិ បណ�េិតា 

       ហីេន កិេលេស េសេស ច    បច្ចេវក្ខតិ វា ន វា ។ 

 “ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

បណ�ិេតា រ®បណÂតិែដលជា្រពះអរFយៈ  បច្ចេវក្ខតិ រែមងពិចារណា   មគ្គំ 

(ច) នវូមគ្គផង ផលំ ច នូវផលផង និពាO0នំ (ច) នវូ្រពះនិពា�1នផង  

(បណ�េិតា) រ®បណÂិតែដលជា្រពះអរFយៈ វា ពកួខ្លះ  បច្ចេវក្ខតិ រែមង 
ពចិារណា  ហីេន កិេលេស (ច) នវូកិេលសទាងំឡាយែដលលះ 
បងេ់ហើយផង េសេស (កិេលេស) ច នវូកិេលសទំាងឡាយ ែដលេនៅ 
សល់ផង  (បណ�ិេតា) រ®បណÂិតែដលជា្រពះអរFយៈ វា ពកួខ្លះេទៀត    

ន (បច្ចេវក្ខតិ) មនិបានពចិារណាេឡើយ ។  
*(បច្ចេវក្ខតិ = បតិ+អវ+ឥក្ខ+អ+តិ) 
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និគមនគាថា 

                         ឆព្វិសុទ្ធិកេមេនវU            ភាេវតេពាO0 ចតុព្វិេធា 

         ញាណទស05នវfសុទ្ធិ       នាម មេគា¦0 បវុច្ចតិ ។ 

              អយេមត្ថ       វfសុទ្ធិេភេទា ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ” 

មេគា¦0 រ®មគ្គ ចតុព្វិេធា មាន ៤ យា�1ង (បុគ្គេលន) គឺបុគ្គល ភាេវតេពាO0 

គប1�ីចេ្រមើន ឆព្វិសុទ្ធិកេមន តាមលដំាប់ៃនវFសុទ្ធិទំាងឡាយ ៦ ឯវU 

យា�1ងេនះ (បណ�េិតន) គបឺណÂតិ បវុច្ចតិ េលាកេហៅ ញាណទស05នវfសុទ្ធិ 

នាម េឈាj1ះថា ញាណទស1PនវFសទុ្ធ ិ ដេូច្នះ ។   ឯត្ថ (វfបស05នាកម្មដា�0េន) 

ក្នaងវFបស1Pនាកម្មដ́ា1នេនះ វfសុទ្ធិេភេទា រ®្របេភទៃនេសចក្តីបរFសុទ្ធិ   
អយំ  េនះ   (និដ្ឋិេតា) ចបេ់ហើយ  ។ 

វ1េមាក្ខេភេទា 

      [៦១]    តត្ថ អនតាI0នុបស05នា អតាI0ភិនិេវសំ មុ[្ចន្តី សុ[�តានបុស05នា នាម 

វfេមាក្ខមុខំ េហាតិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 
តត្ថ  (ឧេទ្ទេស)    ក្នaងឧេទ្ទសគឺការសែម្តងេឡើងេនាះ  អនតាI0នុបស05នា 

រ®ការពចិារណាេឃើញេរឿយៗ នូវប¨្ចក្ខន្ធថា មនិែមនជាតខួ្ល�ន 
មុ[្ចន្តី កាលលះបង ់ អតាI0ភិនិេវសំ នូវការ្របកានម់ាំថាជាតខួ្ល�ន 
វfេមាក្ខមុខំ េហាតិ រែមងជាេហតៃុនមគ្គ សុ[�តានបុស05នា នាម េឈាj1ះ 
ថាសុ¨©តានបុស1Pនា (គកឺារពចិារណាេឃើញេរឿយៗ ថាសូន12 
ចាកតខួ្ល�ន េដាយវFបស1Pនាញាណ) ។   

*(វFេមាេកាÁ1ៈ  មេគា¹1)   (វFេមាក្ខស1P មុខំៈ ទា�1រÅៈ ការណំ) 
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       [៦២]     អនិចា�0នុបស05នា វfបលា»0សនិមិត្តំ មុ[្ចន្តី អនិមិតាI0នុបស05នា នាម ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

