








































































េមេរៀដក្ពះអភិធមម ន 

បុពវកថា 

 លពោះពុទនវចនៈ កបុងរយៈកាល ៤៥ ឆ្ប  ំ រប ់លពោះ មាយ  មភុទន  ន
ប្បងប្ចកជា ៣ ប្ផបកធំៗ  ឈៅថ្វ “រពះត្រត្បិដក” ប្ដលតមរូប ពធឈនាោះ 
មានន័យថ្វ “កប្ស្ត្ញ្េង ៣” ។  
 បិដកទី ១ ឈៅថ្វ “រពះវិនយបិដក” ជាអាណាឈទ នា ប្ដលលពោះ 
 មាយ  មភុទនលទង់ឈលបើអណំាចរប ់លពោះអងាឈៅឈលើលពោះ ងឃ ឈដើមផបីញ្ដតថ
 ិកាខ បទ និងវន័ិយឲ្រលពោះ ងឃបដិបតថិតម ។ វន័ិយទាងំអ ់ឈនោះ ជាលកម
 ីលធម៌ដ៏ែភង់ែភ ់បផុំត ប្ដលពិតជាអាចឈធឝើឲ្របរ ុិទននូវកាយ វាចា និង
ចិតថរប ់ែវួន ន ។ ឈល ោះឈហតុឈនាោះ វន័ិយរប្មងឈធឝើឲ្របុគាលថ្ថវថបូ រនិងគួរ
ជាទីឈោរព ។  

បិដកទី ២ ឈៅថ្វ “រពះសុត្តនតបិដក” ជាឈវាហារឈទ នា ប្ដល
លពោះ មាយ  មភុទនលទង់ឈលបើវាករ ពធទូឈៅ ពនរល់ ករឈលបៀនលបឈៅរប ់
លពោះអងា ។ ែបដិបតថិទាងំខាង មថភាវនានិងវបិ សនាភាវនា ក៏រាប់
បញ្េូ លកបុងលពោះ ុតថនថបិដកឈនោះប្ដរ ។  
 បិដកទី ៣ ឈៅថ្វ “រពះអភិធមមបិដក” ជាបរមតទឈទ នារប ់
លពោះ មាយ  មភុទន ។ កបុងទីឈនោះ លពោះ មាយ  មភុទនលទង់ឈលបើបឈចេក ពធអរូប 
ពិពណ៌នា បរមតទ ចេៈជា កល និងលពោះនិ ឝ នប្ដលជាទិ ឈៅដ៏ចមផង
បផុំតថ្នលពោះពុទនសា នា ។ ដូឈចាប ោះឈហើយ  នជាលពោះអភិធមយ ចាត់ជា
បរមតទឈទ នារប ់លពោះ មាយ  មភុទនបរមលគូ ។  
 កបុងលពោះអភិធមយ លពោះ មាយ  មភុទនលទង់ពនរល់ឈោលការណ៍និង
ទនំាក់ទនំងឈហតុផល ប្ដលជា ភាវៈធមយជាតិ, លបកបឈោយឈហតុផល, 
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និងលអឥតឈខាេ ោះ បង្គា ញពីឈដើមចមថ្នឈ ចកឋីទុកខទាងំឡាយ កបុងឈោកឈនោះ 
និងវធីិកមាេ ត់បង់ឈ ចកឋីទុកខទាងំអ ់ឈនាោះ ។  
 អឝីប្ដល ខំាន់បផុំតកបុងលពោះពុទនវចនៈឈនោះ គឺការផធុកនូវប្បបបទ
លទឹ ឋីនិងប្បបបទបដិបតថិ ប្ដលបញ្ញជ ក់ចា ់ោ ់ពីគុណតថ្មវមនុ ស, 
លកម ីលធម៌, ឈ ចកឋី ុែ ៃប់រកទីបផុំតោយ ន និងអរយិមគាមានអងា ៨ 
ប្ដលជាមាោ៌នាឈំៅកាន់ឈ ចកឋី ុែ ៃប់១ ។ លពោះពុទនវចនៈដ៏មានតថ្មវ
ទាងំអ ់ឈនោះ ជាតឹកតងថ្នឈពលឈវោមួយ និងលពោះអរយិបុគាលរាប់ោន 
 ុទនប្តជាអបក នឈដើរតមមាោ៌ឈនាោះឈហើយ ឥ ូវក៏ឈៅប្តជាតឹកតងថ្ន
ឈពលឈវោមួយ និងអរយិបុគាលឯឈទៀត នឹងឈដើរតមមាោ៌ឈនាោះឈោយ
ឈ ចកឋីឈសាយ ោះលតង់និងខាជ ប់ែជួន ។  

សរៈសខំាន់ថនរពះអភិធមម 

 លពោះ ុតថនថបិដកនិងលពោះអភិធមយបិដក រួមមកឈៅថ្វ ធមមៈ ជា ករ
 លីមានន័យថ្វ “ធមយឈទ នា ឬការឈលបៀនលបឈៅ” រប ់លពោះ មាយ  មភុទន ។ 
ធមយៈ គឺជាធមយឈទ នា ប្ដលអាចជួយយឹតឈយាងបុគាលអបកបដិបតថិតម 
មិនឲ្រលិចចុោះឈៅកបុងអ យភូមិ ៤ និងអាចឈធឝើឲ្រចិតថបរ ុិទនចាកកិឈល 
ទាងំឡាយ ឈដើមផ ីឈលមច ននូវឈ ចកឋី ុែ ៃប់ដ៏យូរអប្ងឝង ។  
 បុពឝបទ “អភិ” ជា ករមួយឈលបើកបុងន័យថ្វ ថ្លកប្លង, ថ្លកឈពក, 
ពន់ឈពក, ែភង់ែភ ់, ឧតថម, ចា ់, អសាេ ររ, ជាឈដើម ។  
 លពោះអភិធមយបិដក ជាគមភីរធម៌លអិតលអន់លជាលឈលៅថ្លកប្លង ែភង់ែភ ់ 
និងអសាេ ររធឈំធងជាងលពោះ ុតថនថបិដក ឈោយឈហតុថ្វ ៖ 
                                                           

១ ក្ពះសុត្តដតបិដកនខុទ្ទកដិកាយនចូឡដិេទ្ទសនេលខន៦៧នទ្ដព័រន៥០ន។ 
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១- លពោះអភិធមយបិដក ផធុកនូវលពោះធមយកខននឈលចើនជាងលពោះ ុតថនថបិដកនិង
លពោះវន័ិយបិដក (លពោះអភិធមយ មានលពោះធមយកខនន ៤២០០០ ចបំ្ណកឯ
លពោះ ុតថនថបិដកនិងលពោះវន័ិយបិដកនីមួយៗ មានលពោះធមយកខនន 
២១០០០ ដូចៗ ោប  ។ 

២- លពោះ មាយ  មភុទនលទង់ឈលបើវធីិសាស្ត្ ថជាឈលចើនកបុងការពនរល់លពោះអភិធមយ 
ជាងឈពលប្ដលលពោះអងាលត ់ឈទ នាលពោះ ូលត ។ 

៣- កបុងលពោះអភិធមយ លពោះ មាយ  មភុទនលទង់វភិាគចិតថនិងរូបយា៉ា ងពិសាឋ រ
លអិតលអន់ ឈៅតម ភាវៈពិតដ៏ថ្លកប្លង ឈៅថ្វ “បរមត្ថ” ។ 
“បរមត្ថ” ទាងំឈនោះ នឹងមានពនរល់កបុង “ឈ ចកឋីឈផឋើម” ។  

អវីជាចិតត ? 

 ទ សនវទូិទាងំឡាយ  នទុក “ចិតថនិងរូប” ថ្វជាឈោលការណ៍លគឹោះ 
២ យា៉ា ងរប ់ឈោក ។ ប៉ាុប្នថទ សនវទូិទាងំឈនាោះ ប្បរជាែកខានឈធឝើឈ ចកឋី
 រុបជាឯកចេនធថ្វឈតើចិតថឈនាោះជាអឝីឈៅ ? ។  
 ចិតថវទូិទាងំឡាយ ឈផឋើមការង្គររប ់ែវួនឈោយ ធង់ឈមើលធមយជាតិថ្ន
ចិតថឈនាោះ ប៉ាុប្នថចិតថវទូិទាងំឈនាោះមិនអាចកត់ មាា ល់លកខណៈចិតថឈនាោះ ន
ចា ់ោ ់ឈទ ប្បរឈៅជាកត់ មាា ល់អាកបផកិរយិារប ់ តឝតិរចាេ នឬ
មនុ សវញិ ។ ឈហតុឈនាោះ  នជាចិតថវទិាលោន់ប្តជាការ ិកាអពីំអាកបផ
កិរយិានិយមប៉ាុឈណាត ោះ មិនប្មនជាមឈនាសាស្ត្ ថឈទ ។  
 វទិាសាស្ត្ ថបចេុបផនប មិនមានឧបករណ៍ ធង់រកចិតថឈនាោះឈ ើ្ញឈទ ។ 
ឈហតុឈនាោះ  នជាអបកវទិាសាស្ត្ ថទាងំឡាយ មាននិនាប ការបដិឈ ធការ
ឈកើតឈ ើងថ្នចិតថឈនាោះ ឈហើយឈៅបឈងាើតលទឹ ឋីឈ ើរៗថ្វ ែួរកាលឈទប្ដលឈធឝើ
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មុែង្គរជាចិតថ ។ លទឹ ឋីឈនោះមិនអាចពនរល់ ភាវៈដ៏ពិឈ   គឺ ញណ
ប្ដលដឹងចិតថរប ់អបកដថ្ទ, ញណប្ដលដឹងលពឹតថិការណ៍អនាគត, ញណ 
ប្ដលចាជំាតិ, ញណប្ដលឈលបើកមាវ ងំបឋូ រឥរយិាបថ, ញណប្ដលនិមិតថ
រាងកាយ, ជីវតិបនាធ ប់ពីមរណៈជាឈដើម ប្ដលមិនអាចបដិឈ ធ នឈោយ
វទិាសាស្ត្ ថបចេុបផនបឈទ ។ មា៉ាងឈទៀត ការលសាវលជាវែួរកាល នឲ្រដឹងថ្វ 
ែួរកាលឈនាោះឈធឝើមុែង្គរដូចជាកពំរូទរ័កពូំលក៏ពិតប្មនឈហើយ ប៉ាុប្នថវាលតូវ
ការភាប ក់ង្គរខាងឈលៅឈដើមផដីឈំណើ រការកពំរូទរ័ឈនាោះ ដូចជាកពំរូទរ័សាមញ្ដ
លតូវការោក់កមយវធីិឈោយមនុ ស ។ ឈតើភាប ក់ង្គរខាងឈលៅឈនាោះ មិនប្មនជា
ចិតថឈទឬអី ? ។ 
 លពោះអភិធមយ ពិពណ៌នាចិតថនិងឈចត ិក ។ ឈចត ិក ឬ ភាវៈឈកើត
កបុងចិតថ មានចនួំន ៥២ ។ ឈចត ិកែវោះអាចឈធឝើឲ្រចិតថឈៅហយង, ឈចត ិក
ែវោះអាចឈធឝើឲ្រចិតថបរ ុិទន និងឈចត ិកែវោះឈទៀតជាអពាកតៈ ។ ចនួំនឈនោះ
កឈកើតជាចឈង្គា មរវាងចិតថនិងឈចត ិកផឋុោំប   រុបមាន ១២១ ។  
 ចិតថទាងំឡាយឈនោះ ជាផលថ្នឈចត ិកឈផសងៗ ប្ដលពនរល់យា៉ា ង
លគប់លោន់ពីមូលឈហតុថ្វ ដូចឈមឋច ឈពលែវោះចិតថឈនោះអាលកក់ ឈពលែវោះចិតថ
ឈនោះលអ ឈពលែវោះឈលកៀមលក ំ ឈពលែវោះ បាយ ឈពលែវោះកាច និងឈពលែវោះ
 វូត ជាឈដើម ។ 
 កបុងការបដិបតថិលពោះពុទនវចនៈ លពោះ មាយ  មភុទនបរមលគូលទង់ពណ៌នា
វធីិជាឈលចើន លមាប់ចឈលមើន មាធិ ។ កាលឈបើអកុ លឈចត ិក តួយា៉ា ងដូច 
ឈោភៈ, ឈទា ៈ, ឧទនចេៈ, កុកាុចេៈ, វចិិកិចាេ , ថីនមិទនៈ អាច ៃប់រងំ្គប់ មិន
ឈកើតឈ ើងកបុងចិតថ, ឈពលឈនាោះចិតថឋិតកបុង ភាពមិនញប់ញ័រ,  ុែ ៃប់ 
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និងថ្វវ ឈឈឝង ។ ឈនោះជា ភាពថ្នឧបចារ មាធិ ប្ដលមានន័យថ្វ  មាធិ
ប្ដលឈៅជិត្ន ។  
 បនាធ ប់ពីចឈលមើនរូបជាន ៤ និងអរូបជាន ៤ ឈហើយ, បុគាលអាច
ឈ ើងឈៅចឈលមើនអភិញ្ញដ ប្ថមឈទៀត ។ ឈោកិយអភិញ្ញដ  មាន ៥ យា៉ា ង១ គឺ 
១) ឥទនិវធិ, ២) ទិពឝឈសាត, ៣) ទិពឝចកខុ , ៤) ឈចឈតបរយិញ្ញដ ណ និង ៥) 
បុឈពឝនិវាសានុ សតិញណ ។  

កមាវ ងំអភិញ្ញដ  កនវងហួ ឆ្ៃ យពីកមាវ ងំញណប្ដលដឹងចិតថរប ់
អបកដថ្ទ, ញណប្ដលដឹងលពឹតថិការណ៍អនាគត, ញណប្ដលឈលបើកមាវ ងំ
បឋូ រឥរយិាបថ ជាឈដើម ។ ឈោយមានឥទនិវធិអភិញ្ញដ  បុគាលអាចឈដើរកាត់
ជញ្ញជ ងំនិងភបឈំោយោយ នការរាងំ ធោះ, មុជប្លជកដី, ឈដើរឈលើទឹក និងឈហាោះ
ពនដ៏អាកា  ក៏ ន ។ ឈោយមានទិពឝចកខុអភិញ្ញដ ២ បុគាលអាចឈមើលឈ ើ្ញ
ឋានអ យភូមិ លពមទាងំឋាន ួោ៌រប ់ឈទវតនិងលពហយ លពមទាងំ តឝ
ទាងំឡាយកពុំងចាប់បដិ ននិកបុងភូមិទាងំ ៣១ ឈៅតមយថ្វកមយរប ់ពួក
ឈគ ។ ឈោយមានឈចឈតបរយិញ្ញដ ណ បុគាលអាចឈមើលឈ ើ្ញចិតថរប ់អបក
ដថ្ទ និងដឹងនូវបណំងរប ់ពួកឈគ ។  
 ឈទាោះយា៉ា ងណាក៏ឈោយចុោះ ការ ន ឈលមចនូវអភិញ្ញដ ទាងំឈនោះពុំ
ប្មនជាឈោលបណំងថ្នលពោះពុទនសា នាឈទ ។ ការចាក់ធវុោះនូវអណំាច
រប ់ចិតថ ឈោយឧបចារ មាធិ ឬ្ន មាធិ គឺមានបណំងឈលបើឈដើមផ ី
 ឈងាតការឈកើតឈ ើងនិងការរលត់រប ់នាមធម៌ (ចិតថនិងឈចត ិក) និងរូប

                                                           

១ បរមត្ថទ្ បដ នកមម ដ្ឋាដសងគហៈនដិងអភធិមម បកាសិដ នអភិញ្ញាដិេទ្ទសវណ្ណានបរិេចឆទ្ទ្ ន១៦ន។ 
២ ក្ពះសុត្តដតបិដកនសដយុត្តដិកាយនដវមសូក្ត្នេលខន៣២នទ្ដព័រន១៥៧ន។ 
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ធម៌ កបុងកាយឈនោះ ។ នាមនិងរូបទាងំឈនោះ ជា ភាវៈមិនអាចឈមើលឈ ើ្ញ
 ន ឈទាោះបីឈៅឈលកាមអតិ ុែុមទ សន៍ឈអ ិចលតូនិច, ប៉ាុប្នថនាមនិងរូប
ឈនាោះ អាចឈមើលឈ ើ្ញ នឈោយ មាធិចិតថ !  
 ឈោយឈហតុប្តការភាវនាឈៅឈលើសាមញ្ដលកខណៈទាងំ ៣ រប ់
នាមនិងរូបថ្វជាអនិចេ ំ(មិនឈទៀង), ទុកខ ំ(ជាទុកខ), និងអនតថ  (មិនប្មនែវួន) 
លពមទាងំភាវនាឈៅឈលើទនំាក់ទនំងឈហតុផល រវាងនាមនិងរូប, ដូឈចាប ោះ 
បុគាលឈនាោះឈ យ្ ោះថ្វកពុំងប្តឈដើរតមអរយិមគាមានអងា ៨ យូរឬឆ្ប់ នឹង
 ឈលមចនូវមគានិងផលទី ១ ។ លោឈនាោះ បុគាលឈនាោះរប្មងជាឈសាតបនប 
បុគាល (លពោះអរយិៈថ្វប ក់ដបូំង) និងលតូវ នធានាយា៉ា ងឈពញទីថ្វប្លងលតូវ
ឈៅឈកើតកបុងអ យភូមិឈទៀតឈហើយ ។ 
 លពោះអរយិៈឈសាតបនបបុគាល អាចឈសាយឈ ចកឋី ុែ ៃប់ដ៏លបណីត 
ថ្នលពោះនិ ឝ ន ឈៅឈពលណាឈោកប៉ាុនប៉ាង ។ លប ិនឈបើឈោកបនថចឈលមើន
វបិ សនាភាវនារប ់ឈោក ឈោកល កដជាលត ់ដឹងនូវមគាផលជាន់
ែភ ់ទាងំ ៣ តមឈពលឈវោដ៏ មគួរ នឹងជាលពោះអរហនថ (បុគាល ុលកឹត) 
កបុងបចេុបផនបជាតិឈនោះឯង ។ ថ្វឈបើឈោកមិនបនថចឈលមើនវបិ សនាភាវនារប ់ 
ឈោកឈទ, ឈសាតបនបបុគាលឈនាោះនឹងឈៅជាលពោះអរហនថឈោយ ឝ័យលបវតថិ 
កបុងអ ុំងកាលមិនឈលើ ពី ៧ ជាតិឈ ើយ ។  
 កបុងលពោះអរហនថ កិឈល ទាងំឡាយទាងំពួង  នោ ់រឈំលើងហិន
ឈហាចអ ់ទាងំល ុងឈហើយ ។ ឈោយសារប្តកិឈល ទាងំអ ់ឈនោះ ជា
លបភពពិតថ្នឈ ចកឋីទុកខ ឈទើប នជាការបផំ្ទវ ញកិឈល ទាងំល ុងឈនាោះ ក៏
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 ឈំៅដល់ ឈ ចកឋី ុែទាងំល ុងដូចោប  និងជាឈ ចកឋី ៃប់ឥតទីបផុំត
ចឈំ ោះលពោះអរហនថ ។  
 ឈោយឈហតុថ្វ កិឈល ជាឈហតុថ្នឈ ចកឋីទុកខនិងនាឈំៅកាន់ទីទាប 
កាលឈបើបុគាលណាឈធឝើចិតថឲ្របរ ុិទនចាកកិឈល ឈនាោះឈហើយ, បុគាលឈនាោះ
ក៏រប្មងជាលពោះអរហនថមួយអងា កបុងចឈំណាមលពោះអរហនថទាងំឡាយ កបុង
មនុ សឈោកនិងឈទវឈោក និងជាអបកអាចឈសាយបរម ុែថ្នលពោះនិ ឝ ន
ជាឈរៀងរហូត ។  
 ឈហតុឈនាោះ ឈដើមផ ីនឈៅជាលពោះអរហនថ គឺលតូវមានឈោលបណំង
លតឹមលតូវ  លមាប់មនុ សនិងឈទវត ឈហើយឈោលបណំងដ៏ែភង់ែភ ់កបុងជីវតិ
ឈនោះ គឺអាច ឈលមច នតមរយៈ ការវភិាគលតឹមលតូវនិងយល់លតឹមលតូវនូវ
នាមនិងរូបតមប្ដលលពោះ មាយ  មភុទនលទង់បឈលងៀនប៉ាុឈណាត ោះ ។  
  ូមបញ្ញជ ក់ឈៅលតង់ឈនោះថ្វ លពោះពុទនដីកាប្ដលលពោះ មាយ  មភុទនលទង់
បឈលងៀនឈយើង  ុទនប្តឈកើតឈចញពីលពោះ ពឝញ្ដុ តញ្ញដ ណ និងបទពិឈសាធន៍
រប ់លពោះអងា ប្ដលបុគាលអាចសាកលផងនិងបញ្ញជ ក់ឈោយែវួនឯង ន ។ 

បញ្ញដ បដ្ិបតត ិ

 លពោះអភិធមយ  ប្មឋងពី ចេភាពប្ដលពិតជាឈកើតឈ ើងតមធមយជាតិ 
វភិាគយា៉ា ងឈរៀបរយនិងលអិតលអន់ឈៅឈលើចិតថនិងរូប ប្ដលបងាបឈងាើតជា ររី
យនថរប ់មនុ សដ៏ យុគសាយ ញមួយឈនោះ និងពណ៌នាទាឝ រទាងំ ៦ កបុងែវួន
មនុ ស, អារមយណ៍ ៦ ប្ដលមកពីខាងឈលៅ និងការឈកើតឈ ើងថ្នការគិត
ឈផសង ៗ កាលប្ដលអារមយណ៍ឈនាោះមកប៉ាោះែធប់ជាមួយនឹងទាឝ រ ។  
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 លពោះអភិធមយ  នឈរៀបរាប់យា៉ា ងរ ់រឈវ ើក នូវឈចត ិកឈផសងៗ លពម
ទាងំឈហតុថ្នឈចត ិកទាងំឈនាោះ ឈហើយបរយិាយចិតថជាកុ លនិងចិតថជា
អកុ ល លពមទាងំផលរប ់វា ប្ថមទាងំពនរល់យា៉ា ងជាក់ចា ់ អពីំ
ដឈំណើ រថ្នការរ ់ឈៅ ការសាវ ប់ និងការចាប់កឈំណើ តកបុងភពឈផសងៗ ឈលកាម
ឥទនិពលរប ់កមយ ។  
 រូប  នដល់ រូបធាតុ និងថ្វមពល ប្ដល នប្បងប្ចកជាប្ផបកតូចៗ 
និងមានលកខណៈ មាា ល់ជា ភាវៈបរមតទ ។  
 ទាងំនាម (ចិតថនិងឈចត ិក) ទាងំរូប (រូបធាតុនិងថ្វមពល) ឋិតឈៅ
កបុងរយៈកាលមួយែវីណា ់ រប្មងឈកើតនិងរលត់កបុងមួយវនិាទី លបមាណ
ជា ១ ប្ នឈកាដិដង១ ។ ឈល ោះឈហតុឈនាោះឈហើយ  នជាចិតថវទូិែវោះកបុង
 ម័យបចេុបផនបឈនោះ  ដូចយា៉ា ងឈោក វលិឈលៀម ប្ជម (William James) ជា
ឈដើម ប្ថវងអោះអាងនូវទ សនាទានថ្វ ចិតថហូរឈលបៀបបីដូចជាលកប្ ទឹក ។  
ទ សនាទានឈនោះ ជាក់ោក់ចឈំ ោះប្តជនណាអបកយល់លពោះអភិធមយប្ត
ប៉ាុឈណាត ោះ ។  
 បដិចេ មុបាទធម៌ ជាធម៌ឈកើតឈ ើងឈោយលបល ័យោប  និងជាធម៌
បង្គា ញពីទនំាក់ទនំងឈហតុផល លបទាក់លកឡាោប ជាលបព័ននយា៉ា ងហយត់ចត់ 