អនិចា�0នុបស05នា  រ®ការពិចារណាេឃើញេរឿយៗថា   ប¨្ចក្ខន្ធមនិេទៀង 

មុ[្ចន្តី កាលលះបង់  វfបលា»0សនិមិត្តំ  នូវការសមា¹1ល់ខុស  (វfេមាក្ខមុខំ 

េហាតិ)  រែមងជាេហតៃុនមគ្គ អនិមិតាI0នុបស05នា នាម េឈាj1ះថា 
អនមិតិា§1នបុស1Pនា (គកឺារពចិារណាេឃើញេរឿយៗ េ្រពាះមិនមាន
ការសមា¹1ល់ ថាេទៀងជាេដើម េដាយវFបស1Pនាញាណ) ។ 
     [៦៣]    ទុកាe0នុបស05នា  តណា¬0បណិធឹ មុ[្ចន្តី អប0cណហិិតានុបស05នា នាម ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

ទុកាe0នុបស05នា រ®ការពិចារណាេឃើញេរឿយៗ     នវូប¨្ចក្ខន្ធថាជាទុក្ខ 
 មុ[្ចន្តី កាលលះបង ់ តណា¬0បណធឹិ  នូវេសចក្ត្ីរបាថា�1េដាយតណាÛ1  
(វfេមាក្ខមុខំ េហាតិ)  រែមងជាេហតុៃនមគ្គ អប0cណហិិតានបុស05នា នាម 

េឈាj1ះថាអប1�ណិហតិានបុស1Pនា (គកឺារេឃើញេរឿយៗថា មនិ 
មានេសចក្ត្ីរបាថា�1េដាយតណាÛ1 េដាយវFបស1Pនាញាណ) ។ 

         [៦៤]   តសា/0 យទិ វុដា�0នគាមិនិវfបស05នា អនត្តេតា វfបស05តិ, សុst0េតា 

វfេមាេកាe0 នាម េហាតិ មេគា¦0 ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

តសា/0 េ្រពាះេហតុេនាះ យទិ ្របសិនេបើ វុដា�0នគាមិនិវfបស05នា រ®វុដ́ា1ន
គាមិនវិFបស1Pនា (វFបស1Pនាគឺការដលេ់ដាយភាពជាបច្ច័យៃនមគ្គ 
នុ៎ះឯង) វfបស05តិ រែមងពិចារណាេឃើញច1¶ស ់អនត្តេតា ថាជាអនតា§1  
មេគា¦0 រ®មគ្គ  វfេមាេកាe0 នាម េហាតិ មានេឈាj1ះថាសុ¨©តវFេមាក្ខ (គ ឺ
ការរួចផតុចាកកេិលសេដាយវFេសស េ្រពាះសូន12ចាកតខួ្ល�ន) ។   
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        [៦៥]     យទិ អនិច្ចេតា វfបស05តិ, អនិមិេតាI0 វfេមាេកាe0 នាម ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

យទិ   ្របសិនេបើ  (វុដា�0នគាមិនិវfបស05នា)  រ®វFបស1Pនាគកឺារដលេ់ដាយ
ភាពជាបច្ចយ័ៃនមគ្គនុ៎ះឯង វfបស05តិ រែមងពិចារណាេឃើញច1¶ស ់

អនិច្ចេតា ថាមិនេទៀង,  (មេគា¦0) រ®មគ្គ  អនិមិេតាI វfេមាេកាe0 នាម (េហាតិ) 

មានេឈាj1ះថា អនមិិត្តវFេមាក្ខ (គកឺាររួចផតុចាកកេិលសេដាយ
វFេសស េ្រពាះមនិមានការសមា¹1ល់ថាេទៀងជាេដើម) ។   

(វFបស1Pតិ = ប+ទិស+អ+តិ) 

        [៦៦] យទិ ទុក្ខេតា វfបស05តិ , អប0cណហិិេតា វfេមាេកាe0 នាមាត ិច មេគា¦0

វfបស05នាគមនវេសន តីណ ិ នាមានិ ភលតិ, តថា ផល[្ច មគា¦0គមនវេសន 

មគ្គវ�ថិយំ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

យទិ ្របសិនេបើ   (វុដា�0នគាមនិិវfបស05នា) រ®វFបស1Pនាគឺការដលេ់ដាយ
ភាពជាបច្ច័យៃនមគ្គនុ៎ះឯង វfបស05តិ រែមងពចិារណាេឃើញច1¶ស់ 
ទុក្ខេតា ថាជាទុក្ខ, (មេគា¦0)  រ®មគ្គ អប0cណហិិេតា វfេមាេកាe0 នាម (េហាតិ) 

មានេឈាj1ះថា អប1�ណិហតិវFេមាក្ខ (គឺការរួចផតុចាកកេិលស
េដាយវFេសស េ្រពាះមនិមានេសចក្ត្ីរបាថា�1េដាយតណាÛ1) ឥតិ ច 
កេ៏្រពាះេហតេុនាះ មេគា¦0 រ®មគ្គ លភតិ រែមងបាន នាមានិ នូវេឈាj1ះ 
ទំាងឡាយ តីណ ិ ៣យា�1ង វfបស05នាគមនវេសន  េដាយអំណាច 
ការមកេពាលគ ឺ វុដ́ា1នគាមនិវិFបស1Pនា,  (យថា) យា�1ងណា , ផលំ ច 

ចំែណកឯផល (លភតិ) រែមងបាន (នាមាន)ិ នូវេឈាj1ះទំាងឡាយ 
(តីណិ)  ៣ យា�1ង  មគា¦0គមនវេសន េដាយអំណាចការមកេពាលគមឺគ្គ 
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មគ្គវfថិយំ   ក្នaងមគ្គវFថ ី តថា យា�1ងេនាះែដរ  ។    *(លភតិ = លភ+អ+តិ)   
        [៦៧] ផលសមាបត្តិវ�ថិយំ បន យថាវតុ្តនេយន វfបស05នាI0នំ យថាសក- 

ផលមុប0cជ្ជមានម0cិ វfបស05នាគមនវេសេនវ សុ[�តាទវិfេមាេកាe0តិ ច បវុច្ចតិ 

អារម្មណវេសន បន សរសវេសន ច នាមត្តយំ សព្វត្ថ សេព្វសម0cិ សមេមវ ច ។ 

អយេមត្ថ   វfេមាក្ខេភេទា ។ 

 “ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

បន េពាលេដាយពេិសស ផលសមាបត្តិវ�ថិយំ  ក្នaងផលសមាបត្តវិFថ ី

យថាសកផលំ រ®ផលចតិ្ត ែដលជារបសខ់្ល�នៗ ឧប0cជ្ជមានម0cិ សូម1�ីកាល
េកើតេឡើង (បុគ្គលានំ) ដលប់គុ្គលទំាងឡាយ វfបស05នាI0នំ កាលពិចារ- 
ណាេឃើញច1¶ស់  យថាវុត្តនេយន តាមនយ័ដូចែដលបានេពាលមក 
េហើយ (បណ�េិតន) គបឺណÂិត បវុច្ចតិ េលាកេហៅ  សុ[�តាទវិfេមាេកាe0តិ ច 

ថាសុ¨©តវFេមាក្ខជាេដើមផង  វfបស05នាគមនវេសេនវ  េដាយអំណាច 
ការមកេពាលគ ឺ វFបស1Pនាញាណប៉ុេណា]1ះ ។  បន េពាលេដាយ 
ពេិសស នាមត្តយំ រ®្របជុ៣ំៃនេឈាj1ះ (មានសុ¨©តវFេមាក្ខជាេដើម) 

សមេមវ ច (េហាតិ) កម៏ានេឈាj1ះដូចគា�1ែតម1��1ង (មគ្គផលានំ) ដល់
មគ្គនិងផលទំាងឡាយ សេព្វសម0cិ សូម1�ីទំាងអស់  សព្វត្ថ ( មគ្គវ�ថិ-

ផលសមាបត្តិវ�ថិសុ ) ក្នaងមគ្គវFថ ី នងិ ផលសមាបត្តវិFថទំីាងឡាយ 

អារម្មណវេសន (ច) េដាយអំណាចៃនអារម្មណ៍េពាលគ្ឺរពះនពិា�1ន 
ផង  សរសវេសន  ច  េដាយអំណាចៃនគណុរបសខ់្ល�នផង ។  

ឯត្ថ (វfបស05នាកម្មដា�0េន) ក្នaងវFបស1Pនាកម្មដ́ា1នេនះ វfេមាក្ខេភេទា  

រ®្របេភទៃនវFេមាក្ខ អយំ េនះ  (និដ្ឋិេតា) ចប់េហើយ ។  
*(បនសេទា�1 វFេសសត្ថេជាតេកា)(សរសវេសន = អត្តេនា គុណវេសន) 
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្របេភទៃនបុគ្គល 

្រពះេសាតាបន្ន 

          [៦៨] ឯត្ថ បន េសាតាបត្តិមគ្គំ ភាេវតាO0 ទិដ្ឋិវfចិកិចាn0បហាេនន             

បហីនាបាយគមេនា សត្តក្ខត្ត'បរេមា េសាតាបេនា�0 នាម េហាតិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