                                                           

១ កបុងបរមតទទីបនី  ងាហមហាដីកា វថិី ងាហៈ ប្ចងថ្វ ឯកចិត្តកខណំ នាមាត្ិ ឯកស្ស ចិត្ត-
ស្ស ខមោ នាម ។ មោ បន ខមោ អចឆរាសង្ាដកខណស្ស អកខិនិមមិលនកខណស្ស 
ច អមនកមោដិសត្សហស្សភាមោ ទដឋមវោ ។ ែណៈថ្នចិតថមួយដួង ឈៅថ្វ ១ ចិតថកខណៈ ។ 
ែណៈឈនាោះ ឈលបៀបដូចែណៈផ្ទធ ត់លមាមថ្ដនិងែណៈប៉ាលបិចប្ភបកឈលចើនប្ នឈកាដិដង ។ អចឆរា-
សង្ាដកខមណ អមនកមោដិសត្សហស្សសង្ខា មវទនា ឧប្បជជនតីត្ិ ហ ិអដឋកថាយ ំវុត្តំ 
។ កបុងអដឌកថ្វប្ចងថ្វ កបុងកាផ្ទធ ត់លមាមថ្ដ ១ ែណៈ មានឈវទនាឈកើតឈ ើងឈលចើនប្ នឈកាដិ ។ 
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កបុងលពោះអភិធមយ ។ ធម៌ទាងំឈនោះ រកទ សនវជិាជ ដថ្ទណាមួយមកលបដូចពុំ
 នឈ ើយ ។  
 ចុងឈលកាយ អរយិ ចេៈ ៤ គឺ ទុកខអរយិ ចេៈ ១, ទុកខ មុទយអរយិ
 ចេៈ ១, ទុកខនិឈរាធអរយិ ចេៈ ១, ទុកខនិឈរាធោមិនិបដិបទាអរយិ ចេៈ ១ 
ចា ់ជាមកបភំវឺ កាលឈបើបុគាលឈដើរតមលពោះអភិធមយ ។ ចតុរារយិ ចេៈឈនោះ 
ជាបរមតទ ចេៈ ប្ដលព័ទនជុវំញិទនំាក់ទនំងឈហតុផលទាងំអ ់ជាឈោកិយៈ 
និងឈោកុតថរៈ ។ ជនទាងំឡាយណាប្ដលអាចឈ ើ្ញអរយិ ចេទាងំឈនោះ
ឈោយ មាធិចិតថឬបញ្ញដ ចកខុ រប ់ែវួនយា៉ា ងលបតរកសឈហើយ ជនទាងំឡាយ
ឈនាោះរប្មងជាអបកលត ់ដឹង ឈៅជាអរយិបុគាល ។  

ខលឹមសររពះអភិធមម 

 វទិាសាស្ត្ ថធមយជាតិ រប្មងពិនិតរពិច័យចាប់ធមយជាតិប្ដលលគប់ 
លគងដឈំណើ រការរប ់ធមយជាតិ យា៉ា ងណាមិញ លពោះអភិធមយរប្មងពនរល់
 ចេភាពថ្នធមយជាតិប្ដលលគប់លគងដឈំណើ រការរប ់ធមយជាតិ ក៏យា៉ា ងឈនាោះ
ប្ដរ ។ ក៏ប៉ាុប្នថែុ ោប  ឈៅលតង់កលមិតពិចារណាពិនិតរប៉ាុឈណាត ោះ ។  
 វទិាសាស្ត្ ថធមយជាតិទាងំអ ់ តួយា៉ា ងដូច ឱ ថសាស្ត្ ថ, គីមីសាស្ត្ ថ, 
ជីវសាស្ត្ ថ, ភូគពមសាស្ត្ ថ, ភូមិសាស្ត្ ថ, វ ិឝកមយ, ឈអ ិលតូនិច និងឈវជជសាស្ត្ ថ 
ទាងំឈនោះ ុទនប្ត ក់ព័នននឹងរូបធាតុនិងថ្វមពល គឺជាប្បបបទធមយជាតិ
ប្ដលមាន ររីាងា ។  ូមផចិីតថវទិាប្ដលលបឈដញតមឥរយិាបថនិយម ក៏
មិនអាចពណ៌នាតថភាពចិតថនិងវភិាគចិតថឈនាោះ នប្ដរ ។  
 ប៉ាុប្នថ ភាវៈប្ដលដឹកនាឈំោកនិងជីវតិរប ់ ពឝ តឝ គឺចិតថ ។ 
វទិាសាស្ត្ ថនិងទ សនវជិាជ ទាងំអ ់ គឺជាកូនរប ់ចិតថ ចិតថជាអបកបឈងាើត
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ឈ ើង ចិតថជាអបកលគប់លគង ។ ដូឈចាប ោះឈហើយ  នជាកបុងឈោកឈនោះ ចិតថជា
ភាប ក់ង្គរមានឥទនិពលខាវ ងំបផុំតពិតល កដប្មន ។ 
 លពោះអភិធមយ ឆវុោះបភំវឺឲ្រឈ ើ្ញអពីំចិតថឈនាោះ វភិាគនិងកត់ មាា ល់   
លកខណៈចិតថឈនាោះ ពិពណ៌នាកិចេទាងំឡាយរប ់ចិតថឈនាោះ និងោក់ចិតថ
ឈនាោះតមលោំប់លឈំោយ ។  មតទភាពពិតរប ់បុគាលមាប ក់ៗ ឋិតឈៅកបុង
ចិតថរប ់បុគាលឈនាោះឯង ។ ដូឈចាប ោះឈហើយ បុគាលមិនចា ំច់ល ថ្វប ឲ្រែវួន
មានមហិទនិឫទនិ ឈោយបួង ួងដល់វតទុ កឋិ ិទនិឬឈទវតមកជួយពីឈលើឈម្
ឈនាោះឈ ើយ ។ វទិាសាស្ត្ ថធមយជាតិ មិនអាចផ្ទវ  ់បឋូ របុគាលអបកមានមានោះ
ឲ្រឈៅជាអរយិបុគាល នឈ ើយ ចបំ្ណកឯលពោះអភិធមយអាចផ្ទវ  ់បឋូ រ
បុគាលអបកមានមានោះឈនាោះឲ្រឈៅជាអរយិបុគាល ន ។ ទាងំវទិាសាស្ត្ ថវទូិ
និងទ សនវទូិ មិនអាចបង្គា ញមាោ៌ឈៅកាន់ទីរលំត់ទុកខ និងឈ ចកឋី ុែ
 ៃប់ឥតទីបផុំត នឈទ ចបំ្ណកឯលពោះអភិធមយអាចបង្គា ញមាោ៌ឈៅកាន់ទី
រលំត់ទុកខនិងឈ ចកឋី ុែ ៃប់ឥតទីបផុំត ន ។  
 វទិាសាស្ត្ ថវទូិ, ទ សនវទូិ, ចិតថវទូិ និងមនុ សអបកល ឡាញ់ ចេៈ
ធម៌លគប់រូប នឹងប្ ឝងរកលពោះអភិធមយឈដើមផជីាបញ្ញដ បដិបតថិជាពិឈ   ន ។  
 កបុងបចេុបផនបឈនោះ ឈតើមានចឈំណោះវជិាជ ឯណាប្ដលមានគុណ មផតថិ
ឈលចើនជាងលពោះអភិធមយប្ដលជាបរមតទឈទ នារប ់លពោះ មាយ  មភុទន ?  
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មសចកឋីបណ្នា ំ

 លពោះអភិធមយបិដក មាន ៧ គមភីរគឺ ធមយ ងាណិ, វភិងា, ធាតុកថ្វ, 
បុគាលបផញ្ដតថិ, កថ្វវតទុ , យមកៈ, និងបោឌ ន ។  
 ឈោលធម៌ប្ដលប្ចងកបុងលពោះអភិធមយ គឺបរមតទធម៌ ៤ យា៉ា ង និង
ទនំាក់ទនំងឈហតុផលរវាងបរមតទធម៌ទាងំឈនាោះ ។ បឈចេកឈទ កបុងការឈរៀប
ឈោលធម៌ឈនាោះ ែភង់ែភ ់ ឈកើតជាលបព័ននមួយដ៏អសាេ ររ ឈោយឈលបើបឈចេក-
 ពធទ សនវជិាជ ដ៏បរ ុិទនឥតឈលអៀង កបុងអតទន័យទាងំមូលឈនាោះ ។ 
 លប ិនឈបើបុគាលអាចអត់ធយត់ ិកាឈរៀន ូលត នូវគមភីរលពោះអភិធមយ
ទាងំឈនាោះ បុគាលមុែប្តឈ ៃើច ញប់ប្ ញងចឈំ ោះលពោះល ជាញ ញណដ៏លជាល
ឈលៅនិងវបិ សនាបញ្ញដ រប ់លពោះ មាយ  មភុទនបរមលគូពុំខាន ។ ប៉ាុប្នថមិន
ប្មនជាការង្គយល ួលឈ ើយ កបុងការ ិកាលពោះអភិធមយ ឈោយឈ ចកឋី
ពាយាមែវួនឯង ដផតិថ្វ បុគាលអាចនឹងឈ ោះបង់ឈ ចកឋីពាយាមឈនាោះ
ឈចាល ឈោយសារប្តការវវីក់កបុងបទលពោះ លីនិងវធីិដ៏ប្បវកឈនាោះ ។  
 ឈទាោះយា៉ា ងណាក៏ឈោយ ឈៅមានគមភីរមួយដ៏លផលីាញ ឈ យ្ ោះថ្វ 
លពោះអភិធមយតទ ងាហៈ ប្ដលមានែវឹមសារលតឹមលតូវ កឋិ មជាទីបផុំត តម
គមភីរលពោះអភិធមយឈនាោះ ។ គមភីរឈនោះរចនាឈ ើងឈោយលពោះអនុរុទនឈតទរ ជាភិកខុ
ជនជាតិឥណាឍ  ឈៅតបំន់កញ្េិ បុរៈ ឈោក ន ឈងខបរួបរួមចណុំច ខំាន់
ទាងំអ ់ ឈចញពីគមភីរលពោះអភិធមយបិដក មកជាលបព័នន ិកាមួយយា៉ា ង
ឈរៀបរយឥតឈខាេ ោះ ។  
 គមភីរឈនោះ លបភពឈដើម  រឈ រជាភាសា លី អបកល ជញលពោះពុទន-
សា នា  នបកប្លបឈៅជាភាសាជាតិឈរៀងៗ ែវួន ។ កបុងលបឈទ ភូមា 
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លក ួងកិចេការសា នា  នោក់បញ្េូ លឈោលធម៌កបុងគមភីរលពោះអភិធមយតទ-
 ងាហៈឈនោះឈៅកបុងវ ័ិយអប់រ ំលមាប់ភិកខុសាមឈណរ ប្ថមទាងំមានវគា
លប ងមុែវជិាជ លពោះអភិធមយឈនោះ ប្ដលល រពនឈ ើងជាឈរៀងរាល់ឆ្ប  ំឈៅទូទាងំ
លបឈទ ភូមាឈទៀតផង ។ 
  ឈ ៀវឈៅឈនោះ មានចណំងឈជើងថ្វ “ឈមឈរៀនលពោះអភិធមយ” បរយិាយ
ឈោលធម៌ ប្ដលមានល កដកបុងគមភីរ “លពោះអភិធមយតទ ងាហៈ” មានរឈបៀប
សាមញ្ដធមយតឥតលឈមអៀង ឈោយរួបរួមលទឹ ឋីវទិាសាស្ត្ ថផង ប្បបបទថ្ន
ការបដិបតថិផង ។ ឈទាោះបីអបកនិពនន ន រឈ រអធិបាយឈលចើនកឋី តិចកឋី គឺ
លតូវឈលបើជាមុែវជិាជ បឈលងៀន ិ សនិ សតិ  លមាប់ដឹកនាបំដិបតថិកបុងវគា
 ិកាែវី ឈលើមុែវជិាជ លពោះអភិធមយ ។   
 មុែវជិាជ លពោះអភិធមយឈនោះបង្គា ញពីគនវឹោះឈជាគជ័យឈលចើន ។ ឈហតុឈនោះ 
អបកអាននឹងប្ ឝងរកឈ ៀវឈៅឈនោះឈដើមផ ីនយល់ចា ់ហយត់ចត់ នឹងចាប់
អារមយណ៍ឈរៀន ូលតែវឹមសារពិតថ្នលពោះអភិធមយ ។ 
 លពោះអភិធមយ ពិតជាចឈំណោះវជិាជ មា  ប្ដលនឹងជួយបុគាលឲ្រ
លោះបង់ឈចាលនូវមិចាេ ទិដឌិ (ឈ ចកឋីយល់ឈ ើ្ញែុ ) និងទទួល នមក
វញិនូវ មាយ ទិដឌិ (ឈ ចកឋីយល់ឈ ើ្ញលតូវ) ឈដើមផកីាររួចរឈំោោះែវួនទាងំល ុង
ឈចញពីឈ ចកឋីទុកខទាងំឡាយទាងំពួង ។  

សចចធម ៌

  ចេធម៌មាន ២ យា៉ា ង១គឺ  មយតិ ចេៈ ១, បរមតទ ចេៈ ១ ។  
                                                           

១  ទ្ុត្ិយគាថានបរមត្ថទ្ បដ ែចងថា មទវ ហិ សច្ចានិ សមមុត្ិសចចំ, បរមត្ថសចចនតិ សចចៈ
មាដែត្ន២នប៉ុឈណាត ោះនគឺនសមម ត្ិសចចៈន១នបរមត្ថសចចៈន១ន។ន 
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 មយតិ ចេៈ គឺជាឈ ចកឋីពិតមួយ ប្ដលឈគបញ្ដតថឈ ើងតមឈោកិយ
វ ័ិយ ឬជាឈ ចកឋីពិតមួយប្ដលឈគលពមទទួលសាា ល់ជាសាធារណៈ ។ 
ឈ ចកឋីពិតឈនោះ ឈៅថ្វ បញ្ដតថិ កបុងលពោះអភិធមយ ។  
 បរមតទ ចេៈ គឺជាឈ ចកឋីពិតដ៏ថ្លកប្លង ។ ឈ ចកឋីពិតឈនោះ ឈៅថ្វ 
បរមតទ កបុងលពោះអភិធមយ ។ 
 កបុងវទិាសាស្ត្ ថមូលោឌ ន ឈយើង ិកាអពីំជឈលៅជាក់ប្ ឋងថ្ន
អារមយណ៍មួយ កបុងទឹក ។ ជឈលៅជាក់ប្ ឋងឈនាោះ គឺមាន ភាពរាក់ជាង
ជឈលៅពិត ។ វាហាក់ជាជឈលៅពិតប្មន ឈោយសារការភាន់លច ចំឈំ ោះ
ពនវឺប្ដលជោះរ យីកាត់តមថ្ផធទឹក ឈៅល ទាប់ែរល់ ។ ឈហតុឈនោះ លប ិនឈបើ 
ល នលបមង់ឈ ោះពួយលបំ្ពង ឈំៅឈៅលតី ឈៅកប្នវងប្ដលោត់ឈមើល
ឈ ើ្ញលតីឈនាោះខាងឈលកាមថ្ផធទឹក លបំ្ពងឈនាោះនឹងមិនប៉ាោះចលំតីឈទ ឈល ោះលតី
ឈនាោះមិនឋិតឈៅទីឈនាោះតមពិតឈ ើយ ។  
 បញ្ដតថិ ឬ មយតិ ចេៈ ក៏មានន័យយា៉ា ងឈនាោះប្ដរ ថឝីឈបើវាហាក់ដូចជា
មាន តមពិតវាមិនមាន ។ អឝីជាបញ្ដតថិ ? ។ បញ្ដតថិ ជាឈ យ្ ោះថ្ន ង្គខ រធម៌
ទាងំឡាយទាងំពួង ទាងំមានជីវតិ ទាងំមិនមានជីវតិ ។  ង្គខ រធម៌ទាងំឈនាោះ 
ក៏ ឈំៅដល់វតទុ ពឝសារឈពើ និងបុគាលទាងំឡាយែវួនឯងប្ដរ ។ ឈហតុឈនាោះ 
មិនប្មនលតឹមប្តឈ យ្ ោះថ្វ “មនុ ស,  ុនែ, តុ, ផធោះ” ជាឈដើម ឈទើបជាបញ្ដតថិ
ឈទ  ូមផបី្តតួមនុ ស,  ុនែ, តុ, ផធោះ ជាឈដើម ក៏ជាបញ្ដតថិប្ដរ ។  
  មយតិ ចេ គឺ “ឈ យ្ ោះទាងំឡាយ” មិនប្មនជាបរមតទធម៌ឈទ ឈល ោះ
វតទុមាន ភាពប្បបឈនាោះ មានឈ យ្ ោះឈគោក់ឲ្រឈផសងៗ ឈៅតមភាសាជាតិ
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នីមួយៗ ឈផសងឈទៀត ។ មានឈរឿងគួរឲ្រចាប់អារមយណ៍មួយ និយាយពីការ
ោក់ឈ យ្ ោះ កបុងលបឈទ ភូមា ដូឈចបោះ ៖ 
 យុវជនមាប ក់ ឈ យ្ ោះ   មានឈ យ្ ោះចុោះកបុងបញ្ជី លប ង ។ ោត់
លប ងធាវ ក់ កបុងបណំងឈលើកទី ១ ឈនោះ ។ កបុងឆ្ប បំនាធ ប់ ោត់ឈលចមុែកបុង
ការលប ងដូចោប មឋងឈទៀត ឈោយមានឈ យ្ ោះថយីថ្វ   ហាវ  ។ ោត់ធាវ ក់កបុង
ការលប ងឈនាោះឈទៀត ។ ដល់ឆ្ប ទីំ ៣ ោត់បឋូ រឈ យ្ ោះឈៅជា   ហាវ  ថន 
ឈហើយអងាុយលប ងមឋងឈទៀត មឋងឈនោះ ក៏ោត់ោយ ន ណំាងលអប្ដរ ។ ឈហតុ
ឈនោះ ឈដើមផបី្កថ្ឆប ណំាងរប ់ោត់ ោត់បឋូ រឈ យ្ ោះថ្វ   ហាវ  ថន ថិន កបុង
ឆ្ប ទីំ ៤ ោត់ធាវ ក់កបុងការលប ងឈនាោះឈទៀត ។ យា៉ា ងណាក៏ឈោយ ោត់
ឈលចមុែលប ងឈទៀតកបុងឆ្ប ទីំ ៥ ឈោយមានឈ យ្ ោះប្វងថ្វ   ហាវ  ថន ថិន 
នីយុន ។ លបថ្ពប្មន មឋងឈនោះ ោត់លប ងជាប់ ។ ឈហតុឈនោះ  នជាោត់
មានឈ យ្ ោះឈៅថ្វ   ហាវ  ថន ថិន នីយុន ឈពលប្ដលោត់ចូលឈរៀនឈៅ
សាកលវទិាល័យយា៉ា ងហាន ។ 
 ឈនោះ បញ្ញជ ក់ឲ្រឈ ើ្ញថ្វ ឈល ោះឈហតុប្តឈ យ្ ោះទាងំឡាយអាច
ឈលជើ ោក់តមទឈំនើងចិតថ ឈដើមផ ីមាា ល់វតទុ ឈផសងៗ បុគាលឈផសងៗ ដូឈចាប ោះ
ឈហើយ នជាឈ យ្ ោះទាងំឡាយឈនាោះ មិនអាចជាបរមតទធម៌ ។ ប៉ាុប្នថឈយើង 
លតូវប្តឈលបើឈ យ្ ោះទាងំឡាយឈនោះ កបុងការ ប្មឋង ការនិយាយជាឈរៀងរាល់
ថ្ថៃរប ់ឈយើង ឈដើមផលី ល ័យទាក់ទងនឹងអបកឯឈទៀត ។ អបកឯឈទៀតក៏
យល់ឈោយលតង់ នូវអឝីប្ដលឈយើងចង់មានន័យ និងអឝីប្ដលឈយើង ឈំៅ
ដល់ ។ ឈហតុឈនាោះ ការ ប្មឋងនិងការនិយាយទាងំឈនោះ ោយ នឈចតនាកុហក
ឈទ ឈៅថ្វ  មយតិ ចេ ឬឈ ចកឋីពិតប្ដលបញ្ដតថឈ ើង ។  



ឈមឈរៀនលពោះអភិធមយ 15 

 



 ឥ ូវឈនោះ ឈបើតមលពោះអភិធមយ មិនមានឈ យ្ ោះប្ដលនិយាយ ឈំៅ
ឈនាោះឈទ កុថំ្វឈ ើយលតឹមឈ យ្ ោះឈនាោះ  ូមផបី្តវតទុ និង តឝបុគាល ក៏ោយ នប្ដរ ។ 
អបកអាចឈដញឈោលថ្វ “ឈល ោះឈហតុអឝី ? ឈយើងឈមើលឈ ើ្ញតុ, ផធោះ, មនុ ស, 
 ុនែ  នឈទឈតើ ប្ថមទាងំប៉ាោះវា ន និងដឹងវា នឈទៀតផង ។ ឈហតុអឝីថ្វ
វាមិនមាន ?” ។  
 លបថ្ពណា ់  ូមបង្គា ញតុឈនាោះឲ្រែញុ ឈំមើល ។ ឈនាោះមិនប្មនជាឈឈើ
ឈទឬអី ប្ដលអបកកពុំងប៉ាោះ ឬចងអុលឈនាោះ ? លប ិនឈបើអបកទាញឈឈើឈចញ
ជាបបំ្ណកៗ អពីំតុឈនាោះ, ឈតើតុឈនាោះមានឈទៀតឬឈទ ? ផធោះក៏មានន័យយា៉ា ង 
ឈនាោះដូចោប  លប ិនឈបើអបកវាយឈចាលនូវជញ្ញជ ងំទាងំ ៤ ខាង និងទាញ
ដបូំលឈចញ ផធោះឈនាោះនឹងមិនមាន ។  
 ចុោះមនុ សនិង ុនែវញិ ដូចឈមឋច ? លប ិនឈបើអបកទាញឈចញ
អាការនីមួយៗ ដូចជា  ក់, ឈរាម, លកចក, ឈធយញ, ប្ ផក, សាច់,  រថ្ , 
ឆអឹង, ែួរកបុងឆអឹង, តលមងប ាវៈ, ឈបោះដូង, ឈថវើម, វាវ, លកពោះ,  ួត, 
ឈ ោះឈវៀនធ,ំ ឈ ោះឈវៀនតូច ដូឈចបោះជាឈដើម ។ ប្បរមក ួរ ណួំរវញិ “ឈតើ
ឈនោះឬ ជាមនុ សឬ ុនែឈនាោះ ?” ។ ចឈមវើយចា ់ជា “ឈទ” រហូត ។ ដូឈចាប ោះ 
 នជាមនុ សនិង ុនែឈនាោះ មិនមានប្មន ។  

មួយឈទៀត មានឈរឿងគួរចាប់អារមយណ៍កបុងពងាវតរលពោះពុទនសា នា 
រវាងបុគាលឆ្វ តពីររូប គឺ លពោះ ទមិលិនធ១ និងលពោះអរហនថ នាគឈ ន ដូឈចបោះ
ថ្វ ៖  

                                                           

១ កបុងគមភីរមិលិនធបញ្ញា  លតង់បញ្ដតថិបញ្ញា ទី ១ ។  
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មិលិនធ ៖ “ែញុ លំពោះករុណា ុសំាា ល់ឈោកមាេ  ់ ឈតើឈោកមាេ  ់លពោះនាម
អឝី”  

នាគឈ ន ៖ “ លពហយចាររីប ់អាតយ  ឈៅអាតយ ថ្វ នាគឈ ន ។ ប៉ាុប្នថ
ឈ យ្ ោះនិងបុគាលប្ដលមានឈ យ្ ោះ ឈំៅដល់ឈនាោះ មិនមានឈទ ។  

មិលិនធ ៖ “លប ិនឈបើនាគឈ ននិងបុគាលមិនមាន ឈតើនរណាលបឈគន
បិណឍ  ត ឈតើនរណាទទួលបិណឍ  តឈនាោះ ? ឈហតុប្តឈោកមាេ  ់
ទទួលបិណឍ  ត  នជាឈោកមាេ  ់មាន ។ ឈហតុអឝីឈោកមាេ  ់
និយាយកុហក ទាងំឈៅកបុងឧតថមឈភទអីុចឹង ?” 