បន ក ៏ ឯត្ថ (វfបស05នាកម្មដា�0េន)  ក្នaងវFបស1Pនាកម្មដ́ា1នេនះ (បុគ្គេលា) 
រ®បគុ្គល េសាតាបត្តមិគ្គំ  ញaំាងេសាតាបត្តមិគ្គ ភាេវតាO0 ឱ12េកើតេឡើង
េហើយ បហីនាបាយគមេនា (ហុតាO0) ជាអ្នកមានកេិលសែដលនា ំ
េទៅកានអ់បាយ គខឺ្ល�នលះបានេហើយ  ទិដ្ឋិវfចិកិចាn0បហាេនន េដាយ 
ការលះបងន់វូទិដ្ឋ ិ នងិវFចកិចិាÀ1 េសាតាបេនា�0 នាម េហាតិ មានេឈាj1ះ 
ថាជា្រពះេសាតាបន្ន  សត្តក្ខត្ត'បរេមា ែដលមានការេកើតេទៀត យា�1ង 
េ្រចើន ៧ ជាត ិ។    *(ភាេវតា�1 =	ភូ +េណ +តា�1) 

 

្រពះសកទាគាមី 

          [៦៩]   សកទាគាមិមគ្គំ ភាេវតាO0 រាគេទាសេមាហានំ តនុករតាI0 សកទាគាមី 

នាម េហាតិ សកិេទវ ឥមំ េលាកំ អាគន្ត²ា ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

(បុគ្គេលា) រ®បុគ្គល សកទាគាមមិគ្គំ ញaំាងសកទាគាមមិគ្គ  ភាេវតាO0 

ឱ12េកើតេឡើងេហើយ សកទាគាមី នាម េហាតិ  មានេឈាj1ះថា ្រពះ 
សកទាគាម ី   អាគន្ត²ា មកេហើយ ឥមំ េលាកំ កាន់េលាកេនះ សកិេទវ 

ម្តងេទៀតប៉េុណា]1ះ  រាគេទាសេមាហាន ំតនុករតាI0 េ្រពាះភាវៈៃនខ្ល�នេធ្វើឱ12 
្រសាលេស្តើងេហើយនវូរាគៈ េទាសៈ និងេមាហៈទំាងឡាយ ។ 
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្រពះអនាគាមី 

         [៧០]    អនាគាមិមគ្គំ ភាេវតាO0 កាមរាគព0¥បាទានមនវេសសប0cហាេនន 

អនាគាមី នាម េហាតិ អនាគន្ត²ា ឥត្ថត្តំ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

(បុគ្គេលា) រ®បគុ្គល  អនាគាមិមគ្គំ ញa ា ំងអនាគាមមិគ្គ ភាេវតាO0 ឱ12េកើត 
េឡើងេហើយ អនាគាមី នាម េហាតិ   មានេឈាj1ះថា ្រពះអនាគាម ី

អនាគន្ត²ា មនិមកេហើយ ឥត្ថត្តំ កានក់ាមេលាកេនះ អនវេសសប0cហាេនន 

េ្រពាះការលះបង់មិនមានេសសសល់ កាមរាគព0¥បាទានំ នវូកាម 
រាគៈ និងព1�បាទៈទំាងឡាយ  ។  *(កាមរាគព1�បាទានន្តិ កម្មនិ ឆដ្ឋី) 

 

្រពះអរហន្ត 

          [៧១]   អរហត្តមគ្គំ ភាេវតាO0 អនវេសសកិេលសប0cហាេនន អរហា នាម 

េហាតិ ខីណាសេវា េលាេក អគ្គទក្ខិេណេយ0¥តិ ។    អយេមត្ថ បុគ្គលេភេទា  ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

(បុគ្គេលា) រ®បុគ្គល អរហត្តមគ្គំ  ញaំាងអរហត្តមគ្គ ភាេវតាO0 ឱ12េកើត 
េឡើងេហើយ អរហា នាម េហាតិ មានេឈាj1ះថា ជា្រពះអរហន្ត 
ខីណាសេវា ជាបគុ្គលអសន់វូអាសវកិ្កេលស អគ្គទក្ខេិណេយ0¥ ជាបគុ្គល 
្របេសើរ ក្នaងការគួរេដើម1�ីទទួលនវូបច្ចយ័ទំាងឡាយ៤ េលាេក 

ក្នaងេលាក អនវេសសកិេលសប0cហាេនន  េ្រពាះការលះបង់នវូកិេលស 
មនិមានេសសសល ់ ឥតិ ដូេច្នះ ។    
ឯត្ថ (វfបស05នាកម្មដា�0េន)  ក្នaងវFបស1Pនាកម្មដ́ា1នេនះ បុគ្គលេភេទា  

រ®្របេភទៃនបគុ្គលទំាងឡាយ  អយំ េនះ  (និដ្ឋិេតា) ចបេ់ហើយ  ។ 
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្របេភទៃនសមាបត្ត ិ

 ផលសមាបត្ត ិ

         [៧២] ផលសមាបត្តិវ�ថិយំ បេនត្ថ សេព្វសម0cិ យថាសកផលវេសន 

សាធារណាវ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 បន ចែំណកឯ ឯត្ថ (បុគ្គលេភេទ)  ក្នaង្របេភទៃនបុគ្គលទំាងឡាយ
េនះ ផលសមាបត្តិវ�ថិយំ  រ®ផលសមាបត្តិវFថទំីាងឡាយ សាធារណាវ 

(េហាន្តិ) រែមងមានទូេទៅពិត (អរfយបុគ្គលានំ)  ដល់្រពះអរFយបុគ្គល
ទំាងឡាយ សេព្វសម0cិ  សូម1�ីទំាងអស់ យថាសកផលវេសន  េដាយ 
អំណាច ៃនផលែដលជារបស់ខ្ល�នៗ  ។ 
  *(បនសេទា�1 បក្ខន្តរេជាតេកា) (ផលសមាបត្តិវ®ថិយន្តិ បច្ចេត្ត ភុម្មវចនំ) 
 

 និេរាធសមាបត្ត ិ

          [៧៣]   និេរាធសមាបត្តិសមាបជ្ជនំ បន អនាគាមីនេ[្ចវ អរហនាI0ន[្ច 

លព្ភតិ, តត្ថ យថាក្កមំ បឋមជ0�នាទិមហគ្គតសមាបត្តឹ សមាបជ្ជិតាO0 វុដា�0យ តត្ថ គេត 

សងាe0រធេម្ម តត្ថ តេត្ថវ វfបស05េនាI0 យាវ អាកិ[្ចst0យតនំ គន្ត²ា តេតា បរU 

អធិេដ្ឋយ0¥ទិកំ បុព្វកិច្ចំ កតាO0 េនវសst0នាសst0យតនំ សមាបជ្ជតិ, តស05   ទ្វិន្នំ  

អប0cនាជវនានំ   បរេតា    េវាច្ឆិជ្ជតិ ចិត្តសន្តតិ, តេតា និេរាធសមាបេនា�0 នាម 

េហាតិ ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

បន ក៏ និេរាធសមាបត្តិសមាបជ្ជនំ រ®ការចូលកានន់េិរាធសមាបត្ត ិ លព្ភន្តិ 
រែមង្រតsវបាន (គេឺកើតេឡើង) អនាគាមនំី េចវ ដល់្រពះអនាគាមី
ទំាងឡាយផង អរហនាI0នំ ច  ដល្់រពះអរហន្តទំាងឡាយផង  
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(ែដលបាននវូសមាបត្ត៨ិ េនៅក្នaងកាមភពនងិរូបភពបុ ៉េណា]ះ) ។  
តត្ថ (និេរាធសមាបត្តិយំ) ក្នaងនេិរាធសមាបត្តេិនាះ (អរfយបុគ្គេលា) 

រ®្រពះអរFយបគុ្គល សមាបជ្ជតិាO0 ចលូេហើយ បឋមជ0�នាទិមហគ្គតសមាបត្ត ឹ 
កានម់ហគ្គតសមាបត្តមិានបឋមជ1Éនជាេដើម យថាក្កមំ តាមលំដាប ់
វុដា�0យ េចញេហើយ (សមាបជ្ជនសមាបត្តិេតា) អំពសីមាបត្តែិដលខ្ល�ន
បានចលូេហើយ វfបស05េនាI0 កាលពចិារណា សងាe0រធេម្ម នវូសងាÁ1រធមគ៌ ឺ
អង្គឈានទំាងឡាយ  គេត  ែដល្រប្រពតឹ្តេទៅេហើយ តត្ថ (សមាបជ្ជតិ-
សមាបត្តិយំ) ក្នaងសមាបត្តែិដលខ្ល�នចូលេហើយេនាះ, តត្ថ តេត្ថវ 