នាគឈ ន ៖ “មហាបពិលត ឈតើលពោះអងាយាងមកវតថឈនោះ ឈោយលពោះ ទា 
ឬឈោយរាជរថ ?” 

មិលិនធ ៖ “ែញុ លំពោះករុណាមកឈោយរាជរថ” 
នាគឈ ន ៖ “លបថ្ពណា ់ មហាបពិលត  ូមលពោះអងាបង្គា ញរាជរថឲ្រ

អាតយ ឈមើល ឈតើឈ ោះហបឹងឬជារាជរថ ? ឈតើកង់ហបឹងឬជារាជរថ ? ឈតើ
ឈៅវ ហបឹងឬជារាជរថ ? ឈតើទូកហបឹងឬជារាជរថ ?” 

មិលិនធ ៖ “ឈទ” ចឈំ ោះរាល់ ណួំរទាងំអ ់ ។  
នាគឈ ន ៖ “ឈតើមានរាជរថ ឈលៅពីឈ ោះ, កង់, ឈៅវ , ទូកជាឈដើមហបឹង

ឬឈទ”  
មិលិនធ ៖ “មិនមានឈទ ឈោកមាេ  ់” 
នាគឈ ន ៖ “បពិលតមហារាជ លពោះអងាមានលពោះរាជឱង្គា រថ្វ លពោះអងា

យាងមកទីឈនោះឈោយរាជរថ ប៉ាុប្នថលពោះអងាមិនអាចបង្គា ញរាជរថ
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ឈនាោះឲ្រអាតយ ឈមើល ។ ឈហតុអឝីលពោះអងាមានបនធូលកុហក ទាងំឈៅ
កបុងឧតថមកិតថិយ អីុចឹង ? ។ 

មិលិនធ ៖ “មិនមានរាជរថ ឈលៅប្តពីឈ ោះ, កង់, ឈៅវ  និងទូកហបឹងឈទ ។ 
កាលឈលគឿងបងាុទំាងំឈនោះផាុ ចូំលោប  ឈទើប នឈ យ្ ោះថ្វ រាជរថ” ។  

នាគឈ ន ៖ “លបថ្ពណា ់ មហាបពិលត, លពោះអងាគួរយល់នាគឈ នដូច 
ប្ដលលពោះអងាយល់រាជរថឈនាោះផងចុោះ” ។ 
ចណុំច ខំាន់ឈនោះ និយាយឈៅតមបរមតទធម៌ ឬបរមតទ ចេៈ 

ឈយើងចង់ ឈំៅន័យថ្វ អឝីៗ មិនអាចប្លបលបួលឈៅជាអឝីដថ្ទ ឬប្បងឈៅជាអឝី
ដថ្ទឈទៀតឈទ ទាងំមិនអាចឈកើតឈ ើង ឬវនិា ឈោយសារមនុ សឈទ ។ អឝីៗ
ពិតជាឈកើតមានតមធមយជាតិ ឈហើយលទលទង់នូវលកខណៈរប ់ែវួន ដរាប
ដល់វារលត់ ។ ឈយើងឈៅប្តអាចសាកលផងឬពិចារណា នឈោយវធីិណា
មួយចឈំ ោះអឝីៗ តម ភាពពិតឬកឈំណើ តពិតរប ់បរមតទធម៌ឈនាោះ ។   

ទ សនវទូិ និងវទិាសាស្ត្ ថវទូិ កពុំងលសាវលជាវរកបរមតទធម៌ទាងំឈនាោះ 
ប្ដលឈកើតឈ ើងតម ភាពពិត ជា កល ។ ទ សនវទូិទាងំឡាយមិនអាច
យល់ល បតមបរមតទធម៌ណាមួយ នឈទ  នឈ ចកឋីថ្វ អឝីណាប្ដល
ទ សនវទូិលផមីាប ក់ឈលើកឈ ើងមកពិនិតរ ក៏នឹងលតូវជទំា ់ឈោយទ សនវទូិ 
មាប ក់ឈទៀត ។  
 ដបូំងឈ ើយ វទិាសាស្ត្ ថវទូិ នចាត់ទុករូបធាតុនិងថ្វមពលថ្វជា 
បរមតទធម៌ ២ យា៉ា ង ។ រូបធាតុ នប្បងប្ចកជាធាតុធមយជាតិ ៩២ យា៉ា ង
ឈលកាយមក  នប្បងជាអាតូមធមយជាតិ ៩២ និងអាយ ូថបឈផសងៗ រប ់
អាតូមឈនាោះឈៅវញិ ។ បចេុបផនប ជាទូឈៅឈគយល់ថ្វ អាតូមផសឈំ ើងពីលបូតុង, 
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ណឺលតុង និង ឈអ ិចលតុង គឺថ្វ លបូតុងនិងណឺលតុង បឈងាើត នជា បូល   
អាតូម ប្ដលមានឈអ ិចលតុងវលិជុវំញិ បូលអាតូមឈនាោះ ។  
 ថឝីដផតិប្តលបូតុង, ណឺលតុង និងឈអ ិចលតុង អាចចាត់ជាបណឋុ ំ
 ណំង់លគឹោះរប ់អាតូមក៏ពិតប្មនឈហើយ ប៉ាុប្នថទាងំឈនាោះមិនប្មនជា     
អនុភាគប្ដលមានលទង់លទាយនិង ណាឌ នជាក់ោក់ឈទ ដផតិវាអាចភាយ
ឈចញពីអាតូមឈៅជាការំ យី ។ ល កដណា ់ប្ដលលបូតុង ណឺលតុង និង  
ឈអ ិចលតុងចាត់ជាបណឋុ ំ ថ្នថ្វមពល ដូចជាពនវឺលពោះអាទិតរឈកើតឈ ើងពី
បណឋុ ំ ថ្នការំ យីពនវឺជាឈលចើន គឺពីបណឋុ ំ មូលោឌ នថ្នថ្វមពលពនវឺ ។  
 វទិាសាស្ត្ ថវទូិ  នរកឈ ើ្ញថ្វ មានអនុភាគអាតូមតូចៗ ជាង 
៨០ អពីំបបំ្ណកថ្ន បូលអាតូម ។ អនុភាគទាងំអ ់ឈនោះ ក៏អាចចាត់ជា
បណឋុ ំ ថ្នថ្វមពល ែណៈប្ដលរូបធាតុនិងថ្វមពលជាធាតុអាចផ្ទវ  ់បឋូ រ
ោប  ន ឈនោះឈបើនិយាយតម មីការរប ់ឈោកអាល់ឈបៀរត៍ អាងំសាថ ងំ 
(Albert Einstein) : E = mc2 ប្ដលកបុងទីឈនោះ E  ឈំៅដល់ ថ្វមពល, m 
 ឈំៅដល់ ដុថំ្នរូបធាតុ, រឯី c  ឈំៅដល់ ឈលផឿនថ្នពនវឺ ។  

ឈហតុឈនោះ ឈបើតមទ សនាទានខាងវទិាសាស្ត្ ថ មនុ ស  ុនែ តុ ផធោះ 
វញិ្ញដ ណក ង្គខ រ និងអវញិ្ញដ ណក ង្គខ រទាងំអ ់ មិនប្មនជាបរមតទធម៌ឈទ 
ដផតិទាងំអ ់ឈនោះផសឈំ ើងពីឈអ ិចលតុង, លបូតុង, ណឺលតុង និងថ្វមពល ។ 
មួយវញិឈទៀត ឈល ោះប្តអនុភាគអាតូមតូចៗ ទាងំអ ់ឈនាោះ ចាត់ជាបណឋុ ំ
ថ្នថ្វមពល ដូឈចបោះឈហើយ នជាមានប្តថ្វមពលប៉ាុឈណាត ោះរាប់ថ្វជា
បរមតទធម៌ ន កបុងវទិាសាស្ត្ ថ ។  
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 កបុងលពោះអភិធមយ មានបរមតទធម៌ ៤ យា៉ា ង គឺ ចិតថ, ឈចត ិក, រូប និង
និ ឝ ន ។ កបុងការវភិាគរូបឈនាោះ ឈគ នរកឈ ើ្ញថ្វជាការលបកបផស ំភាវៈ
រប ់រូបធាតុនិងថ្វមពល ។  
 ចិតថ គឺជា ភាវៈដឹង, រឯីឈចត ិក ជា ភាវៈឈកើតឈ ើងកបុងចិតថ ឬ
 ភាវៈឈកើតរួមនឹងចិតថ ។ ឈោយឈហតុប្តចិតថនិងឈចត ិកអាចទទួល
អារមយណ៍និងដឹងអារមយណ៍ ដូឈចបោះឈហើយ នជាធម៌ទាងំ ២ ឈនាោះរួមមក
ឈៅថ្វ នាមធម៌ ។  
  តឝបុគាល គឺជា ភាវៈមួយឈកើតឈ ើងអពីំរូប, ចិតថ និងឈចត ិក ឬ
លោន់ប្តជារូបនិងនាមប៉ាុឈណាត ោះ ។ រូបនិងនាមទាងំឈនោះ ជាបរមតទ ចេ 
ចបំ្ណកឯ តឝបុគាលឈនាោះលតឹមប្តជា មយតិ ចេៈប៉ាុឈណាត ោះ ។  
 និ ឝ ន ជា ភាវៈថ្នការរលត់ឈ ចកឋីទុកខ និងមានឈ ចកឋី ុែយូរ
អប្ងឝង គឺប្តងប្តឈកើតឈ ើងតមធមយជាតិ ទា ់ប្តឈយើងមិនទាន់លត ់ដឹង 
និ ឝ នឈនាោះប៉ាុឈណាត ោះ និ ឝ នអាចលត ់ដឹង នឈោយមគាញណនិងផល
ញណប៉ាុឈណាត ោះ ឈ លគឺបញ្ញដ ចកខុ លបកបលពមឈោយមគានិងផល ។  
  ភាវៈថ្នចិតថ, ឈចត ិក, និងនិ ឝ ន គឺវទិាសាស្ត្ ថមិនទាន់រក
ឈ ើ្ញឈៅឈ ើយ ។  ភាវធម៌ទាងំឈនាោះ ល កដជាក់ោក់ និងមានលកខណៈ 
 មាា ល់កបុងលពោះអភិធមយ ឈហើយអាចពិនិតរឈមើល ន ឈោយ មថ-
វបិ សនាភាវនា គឺ មថភាវនានិងវបិ សនាភាវនា ។  
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បរមតថធម៌ ៤ យ៉ង១ 

១- ចិតថ២ = វញិ្ញដ ណដឹងនូវអារមយណ៍ ឬ ភាពដឹងនូវអារមយណ៍ 
 កបុងលពោះអភិធមយ  ករឈវវចនៈប្ដលឈលបើ លមាប់ឈៅចិតថមានឈលចើន

ដូចជា ចិតថ, ឈចត, ចិតថុបាទ, មនៈ, មឈនា, វញិ្ញដ ណ ។ ឈបើនិយាយយា៉ា ង
សាមញ្ដ ចិតថឈនាោះ  ឈំៅដល់ មឈនា ហបឹងឯង ។  

២- ឈចត ិក៣ = អងាលបកបរប ់ចិតថ ឬ ភាវៈប្ដលឈកើតរួមនឹងចិតថ 
 ឈចត ិករប្មងឈកើតឈ ើងនិងរលត់ដណំាលោប នឹងចិតថ ឈចត ិក

ទាងំឈនាោះអាល ័យចិតថ  លមាប់ការឈកើតឈ ើងថ្នែវួន ឈហើយវាមាន
ឥទនិពលឈៅឈលើចិតថ ។ ឈចត ិកឈនាោះ មាន ៥២ យា៉ា ង ។ តមធមយត 
អឝីប្ដលឈយើងនិយាយោប ថ្វ “ចិតថ” ៗ ឈនាោះ គឺ ពិតជា ឈំៅដល់ ការ
ផាុ រំប ់ចិតថនិងឈចត ិក ។ ចិតថកឋី ឈចត ិកកឋី មិនអាចឈកើតឈ ើង
ឈោយឯកឯង នឈទ ។  

                                                           

១ កបុងអភិធមយតទ ងាហៈ លតង់ោថ្វទី ២ ។ អភិធមយតទវភិាវនីិដីកាពនរល់ថ្វ បរមមា ឧត្តមមា 
អវិបរីមោ បរមៈ មានន័យថ្វ ឧតថម, ែភង់ែភ ់, ថ្លកប្លង គឺមិនឈចោះប្លបលបួល, មិនវបិរតិ ។ 
អមោោ បរមស្ស វា ឧត្តមស្ស ញាណស្ស អមោោ មោចមរា អតទៈ ជាឈ ចកឋី គឺជាទី
ឈោចររប ់ញណដ៏ឧតថម ែភង់ែភ ់ ឈហតុឈនាោះ ឈទើបឈ យ្ ោះថ្វ បរមតទ ។   
២ កបុងអភិធមយតទវភិាវនីិដីកា លតង់បរមតទធមយវណតនាប្ចងថ្វ ចិមនតត្ីត្ិ ចិត្តំ, អារមមណំ       
វិជានាត្ីត្ិ អមោោ ។ យថាហ “វិសយវិជាននលកខណំ ចិត្ត”នត ិ ។  ភាវៈប្ដលគិត 
ឈ យ្ ោះថ្វ ចិតថ  នឈ ចកឋីថ្វ ដឹងចា ់នូវអារមយណ៍  មដូចឈោកឈ លថ្វ “ចិតថមាន
ការដឹងចា ់នូវអារមយណ៍ជាលកខណៈ” ។ ចិត្តំ វិញ្ញាណកខមនាោ ចិតថជាវញិ្ញដ ណកខនន ។  
៣ មចត្សិ ភវំ ត្ទាយត្តវុត្តិោយាត្ិ មចត្សិកំ  ភាវៈប្ដលឈកើតកបុងចិតថ ឈ យ្ ោះថ្វ 
ឈចត ិក ឈល ោះលបលពឹតថឈៅរួមជាមួយនឹងចិតថឈនាោះ ។ មចត្សិកំ មវទនាទិកខនធត្តយំ 
ឈចត ិក  នដល់ ែនន ៣ មានឈវទនាែននជាឈដើម (ឈវទនាែនន,  ញ្ញដ ែនន,  ង្គខ រកខនន) ។ 
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 ៣- រូប១ = រូបកាយ,   ៌ងាកាយ 
 រូបឈនាោះអាចប្លបលបួលលទង់លទាយនិងពណ៌ មផុរ ឈៅតមឈៅឋ និង 

លតជាក់ ។ រូបមាន ២៨ លបឈភទ ។  
៤- និ ឝ ន២ = ការរលត់កិឈល និងឈ ចកឋីទុកខ, ឈ ចកឋី ុែ ៃប់យូរ

អប្ងឝងឈទៀងទាត់ ។  
កិឈល រប ់ចិតថ គឺ ឈ ចកឋីឈោភ, ឈ ចកឋីែឹង អប់, ឈ ចកឋីវឈងឝង 

ជាឈដើម ។ កិឈល ទាងំឈនាោះ ជាឈដើមចមថ្នឈ ចកឋីទុកខ និងតណំជីវតិ ។ 
ឈហតុឈនាោះ ការរលត់កិឈល ទាងំល ុង  នដល់ ការរួចរឈោោះទាងំល ុង
អពីំការចាប់បដិ ននិលគប់លបឈភទ, ជរា, ពាធិ និងមរណៈ, អពីំឈ ចកឋីទុកខ
និងឈ ចកឋីល ំកទាងំពួង ។ កបុងនិ ឝ ន មានឈ ចកឋី ុែឈកសមកានថជា
ឈរៀងរហូត ។  

 កបុង សំ្ត្ ាឹត  ករថ្វ “និវ៌ាន” តមរូប ពធ  នឈ ចកឋីថ្វ “ការរួច
ផុតចាកតណាា ” ។  

 “ការរលត់ឈោភៈ, ការរលត់ឈទា ៈ, ការរលត់ឈមាហៈ ឈនោះឯងឈៅ
ថ្វ និ ឝ ន៣” ។ 

 បរមតទធម៌នីមួយៗ បណាឋ បរមតទធម៌ ៤ ខាងឈលើឈនាោះ អាចពិនិតរ 
ឈមើល ន ែណៈប្ដលវាឈកើតឈ ើងតមពិត ។ វទិាសាស្ត្ ថអាចជទំា ់ការ
                                                           

១ រុប្បត្ីត្ិ រូបំ  ភាវៈប្ដលប្បកធាវ យ ឈ យ្ ោះថ្វរូប ។ រូបំ ភូត្ុបាទាយមភទភិមនាោ         
រូបកខមនាោ រូប  នដល់ រូបកខនន គឺមហាភូតរូប ៤ និងឧ ទាយរូប ២៤ រួមជា ២៨ រូប ។ 
២ និវោនំ មគគផលានមារមមណភូមោ អសងខត្ធមមាោ និ ឝ នជាអ ងខតធម៌ (គឺធម៌ឥត
មានឈហតុបចេ័យលបជុតំក់ប្តង) ជាអារមយណ៍រប ់មគាចិតថនិងផលចិតថ ។ 
៣ កបុងគមភីរ យុំតថនិកាយ ។ 
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ឈកើតឈ ើងរប ់ចិតថ ដផតិវទិាសាស្ត្ ថឈនាោះមិនអាចរកឈមើលចិតថឈ ើ្ញ ។ ក៏
ប៉ាុប្នថការឈកើតឈ ើងថ្នចិតថ ប្ដលជាវញិ្ញដ ណដឹងនូវអារមយណ៍កបុងមនុ សនិង
 តឝតិរចាេ ន មិនអាចជទំា ់ឈោយនរណាមាប ក់ នឈ ើយ ។  

 ការឈកើតឈ ើងថ្នឈចត ិក ដូចជា ឈោភៈ, ឈទា ៈ, មានៈ, ឥ ា, 
អឈោភៈ, អឈទា ៈ, ដូឈចបោះជាឈដើម កបុងមនុ សនិង តឝតិរចាេ ន ក៏ជា មយតិ-
 ចេៈប្ដរ ។ ក៏ប៉ាុប្នថអឝីប្ដល ខំាន់ឈនាោះ គឺការប្ដលឈមើលឈ ើ្ញឈចត ិក
ទាងំឈនាោះថ្វជា ភាវៈមួយៗ ឈោយប្ កពីោប  និងមិនប្មនជាប្ផបករប ់
ចិតថ ឬជា ភាពថ្នចិតថឈផសង ។ អកុ លឈចត ិក ដូច ឈោភៈ, ឈទា ៈ, 
មានៈ និងឥ ា អាចកមាេ ត់បង់ឲ្រអ ់ទាងំល ុងអពីំចិតថ ន ឈោយ
វបិ សនាភាវនា ។  

 ការឈកើតឈ ើងថ្នរូប ជារូបធាតុនិងថ្វមពល គឺង្គយឈមើលឈ ើ្ញ ។ 
ក៏ប៉ាុប្នថនិ ឝ ន ជាឈោកុតថរធម៌ មិនអាច ឈងាតដឹង នឈោយឈោកិយចិតថ 
ប្តនិ ឝ នឈនាោះអាច ឈងាត នឈោយឈោកុតថរចិតថ ។  

 គួរកណំត់ មាា ល់ថ្វ បរមតទធម៌ទាងំអ ់ ឈបើតមន័យបរមតទរប ់
ែវួន គឺឥតមានលទង់លទាយ ឥតមាន ណាឌ នអឝីឈទ លោន់ប្តជាបណឋុ ំ ថ្ន
ថ្វមពលប្ដលោយ នលទង់លទាយ និងោយ ន ណាឌ ន ។ បរមតទធម៌ទាងំឈនាោះ 
ជា ភាវៈប្ដលមិនអាចឈមើលឈ ើ្ញ ន ឈៅឈលកាមអតិ ុែុមទ សន៍ដ៏
លបណីត ក៏ប៉ាុប្នថចិតថ, ឈចត ិក និងរូប អាចឈមើលឈ ើ្ញ នឈោយប្ភបក
 មាធិ ។ និ ឝ នអាចលត ់ដឹង នឈោយមគាញណទាងំ ៤ ។  

 បរមតទធម៌នីមួយៗ នឹងមានប្ចងយា៉ា ងពិសាឋ រ កបុងបរឈិចេទជាបនថ
បនាធ ប់ ។    
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នាមនិងរបូ 