(ឈានេតា វុដ្ឋិតកាេល) ក្នaងកាលេចញអំពឈីានេនាះៗឯង គន្ត²ា 

េទៅេហើយ យាវ ដរាប អាកិ[្ចst0យតន ំដល់អាកិ̈ ្ច«¬1យតនជ1Éន 
តេតា បរU (អាកិ[្ចst0យតនឈានេតា វុដា�0យ) បនា�1បអំ់ពេីចញេហើយព ី
អាកិ¨្ច«¬1យតនជ1Éនេនាះ កតាO0 េធ្វើេហើយ បុព្វកិច្ចំ នវូបពុ្វកិច្ច 
(គកឺិច្ចខាងេដើមមនុនងឹចូលនិេរាធ) អធិេដ្ឋយ0¥ទិកំ  មានការ
អធដ́ិា1នជាេដើម សមាបជ្ជតិ េទើបចលូ េនវសst0នាសst0យតនំ កាន ់
េនវស«¬1នាស«¬1យតនឈាន,  បរេតា ខាងេ្រកាយ អប0cនាជវនានំ 
ៃនអប1�នាជវនទំាងឡាយ ទ្វិន្នំ  ២  តស05 (េនវសst0នាសst0យតនស05) 

របសេ់នវស«¬1នាស«¬1យតនឈានេនាះ, ចិត្តសន្តតិ រ®្រកែស 
ៃនចិត្ត េវាច្ឆជិ្ជតិ រែមងដាច់សូន12េទៅ តេតា បនា�1បព់ីេនាះមក 
និេរាធសមាបេនា�0 នាម េហាតិ មានេឈាj1ះថាចូលកាន់នេិរាធសមាបត្ត។ិ 
*(សមាបជ្ជតិ = សំ+អា+បទ+យ+តិ) 
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          [៧៤]   វុដា�0នកាេល បន អនាគាមិេនា អនាគាមិផលចិត្តំ , អរហេតា 

អរហត្តផលចិត្តំ ឯកវារេមវ បវត្តិតាO0 ភវង្គបាេតា េហាតិ, តេតា បរU បច្ចេវក្ខណញាណ ំ

បវត្តតិ ។    អយេមត្ថ សមាបត្តិេភេទា ។       និដ្ឋិេតា ច វfបស05នាកម្មដា�0ននេយា ។ 
 “ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

បន ក ៏ វុដា�0នកាេល ក្នaងកាលេចញ (និេរាធសមាបត្តិេតា)  អំពីនិេរាធ 
សមាបត្ត ិ   អនាគមិផលចិត្តំ រ®អនាគាមិផលចិត្ត អានាគាមិេនា របស ់
្រពះអនាគាម ី អរហត្តផលចិត្តំ រ®អរហត្តផលចិត្ត អរហេតា របស់
្រពះអរហន្ត  បវត្តតិាO0 េកើតេឡើងេហើយ ឯកវារេមវ ែត១ខណៈប៉េុណា]1ះ 
ភវង្គបាេតា េហាតិ រែមងធា�1ក់ចុះកាន់ភវង្គ, តេតា បរU បនា�1បព់ីេនាះមក 

បច្ចេវក្ខណញាណ ំ  រ®បច្ចេវក្ខណញាណ   បវត្តតិ  រែមងេកើតេឡើង  ។  

ឯត្ថ (វfបស05នាកម្មដា�0េន) ក្នaងវFបស1Pនាកម្មដ́ា1នេនះ សមាបត្តិេភេទា 

រ®្របេភទៃនសមាបត្ត ិ អយំ េនះ  (និដ្ឋិេតា) ចបេ់ហើយ ។ 

វfបស05នាកម្មដា�0ននេយា រ®នយ័ក្នaងអារម្មណ៍ែដលជាទីតាងំៃនភាវនា 
កម្ម  គកឺារអបរ់Åចតិ្តឲ12េឃើញច1¶សន់វូសងាÁ1រធមទំ៌ាងឡាយ េដាយ
អំណាចការមនិេទៀងជាេដើម    និដ្ឋិេតា ច កច៏បេ់ដាយបរFបណូ៌  ។  

*(និដ្ឋិេតា = និ+ឋា+ឥអាគម+ត) 

 

ពាកQ�ដាស់េតឿន 

        [៧៥]            ភាេវតព្វំ បនិេច្ចវU     ភាវនាទ្វយមុត្តមំ 

                           បដិបត្តិរសស0�ទំ    បត្ថយេន្តន សាសេនតិ ។ 
 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 (ភិក្ខ'នា)  គឺភកិ្ខa  បត្ថយេន្តន  កាល្របាថា�1  បដិបត្តិរសស0�ទំ  នូវេសចក្ត ី
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េ្រតកអរៃនរស ែដលបានេដាយការបដបិត្ត ិ សាសេន ក្នaង
្រពះសាសនា ភាេវតព្វំ បន គប1�ីចេ្រមើនែតម1��1ង ភាវនាទ្វយំ នវូ្របជុំ
២ៃនភាវនា (គសឺមថៈ នងិវFបស1Pនា)   ឧត្តមំ  ដឧ៏ត្តម  (មយា និដ្ឋតំិ ) 