 ទាងំចិតថទាងំឈចត ិក រប្មងដឹងនូវអារមយណ៍ ប្តងឈទារទន់ឈៅរក
អារមយណ៍ជានិចេ ឈដើមផចីាប់យកអារមយណ៍ឈនាោះ ឈល ោះឈហតុឈនោះ  នជាធម៌
ទាងំ ២ ឈនោះ រួមមកឈៅថ្វ “នាម” ។  
 មនុ ស តក់ប្តងឈ ើងឈោយនាមនិងរូប (ចិតថនិងកាយ) ។ បណាឋ
ធម៌ទាងំពីរឈនាោះ នាមជា ភាវៈដឹងនូវអារមយណ៍ ឯរូបជា ភាវៈមិនដឹង ។ 
ឈហតុឈនោះឈហើយ  នជានាមជាអបកដឹកនា ំ ឯរូបជាអបកលបលពឹតថឈៅតម ។ 
ប៉ាុប្នថ កបុងកាមាវចរភូមិនិងរូ វចរភូមិ នាមរប្មងលតូវការការឧបតទមមពីរូប 
ឈដើមផកីារឈកើតឈ ើងថ្នែវួន ។  
 នាម ហាក់បីដូចជាបុរ ប្ភបកលអ ប្តែឝិនឈជើង ចបំ្ណកឯរូបហាក់
បីដូចជាបុរ ឈជើងលអ ប្តខាឝ ក់ប្ភបក ។ បុរ ែឝិននិងបុរ ខាឝ ក់ ជួបោប ឈៅឯ
ឈលៅភូមិ ទាងំពីរនាក់ឮឈគលបកា ដណឹំងថ្វឈៅខាងកបុងភូមិ មានការប្ចក
អាហារឈភាជន ។ បុរ ទាងំពីរចង់ឈៅទទួលឈភាជនអពីំកប្នវងឈនាោះ ឈតើ
ពួកឈគអាចឈៅ នយា៉ា ងដូចឈមឋច ? 
 លតឹមលតូវណា ់ លប ិនឈបើបុរ ប្ភបកលអជិោះឈលើ-ក រប ់បុរ ខាឝ ក់ 
បុរ ខាឝ ក់ឈនាោះ លតូវឈដើរតមផវូវតមប្ដលបុរ ែឝិនបង្គា ប់ ពួកឈគទាងំពីរ
នាក់ល កដជាឈៅដល់កប្នវងតមល ថ្វប  និងទទួល នឈភាជន ។  
 នាមនិងរូបឈធឝើការរួមោប  ដូចជាបុរ ខាឝ ក់-ែឝិនទាងំពីរនាក់យា៉ា ង 
ឈនាោះប្ដរ ។  
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បំណ្ងថនការវិភាគបរមតថ 

 ការប្ដលឈមើលឈ ើ្ញអឝីៗ តមឈ ចកឋីពិត គឺជាឈោលឈៅដ៏ជាទី
ល ឡាញ់បផុំត រប ់បុគាលអបកល ឡាញ់ ចេភាពលគប់ោប  រួមទាងំទ សន-
វទូិនិងវទិាសាស្ត្ ថវទូិផង ។ កាលឈបើបុគាលមិនអាចឈមើលឈ ើ្ញរូបភាពពិត
ថ្នអឝីៗ ឈទ បុគាលរប្មងឈ ើ្ញរូបភាពវបិោវ   និងលបកាន់ឈ ចកឋីយល់
ឈ ើ្ញែុ អពីំរូបភាពឈនាោះ ។  
 ឈ ចកឋីយល់ឈ ើ្ញែុ ប្ដលជាឈដើមចមមួយ ប្ដលបណាឋ លឲ្រ
មនុ សរងទុកខឈខាវ ចផាអ ់កាលអ ឈងខយរកបផ គឺជា កាា យទិដឌិ១ ប្ដល
ជាឈ ចកឋីយល់ឈ ើ្ញថ្វ “មាន តឝបុគាល” យល់នូវរូបកខនននិងនាមកខននថ្វ
ជា តឝជាបុគាល ឬជា “អញ” ឬ “អតថ ” ។ ឈោយសារប្ត កាា យទិដឌិឈនោះ

                                                           

១នសុត្តដតបិដកនខុទ្ទកដិកាយនបដិសមភិទាមគគនទ្ិដឋកិថានសកាាយទ្ិដឋិដិេទ្ទសនេលខន៧០នទ្ដព័រន៤៨-៤៩ន
ែចងថា សកាាយទ្ិដឋិន២០នយ៉ាងគឺន១)នរូបំ អត្តមោ សមនុបស្សត្ិន េឃើញរូបថាជាខលួដ,ន២)ន រូបវនតំ 
អោានំ សមនុបស្សត្ិន េឃើញខលួដមាដរូប,ន៣)នអត្តនិ រូបំ សមនុបស្សត្ិន េឃើញរូបកនុងខលួដ,ន៤)ន
រូបសមឹ អោានំ សមនុបស្សត្និ េឃើញខលួដកនុងរូបន ។ន ៥)ន មវទនំ អត្តមោ សមនុបស្សត្ិន េឃើញ
េវទ្នាថាជាខលួដ,ន៦)ន មវទនាវនតំ អោានំ សមនុបស្សត្ិន េឃើញខលួដមាដេវទ្នា,ន៧)នអត្តនិ មវទន ំ
សមនុបស្សត្ិនេឃើញេវទ្នាកនុងខលួដ,ន៨)នមវទនាយ អោានំ សមនុបស្សត្ិនេឃើញខលួដកនុងេវទ្នាន។ន
៩)នសញ្ញំ អត្តមោ សមនបុសស្ត្ិនេឃើញសញ្ញាថាជាខលួដ,ន១០)នសញ្ញាវនត ំអោានំ សមនុបសស្ត្ិន
េឃើញខលួដមាដសញ្ញា,ន១១)នអត្តនិ សញ្ញំ សមនុបស្សត្ិន េឃើញសញ្ញាកនុងខលួដ,ន១២)នសញ្ញាយ 
អោានំ សមនុបស្សត្ិន េឃើញខលួដកនុងសញ្ញាន ។ន ១៣)នសង្ខាមរ អត្តមោ សមនុបស្សត្និ េឃើញ
សង្ខារថាជាខលួដ,ន១៤)នសង្ខារវនតំ អោានំ សមនុបស្សត្ិនេឃើញខលួដមាដសង្ខារ,ន១៥)នអត្តនិ សង្ខាមរ 
សមនុបស្សត្ិន េឃើញសង្ខារកនុងខលួដ,ន ១៦)នសង្ខាមរសុ អោានំ សមនុបស្សត្ិន េឃើញខលួដកនុង
សង្ខារន ។ន ១៧)ន វិញ្ញាណំ អត្តមោ សមនុបស្សត្ិន េឃើញវិញ្ញាណ្ថាជាខលួដ,ន ១៨)ន វិញ្ញាណវនត ំ
អោានំ សមនុបស្សត្ិន េឃើញខលួដមាដវិញ្ញាណ្,ន ១៩)នអត្តន ិ វិញ្ញាណំ សមនុបស្សត្ិន េឃើញ
វិញ្ញាណ្កនុងខលួដ,ន២០)នវិញ្ញាណសមឹ អោានំ សមនុបស្សត្ិនេឃើញខលួដកនុងវិញ្ញាណ្ន។ 
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ឯង  នជាបុគាលចង់ឈធឝើជាមនុ សអសាេ ររ ចង់មានលទពរ មផតថិគរឈលចើន 
ឈដើមផលីបឈយាជន៍រប ់ “អញ” និងលបលពឹតថែវួនតមប្បបអាតយ និយម ។ តម
ពិតឈៅ លគប់លបឈភទទាងំអ ់ថ្នឈ ចកឋីែឝល់ខាឝ យនិងឈ ចកឋីទុកខ ដុោះឈ ើង
ឈចញពីឈ ចកឋីយល់ឈ ើ្ញែុ ឈនោះឯង ។  
 ការប្ដលឈ ើ្ញអបកដថ្ទជា តឝបុគាល ជាបុរ  ជាស្ត្ ថី ជាមាប ក់ឈនោះ 
មាប ក់ឈនាោះ ជាឈដើម ក៏គឺជា កាា យទិដឌិប្ដរ ។  កាា យទិដឌិបណាឋ លឲ្រ
ឈ ចកឋីយល់ឈ ើ្ញែុ ដថ្ទឈកើតឈ ើង  ឹងមានឈលចើនលបការមិនអាចរាប់
អ ់ ន កបុងឈោក ពឝថ្ថៃឈនោះ ។   
 លបការគួរឲ្រញឈញើតអពីំ កាា យទិដឌិឈនាោះ គឺថ្វ កាា យទិដឌិឈនាោះ
គប់គិតជាមួយនឹងកមយអាលកក់ ឈដើមផឈី ោះបុគាលចុោះឈៅកបុងឋានទាប គឺ
អ យភូមិ មឋងឈហើយមឋងឈទៀត ។ តមលពោះពុទនដីកា ការលោះបង់ កាា យ-
ទិដឌិ គឺជាការ ខំាន់បផុំតនិងបនាធ ន់បផុំត ដូចបនាធ ន់កបុងការពនវត់ឈភវើងឈៅ
ឈលើកាល ឈៅឈពលប្ដលកាលលតូវឈភវើងឈឆោះ និងដូចការដកលបំ្ពងឈចញ
ឈហើយពា លរបួ លតង់លទូង ឈៅឈពលលទូងលតូវមុតឈោយលបំ្ពង ។  
 ការ ិកាលពោះអភិធមយ ឈធឝើឲ្របុគាលមានឈ ចកឋីយល់ឈ ើ្ញលតូវថ្វ 
“អញ” ឬ “អតថ ” មិនមាន ឈហើយអឝីប្ដលឈកើតឈ ើងតមពិតកបុងមនុ ស គឺជា 
ចិតថ, ឈចត ិក និងរូបប្តប៉ាុឈណាត ោះ ។ ការយល់ ភាពចិតថឈនោះ អាចជួយ
បុគាលឲ្រឈចោះលគប់លគងអធាល ័យ និងឈចៀ វាងអកុ លចិតថ ក៏ជាឈហតុ
ជួយកាត់បនទយ ភាពតនតឹងផវូវចិតថ និងពា លជងឺំផវូ វចិតថជាឈលចើន ។  
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 កាលប្ដលបុគាលយល់ថ្វ ឈចតនាបញ្ញជ ឲ្រឈធឝើកាយកមយ, វចីកមយ និង
មឈនាកមយរប ់ែវួន១ បឈងាើតផលថ្នកមយ ប្ដលបណាឋ លឲ្រមានការចាប់
បដិ ននិ និងសាងវា នារប ់បុគាលមាប ក់ៗ បុគាលរប្មងមានសាយ រតីឈចៀ 
វាងអកុ លឈចតនាឈនាោះ ។  
 មួយវញិឈទៀត កាលប្ដលបុគាលយល់នូវទនំាក់ទនំងឈហតុផល 
តមប្ដលពណ៌នាទុកកបុងលពោះអភិធមយ បុគាលឈនាោះអាចលោះបង់ឈ ចកឋី
យល់ឈ ើ្ញែុ ទាងំអ ់ ន និងលបកាន់ខាជ ប់នូវការយល់ឈ ើ្ញលតូវ នូវអឝី
ប្ដលកពុំងប្តលបលពឹតថឈៅតោប ជាប់មិនោច់ កបុងឈោកឈនោះ ។  
 កាលប្ដលបុគាល ឈលមចចិតថឈដើរតមអរយិមគាទាងំ ៨ ឈដើមផរីឈំោោះ
ែវួនឯងឈចញពីឈ ចកឋីទុកខទាងំឡាយទាងំពួង បុគាលឈនាោះរប្មងចាប់ឈផឋើម
ជាមួយនឹងឈ ចកឋីយល់ឈ ើ្ញលតូវ ឈហើយចឈលមើន ីល  មាធិ និងបញ្ញដ  
មួយជហំានមឋង មួយជហំានមឋង ។ កាលឈបើឈធឝើដូឈចបោះឈហើយ បុគាលលតូវប្ត
 មាទាន មថភាវនានិងវបិ សនាភាវនា ពាយាមអឈងាតចិតថ, ឈចត ិក 
និងរូបថ្វឈតើវាកពុំងឈធឝើកិចេឈោយរឈបៀបណា, វាកពុំងឈកើតតោប រដឹកឥត
ឈប់ឈោយរឈបៀបណា, ទនំាក់ទនំងឈហតុផលឈធឝើកិចេឈោយរឈបៀបណា 

                                                           

១ មចត្នាហំ ភិកខមវ កមមំ វទាមិ មចត្និោោ កមមំ កមរាត្ ិោមយន វាច្ចយ មនោ មាប ល
ភិកខុទាងំឡាយ ឈចតនា តថ្វគតឈៅថ្វជាតួកមយ ឈល ោះបុគាលគិតឈហើយ ឈទើបឈធឝើកមយឈោយកាយ 
ឈោយវាចា និងឈោយចិតថ ។ កបុងបបញ្េ ូទនី មជឈមិនិកាយដឌកថ្វ ឧ លិ ុតថវណតនា យថាហ 
“មចត្នាហ,ំ ភិកខមវ, កមមំ វទាមិ, មចត្យិោោ កមម ំកមរាត្ី”ត្ិ ។ កោោ បន មចត្នា កមមនត ិ
វុោា? មចត្នាមូលកោា កមមស្ស។ ចុោះឈហតុអឝីលពោះ មភុទនឈ លថ្វឈចតនាជាតួកមយ ? ឈល ោះកមយ
មានឈចតនាជាឈដើមចម ។  
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 រុបឈ ចកឋមីកថ្វ  ភាវៈទាងំអ ់ប្ដលពណ៌នាកបុងលពោះអភិធមយ ពិតជា
ឈកើតឈ ើងឈោយរឈបៀបណា ។  
 អាល ័យឈហតុឈនោះ ការវភិាគតមប្បបបរមតទកបុងលពោះអភិធមយ នឹង
លោន់ប្តជាការ បាយអាន ក៏ឈទ, នឹងលោន់ប្តជាលបឈយាជន៍ការឈចោះដឹង
ប្តមាប ក់ឯង ក៏ឈទប្ដរ គឺឈដើមផ ីនការពិនិតរពិច័យយា៉ា ងហយត់ចត់ឈោយ
 មាធិចិតថ កបុងឈោលបណំងចឈលមើនវបិ សនាបញ្ញដ ឈឆ្ភ ោះឈៅរកមគានិង
ផល ។  
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បរមិចឆទទី ១ 

ចិតត 
ចិតត ៤ របមភទ 

 “ចិត្ត” មានន័យថ្វ „ ភាវៈដឹងអារមយណ៍‟ ឬ „ ភាពដឹងអារមយណ៍‟ ។  
 ចិតថ១ ប្ចកឈចញជា ៤ លបឈភទ២ ឈៅតមភូមិឬឈោកទាងំ ៤ គឺ ៖ 

១- ោមាវចរចិត្ត ចិតថលតច់រង្គា ត់កបុងកាមភូមិ 
២- រូបាវចរចិត្ត    ចិតថលតច់រង្គា ត់កបុងរូបភូមិ 
៣- អរូបាវចរចិត្ត ចិតថលតច់រង្គា ត់កបុងអរូបភូមិ 
៤- មលាកុត្តរចិត្ត ចិតថផុតចាកឈោកិយ 

 ចិតថទាងំ ៤ លបឈភទខាងឈលើឈនាោះ ឈៅយា៉ា ងែវីថ្វ ោមចិត្ត,       
រូបចិត្ត, អរូបចិត្ត, និងមលាកុត្តរចិត្ត ។  
 ោមាវចរចិត្ត លតច់រង្គា ត់ មិនប្មនលតឹមប្តកបុងកាមភូមិប៉ាុឈណាត ោះ
ឈទ ប្ថមទាងំលតច់រង្គា ត់កបុងភូមិដថ្ទ ៗ ឈទៀត ។ ចបំ្ណក ឯរូ វចរចិតថ និង
អរូ វចរចិតថ ក៏មានន័យយា៉ា ងឈនាោះដូចោប  ។  

                                                           
១ លកខណាទិចតុកាៈរប ់ចិតថ គឺ ១) វិជាននលកខណ ំ មានការដឹងអារមយណ៍ជាលកខណៈ, ២)   
បុពវងគមរសំ មានការឈកើតមុនឬជាលបធានឈលើធមទ៌ាងំពួងជារ ៈ (ជាកិចេ), ៣) សនាោនបចចបុដ្ឋាន ំ
មានការឈកើតឈ ើងបនថោប មិនោច់ ជាបចេុបោឌ ន (ជាអាការល កដ), ៤) នាមរូបបទដ្ឋាន ំមាននាម
រូបជាបទោឌ ន (ជាឈហតុជិត គឺនាឲំ្រឈកើត) ។  
២ លពោះអភិធមយបិដក ធមយ ងាណិ ចិតថុបាទកណឍ  ឈលែ ៧៨ ទព័ំរ ១៦ ដល់ ៣៣៤ ។  
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 ោមភូមិ  នដល់ ឋានអ យភូមិ ៤, ឋានមនុ សឈោក ១, 
ឋានឈទវឈោក ៦ ជាន់ ។ កបុងឋានទាងំអ ់ឈនោះ  តឝទាងំឡាយប្តងរកី 
រាយជាមួយនឹងតឈលមកផវូ វកាម ។ 
 រូបភូមិ  នដល់ ឋាន ១៦ ជាន់ជាទីរ ់ឈៅរប ់រូបលពហយ គឺលពហយ
ទាងំឡាយប្ដលមានលទង់លទាយ ឬរូបកាយ ។ 
 អរូបភូមិ   នដល់ ឋាន ៤ ជាន់ជាទីរ ់ឈៅរប ់អរូបលពហយ គឺ
លពហយទាងំឡាយប្ដលោយ នលទង់លទាយ ឬរូបកាយ ។ 
 រាល់លពហយទាងំអ ់  ុទនប្តមានឥទនិពលឈលចើនជាងពពួកឈទវត ។ 
លពហយទាងំឡាយឈនាោះឈសាយឈ ចកឋី ុែ ៃប់លបណីតជាង និងមានអាយុ
រ ់ឈៅយូរប្វងជាងពពួកឈទវត ។  

១-កាោវចរចិតត ៥៤ 

 កាមាវចរចិតថ មាន ៥៤ ប្ចកឈចញជា ៣  គឺ ៖ 
១- អកុសលចិត្ត  ចិតថជាអកុ ល មាន ១២ 
២- អមហត្ុកចិត្ត  ចិតថឥតឈហតុ  មាន ១៨ 
៣- ោមមោភណចិត្ត ចិតថលអកបុងកាមភូមិ មាន ២៤ 

  រុបកាមាវចរចិតថទាងំអ ់ គឺ ១២ + ១៨ + ២៤ = ៥៤ ។ ចិតថទាងំ 
៥៤ ឈនាោះ នឹងមានឈ យ្ ោះនិងឈ ចកឋីអធិបាយបប្នទម ឈៅខាងឈលកាម ។  
  ូមផ្ទឋ ថំ្វ អបកអានឬអបក ិកា គួរប្តហឝឹកហាត់ឲ្រថបឹកជាមួយនឹង
ឈ យ្ ោះ លីប្ដល រឈ រចុោះកបុងឈ ៀវឈៅឈនោះ មានទាងំ ឈងខបមានទាងំ
ពិសាឋ រ ប្ដលនឹងជួយឲ្រឆ្ប់យល់នូវឈ ចកឋីប្លបនិង ឈំណរកបុងឈ ៀវឈៅ
ឈមឈរៀនដថ្ទ ឬ ននិ ញ្ញដ  ឋីពីលពោះពុទនសា នា ។  
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១.១. អកសុលចិតត ១២ 

(ចិតថមិនមាន ីលធម៌) 
 „អកុសល‟ មានន័យថ្វ „មិនមាន ីលធម៌‟ ។ តមធមយត  តឝ
ឈោកលបលពឹតថអឈំពើអាលកក់ោមក ឈោយសារអកុ លចិតថ១ ដូឈចាប ោះ នជា 
អកុ លចិតថបឈងាើតនូវផលវ ិកអាលកក់ ។ 
 អកុ លចិតថ មាន ១២ យា៉ា ង ប្បងប្ចកជា ៣ គឺ ៖ 

១- មលាភមូលចិត្ត ចិតថចាក់ឫ កបុងឈ ចកឋីឈោភ ឬឈ ចកឋីជាប់
ជ ំក់ មាន ៨  

២- មទាសមូលចិត្ត ចិតថចាក់ឫ កបុងឈ ចកឋីែឹងឬគនំុំ មាន ២  
៣- មមាហមូលចិត្ត ចិតថចាក់ឫ កបុងឈ ចកឋីវឈងឝង ឬឈ ចកឋីលៃិត 

លៃង់ មាន ២  

១.១.១. មលភមូលចិតត ៨ 

 ចិតថ ៨  ប្ដលចាក់ឫ កបុងឈ ចកឋីឈោភ (ឈោយ ភ) ឈនាោះ នឹងផឋល់ 
ញ្ដលកខណ៍ខាងឈលកាម ឈដើមផងី្គយចាឈំ យ្ ោះរប ់ចិតថទាងំឈនាោះ  

ទិដឌិគត មផ. ទិដឌិគតវបិផ. ទិដឌិគត មផ. ទិដឌិគតវបិផ. 
+            + +            + -            - -            - 
អ             អ             អ                  អ             

                                                           
១ លពោះអភិធមយបិដក ធមយ ងាណិ ចិតថុបាទកណឍ  ឈលែ ៧៨  ទព័ំរ ២១០ ។នលកខណាទិចតុកាៈរប ់
អកុ លចិតថ គឺ ១- ោវជជវិបាកលកខណំ មានផលជាឈទា ជាលកខណៈ, ២- កុសលបដិបកខ
រសំ មានការបដិបកសនឹងកុ លធម៌ជារ ៈ, ៣- ោឡុសយិបចចុបដ្ឋាន ំមានភាពកករលអក់ជាប
ចេុបោឌ ន, ៤- អមយានិមោមនសិោរបទដ្ឋានំ មានការឈធឝើទុកកបុងចិតថមិនឆ្វ តជាបទោឌ ន ។ 
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 ញ្ញដ  „+‟  ឈំៅដល់ „មោមនស្សសហគត្ំ‟ 
  ញ្ញដ  „-‟  ឈំៅដល់ „ឧមបោាសហគត្ំ‟ 
 អកសរ “អ”  ឈំៅដល់ “អ ង្គខ រកិ”ំ  
 អកសរ “ ”  ឈំៅដល់ “  ង្គខ រកិ”ំ  

ឈ យ្ ោះពិសាឋ រថ្នឈោភមូលចិតថ ៨  មានដូចខាងឈលកាម ៖ 
១- មោមនស្សសហគត្ំ ទិដឋិគត្សម្បយុត្តំ អសង្ខារិកំ ឯក ំ
២- មោមនស្សសហគត្ំ ទិដឋិគត្សម្បយុត្តំ សសង្ខារិកំ ឯក ំ
៣- មោមនស្សសហគត្ំ ទិដឋិគត្វិប្បយុត្តំ អសង្ខារិកំ ឯក ំ
៤- មោមនស្សសហគត្ំ ទិដឋិគត្វិប្បយុត្តំ សង្ខារិកំ ឯក ំ
៥- ឧមបោាសហគត្ំ ទិដឋិគត្សម្បយុត្តំ អសង្ខារិកំ ឯក ំ
៦- ឧមបោាសហគត្ំ ទិដឋិគត្សម្បយុត្តំ សសង្ខារិកំ ឯក ំ
៧- ឧមបោាសហគត្ំ ទិដឋិគត្វិប្បយុត្តំ អសង្ខារិកំ ឯក ំ
៨- ឧមបោាសហគត្ំ ទិដឋិគត្វិប្បយុត្តំ សសង្ខារិកំ ឯក ំ

អតថន័យ 
មោមនស្ស = ឈ ចកឋីរកីរាយ, ឈ ចកឋី ុែកបុងចិតថ 
សហគត្ = លបកបលពមជាមួយ, ឈៅតម 
ទិដឋិ = ការយល់ឈ ើ្ញែុ  លបកាន់ថ្វកមយនិងផលថ្នកមយ មិនមាន 
សម្បយុត្ត = លបកបឈោយ, ជាប់ឈោយ 
វិប្បយុត្ត = ល  ចាក 
អសង្ខារិក ំ= ឈោយែវួនឯង, ឥតឈគដឹកនា,ំ  ឝ័យលបវតថិ 
សសង្ខារិក ំ= ដឹកនាឬំជរុំញឈោយអបកដថ្ទ, មានឈគបបួល 
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ឧមបោា = មានអារមយណ៍ជាអពាលកឹត, មានចិតថជាកណាឋ ល 
ឯកំ = មួយ 

 តឈៅឈនោះ ជាឈ ចកឋីប្លបឈោភមូលចិតថ ៨ ឈនាោះ ៖ 
១- ចិតថ ១ ប្ដលឥតឈគដឹកនា ំ លបកបឈោយឈសាមន ស១ និងលបកប 

ឈោយឈ ចកឋីយល់ឈ ើ្ញែុ  
២- ចិតថ ១ ប្ដលមានឈគដឹកនា ំ លបកបឈោយឈសាមន ស និងលបកប 

ឈោយឈ ចកឋីយល់ឈ ើ្ញែុ  
៣- ចិតថ ១ ប្ដលឥតឈគដឹកនា ំលបកបឈោយឈសាមន ស និងល  ចាក

ឈ ចកឋយីល់ឈ ើ្ញែុ  
៤- ចិតថ ១ ប្ដលមានឈគដឹកនា ំលបកបឈោយឈសាមន ស និងល  ចាក

ឈ ចកឋីយល់ឈ ើ្ញែុ  
៥- ចិតថ ១ ប្ដលឥតឈគដឹកនា ំ លបកបឈោយឧឈបកាខ  និងលបកបឈោយ

ឈ ចកឋីយល់ឈ ើ្ញែុ  
៦- ចិតថ ១ ប្ដលមានឈគដឹកនា ំ លបកបឈោយឧឈបកាខ  និងលបកបឈោយ

ឈ ចកឋីយល់ឈ ើ្ញែុ  
៧- ចិតថ ១ ប្ដលឥតឈគដឹកនា ំ លបកបឈោយឧឈបកាខ  និងល  ចាក

ឈ ចកឋីយល់ឈ ើ្ញែុ  

                                                           
១ លកខណាទិចតុកាៈរប ់ឈសាមន សឈវទនាគឺ ១- ឥដ្ឋារមមោនុភវនលកខោ មានការឈសាយ
អារមយណ៍លអជាលកខណៈ, ២- ឥដ្ឋាោរសមមាោគរោ មានការឈសាយរ ថ្នអារមយណ៍លអជារ ៈ, 
៣- មចត្សិកអស្ាទបចចុបដ្ឋានា មានឈ ចកឋីឈលតកអរកបុងចិតថជាបចេុបោឌ ន, ៤- បស្សទធិបទ-
ដ្ឋានា មានការ ៃប់កាយ ៃប់ចិតថជាបទោឌ ន ។  
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៨- ចិតថ ១ ប្ដលមានឈគដឹកនា ំ លបកបឈោយឧឈបកាខ  និងល  ចាក
ឈ ចកឋីយល់ឈ ើ្ញែុ  

កិចចអនុវតតន ៍
 តងំពីឈយើងភាញ ក់ឈៅឈពលលពឹក រហូតដល់ឈយើងឈដកលក់ឈៅឈពល
យប់ ឈយើងប្តងជាប់ជ ំក់ជាមួយនឹងអារមយណ៍ ៥ យា៉ា ង (គឺ រូប,  ឈំ ង, 
កវិន, រ , ឈផ្ទដឌពឝៈ) និងជាប់ជ ំក់ជាមួយនឹងការគិតឈផសងៗ រប ់ែវួន ។ 
លប ិនឈបើអារមយណ៍ ឬការគិតឈនាោះ ជាឈរឿងលអ ឈយើងក៏ឈពញចិតថនិងជាប់
ជ ំក់ចឈំ ោះអារមយណ៍ឈនាោះឬការគិតឈនាោះ ប្ថមទាងំល ថ្វប រកីរាយជាមួយ
នឹងអារមយណ៍ឈនាោះឈទៀត ។ ឈៅឈពលឈនោះឈហើយ ឈោភចិតថ ឈ ចកឋីជាប់ជ ំក់ 
ឬឈ ចកឋីល ថ្វប  ឈកើតឈ ើងកបុង នាថ នចិតថរប ់ឈយើង ជាតួឈោភមូលចិតថ ។ 
 លប ិនឈបើឈយើងមានអារមយណ៍ បាយ ឬរកីរាយ ឈៅឈពលឈនាោះ 
ឈោភមូលចិតថឈនាោះក៏នឹងជា មោមនស្សសហគត្ំ ។ ឈបើឈយើងមាន
អារមយណ៍ជាកណាឋ លឈៅឈពលឈនាោះ ចិតថឈនាោះក៏នឹងជា ឧមបោាសហគត្ំ ។ 
លប ិនឈបើឈយើងមិនដឹង នូវតថភាពថ្នអកុ លចិតថ ប្ដលកពុំងឈកើតឈ ើង 
ឈហើយវានឹងហុចផលវ ិកមិនលអឈទ ឈពលឈនាោះ ឈោភមូលចិតថរប ់ឈយើង 
នឹងជា ទិដឋិគត្សម្បយុត្តំ មា៉ាងឈទៀត លប ិនឈបើឈយើងដឹងថ្វអកុ លចិតថ
ប្ដលកពុំងឈកើតឈ ើងឈនាោះហុចផលមិនលអ ឈពលឈនាោះ ឈោភមូលចិតថរប ់
ឈយើង នឹងជា ទិដឋិគត្វិប្បយុត្តំ ។ 
 មួយវញិឈទៀត លប ិនឈបើឈយើងមានឈ ចកឋីជាប់ជ ំក់ ចឈំ ោះ
អារមយណ៍ឈនាោះ ឈោយការដឹកនាពីំែវួនឯង ឬពីអបកដថ្ទ ឈពលឈនាោះ ឈោភ-
មូលចិតថរប ់ឈយើង នឹងជា អសង្ខារិកំ ឈបើឈយើងមានឈ ចកឋីជាប់ជ ំក់
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ចឈំ ោះអារមយណ៍ឈនាោះ ឈលកាយពីការដឹកនាឈំោយអបកដថ្ទប៉ាុឈណាត ោះ ឈៅឈពល 
ឈនាោះ ឈោភមូលចិតថរប ់ឈយើង នឹងជា សសង្ខារិកំ ។ អ ង្គខ រកិចិតថមាន 
កមាវ ងំខាវ ងំកាវ ជាង  ង្គខ រកិចិតថ ឈហើយវាឈកើតឈ ើងឈោយ ឝ័យលបវតថិ ។  
 ឥ ូវឈនោះ  ូមអបកោក់ឈ យ្ ោះចិតថប្ដលឈកើតឈ ើងកបុងមនុ សកពុំង
សាឋ ប់ចឈលមៀងដ៏ពីឈរាោះ ឈោយពំុ នគិតដល់កមយនិងផលថ្នកមយឈទ ។ 
 វាជាឈោភមូលចិតថ មានឈ យ្ ោះថ្វ : 
 “មោមនស្សសហគត្ំ ទិដឋិគត្សម្បយុត្តំ អសង្ខារិកចិត្ត” 
 ឥ ូវឈនោះ បុរ មាប ក់កពុំងលួចកាបូបល ក់ បនាធ ប់ពីជរុំញចិតថែវួន
ឯងឈលចើនដង ដផតិោត់ដឹងថ្វកមយឈនាោះមិនលអ និងមានផលវ ិកមិនលអ ។ 
ឈតើឈនោះជាចិតថអឝី ? 
 វាជាឈោភមូលចិតថ ឈល ោះឈ ចកឋីឈោភជាឈហតុនាឲំ្រលួចឈគ ។ 
ឈ យ្ ោះថ្នចិតថឈនោះគឺ 
 “ឧមបោាសហគត្ំ ទដិឋិគត្វិប្បយុត្តំ សសង្ខារិកចិត្ត” 
 ឈដើមផឲី្រកាន់ប្តជាក់ចា ់លបឈភទថ្នឈោភមូលចិតថឲ្រ នលគប់ ៨  
 ូមផឋល់ឧទាហរណ៍បប្នទម ដូចតឈៅឈនោះ ៖ 

លបឈភទទី១ បុរ មាប ក់ កពុំងរកីរាយបរឈិភាគអាហារនិងឈលគឿង
ផឹក មិន នគិតដល់កមយ 

លបឈភទទី ២    មនុ សមាប ក់ ឈលកាយពី ហជីវនិរប ់ោត់ជរុំញ 
ោត់ក៏ឈមើលភាពយនថឈោយឈ ចកឋីរកីរាយ មិន ន
គិតដល់ឈរឿងកមយអឝីឈទ 
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លបឈភទទី ៣  ស្ត្ ថីមាប ក់ឈ វៀក ក់ ឈមវៀកប ំក់ថយីឈោយឈ ចកឋី
ឈលតកអរ ប៉ាុប្នថនាងដឹងថ្វការជាប់ជ ំក់នឹង ឈមវៀក
ប ំក់ឈនាោះ នាឲំ្រឈកើតឈោភមូលចិតថ 

លបឈភទទី ៤  ឈកយងល ីមាប ក់ដឹងកមយនិងផលថ្នកមយ ប៉ាុប្នថនាងឈធឝើតម
ការឈ បើ ុពីំ ហជីវនិរប ់នាង ក៏សាឋ ប់ចឈលមៀង
 ម័យ ឈោយឈ ចកឋីរកីរាយ 

លបឈភទទី ៥ ឈកយងលបុ មាប ក់កពុំងបរឈិភាគ យ ុទន ជាមួយនឹង
អបិំល មានឈ ចកឋីជាប់ជ ំក់ែវោះ ប៉ាុប្នថឥតមាន
ឈ ចកឋីរកីរាយ និងដឹងឈរឿងកមយ 

លបឈភទទី ៦ ឈកយងល ីមាប ក់ រឈំភើបនឹង ឈមវៀកប ំក់ថយីរប ់នាង 
បនាធ ប់ពីមាឋ យនាងពនរល់ថ្វ  ឈមវៀកប ំក់ឈនោះ
ល  ់សាអ ត ប៉ាុប្នថនាងមានអារមយណ៍ជាកណាឋ ល និង
ឥតយល់ដឹងឈរឿងកមយអឝីឈទ 

លបឈភទទី ៧ ឈោយសារយល់ដឹងឈរឿងកមយ, អបកផឹកកាឈហឝឈោយ
មានអារមយណ៍ជាកណាឋ ល ប៉ាុប្នថអបកឈៅប្តរឈំភើបនឹង
រ ជាតិកាឈហឝឈនាោះ 

លបឈភទទី ៨ ស្ត្ ថីមាប ក់មានការឈចោះដឹងឈរឿងកមយ ប៉ាុប្នថបនាធ ប់ពីស្ត្ ថី
អបកលក់ជរុំញឈលចើនដង នាងក៏ទិញ ឈមវៀកប ំក់ថយី
មួយ លមាប់ ទាងំទាក់ឈទើរចិតថ 



ឈមឈរៀនលពោះអភិធមយ 36 

 



១.១.២. មោសមូលចតិត ២ 
 ចិតថប្ដលចាក់ឫ កបុងឈទា ៈ (ឈ ចកឋី អប់ ឬទុចេនធៈ) មានប្ត ២ 
យា៉ា ងប៉ាុឈណាត ោះ ។  ញ្ដលកខណ៍និងឈ យ្ ោះរប ់ចិតថឈនាោះ ដូឈចបោះ ៖  

បដិ្ មផយុតថ 
*               * 
អ               

  ញ្ញដ  „*‟ ឈនាោះ តណំាងឲ្រ „មទាមនស្សសហគត្ំ‟ 
១- មទាមនស្សសហគត្ំ បដិឃសម្បយុត្តំ អសង្ខារិកំ ឯកំ 
២- មទាមនស្សសហគត្ំ បដិឃសម្បយុត្តំ សសង្ខារិកំ ឯកំ 

អតថន័យ និង កិចចអនុវតតន៍ 
 មទាមនស្ស = ការឈឺចាប់តមផវូ វចិតថ, ឈ ចកឋីមិនរកីរាយ 
 បដឃិ = មទាស = ឈ ចកឋី អប់, គនំុំ, ការែឹង 

មសចកឋីបរប 
១- ចិតថ ១ ឥត នដឹកនា ំ លបកបឈោយឈទាមន ស១ និងលបកបឈោយ

ឈ ចកឋីថ្វប ងំថ្វប ក់ 
២- ចិតថ ១ លតូវ នដឹកនា ំ លបកបឈោយឈទាមន ស និងលបកបឈោយ

ឈ ចកឋីថ្វប ងំថ្វប ក់ 

                                                           
១ លកខណាទិចតុកាៈរប ់ឈទាមន សឈវទនាគឺ ១- អនដិ្ឋារមមោនុភវនលកខោ មានការឈសាយ 
អារមយណ៍មិនលអជាលកខណៈ, ២- អនិដ្ឋាោរសមមាោគរោ មានការឈសាយរ ថ្នអារមយណ៍មិនលអ
ជារ ៈ, ៣- មចត្សិោវធបចចុបដ្ឋានា មានជងឺំចិតថជាបចេុបោឌ ន, ៤- ហទយវត្ថុបទដ្ឋានា 
មានហទយវតទុជាបទោឌ ន ។  
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 កាលណាឈយើងមានអារមយណ៍ែឹង ឬមិន បាយ ឬឈលកៀមលក ំ ឬ
ល  ប់ល ឈ ន, ឈទា មូលចិតថនឹងឈកើតឈ ើង កាលប្ដលវាឈកើតឈ ើង វា
លបកបលពមឈោយឈ ចកឋីថ្វប ងំថ្វប ក់ចិតថ និងមានអារមយណ៍ឈឺចាប់តមផវូវ
ចិតថ ។ លប ិនឈបើវាឈកើតឈ ើង នសមឹៗ ឈលកាយពីការដឹកនាឈំលចើនដងអពីំ
ែវួនឯងឬអបកដថ្ទ, វាជា  ង្គខ រកិ ។  
 ឥ ូវឈនោះ មាឋ យមាប ក់កពុំងលពួយ រមមអពីំកូនល ីរប ់ោត់ ឈតើជា
ចិតថអឝីប្ដលកពុំងឈកើតកបុងមាឋ យឈនាោះ ? វាជាឈទា មូលចិតថ មានឈ យ្ ោះថ្វ 
 “មទាមស្សសហគត្ំ បដិឃសម្បយុត្តំ អសង្ខារិកចិត្ត” ។ 
 ឪពុកមាប ក់ពនរល់កូនលបុ ថ្វកូនឯងលតូវឈគឈ កឈហើយ កូនលបុ 
ឈនាោះឈៅហយងចិតថ ឈតើជាចិតថលបឈភទអឝីប្ដលកូនលបុ ឈនាោះមាន ? 
 វាជា “មទាមស្សសហគត្ំ បដិឃសម្បយុត្តំ សសង្ខារិកចិត្ត”។ 

១.១.៣. មោហមូលចិតត ២ 
ចិតថប្ដលចាក់ឫ កបុងឈមាហៈ (ឈ ចកឋីមិនលៃិតលៃង់ ឬការវឈងឝង) 

មាន ២ យា៉ា ង ។  ញ្ដលកខណ៍និងឈ យ្ ោះរប ់ចិតថឈនាោះ មានដូចខាង
ឈលកាម ៖ 
  

វចិិកិចាេ  មផយុតថ            ឧទនចេ មផយុតថ 
–                                       – 

 
១- ឧមបោាសហគត្ំ វិចិកិច្ចាសម្បយុត្តំ ឯកំ 
២- ឧមបោាសហគត្ំ ឧទធចចសម្បយុត្តំ ឯកំ  
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អតថន័យ និងកិចចអនវុតតន៍ 
វិចិកិច្ចា = ឈ ចកឋីមនធិល ងសយ័ចឈំ ោះលពោះពុទន, លពោះធម៌, លពោះ ងឃ, 

និង ិកាខ  ជាឈដើម១ 
ឧទធចច = ឈ ចកឋីរឈវ ើរវាយ ឬឈ ចកឋីរាយមាយ 

មសចកឋីបរបថនមោហមលូចិតត ២  
១- ចិតថ ១ លបកបលពមឈោយឧឈបកាខ ឈវទនា២ និងលបកបឈោយឈ ចកឋីមនធិល
 ងសយ័ 

២- ចិតថ ១ លបកបឈោយឧឈបកាខ ឈវទនា និងលបកបឈោយឈ ចកឋី
រាយមាយ 

 ចិតថទាងំ ២ ឈនោះមានកមាវ ងំឈ យើោប  ឥតមានចិតថណាមានកមាវ ងំ
 ឝ័យលបវតថិឈោយែវួនឯងខាវ ងំជាងណាឈទ ដូឈចាប ោះ  នជាចិតថទាងំ ២ ក៏ពុំ
 នប្បងជាអ ង្គខ រកិ និង  ង្គខ រកិឈ ើយ ។  
 មនុ សមាប ក់ មានឈ ចកឋី ងសយ័ចឈំ ោះកមយនិងផលថ្នកមយ ។ ជា 
ឈមាហមូលចិតថ ឈ យ្ ោះថ្វ “ឧឈបកាខ  ហគត ំវចិិកិចាេ  មផយុតថចិតថ” ។ 

                                                           

១ េសចកដ សង្ស័យកនុងក្ពះអភិធមម ន៨នយ៉ាងគ ឺ៖ ១-នពុមទធ កងខត្ ិសង្ស័យកនុងក្ពះពុទ្ធ,ន  ២-នធមមម កងខត្ិ,ន
សង្ស័យកនុងក្ពះធម,៌ន៣-នសមង្ឃ កងខត្ិនសង្ស័យកនុងក្ពះសង្ឃ,ន៤-នសិោាយ កងខត្ិនសង្ស័យកនុង
ៃក្ត្សិកាាន (ស ល,នសមាធិ,ន បញ្ញា),ន ៥-នបុពវមនត កងខត្ិនសង្ស័យកនុងខដធអត្ ត្ៈ, ៦-នអបរមនត កងខត្ិន
សង្ស័យកនុងខដធអនាគត្,ន៧-នបុពវនាាបរមនត កងខត្ិនសង្ស័យកនុងខដធអត្ ត្ៈដិងអនាគត្,ន៨- បដិចចស- 
មុប្ាមទ កងខត្ិ សង្ស័យកនងុបដិចចសមុបា្ទ្ធម៌ន។ន  
២ លកខណាទិចតុកាៈរប ់ឧឈបកាខ ឈវទនាគឺ ១- មជ្ឈត្តមវទយិលកខោ មានការឈសាយអារមយណ៍
ជាកណាឋ លជាលកខណៈ, ២- សម្បយុោានំ នាត្ិឧបពយហូនមិលាបនរោ មានការរកា
 មផយុតថធម៌មិនឲ្រចឈលមើនមិនឲ្រឈៅហយងជារ ៈ, ៣- សនតភាវបចចុបដ្ឋានា មានភាព ៃបជ់ា  ប
ចេុបោឌ ន, ៤- និប្បីត្ិកចិត្តបទដ្ឋានា មានចិតថមិនមានបីតិជាបទោឌ ន ។ 
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 មនុ សមាប ក់កពុំងសាឋ ប់ការបឈលងៀន ប៉ាុប្នថោត់មិនយល់ ករមួយ
ឈសាោះ ឈល ោះប្តចិតថរប ់ោត់រឈវ ើរវាយ ឈតើចិតថរប ់ោត់ ជាចិតថអឝី ? 
 ជាឈមាហមូលចិតថ ឈ យ្ ោះថ្វ “ឧឈបកាខ  ហគត ំឧទនចេ មផយុតថចិតថ” ។  

ការសនសកំនងុមួយថថង 
 ថឝីដផតិចិតថជាអកុ លរាប់ឈៅឈ ើ្ញលតឹមប្ត ១២ លបឈភទក៏ពិតប្មន 
ប៉ាុប្នថអកុ លចិតថទាងំឈនាោះ ឈកើតឈ ើងញឹកញប់ជាងកុ លចិតថណា ់ 
កបុងែវួនមនុ សជាឈរៀងរាល់ថ្ថៃ ឈនោះក៏ឈោយសារចិតថឋិតឈលកាមឥទនិពលរប ់ 
ឈោភៈ, ឈទា ៈ, និងឈមាហៈ ឈលចើនឈពលបផុំត អកុ លឈចត ិកទាងំ ៣ 
ឈនោះ ឈៅថ្វ អកុ លមូល១ ឈ លគឺ ជាឈដើមចមថ្នអកុ លធម៌ ។ 
 ឈល ោះប្តឈោភៈនិងឈមាហៈ ឈទើបឈយើងចង់ឈសាយអារមយណ៍រកីរាយ
លគប់ឈពល និងកបុងអ ុំងឈពលរកីរាយឈនោះ ឈោភមូលចិតថនឹងកពុំងឈកើត
ឈ ើងកបុងអលតឈលចើនប្ នឈកាដិភាគរយ ឈទាោះឈៅឈពលឈយើងរកីរាយឈ វៀក
 ក់កឋី រកីរាយបរឈិភាគអាហារនិងឈលគឿងផឹកកឋី សាឋ ប់តូររតស្ត្នថីនិងឈមើលកមយ
វធីិទូរទ សន៍កឋី  អានលបឈោមឈោកកឋី គិតដល់ការរកកថ្លមនិងលទពរ មផតថ ិ
ប្ដលមានកឋី ក៏ ុទន ឹងប្តជាឈោភមូលចិតថឈកើតឈ ើងឈលចើនប្ នឈកាដិ ។  
 កាលណាឈយើងមិនរកីរាយ ជាមួយនឹងអារមយណ៍ ឬទិដឌភាពប្ដល
ឈយើងជួបលបទោះ, ឈទា មូលចិតថនឹងកពុំងឈកើតឈ ើងឈលចើនប្ នឈកាដិ មឋង
ឈទៀត ជួនកាល ឈពលអារមយណ៍ឈនាោះមិនទាក់ទាញ ឈយើងមានអារមយណ៍
លពឈងើយនិងឈសាោះអឈងាើយកបុងចិតថ ឈមាហមូលចិតថនឹងឈកើតឈ ើងកបុងអ ុំង
ឈពលឈនោះ ។ 