ែដលខ្ញaំបានសែម្តងរួចេហើយ ឥេច្ចវU តាមនយ័ដចូែដលបានេពាល
េហើយ   ឥតិ ដូេច្នះ  ។   *(បនសេទា�1 អវធារណេតា¾1) 

 

ឥតិ  អភិធម្មត្ថសង្គេហ 

កម្មដា�0នសង្គហវfភាេគា នាម នវេមា បរfេច្ឆេទា ។ 
 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

 បរfេច្ឆេទា រ®បរFេច្ឆទ នវេមា ទី៩  កម្មដា�0នសង្គហវfភាេគា នាម េឈាj1ះ
កម្មដ́ា1នសង្គហវFភាគ អភិធម្មត្ថសង្គេហ ក្នaងគម្ពីរេឈាj1ះ អភធិម្មត្ថ-
សង្គហៈ    ឥតិ  ចបេ់ដាយបរFបណូ៌េហាង  ។ 

 
ពាកQ�សរុប េសចក្តីចុងេ្រកាយ 

          (ក)              ចារfត្តេសាភិតវfសាលកុេលាទេយន 
សទា�0ភិវុឌ0¯បរfសុទ្ធគុេណាទេយន 

  នម0cវ¶េយន បណធិាយ បរានុកម0cំ 
                             យំ បត្ថិតំ បករណំ បរfនិដ្ឋិតំ តំ ។ 
                                    

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

យំ បករណ ំ រ®គម្ពីរឯណា (ឧបាសេកន) គឧឺបាសក នម0cវ¶េយន 

ែដលមានេឈាj1ះថា នមQR  ,  ចារfត្តេសាភិតវfសាលកុេលាទេយន  ែដលជា 



                                                            - 321 -     

អ្នកសាÇ1តបរFសុទ្ធេដាយចារFត្តសីល  និងេដាយការេកើតេឡើងក្នaង 
្រតកលូដខ៏្ពងខ់្ពស់  សទា�0ភិវុឌ0¯បរfសុទ្ធគុេណាទេយន ជាអ្នកេ្រចើនេដាយ
សទ̄ា1 និង រុងេរឿងេដាយគណុ មានសីលគុណជាេដើមដប៏រFសទុ្ធ 
បណធិាយ អា្រសយ័េហើយ បរានុកម0cំ នវូេសចក្តអីនេុ្រគាះដល់
អ្នកដៃទ បត្ថតំិ  អារាធនាេហើយ,  តំ (បករណ)ំ  រ®គម្ពរីេនាះ  បរfនិដ្ឋតំិ 
ចប់េដាយបរFបណូ៌េហើយ  ។ 

                                          បំណង 

          (ខ)            បុេ[�ន េតន វfបុេលន តុមូលេសាមំ 
                          ធst0ធិវាសមុទិេតាទិតមាយុកន្តំ 
                          បst0វទាតគុណេសាភិតលជ្ជិ ភិក្ខª 
                          ម[�ន្ត' ប[ុ�វfភេវាទយមង្គលាយ ។ 

 
“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

បុេ[�ន េដាយបុណ12 េតន វfបុេលន ដ៏ធំៃ្រកែលងេនាះ ភិក្ខª រ®ភកិ្ខa
ទំាងឡាយ បst0វទាតគុណេសាភិតលជ្ជី ែដលជាអ្នកខាj1សេខ្ពើមបាប 
សាÇ1តេដាយគុណមានសលីគុណជាេដើម នងិបរFសុទ្ធេដាយប«¬1 
ម[�ន្ត' សូមរលឹកេរឿយៗ តុមូលេសាមំ នវូភកិ្ខaទំាងឡាយែដល
រសេ់នៅក្នaងវត្តេឈាj1ះ តុមូលេសាម , ធst0និវាសំ ែដលជាទីេនៅៃន
អ្នកមានបុណ12ទំាងឡាយ ឧទិេតាទិតំ ែដលល1�ីល1¶ញៃ្រកែលង 

បុ[�វfភេវាទយមង្គលាយ េដើម1�ី្របេយាជនដ៍លម់ង្គល គកឺារេកើតេឡើង
ៃនបុណ12 ដេ៏្រចើន  អាយុកន្តំ ដរាបដល់អសជ់ីវFត ។ 
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ឥតិ អនុរុទា�0ចរfេយន រចិតំ 
អភិធម្មត្ថសង្គហំ នាម បករណ ំ។ 