                                                           

១ លពោះអភិធមយបិដក វភិងា អកុ លមូលវ ិកនិឈទធ  ឈលែ ៨១ ទព័ំរ ១២៥ ។  
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 ដូឈចាប ោះឈហើយ ឈបើឈយើង នសទុំកកុ លចិតថផង អកុ លចិតថផង 
កបុងមួយថ្ថៃ អកុ លចិតថនឹងមានចនួំនឈលចើនឈលើ កុ លចិតថរាប់ោន
ដង ឈោយឈហតុថ្វ អកុ លចិតថឈនាោះ បណឋុ ោះពូជអកុ លកមយ ប្ដលនឹង
នាមំកនូវផលវ ិកមិនជាទីោប់ចិតថ ឬឈលោោះកាច ឬក៏កឈំណើ តកបុងភពថយី
មិនជាទី បាយ ។ ការបឈណាឋ យចិតថឲ្រចាប់យកអារមយណ៍តមទឈំនើង ជា
ឈរឿងឈលវ ណា ់ ។  

១.២. អមហតុកចិតត ១៨ 
(ចិតថឥតឈហតុ) 

មហត្ុ = មូល = ឈដើមចម ឬ ឫ គល់ 
អកុសលមហត្ុ  = ឫ គល់អកុ ល១ (ឈោភៈ, ឈទា ៈ, ឈមាហៈ) 
កុសលមហត្ ុ = ឫ គល់កុ ល (អឈោភៈ, អឈទា ៈ, អឈមាហៈ) 

 ចិតថប្ដលឥតមានឈហតុមកជា ហជាតធម៌ ឈៅថ្វ អឈហតុកចិតថ 
ចបំ្ណកឯចិតថប្ដលមានឈហតុមកជា ហជាតធម៌ ឈៅថ្វ  ឈហតុកចិតថ ។  
 អឈហតុកចិតថ មាន ១៨ ប្បងជា ៣ លកុម ដូចតឈៅ ៖ 

១- អកុសលវិបាកចិត្ត = អកុ លវ ិកចិតថប្ដលឈកើតឈ ើងឈដើរតួ
ជាផលថ្នអកុ លចិតថ ប្ដលមិនអាចឈចៀ  ន មាន ៧  

២- អមហត្ុកកុសលវិបាកចិត្ត = កុ លវ ិកចិតថប្ដលឥតឈហតុ 
ឈកើតឈ ើងឈដើរតួជាផលថ្នកុ លចិតថ ប្ដលមិនអាចឈចៀ  ន 
មាន ៨  

៣- អមហត្ុកកិរិយចិត្ត = កិរយិចិតថឥតឈហតុ មាន ៣  

                                                           

១ ក្ពះសុត្តដតបិដកនខុទ្ទកដិកាយនបុណ្ណកមាណ្វកប្បញ្ញាដិេទ្ទសនេលខន៦៧នទ្ដព័រន៦៥ន។ 
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កំណត្់ចំោំ ៖ 
- វ ិក = ផលថ្នកមយ 
- កិរយិ = លកិយ = ជាកិរយិៈ 

វ ិកចិតថ និង កិរយិចិតថ តមលកខណៈថ្នកមយ គឺជាអពាកតចិតថ១ 
ប្ដលឥតមានផល ឈ លគឺវាប្លងបឈងាើតនូវផលជាកមយតឈៅឈទៀត
ឈហើយ ។  

១.២.១. អកសុលវិបាកចិតត ៧ 
 អកុ លវ ិកចិតថ២ មាន ៧  ូមផឋល់ ញ្ដលកខណ៍និងឈ យ្ ោះដូច
ខាងឈលកាម 

ចកខុ      ឈសាត   ឃ្លន    ជីវាា     កាយ        មផដិចេន       នថីរណ 
–          –           –           –          ^                –                 – 

  
១- ឧមបោាសហគត្ំ ចកខុវញិ្ញាណំ ចកខុ វញិ្ញដ ណលបកបឈោយ

ឧឈបកាខ ឈវទនា 
២- ឧមបោាសហគត្ំ មោត្វិញ្ញាណំ ឈសាតវញិ្ញដ ណលបកបឈោយ

ឧឈបកាខ ឈវទនា 
៣- ឧមបោាសហគត្ំ ឃានវញិ្ញាណ ំ ឃ្លនវញិ្ញដ ណលបកបឈោយ

ឧឈបកាខ ឈវទនា 

                                                           

១ ក្ពះអភិធមម បិដកនធមម សងគណ្ិនចិត្តុប្ាទ្កណ្ឌនេលខន៧៨នទ្ដព័រន២៣២ន។ន 
២ ក្ពះអភិធមម បិដកនធមម សងគណ្ិនចិត្តុប្ាទ្កណ្ឌនេលខន៧៨នទ្ដព័រន៣១៨ន។ 
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៤- ឧមបោាសហគត្ំ ជិវាាវិញ្ញាណំ ជិវាា វញិ្ញដ ណលបកបឈោយ
ឧឈបកាខ ឈវទនា 

៥- ទុកខសហគត្ំ ោយវិញ្ញាណំ  កាយវញិ្ញដ ណលបកបឈោយ
ទុកខឈវទនា១ 

៦- ឧមបោាសហគត្ំ សម្បដិចឆនចិត្ត ំ  មផដិចេនចិតថលបកបឈោយ
ឧឈបកាខ ឈវទនា 

៧- ឧមបោាសហគត្ំ សនតីរណចិត្ត ំ  នថីរណចិតថលបកបឈោយ
ឧឈបកាខ ឈវទនា 

 បណាឋ ចិតថទាងំ ៧ ប្ដលមានប្ចងខាងឈលើ, ៥ ដបូំង ឈៅថ្វ បញ្េ
វញិ្ញដ ណ ឈ លគឺ ចិតថ ៥ ប្ដលទទួលដឹងនូវបញ្ញេ រមយណ៍ ។  
 ២ ចុងឈលកាយ គឺ  មផដិចេនចិតថនិង នថីរណចិតថ ជាដណំាក់កាល
ភាជ ប់ ២ កប្នវង កបុងដឈំណើ រការទទួលដឹងនូវអារមយណ៍) ។ 
 ឧទាហរណ៍ កាលប្ដលរូ រមយណ៍ល កដកបុងផវូ វប្ភបក លកប្ ថ្ន
វញិ្ញដ ណលតូវឈកើតឈ ើងនិងរលត់ ឈដើមផ ីនឈ ើ្ញអារមយណ៍ឈនាោះ ដបូំង 
បញ្េទាឝ រាវជជនៈ (ការរាវរកតមទាឝ រទាងំ ៥) បប្ងឝរវញិ្ញដ ណឈនាោះឈឆ្ភ ោះឈៅ
កាន់អារមយណ៍ឈនាោះ បនាធ ប់មក ចកខុ វញិ្ញដ ណ (វញិ្ញដ ណតមទាឝ រប្ភបក) ឈធឝើកិចេ
ចាប់អារមយណ៍ឈនាោះ បនាធ ប់មក  មផដិចេនចិតថ (ចិតថទទួល) ទទួលយក
ចណំាប់អារមយណ៍ឈនាោះ បនាធ ប់មក  នថីរណចិតថ (ចិតថអឈងាត) អឈងាត
                                                           
១ លកខណាទិចតុកាៈរប ់ទុកខឈវទនាគឺ ១- អនិដឋមោដឋវោនភុវនលកខោ មានការឈសាយ
ឈផ្ទដឌ ឝ រមយណ៍មិនលអជាលកខណៈ, ២- សម្បយុោានំ មិលាបនរោ មានការឈធឝើឲ្រ មផយុតថធម៌
ឈៅហយងជារ ៈ, ៣- ោយោិវធបចចុបដ្ឋានា មានការឈឺកាយជាបចេុបោឌ ន, ៤- ោយិ-ន្ទនទិ
យបទដ្ឋានា មានកាយបសាទជាបទោឌ ន ។  
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ចណំាប់អារមយណ៍ឈនាោះ បនាធ ប់មក មឈនាទាឝ រាវជជន (ការរាវរកតមផវូវចិតថ) 
ពិនិតរ ឈលមចនូវចណំាប់អារមយណ៍ឈនាោះថ្វ ឈតើវាលអឬអាលកក់ ។ ឈោយ
លបមាណប៉ាុឈណតោះ ឈយើងក៏ដឹងនូវរូ រមយណ៍ឈនាោះកបុងដណំាក់កាលឈនោះ ។  
  ទាធ រមយណ៍ កាលប៉ាោះែធប់នឹងឈសាតបសាទ ក៏មានន័យដូចោប , 
លកប្ ថ្នវញិ្ញដ ណ គឺ បញ្េទាឝ រាវជជនៈ, ឈសាតវញិ្ញដ ណ,  មផដិចេនចិតថ,     
 នថីរណចិតថ, មឈនាទាឝ រាវជជនៈ, ជាឈដើម លតូវប្តឈកើតឈ ើងនិងរលត់ មុននឹង
ឈយើងអាចឮនូវ ទាធ រមយណ៍ឈនាោះ ។  

 ឈល ោះឈហតុឈនាោះ  មផដចិេនចតិថ,  នថីរណចិតថ, រួមទាងំបញ្េទាឝ -
រាវជជនចតិថ និងមឈនាទាឝ រាវជជនចតិថ គជឺាចិតថចា ំច់កបុងការទទួលដឹង
នូវអារមយណ៍ទាងំឡាយ កបុងទាឝ រទាងំ ៥ ឈនាោះ (ប្ភបក, លតឈចៀក, លចមុោះ, 
អណាឋ ត, និង កាយ) ។     

១.២.២. អមហតុកកសុលវិបាកចិតត ៨ 
 ការ ិកាឈនោះ រាប់បញ្េូ លទាងំចិតថ ៨   ញ្ដលកខណ៍និងឈ យ្ ោះថ្ន
ចិតថទាងំឈនាោះ មានភាពដូចោប នឹងអកុ លវ ិកចិតថ ប្ដលឈយើងឈទើបប្ត
 នពណ៌នាឈហើយឈៅខាងឈលើឈនាោះ ែុ ោប លតង់កាយវញិ្ញដ ណមួយជាទុកខ
មួយជា ុែ និង នថីរណចិតថមានដល់ឈៅ ២ មួយជាឧឈបកាខ ឈវទនា មួយ
ជាឈសាមន សឈវទនាប៉ាុឈណាត ោះ ។ 
 

ចកខុ    ឈសាត    ឃ្លន    ជវីាា       កាយ      មផដិចេន     នថីរណ     នថីរណ 
–         –          –        –           v             –                 –                + 
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១- ឧមបោាសហគត្ំ ចកខុវញិ្ញាណំ ចកខុ វញិ្ញដ ណលបកបឈោយ

ឧឈបកាខ ឈវទនា 
២- ឧមបោាសហគត្ំ មោត្វិញ្ញាណំ ឈសាតវញិ្ញដ ណលបកបឈោយ

ឧឈបកាខ ឈវទនា 
៣- ឧមបោាសហគត្ំ ឃានវិញ្ញាណំ ឃ្លនវញិ្ញដ ណលបកបឈោយ

ឧឈបកាខ ឈវទនា 
៤- ឧមបោាសហគត្ំ ជិវាាវិញ្ញាណំ ជិវាា វញិ្ញដ ណលបកបឈោយ

ឧឈបកាខ ឈវទនា 
៥- សុខសហគត្ំ ោយវិញ្ញាណំកាយវញិ្ញដ ណលបកបឈោយ ុែ-

ឈវទនា១ 
៦- ឧមបោាសហគត្ំ សម្បដិចឆនចិត្ត ំ  មផដិចេនចិតថលបកបឈោយ

ឧឈបកាខ ឈវទនា 
៧- ឧមបោាសហគត្ំ សនតីរណចិត្តំ  នថីរណចិតថលបកបឈោយ

ឧឈបកាខ ឈវទនា 
៨- មោមនស្សសហគត្ំ សនតីរណចិត្ត ំ នថីរណចិតថលបកបឈោយ

ឈសាមន សឈវទនា 

                                                           
១ លកខណាទិចតុកាៈរប ់ ុែឈវទនាគឺ ១- ឥដឋមោដឋវោនភុវនលកខោ មានការឈសាយ
ឈផ្ទដឌ ឝ រមយណ៍លអជាលកខណៈ, ២- សម្បយុោានំ ពយហូនរោ មានការឈធឝើឲ្រ មផយុតថធម៌
ចឈលមើនជារ ៈ, ៣- ោយិកអស្ាទបចចុបដ្ឋានា មានឈ ចកឋី បាយកាយជាបចេុបោឌ ន, ៤- 
ោយិន្ទនទិយបទដ្ឋានា មានកាយបសាទជាបទោឌ ន ។  
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 តមលពោះអភិធមយ បុគាលរប្មងលបទោះនឹងអនិោឌ រមយណ៍ ឈោយសារប្ត
អតីតអកុ លកមយ ( បកមយ) រប ់ែវួន កបុងសាទ នភាពឈនោះ អកុ លវ ិក-
ចិតថគង់ប្តឈកើតឈ ើងកបុងការទទួលដឹងឈនាោះ ។  
 មា៉ាងឈទៀត បុគាលរប្មងលបទោះនឹងឥោឌ រមយណ៍ ឈោយសារប្តអតីត-
កុ លកមយ (បុញ្ដកមយ) រប ់ែវួន កបុងសាទ នភាពឈនោះ កុ លវ ិកចិតថគង់ប្ត
ឈកើតឈ ើងកបុងការទទួលដឹងឈនាោះ ។ 
 ឈល ោះឈហតុឈនាោះ មានចកខុ វញិ្ញដ ណ ១ គូ (វញិ្ញដ ណតមផវូវប្ភបក), 
ឈសាតវញិ្ញដ ណ ១ គូ (វញិ្ញដ ណតមផវូ វលតឈចៀក), ឃ្លនវញិ្ញដ ណ ១ គូ 
(វញិ្ញដ ណតមផវូ វលចមុោះ), ជិវាា វញិ្ញដ ណ ១ គូ (វញិ្ញដ ណតមផវូវអណាឋ ត), 
និងកាយវញិ្ញដ ណ ១ គូ (វញិ្ញដ ណតមផវូវកាយ) ។ រួមទាងំ ៥ គូឈនោះ ឈៅ
ថ្វ „ទឝិបញ្េ វញិ្ញដ ណ‟ ។  
  មផដិចេនចិតថ មាន ២  និង នថីរណចិតថ មាន ៣ ដូចប្ដល ន
ប្ចងរួចឈហើយ ។ 
 តមការឈលបៀបឈធៀប អកុ លវ ិកចិតថ និងអឈហតុកកុ លវ ិក-
ចិតថ រប្មងមានកមាវ ងំឈែាយ ែណៈប្ដលវាមិនដឹងអារមយណ៍ឈនាោះថ្វលអឬ
អាលកក់ឈៅឈ ើយ  ុទន ឹងប្តលបកបឈោយឧឈបកាខ ឈវទនា ឈលើកប្លងប្ត
កាយវញិ្ញដ ណ ២  មួយលបកបឈោយទុកខឈវទនា មួយលបកបឈោយ ុែ-
ឈវទនា រឯីឈសាមន ស នថីរណចិតថ ឈកើតឈ ើងកាលណាអារមយណ៍ឈនាោះ លអ
លបណីត ក៏លបកបឈោយឈសាមន សឈវទនា ។  
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១.២.៣. អមហតុកកិរយិចិតត ៣ 
(ចិតថឈធឝើមុែង្គរឥតឈហតុ) 

 អឈហតុកកិរយិចិតថ១ មាន ៣  ូមផឋល់ ញ្ដលកខណ៍និងឈ យ្ ោះដូច
ខាងឈលកាម 

បញ្េទាឝ រាវជជនៈ          មឈនាទាឝ រាវជជនៈ            ហ ិតុបាទៈ 
–                            –                                 + 

 
១- ឧមបោាសហគត្ំ បញ្ចទាោរាវជជនចិត្តំ ចិតថរាវតមទាឝ រ ៥ លបកប 

ឈោយឧឈបកាខ ឈវទនា 
២- ឧមបោាសហគត្ំ មមនាទាោរាវជជនចិត្តំ ចិតថរាវតមទាឝ រចិតថ

លបកបឈោយឧឈបកាខ ឈវទនា 
៣- មោមនស្សសហគត្ំ ហសិត្ុប្ាទចិត្តំ ចិតថឈកើតញញឹម 

លបកបឈោយឈសាមន សឈវទនា 
មុែង្គររប ់អាវជជនចិតថទាងំ ២ ឈនាោះ គឺចិតថឈលែ ១ និងឈលែ ២ 

ខាងឈលើ ប្ដលមានដឈំណើ រការទទួលដឹងឈនាោះ  នពណ៌នារួចឈហើយឈៅ
ខាងឈលើ លប ិនឈបើអារមយណ៍មកល កដ កបុងទាឝ រណាមួយ បណាឋ ទាឝ រទាងំ 
៥ វាក៏ជាបញ្េទាឝ រាវជជនៈ ប្ដលឈធឝើកិចេបប្ងឝរវញិ្ញដ ណឈឆ្ភ ោះឈៅកាន់អារមយណ៍
ឈនាោះ បញ្េទាឝ រាវជជនចិតថឈធឝើកិចេដូចតួលទនិចវទិរុរាវរកប៉ាុ ឋិ ឈោយសារបញ្េ -
ទាឝ រាវជជនចិតថឈនោះ ឈទើបឈយើងអាចឈធឝើការចាប់អារមយណ៍ពីមួយឈៅមួយ ន ។ 

                                                           

១ ក្ពះអភិធមម បិដកនធមម សងគណ្ នេលខន៧៨នទ្ដព័រន៣២៥ន។ន 
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ដល់ឈពលអារមយណ៍ឈនាោះមកល កដកបុងមឈនាទាឝ រ, វាជាមឈនាទាឝ រាវ-
ជជនចិតថ ប្ដលឈធឝើកិចេបប្ងឝរចិតថឈនាោះឈឆ្ភ ោះឈៅកាន់អារមយណ៍ឈនាោះ ។  

ហ ិតុបាទចិតថ អាចឈកើតឈ ើង នលតឹមប្តកបុងលពោះពុទន និងលពោះ
អរហនថទាងំឡាយ ឈៅឈពលប្ដលលពោះអងាញញឹម កត់ មាា ល់ថ្វ ចិតថ
ឈនាោះលបកបឈោយឈសាមន សឈវទនា ចបំ្ណកឯអាវជជនចិតថ ២ លបកប 
ឈោយឧឈបកាខ ឈវទនា ។  

១.៣. កាមមសភណ្ចិតត ២៤ 
(ចិតថលអសាអ តកបុងភូមិកាម) 

 កាមឈសាភណចិតថមាន ២៤  ប្បងជា ៣ ថ្វប ក់គឺ ៖ 
១- មហាកុសលចិត្ត = ចិតថជាកុ លធ ំមាន ៨  
២- មហាវិបាកចិត្ត = ចិតថជាផលធ ំមាន ៨  
៣- មហាកិរិយចិត្ត = ចិតថជាមុែង្គរធ ំមាន ៨  
កបុងទីឈនោះ „មហា = ធ‟ំ មានន័យថ្វ „ ឈមផ ើម‟ ។ មហាកុ លចិតថ១ នឹង

ឈៅថ្វ កាមាវចរកុ លចិតថ ដូឈចបោះក៏ ន ។ កាមាវចរកុ លចិតថ ៨,       
រូ វចរកុ លចិតថ ៥, អរូ វចរកុ លចិតថ ៤, និងឈោកុតថរកុ លចិតថ ៤, 
ចនួំនថ្នកាមាវចរកុ លចិតថ មានឈលចើនបផុំត ។ មហាវ ិកចិតថ ក៏មាន
ន័យដូចោប  (នឹងឈៅថ្វ កាមាវចរវ ិកចិតថ ក៏ ន) ឯមហាកិរយិចិតថ (នឹង
ឈៅថ្វ កាមាវចរកិរយិចិតថ ក៏ ន) „ឈសាភណ = លអសាអ ត‟ ឈៅឈពញថ្វ    
ឈសាភណចិតថ នាមំកនូវគុណភាពលអ ឈហើយឈសាភណចិតថទាងំឈនាោះលបកប 

                                                           

១ ក្ពះអភិធមម បិដកនធមម សងគណ្ិនចិត្តុប្ាទ្កណ្ឌនេលខន៧៨នទ្ដព័រន៦៧ន។ន 
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ឈោយកុ លមូល២ ដូច អឈោភៈ (ឈ ចកឋីមិនឈោភ),  អឈទា ៈ (ឈ ចកឋី
មិនែឹងឈលកាធ) និង អឈមាហៈ (ការមិនវឈងឝង) ។  

មហាកុ លចិតថឈកើតឈ ើង ឈៅឈពលប្ដលបុថុជជន ( តឝឈោកធមយត) 
និងលពោះអរយិៈ ឈលើកប្លងលពោះអរហនថ បឈំពញបុញ្ដកមយទាងំឡាយ ដូច 
ទាន (ការឲ្រទាន)  ីល (ការ លងួម) និងភាវនា (ការចឈលមើន មាធិ) ។  
 មហាវ ិកចិតថ គឺជាផលថ្នកមយរប ់មហាកុ លចិតថ កបុងអតីត-
ជាតិ ។ មហាវ ិកចិតថទាងំឡាយ ឈធឝើមុែង្គរជាបដិ ននិចិតថ (ចិតថចាប់
កឈំណើ តកបុងភពថយី), ជាភវងាចិតថ (ចិតថបនាធ ប់ ឬចិតថបនថរ ់ឈៅ) និងជាចុតិ-
ចិតថ (ចិតថចរុត) កបុងអតថភាពជាមនុ សនិងឈទ ឋ  កបុងបចេុបផនបជាតិ ។ 
 មហាកិរយិចិតថឈកើតឈ ើងកបុងលពោះអរហនថទាងំឡាយ ឈៅឈពលប្ដល
ឈោកបឈំពញបុញ្ដកមយទាងំឡាយ ។ លពោះអរហនថឥតមានឈ ចកឋីជាប់
ជ ំក់នឹងអឝីទាងំអ ់ ឈហើយឈោកពំុ ន ងឃមឹផលប្ដលឈកើតឈចញពី
បុញ្ដកមយរប ់ឈោកលត ប់មកវញិឈ ើយ ។ ដូឈចាប ោះ កិរយិចិតថរប ់ឈោក 
លតឹមប្តជាមុែង្គរ ឥត នបឈងាើតផលថ្នកមយអឝីតឈៅអនាគតជាតិឈទ ។ 
លពោះអរហនថប្លងមានអនាគតជាតិអឝីឈហើយ ។  