“ ែ្របេលាត្របេយាគ ” 

បករណំ រ®គម្ពរី អភិធម្មត្ថសង្គហំ នាម េឈាj1ះអភធិម្មត្ថសង្គហៈ 
អនុរុទា�0ចរfេយន គឺ្រពះអនុរុទ̄ា1ចារ12 រចិតំ រចនាេហើយ ឥតិ ចបេ់ដាយ 
បរFបណូ៌េហាង ៕ 

	
~	គម្ពីរអភិធម្មត្ថសង្គហៈ  បាលីែ្របេនះ        េធ្វើចប់សព្វ្រគប់ 
េនៅៃថ្ង្រពហស1�តិ៍ ១៥េកើត ែខអស1Paជ ឆា�1ំឆ្ល�វ ក្នaងព.ស.២៥៦៥ 

 
« ចប់េដាយបរ1បូណ៌ » 

 
លំដាប់ៃនគម្ពរី្រពះអភិធម្ម 

១.្រពះអភិធម្មបិដកទាំង ៧ 

២.អភិធម្មត្ថសង្គហៈ        (រួបរួមបិដកទាំង៧ េដាយសេង្ខប) 

៣.អភិធម្មត្ថសង្គហដីកា   (ពន12ល់េសចក្តីក្នaងអភិម្មត្ថសង្គហៈ) 

៤.អភិធម្មត្ថវ1ភាវ1នីដីកា   (ពន12ល់េសចក្តីក្នaងអភិម្មត្ថសង្គហៈ) 

៥.សេង្ខបវណ្ណនាដីកា    (ពន12ល់េសចក្តីក្នaងអភិម្មត្ថសង្គហៈ) 

៦.អភិធម្មត្ថសង្គហទបីនីដីកា  (ពន12ល់ក្នaងអភិម្មត្ថសង្គហៈ) 

៧.បរមត្ថទីបនីដីកា        (ពន12ល់េសចក្តីក្នaងអភិម្មត្ថសង្គហៈ) 
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អានិសងQXៃនការកសាងគម្ពីរ 

េយា េកាចិ  បណ�េិតា ធីេរា អដ្ឋកថាទិកំ គន្ថំ កេរាតិ វា ការាេបត ិវា 

តស05 អនន្តេកា េហាតិ បុ[�សចំេយា អនន្តេកា េហាត ិបsុt0និសេំសា ។ 

ចតុរាសីត ិ េចតិយសហស05 ករណសទិេសា ចតុរាសតីិ ពុទ្ធរបូស05  

ករណសទិេសា ចតុរាសតីិ វfហារស05 ករណសទិេសា ។ 
      អ្នក្របាជ្ញជាបណÂិតឯណា េធ្វើខ្ល�នឯងក្ត ី ឲ12េគេធ្វើក្ត ី នវូគម្ពរី
មានអដ្ឋកថាជាេដើម  អ្នក្របាជ្ញជាបណÂតិេនាះ  រែមងមានការ
សន1Pំនវូបណុ12ជាអនន្ត រែមងមានអានិសង1Pៃនបណុ12ជាអនន្ត  
្របាកដដចូជាការកសាងនូវ្រពះេចតយិ ៨៤០០០, ្របាកដដូច
ជាការកសាងនូវ្រពះពុទ្ធរូប ៨៤០០០, ្របាកដដចូជាការកសាង
នូវ្រពះវFហារ ៨៤០០០ ។ 
េយា ច េបាត្ថកំ វា េយា ច េបាត្ថកមូល ំវា េទត ិវា ទាេបត ិវា តស05 

អនន្តេកា េហាតិ បុ[�សចំេយា អនន្តេកា េហាតិ បsុt0និសំេសា ។ 

ចតុរាសតីិ េចតយិសហស05 ករណសទិេសា ចតុរាសតីិ វfហារស05 

ករណសទិេសា ។ 
        ក៏បគុ្គលណាឲ12េដាយខ្ល�នឯងក្ត ី េ្របើេគឲ12ក្ត ី នវូេសៀវេភៅ ឬ 
ក៏បុគ្គលណាឲ12េដាយខ្ល�នឯងក្ត ី េ្របើេគឲ12ក្ត ី នវូតៃម្លៃនេសៀវេភៅ 
បគុ្គលេនាះ  រែមងមានការសន1Pំនវូបណុ12ជាអនន្ត រែមងមាន 
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