១.៣.១. មហាកសុលចតិត ៨ 
មហាកុ លចិតថមាន ៨  មានបង្គា ញ ញ្ដលកខណ៍និងឈ យ្ ោះ ដូច 

ញណ មផ. 
+              + 
អ             

ញណវបិផ. 
       +          + 
អ             

ញណ មផ. 
   –            – 

អ             

ញណវបិផ. 
   –             – 
អ             

                                                           

២ ក្ពះអភិធមម បិដកនវិភងគនកុសលមូលវិបាកដិេទ្ទសនេលខន៨១នទ្ដព័រន១១៩ន។ 
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១- មោមនស្សសហគត្ំ ញាណសម្បយុត្តំ អសង្ខារិកំ ឯកំ 
២- មោមនស្សសហគត្ំ ញាណសម្បយុត្តំ សសង្ខារិកំ ឯក ំ
៣- មោមនស្សសហគត្ំ ញាណវិប្បយុត្តំ អសង្ខារិកំ ឯក ំ
៤- មោមនស្សសហគត្ំ ញាណវិប្បយុត្តំ សសង្ខារិកំ ឯក ំ
៥- ឧមបោាសហគត្ំ ញាណសម្បយុត្តំ អសង្ខារិកំ ឯក ំ
៦- ឧមបោាសហគត្ំ ញាណសម្បយុត្តំ សសង្ខារិកំ ឯក ំ
៧- ឧមបោាសហគត្ំ ញាណវិប្បយុត្តំ អសង្ខារិកំ ឯក ំ
៨- ឧមបោាសហគត្ំ ញាណវិប្បយុត្តំ សសង្ខារិកំ ឯក ំ

អតថន័យ 
 មហាកុ លចិតថទាងំ ៨ ខាងឈលើ អបក ិកាអាចប្លបតមឈ ចកឋី
ប្ដលឈយើង នប្លបកបុងឈោភមូលចិតថ ៨  ឈោយលោន់ប្តលតូវបឋូ រពី ករ „ទ
ដឌិ = ឈ ចកឋីយល់ឈ ើ្ញែុ ‟ មកជា „ញណ = ការឈចោះដឹង ឬបញ្ញដ ‟ 
ប៉ាុឈណាត ោះ ។ បញ្ញដ ឈនោះ តមលបភព ករ ក៏មានន័យថ្វ ការឈចោះដឹង យល់
នូវការឈកើតឈ ើងថ្នកមយនិងផលថ្នកមយ ។ ឥ ូវ ឈយើង ូមឈធឝើការប្លបដូច
ខាងឈលកាម ៖ 

១- ចិតថ ១ ប្ដលឥត នដឹកនា ំ លបកបលពមឈោយឈសាមន ស និង
លបកបឈោយបញ្ញដ  

២- ចិតថ ១ ប្ដល នដឹកនា ំ លបកបលពមឈោយឈសាមន ស និងលបកប 
ឈោយបញ្ញដ  

៣- ចិតថ ១ ប្ដលឥត នដឹកនា ំ លបកបលពមឈោយឈសាមន ស មិន
លបកបឈោយបញ្ញដ  
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៤- ចិតថ ១ ប្ដល នដឹកនា ំ លបកបលពមឈោយឈសាមន ស មិនលបកប 
ឈោយបញ្ញដ  

៥- ចិតថ ១ ប្ដលឥត នដឹកនា ំ លបកបលពមឈោយឧឈបកាខ  និងលបកប 
ឈោយបញ្ញដ  

៦- ចិតថ ១ ប្ដល នដឹកនា ំលបកបលពមឈោយឧឈបកាខ  និងលបកបឈោយ
បញ្ញដ  

៧- ចិតថ ១ ប្ដលឥត នដឹកនា ំ លបកបលពមឈោយឧឈបកាខ  មិនលបកប 
ឈោយបញ្ញដ  

៨- ចិតថ ១ ប្ដល នដឹកនា ំលបកបលពមឈោយឧឈបកាខ  មិនលបកបឈោយ
បញ្ញដ  

កិចចអនុវតតន ៍
 មានចិតថ ២ លបឈភទប្ដលបឈងាើតនូវពូជកមយ ឈហើយនឹងនាផំលថ្នកមយ
ឲ្រឈកើតឈ ើង គឺ អកុ លចិតថ និង កុ លចិតថ ។ ដូឈចាប ោះ លប ិនឈបើឈយើង
អាចលគប់លគងចិតថឲ្ររួចផុតចាកអណំាចថ្នឈោភៈ (ឈ ចកឋីឈោភ), ឈទា ៈ 
(ឈ ចកឋីែឹងឈលកាធ) និងឈមាហៈ (ឈ ចកឋីវឈងឝង ឬឈ ចកឋីលៃិតលៃង់)  ន, 
ឈយើងនឹងមានកុ លចិតថ ។  

ឈៅឈពលឈយើងឲ្រទាន, ឈយើងឥតមានឈ ចកឋីជាប់ជ ំក់ (អឈោភៈ) 
ចឈំ ោះឈទយរវតទុ  និងឥតមានឈ ចកឋីែឹងឈលកាធ (អឈទា ៈ) ប៉ាងលបឈយាជន៍
ចឈំ ោះបុគាលអបកទទួលឈទយរវតទុ  ។ ឈលើ ពីឈនាោះឈទៀត លប ិនឈបើឈយើង
មានការឈចោះដឹងយល់អពីំឈរឿងកមយផង (អឈមាហៈ) ឈយើងឈៅឈពញជា ន
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កុ លមូល ៣ លបកបលពមនឹងចិតថរប ់ឈយើង ។ កុ លមូលប្តងនាឲំ្រ
ឈកើតឈសាភណចិតថជាដរាប ។ 
 លប ិនឈបើឲ្រឈទយរវតទុ  ឈោយឥតមាននរណាមួយដឹកនាឈំទ ទាងំ
មានអារមយណ៍រកីរាយកបុងែណៈកពុំងឲ្រឈនាោះផង កុ លចិតថឈនាោះនឹងជា  
 “មោមនស្សសហគត្ំ ញាណសម្បយុត្តំ អសង្ខារិក មហា-
កុសលចិត្ត” ។ 
 លប ិនឈបើឈកយង ៗ ប្ដលឥតមានការយល់ដឹងឈរឿងកមយនិងផលថ្ន
កមយ រកីរាយថ្វឝ យបងាចំឈំ ោះលពោះ ងឃ ឬលពោះពុទនរូប បនាធ ប់ពីមាឋ យឪពុក
រប ់ពួកឈគ នបង្គា ប់ “មោមនស្សសហគត្ំ ញាណវិប្បយុត្តំ       
សសង្ខារិក មហាកសុលចិត្ត” នឹងឈកើតឈ ើង ។  
 តឈៅ  ូមឈលើកឧទាហរណ៍ថ្នកុ លចិតថទាងំ ៨ លបឈភទឈនោះមក
បង្គា ញបប្នទមឈដើមផឲី្រយល់កាន់ប្តជាក់ចា ់ ដូឈចបោះ ៖ 

លបឈភទទី ១ ស្ត្ ថីមាប ក់មានការឈចោះដឹងឈរឿងកមយ និងមានឈសាមន ស
ថ្វឝ យផ្ទា ចឈំ ោះវតថអារាម ឈោយគនិំតែវួនឯង ។ 

លបឈភទទី ២ ឈកយងល ីមាប ក់ បនាធ ប់ពី ហជីវនិជរុំញឲ្រសាឋ ប់ធមយ-
ឈទ នា ោត់ក៏ឈៅសាឋ ប់ធមយឈទ នា ទាងំមានឈ ចកឋី
រកីរាយ ទាងំមានការឈចោះដឹងឈរឿងកមយ ។ 

លបឈភទទី ៣ ឈកយងលបុ មាប ក់ឲ្រឈោយែវួនឯង នូវល ក់មួយចនួំន
ចឈំ ោះ យូមយាចក ឈោយមានឈ ចកឋីរកីរាយ ប៉ាុប្នថឥត
មានការយល់ដឹងឈរឿងកមយឈទ 
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លបឈភទទី ៤ បុរ មាប ក់ បនាធ ប់ពីលតូវចាងហាឝ ងឈ បើ ុឲំ្របរចិាេ គល ក់
មួយចនួំនចឈំ ោះសាោឈរៀន ោត់ក៏បរចិាេ គល ក់ចនួំន 
១០០ ដុោវ រឈោយឈ ចកឋីរកីរាយ ពុំយល់ដឹងកមយនិង
ផលថ្នកមយឈទ 

លបឈភទទី ៥ ឈកយងល ីមាប ក់ឈ  កលមាល ឈោយមានអារមយណ៍ជា
កណាឋ ល ប៉ាុប្នថដឹងថ្វអឈំពើឈនាោះជាកុ លលតូវប្តឈធឝើ ។ 

លបឈភទទី ៦ បុរ មាប ក់លតូវលពោះ ងឃបបួលឲ្រអារឧ  ោត់ក៏អារឧ 
ឈោយមានអារមយណ៍ជាកណាឋ ល ប៉ាុប្នថដឹងថ្វអឈំពើឈនាោះ
ជាកុ ល ។ 

លបឈភទទី ៧ ស្ត្ ថីមាប ក់អានឈ ៀវឈៅធម៌ ឈោយគនិំតែវួនឯង មិន ន
យល់អតទន័យធម៌ឈនាោះ ទាងំមិនដឹងកមយនិងផលថ្នកមយ 

លបឈភទទី ៨ ឈកយងល ីមាប ក់មាឋ យឈលបើឲ្រឈ កឈខាអាវ នាងក៏ឈ កឈខា
អាវមាឋ យឪពុករប ់នាង ោយ នអារមយណ៍រកីរាយឈសាោះ 
ទាងំមិនគិតអពីំកមយនិងផលថ្នកមយ ។ 

១.៣.២. មហាវិបាកចិតត ៨ 
 មហាវ ិកចិតថ១មាន ៨  ប្ដលមានបង្គា ញ ញ្ដលកខណ៍និងឈ យ្ ោះ 
ដូចមហាកុ ល ៨ ប្ដរ 

ញណ មផ. 
+              + 
អ             

ញណវបិផ. 
   +            + 
អ             

ញណ មផ. 
   –            – 

អ             

ញណវបិផ. 
   –             – 
អ             

                                                           

១ ក្ពះអភិធមម បិដកនធមម សងគណ្ិនចិត្តុប្ាទ្កណ្ឌនេលខន៧៨នទ្ដព័រន២៣២ន។ 
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១- មោមនស្សសហគត្ំ ញាណសម្បយុត្តំ អសង្ខារិកំ ឯក ំ
២- មោមនស្សសហគត្ំ ញាណសម្បយុត្តំ សសង្ខារិកំ ឯក ំ
៣- មោមនស្សសហគត្ំ ញាណវិប្បយុត្តំ អសង្ខារិកំ ឯក ំ
៤- មោមនស្សសហគត្ំ ញាណវិប្បយុត្តំ សសង្ខារិកំ ឯក ំ
៥- ឧមបោាសហគត្ំ ញាណសម្បយុត្តំ អសង្ខារិកំ ឯក ំ
៦- ឧមបោាសហគត្ំ ញាណសម្បយុត្តំ សសង្ខារិកំ ឯក ំ
៧- ឧមបោាសហគត្ំ ញាណវិប្បយុត្តំ អសង្ខារិកំ ឯក ំ
៨- ឧមបោាសហគត្ំ ញាណវិប្បយុត្តំ សសង្ខារិកំ ឯក ំ

មសចកឋីបរប 
១- ចិតថ ១ ប្ដលឥត នដឹកនា ំ លបកបលពមឈោយឈសាមន ស និង

លបកបឈោយបញ្ញដ  
២- ចិតថ ១ ប្ដល នដឹកនា ំ លបកបលពមឈោយឈសាមន ស និង

លបកបឈោយបញ្ញដ  
៣- ចិតថ ១ ប្ដលឥត នដឹកនា ំ លបកបលពមឈោយឈសាមន ស មិន

លបកបឈោយបញ្ញដ  
៤- ចិតថ ១ ប្ដល នដឹកនា ំ លបកបលពមឈោយឈសាមន ស មិន

លបកបឈោយបញ្ញដ  
៥- ចិតថ ១ ប្ដលឥត នដឹកនា ំ លបកបលពមឈោយឧឈបកាខ  និង

លបកបឈោយបញ្ញដ  
៦- ចិតថ ១ ប្ដល នដឹកនា ំលបកបលពមឈោយឧឈបកាខ  និងលបកបឈោយ

បញ្ញដ  
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៧- ចិតថ ១ ប្ដលឥត នដឹកនា ំ លបកបលពមឈោយឧឈបកាខ  មិនលបកប 
ឈោយបញ្ញដ  

៨- ចិតថ ១ ប្ដល នដឹកនា ំ លបកបលពមឈោយឧឈបកាខ  មិនលបកប 
ឈោយបញ្ញដ  

១.៣.៣. មហាកិរយិចិតត ៨ 
 មហាកិរយិចិតថ១មាន ៨  ប្ដលមានបង្គា ញ ញ្ដលកខណ៍និងឈ យ្ ោះ 
ដូចមហាកុ ល ៨ ប្ដរ 

ញណ មផ. 
+              + 
អ             

ញណវបិផ. 
       +          + 
អ             

ញណ មផ. 
   –            – 

អ             

ញណវបិផ. 
   –             – 
អ             

 
១- មោមនស្សសហគត្ំ ញាណសម្បយុត្តំ អសង្ខារិកំ ឯកំ 
២- មោមនស្សសហគត្ំ ញាណសម្បយុត្តំ សសង្ខារិកំ ឯក ំ
៣- មោមនស្សសហគត្ំ ញាណវិប្បយុត្តំ អសង្ខារិកំ ឯក ំ
៤- មោមនស្សសហគត្ំ ញាណវិប្បយុត្តំ សសង្ខារិកំ ឯក ំ
៥- ឧមបោាសហគត្ំ ញាណសម្បយុត្តំ អសង្ខារិកំ ឯក ំ
៦- ឧមបោាសហគត្ំ ញាណសម្បយុត្តំ សសង្ខារិកំ ឯក ំ
៧- ឧមបោាសហគត្ំ ញាណវិប្បយុត្តំ អសង្ខារិកំ ឯក ំ
៨- ឧមបោាសហគត្ំ ញាណវិប្បយុត្តំ សសង្ខារិកំ ឯក ំ

                                                           

១ ក្ពះអភិធមម បិដកនធមម សងគណ្ិនចិត្តុប្ាទ្កណ្ឌនេលខន៧៨នទ្ដព័រន៣២៥ន។ 
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មសចកឋីបរប 
១- ចិតថ ១ ប្ដលឥត នដឹកនា ំ លបកបលពមឈោយឈសាមន ស និង

លបកបឈោយបញ្ញដ  
២- ចិតថ ១ ប្ដល នដឹកនា ំ លបកបលពមឈោយឈសាមន ស និងលបកប 

ឈោយបញ្ញដ  
៣- ចិតថ ១ ប្ដលឥត នដឹកនា ំ លបកបលពមឈោយឈសាមន ស មិន

លបកបឈោយបញ្ញដ  
៤- ចិតថ ១ ប្ដល នដឹកនា ំ លបកបលពមឈោយឈសាមន ស មិនលបកប 

ឈោយបញ្ញដ  
៥- ចិតថ ១ ប្ដលឥត នដឹកនា ំ លបកបលពមឈោយឧឈបកាខ  និងលបកប 

ឈោយបញ្ញដ  
៦- ចិតថ ១ ប្ដល នដឹកនា ំលបកបលពមឈោយឧឈបកាខ  និងលបកបឈោយ

បញ្ញដ  
៧- ចិតថ ១ ប្ដលឥត នដឹកនា ំ លបកបលពមឈោយឧឈបកាខ  មិនលបកប 

ឈោយបញ្ញដ  
៨- ចិតថ ១ ប្ដល នដឹកនា ំ លបកបលពមឈោយឧឈបកាខ  មិនលបកប 

ឈោយបញ្ញដ  
 មហាវ ិកចិតថ ៨  លពមទាងំមហាកិរយិចិតថ ៨  មានឈ យ្ ោះដូចោប
នឹងមហាកុ លចិតថ ៨ ឈនាោះប្ដរ ។ ឈបើអបក ិកាចង់ប្វកប្ញកឲ្រោច់
ឈោយប្ កពីោប រវាងចិតថទាងំ ៣ ឈនោះ  ូមអបក ិកាឈ លដូឈចបោះ ៖ 

១- ឈសាមន ស ហគត ំញណ មផយុតថ ំអ ង្គខ រកិ មហាកុ លចិតថ 
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២- ឈសាមន ស ហគត ំញណ មផយុតថ ំអ ង្គខ រកិ មហាវ ិកចិតថ 
៣- ឈសាមន ស ហគត ំញណ មផតថ ំអ ង្គខ រកិ មហាកិរយិចិតថ 

 ជាទូឈៅ អាចនិយាយ នថ្វ មហាកុ លទី ១ ឲ្រផលឈៅជា 
មហាវ ិកចិតថទី ១, និងមហាកុ លចិតថទី ២ ក៏ឲ្រផលឈៅជា មហាវ ិក
ចិតថទី ២ ដូឈចបោះជាឈដើម ។  
 មហាកិរយិចិតថ លុោះណាប្តលពោះអរហនថ ឈទើបឈកើតឈ ើង ន តម
លបការដូចប្ដលឈ លឈហើយកបុងមហាកុ លចិតថ ។  

 ចិតតធមមតាកនងុមនុសស 
 ថឝីដផតិកាមាវចរចិតថទាងំអ ់មានដល់ឈៅ ៥៤ លបឈភទអាចឈកើត
ឈ ើងកបុងែវួនមនុ សកបុងឋានមនុ សឈោកក៏ពិតប្មនឈហើយ ប៉ាុប្នថហ ិតុ-
បាទចិតថនិងមហាកិរយិចិតថ ៨ អាចឈកើតឈ ើងចឈំ ោះប្តលពោះអរហនថ
ប៉ាុឈណាត ោះ ។ ដូឈចបោះ មានប្តកាមាវចរចិតថ ៤៥ ប៉ាុឈណាត ោះ ប្ដលអាចឈកើត
ចឈំ ោះមនុ សសាមញ្ដអបកមិនប្មនជាលពោះអរហនថ ។  
 ឈលើ ពីឈនោះ មនុ សអាចទទួល ន នូវរូ វចរកុ លចិតថ ៥ (រូប-
ជាន១) និងអរូ វចរកុ លចិតថ ៤ (អរូបជាន២) លប ិនឈបើឈគអាចឈធឝើ
យា៉ា ងខាជ ប់ែជួននូវការចឈលមើន មថៈ ( មថភាវនា) ។ 

២. របូាវចរចិតត ១៥ 
(ចិតថលតច់ឈៅកបុងរូបឈោក) 

 រូ វចរចិតថ៣មាន ១៥ ប្បងជា ៣ ថ្វប ក់ ដូចោប នឹងកាមាវចរឈសាភ-
ណចិតថប្ដរ គឺប្បងឈ យើ ៗ ោប ជា កុ ល, វ ិក, និងកិរយិចិតថ ។  
                                                           

១ លពោះ ុតថនថបិដក មជឈមិនិកាយ មហាហតទិបឈទាបម ូលតទី ៧ ឈលែ ២១ ទព័ំរ ១៨៧ ។ 
២ លពោះ ុតថនថបិដក មជឈមិនិកាយ   រា ិ ូលតទី ៦ ឈលែ ២១ ទព័ំរ ១៦៧ ។ 
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១- រូបាវចរកុសលចតិ្ត= រូបជានកុ លចិតថ មាន ៥  
២- រូបាវចរវិបាកចិត្ត = រូបជានវ ិកចិតថ មាន ៥  
៣- រូបាវចរករិិយចិត្ត = រូបជានកិរយិចិតថ មាន ៥   

 មនុ សប្ដលមានបដិ ននិចិតថជាញណ មផយុតថ ទាងំជាអបកមិន
ទាន់ ន ឈលមចជាលពោះអរហនថឈៅឈ ើយ ឈគអាចចឈលមើនរូ វចរកុ ល-
ចិតថ ៥ ជាបនថបនាធ ប់ ន ឈោយលបកាន់ខាជ ប់នូវ មថភាវនា ដូចជា 
ចឈលមើនក ិណ ឬចឈលមើនអានា ន សតិ ។ 
 រូ វចរវ ិកចិតថ គឺជាផលថ្នកមយរប ់រូ វចរកុ លចិតថ ។ រូ វ-
ចរវ ិកចិតថ ឈដើរតួជាបដិ ននិចិតថកបុងឋានរូបលពហយ មនុ សប្ដលទទួល
 នរូ វចរកុ លចិតថទី ១ ឈហើយប្ថរកា្នចិតថឈនាោះដរាបដល់អ ់
ជីវតិ នឹង នបដិ ននិកបុងលពហយឈោកថ្វប ក់បឋមភូមិ ឈោយមានរូ វចរ
វ ិកចិតថទី ១ ឈនាោះឯង ឈដើរតួជាបដិ ននិចិតថ ។ 
 លពោះអរហនថវញិ ឈោយសារប្តលបកាន់ខាជ ប់នូវ មថភាវនា ឈោក
អាចចឈលមើនរូ វចរកិរយិចិតថទាងំ ៥  នជាបនថបនាធ ប់ ។  ូមកណំត់
ចណំាថំ្វ កិរយិចិតថឈកើតឈ ើងជួ ឲ្រកុ លចិតថ កបុងលពោះអរហនថ ។  
 ឈល ោះឈហតុឈនាោះ រូ វចរកុ លចិតថ និង រូ វចរកិរយិចិតថ លតច់
ឈៅឈោយឈលចើនកបុងកាមភូមិឈនោះផង កបុងលពហយឈោកផង ចបំ្ណកខាងរូ វ
ចរវ ិកចិតថវញិ លតច់ឈៅឈោយឈលចើនប្តឈៅកបុងលពហយឈោកប៉ាុឈណាត ោះ ។ 

                                                                                                                                                      

៣ លពោះអភិធមយបិដក ធមយ ងាណិ ចិតថុបាទកណឍ  ឈលែ ៧៨ ទព័ំរ ៨០ ។ 
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ឈានជាអវី ? 
 ឈាន១ គឺជា ភាពថ្ន មាធិដ៏មានលបតិពល ឬការជក់ចិតថឈលើ
អារមយណ៍ ។ កតថ ឈផសង  ៗប្ដលរួមចូលោប កបុង្នឈនាោះ ឈៅថ្វ អងា្ ន ។ 
 រុបអងា្ នទាងំឈនាោះ មាន ៥ យា៉ា ងគឺ ៖ 

១- វិត្កកៈ = ឈ ចកឋីលតិោះរោិះ ប្ដលតលមង់ចិតថឲ្រែភ ់ឈៅកាន់អារមយណ៍ 
២- វិច្ចរៈ = ឈ ចកឋីពិចារណា ប្ដលពិចារណាអារមយណ៍ឈនាោះឈរឿយ ៗ 
៣- បីត្ិ = ឈ ចកឋីរកីរាយ ឬឈ ចកឋីប្ឆអតចិតថ កបុងអារមយណ៍ឈនាោះ 
៤- មវទនា = ការឈសាយអារមយណ៍ (ឈវទនា ២ លបឈភទប្ដលឈកើតឈ ើង

កបុង្ន គឺ  
 ក)  ុែឈវទនា = ការឈសាយអារមយណ៍ជា ុែឬល ួល, ឈ ចកឋី ុែ 
 ែ) ឧឈបកាខ ឈវទនា = ការឈសាយអារមយណ៍ជាកណាឋ ល, ឈ ចកឋីលពឈងើយ 

៥- ឯកគគោ = ភាពថ្នចិតថឈផ្ទឋ តឈៅឈលើអារមយណ៍ប្តមួយ,  មាធិ 
(ឈ ចកឋ ីយិងសាយ ធិ៍)  

 វិត្កកៈ, វិច្ចរៈ, បីត្ិ, សុខៈ ឬឧមបោា, និងឯកគគោ គឺជា
ឈចត ិក ប្ដលអាចឈធឝើឲ្រមានឥទនិពលដល់ចិតថឲ្រឋិតឈៅនឹងកបុងអារមយណ៍ 
និងអាចចឈលមើនឈ ើង និងមានកមាវ ងំខាវ ងំតមរយៈ មថភាវនា ប្ដលពិត
ជាប្បបបទថ្នការហឝឹកហាត់ផវូវចិតថ ។ 
                                                           

១ ក្ពះអភិធមម បិដកនធមម សងគណ្ិនចិត្តុប្ាទ្កណ្ឌនេលខន៧៨នទ្ដព័រនព ទ្ដព័រន៨០នដល់១៤១ន។ន
សុត្តដតបិដកនសារិបុត្តសដយុត្តទ្ ន៧ន វិេវកជសូក្ត្ទ្ ន១ន។នចូរេមើលែែមនសុត្តដតបិដកនអងគុត្តរ-
ដិកាយនបឋមនានាករណ្សូក្ត្ទ្ ន៣,នសុត្តដតបិដកនសដយុត្តដិកាយនអវិត្កកសូក្ត្ទ្ ន ២ន ដិង  
សដយុត្តដិកាយនចត្ុត្ថឈាដបញ្ញាសូក្ត្ទ្ ន ៤នដិងអភិធមម បិដកនឈាដវិភងគទ្ ន ១២នអភិធមម -
ភាជដ យទ្ ន២ន។នន 
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 ចិតថរប ់ឈយើង តមធមយត មិនឈ ៃៀមឬ ៃប់ឈទ វាប្តងប្តញប់ញ័រ
ជានិចេកាលឈៅតមនីវរណធម៌ (ធម៌ជាឈលគឿងរារាងំ) ទាងំ ៥ យា៉ា ង១ គឺ 
ឈ ចកឋឈីពញចិតថកបុងកាម (កាមចេនធៈ) ការគិតគុកួំន (ពា ទៈ) ឈ ចកឋី
ទលមន់រុញរា (ថីនមិទនៈ) ឈ ចកឋីរាយមាយនិងឈ ចកឋីឈៅឋ លកហាយសាឋ យ
ឈលកាយ  (ឧទនចេកុកាុចេៈ) និងឈ ចកឋីមនធិល ងសយ័ (វចិិកិចាេ ) ។  
 កាមចេនធៈបណាឋ លឲ្រចិតថរឈវ ើរវាយឈៅកបុងវតទុកាម ប្ដលធាវ ប់ ន
រកីរាយពីកាលមុនមក រឯីពា ទៈបណាឋ លឲ្រចិតថញប់ញ័រឈោយចាប់
យកអនិោឌ រមយណ៍ ចបំ្ណកខាងថីនមិទនៈ, ឧទនចេកុកាុចេៈ និងវចិិកិចាេ  
បណាឋ លឲ្របញ្ញដ ចកខុងងឹត និងរខំានដល់ មាធិ ។  
 លពោះពុទនមានលពោះភាគ  នឈលបៀបកាមចេនធៈឈៅនឹងទឹកប្ដលោយ
ឈោយពណ៌ជាឈលចើន, ពា ទៈឈៅនឹងទឹកកពុំងពុោះ, ថីនមិទនៈឈៅនឹងទឹក
ឈដរោ ឈោយប្ វ, ឧទនចេកុកាុចេៈឈៅនឹងទឹករញ្ជួ យញប់ញ័រប្ដលឈ ក
បក់ឈោយែរល់, វចិិកិចាេ ឈៅនឹងទឹកកករលអក់ោយឈោយភក់ ។ កបុងទឹក
មាន ភាពប្បបឈនោះ បុគាលមិនអាចឆវុោះឈ ើ្ញល ឈមាលែវួន ន យា៉ា ង
ណាមិញ កបុងការល កដឈ ើងថ្ននីវរណធម៌ទាងំ ៥ ក៏ដូឈចាប ោះប្ដរ បុគាល
មិនអាចឈ ើ្ញយា៉ា ងលបតរកសនូវលបឈយាជន៍រប ់ែវួន ទាងំលបឈយាជន៍អបក
ដថ្ទក៏មិនឈ ើ្ញ ទាងំលបឈយាជន៍ែវួននិងអបកដថ្ទក៏មិនឈ ើ្ញ ។ 
                                                           

១  យុំតថនិកាយ នីវរណ ូលតទី ៧ និងអងាុតថនិកាយ បញ្េកនិ ត ។ កបុងបរមតទទីបនី 
ពនរល់ថ្វ សោានំ ចិត្តសនាាមន កុសមល ធមមម អនុប្បមនន វា ឧប្ាមទត្ុំ ឧប្បមនន វា 
វាមសត្ុំ អទោោ និវាមរនតីត្ិ នីវរោនិ ធម៌ណាមិនញុងំកុ លធម៌ប្ដលមិនទាន់ឈកើត
ឈ ើង មិនឲ្រឈកើតឈ ើង ន ឬញុងំកុ លធម៌ប្ដលឈកើតឈ ើងឈហើយ មិនឲ្រឋិតឈៅ ន 
កបុង នាថ នចិតថរប ់ តឝទាងំឡាយ ឈហតុឈនាោះ ធម៌ឈនាោះឈ យ្ ោះថ្វ នីវរណៈ ។  
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 នីវរណធម៌ទាងំឈនោះ អាចលគប ងាត់ ននិងកមាេ ត់បង់ នជា     
ែណៈៗ ឈោយ មថភាវនា (ការចឈលមើនឈ ចកឋី ៃប់) ។ ឈយើងអាចឈលជើ 
បឋវកី ិណ (មណឍ លដី) មកជាអារមយណ៍ថ្នការចឈលមើន ប្ដលមាន
 ណាឌ នប៉ាុនថ្វ  លបប្វង ១ ចអំាម ៤ ធាប ប់ គិតលតឹមវជិឈមាលត មានថ្ផធរាប
ឈ យើលអ ជាដីពណ៌អរុណ ។ វតទុ ឈនោះលតូវោក់ឈលើទីតងំលយម មគួរឈដើមផឲី្រ
ែវួនអាច មវឹងឈមើល នយា៉ា ងល ួល ។ 
 អងាុយ លមាកកបុងរយៈចមាៃ យ ២ ហតទកនវោះ អពីំមណឍ លដីឈនាោះ 
ឈហើយឈផ្ទឋ តចិតថឈៅឈលើវា ឈោយភាវនាកបុងចិតថថ្វ “បឋវ,ី បឋវ”ី ឬ “ដី, ដី...” 
មណឍ លដីប្ដល លមិត លមាងំប្ដលបុគាលកពុំងប្ត មវឹងឈមើលឈនោះ ឈៅ
ថ្វ បរកិមយនិមិតថ១ (និមិតថឈលតៀម) ។ 
 ឥ ូវឈនោះ អងា្ នទាងំ ៥ កពុំងប្តចឈលមើន នសមឹ ៗ ។ ឈ ចកឋី
លតិោះរោិះ (វតិកាៈ) តលមង់ចិតថឲ្រឈឆ្ភ ោះឈៅកាន់អារមយណ៍ឈនាោះ (មណឍ លដី) 
ឃ្លត់ឈ ចកឋីទលមន់រុញរា (ថីនមិទនៈ)  នមួយែណៈ ឈ ចកឋីពិចារណា 
(វចិារៈ) លទលទង់ចិតថឲ្រឈៅនឹងឈលើអារមយណ៍ឈនាោះ ឈោយពិនិតរពិច័យ
អារមយណ៍មឋងឈហើយមឋងឈទៀត ឃ្លត់នូវឈ ចកឋី ងសយ័ (វចិិកិចាេ )  នមួយ
ែណៈ ។  
 បីតិ ចឈលមើនឈសាមន សឬឈ ចកឋីប្ឆអតចិតថកបុងអារមយណ៍ឈនាោះ ឃ្លត់
ពា ទៈជាែណៈ ៗ ។ បីតិក៏ជាឈហតុថ្ន ុែៈ (អារមយណ៍រកីរាយ) និង
បឈងាើតការចាប់ចិតថកបុងអារមយណ៍ឈនាោះ ចបំ្ណកឯ ុែៈជួយឲ្របុគាលរកី 
រាយនឹងអារមយណ៍ឈនាោះ  ុែៈឈកាឋ បចិតថឲ្រឋិតឈៅយូរឈលើអារមយណ៍ឈនាោះ 
                                                           

១ បរមត្ថទ្ បដ នកមម ដ្ឋាដសងគហៈន។ន 
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ឈោយឈ ចកឋីរកីរាយរប ់ែវួន ។  ុែៈឈនាោះបឈនាធ បង់ឈ ចកឋីរាយមាយ
និងឈ ចកឋីឈៅឋ លកហាយសាឋ យឈលកាយ នជាែណៈ ៗ ។  
 ឯកគាតផឋុ ចិំតថនិង ហជាតធម៌ថ្នចិតថឈនាោះ ឲ្រមូលកបុងអារមយណ៍
ឈនាោះ ឈដើមផដីល់ ភាពថ្នចិតថមានអារមយណ៍ប្តមួយ វាឃ្លត់នូវឈ ចកឋីប៉ាុន
ប៉ាងកបុងកាម (កាមចេនធៈ)  នជាែណៈៗ ។  
 កាលនីវរណធម៌ទាងំឡាយអន់លសាកជាបឈណឋើ រៗ ចិតថក៏ប្លង
រឈវ ើរវាយញឹកញប់ដូចមុន អពីំអារមយណ៍ កលមិត មាធិដ៏ទន់ែេីក៏ ន
 ឈលមច ។ ដណំាក់កាលឈនោះ បុគាលអាចឈមើលឈ ើ្ញមណឍ លដីឈោយ
ប្ភបកបិទ ហាក់ដូចជាបុគាល នឈ ើ្ញមណឍ លដីឈោយប្ភបកឈបើក ។ និមិតថ
ប្ដលដក់ជាប់កបុងចិតថឈនោះ ឈៅថ្វ ឧគាហនិមិតថ១ (និមិតថទទួល ន) ។ 
 តឈៅ បុគាលភាវនាឈៅឈលើនិមិតថប្ដលទទួល នឈនាោះ ឈោយប្ភបក
បិទ ភាវនាកបុងចិតថថ្វ “បឋវ,ី បឋវ”ី ដូចមុន ។ កាលបុគាល្នដល់កលមិត
ែភ ់ថ្ន មាធិ និមិតថឈនាោះក៏បឋូ រពណ៌និងលកខណៈែវួនយា៉ា ងឈលឿនរហ័  
កាវ យជាឈចញពនវឺឈ យើរឈោងបីដូចថ្ផធកញ្េ ក់ជាឈលចើនដង ។ ការប្លបលបួល
ឈនោះ ហាក់ដូចជាដកកញ្េ ក់ឈចញអពីំកាតបប្ ផកដ៏ឈលោតលោត ។ និមិតថ
ថយីឈនោះឈៅថ្វ បដិភាគនិមិតថ២ (និមិតថលត ប់វញិ)។  

ភាពឈផសងោប រវាងនិមិតថទាងំពីរឈនាោះ គឺោច់ល  ោះឈោយប្ កពីោប  ។ 
ឧគាហនិមិតថ ជាវតទុចមវងផវូ វចិតថដ៏ពិតល កដអពីំអារមយណ៍ឈដើមឈនាោះ ឈោយ
វាផធុកនូវភាពែឝោះចឈនាវ ោះទាងំអ ់ ប្ដលបង្គា ញកបុងអារមយណ៍ឈនាោះ ។ 

                                                           

១ បរមត្ថទ្ បដ នកមម ដ្ឋាដសងគហៈន។ 
២ បរមត្ថទ្ បដ នកមម ដ្ឋាដសងគហៈន។ 
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ចបំ្ណកឯបដិភាគនិមិតថ រួចផុតចាកភាពែឝោះចឈនាវ ោះទាងំអ ់ ឈោយវា
បឈញ្េញរ យីភវឺរឈោង និងឈលកាយមក វាអាចមិនមានលទង់លទាយឬពណ៌
ជាក់ោក់ វាលោន់ប្តជាអាការល កដ និងឈកើតអពីំឈ ចកឋី មាា ល់ ។  
 កាលបដិភាគនិមិតថឈកើតឈ ើងភាវ ម  មាធិឈនាោះ្នដល់ ភាព
ប្ដលឈគឈៅថ្វ ឧបចារ មាធិ ឈ លគឺ ការជិត (ឬការចូល)  មាធិ ។ 
ដណំាក់កាលឈនោះ អងា្ នទាងំ ៥ ឈចញចា ់ោ ់និងមានកមាវ ងំ 
ឈោយបីតិនិង ុែៈមានកមាវ ងំខាវ ងំជាងឈគបងអ ់ ឈៅលតង់ប្ដលអបកឈធឝើ
 មាធិជួបលប ពឝនឹងឈ ចកឋីរកីរាយនិងឈ ចកឋី ុែដ៏ថ្លកប្លង ប្ដលពុំ
ធាវ ប់ នជួបពីមុនមក ។ 
 តឈៅ បុគាលឈធឝើឲ្របដិភាគនិមិតថឈនាោះផាយឈៅឥតទីបញ្េ ប់លគប់
ទិ  ឈោយកមាវ ងំឆនធៈរប ់ែវួន និងភាវនាថ្វ “បឋវ,ី បឋវ”ី ដូចមុន ទី
បផុំត បុគាលឈនាោះក៏ ន ឈលមច្ន មាធិ ឬអបផនា មាធិ ។ 
ដណំាក់កាលឈនោះ ឈគអាចឈសាយឈ ចកឋី ៃប់, ឈ ចកឋីឈកសមកានថ, ឈ ចកឋី
រកីរាយ និងឈ ចកឋី បាយថ្ន្នឈនាោះញឹកញប់ឈលចើនដង តម
ឈ ចកឋីល ថ្វប  លប ិនឈបើឈគបដិបតថិ នលអ ឈគអាចឋិតឈៅកបុង្ន ឬែ
ណិក មាធិឈនាោះ អ ់រយៈកាល ១ ឈមា៉ា ង, ២ ឈមា៉ា ង, ១ ថ្ថៃ, ២ ថ្ថៃ, ឬរហូត
ដល់ ៧ ថ្ថៃ ។ កបុងអ ុំងឈពលចូល មាធិឈនោះ ឈទាោះបីជាែណិក មាធិក៏
ឈោយ ក៏ កមយភាពថ្នអារមយណ៍ទាងំ ៥ និងនីវរណធម៌ទាងំ ៥ ោងំ
ដឈំណើ រការទាងំល ុង ឈទាោះយា៉ា ងណាក៏ឈោយចុោះ  ភាពថ្នចិតថ ជា ភាវៈ
វាងថ្វនិងចា ់ោ ់លគប់លោន់ ។  
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 បុគាលទាងំឡាយណា ប្ដលមានបណំងចង់ឈសាយឈ ចកឋី ុែ
ថ្វប ក់អបផនា មាធិ វឈិ  វសិាលជាងឈ ចកឋី ុែកបុងកាមគុណ១ គួរប្ត
លបកាន់ខាជ ប់នូវ មថភាវនា ។ មានមជឈមណឍ ល មាធិមួយចនួំន កបុង
លបឈទ ភូមា ដូចវតថ ៉ា អកឈៅយា៉ា   ិុងយា៉ា ន ជាទីប្ដលមានការប្ណនាជំា
លបព័នននិងលតឹមលតូវ អាចចឈលមើន មាធិរហូតដល់កលមិត្ន ន ។  
 កបុង្នទី ១, អងា្ នទាងំ ៥ មានល កដលគប់ទាងំអ ់ បនាធ ប់
មក ឈោយភាវនាឈៅឈលើបដិភាគនិមិតថថ្នបឋវកី ិណបប្នទម អងា្ នក៏
រល ់ចុោះតិចឈៅ មឋងមួយៗ បុគាល ក៏អាច ឈលមច្នកាន់ប្តែភ ់ឈៅៗ 
បុគាល ឈលមចទុតិយជាន ឈៅឈពលណាប្ដលវតិកាៈរល ់ចុោះ,  ឈលមច  
តតិយជាន ឈៅឈពលណាប្ដលវចិារៈរល ់ចុោះឈៅប្ថមឈទៀត,  ឈលមច
ចតុតទជាន ឈៅឈពលណាប្ដលបីតិរល ់ចុោះ,  ឈលមចបញ្េមជានចុង
ឈលកាយ ឈៅឈពលណាប្ដល ុែៈលតូវជនួំ ឈោយឧឈបកាខ  ។ 

២.១. របូាវចរកសុលចិតត ៥ 
 រូ វចរកុ លចិតថ២ (កុ លចិតថថ្វប ក់រូបភូមិ) មាន ៥ នឹងមាន
បង្គា ញ ញ្ដលកខណ៍និងឈ យ្ ោះ ដូចខាងឈលកាម 

វតិកាៈ        វចិារៈ        បីតិ          ុែៈ/ឧឈបកាខ       ឯកគាត 
  +              +              +                  +                      – 
  ប.             ទុ.            ត.                 ច.                   បញ្េ . 

១- វិត្កក, វិច្ចរ, បីត្ិ, សុមខកគគោសហិត្ំ បឋមជ្ានកុសលចតិ្តំ 
                                                           

១ លពោះ ុតថនថបិដក មជឈមិនិកាយ   រា ិ ូលតទី ៦ ឈលែ ២១ ទព័ំរ ១៦៣ និងអរណវភិងា ូលត 
ឈលែ ២៨ ទព័ំរ ១៥៥ ។  
២ លពោះអភិធមយបិដក ធមយ ងាណិ ចិតថុបាទកណឍ  ឈលែ ៧៨ ទព័ំរ ៨០ ។ 
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២- វិច្ចរ, បីត្ិ, សុមខកគគោសហិត្ំ ទុត្ិយជ្ានកុសលចិត្តំ 
៣- បីត្ិ, សុមខកគគោសហិត្ំ ត្ត្ិយជ្ានកុសលចិត្ត ំ
៤- សុមខកគគោសហិត្ំ ចត្ុត្ថជ្ានកុសលចិត្តំ 
៥- ឧមបមកខកគគោសហិត្ំ បញ្ចមជ្ានកុសលចិត្ត ំ

មសចកឋីបរប 
១- បឋមជានកុ លចិតថ លបកបឈោយ វតិកាៈ, វចិារៈ, បីតិ,  ុែៈ និង

ឯកគាត១ 
២- ទុតិយជានកុ លចិតថ លបកបឈោយ វចិារៈ, បីតិ,  ុែៈ និងឯកគាត 
៣- តតិយជានកុ លចិតថ លបកបឈោយ បីតិ,  ុែៈ និងឯកគាត 
៤- ចតុតទជានកុ លចិតថ លបកបឈោយ  ុែៈ និងឯកគាត 
៥- បញ្េមជានកុ លចិតថ លបកបឈោយ ឧឈបកាខ  និងឯកគាត 

ចូរកណំត់ចណំាថំ្វ ចិតថ ៤ ខាងឈដើមឈនាោះ បឈងាើត ញ្ដលកខណ៍ „+‟ 
ឈល ោះចិតថទាងំឈនាោះលបកបឈោយ „ ុែៈ‟  ឈំៅន័យដូច „ឈសាមន ស‟ រឯី
ចិតថទី ៥ បឈងាើត ញ្ដលកខណ៍ „–‟ ឈល ោះវាលបកបឈោយ „ឧឈបកាខ ‟ ។ 

២.២. របូាវចរវិបាកចិតត ៥ 
(វ ិកចិតថថ្វប ក់លពហយឈោក) 

 រូ វចរវ ិកចិតថ២មាន ៥  នឹងមានបង្គា ញ ញ្ដលកខណ៍និង
ឈ យ្ ោះ ដូចរូ វចរកុ លចិតថ 

                                                           

១ ក្ពះសុត្តដតបិដកនមជ្ឈិមដិកាយនមហាេវទ្លលសូក្ត្ទ្ ន៣នេលខន២២នទ្ដព័រន២៧៥ន។ 
២ ក្ពះអភិធមម បិដកនធមម សងគណ្ិនចិត្តុប្ាទ្កណ្ឌនេលខន៧៨នទ្ដព័រន២៦០ន។  
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វតិកាៈ        វចិារៈ        បីតិ          ុែៈ/ឧឈបកាខ       ឯកគាត 
  +              +              +                  +                   – 
  ប.             ទុ.            ត.                 ច.              បញ្េ . 

 
 កបុងការតងំឈ យ្ ោះរូ វចរវ ិកចិតថ អបក ិកាលោន់ប្តបឋូ រ “កុ ល” 
កបុងលកុមធម៌រូ វចរកុ លចិតថ ឈៅជា “វ ិកចិតថ” (ផល) ប៉ាុឈណាត ោះ ។  

២.៣. របូាវចរកិរយិចិតត ៥ 
(កិរយិចិតថថ្វប ក់លពហយឈោក) 

 រូ វចរកិរយិចិតថ១មាន ៥ ឈនាោះ ក៏មានបង្គា ញ ញ្ដលកខណ៍និង
ឈ យ្ ោះ ដូចរូ វចរកុ លចិតថប្ដរ លោន់ប្តបឋូ រ ករ “កុ ល” ឈៅជា 
“កិរយិ” (មុែង្គរ) ក៏ជាការឈល ច ។ 

៣. អរបូាវចរចិតត ១២ 
(ចិតថប្ដលលតច់កបុងអរូបឈោក) 

 អរូ វចរចិតថ២មាន ១២  ប្ដលប្បងឈ យើៗ ោប ជា ៣ លកុម គឺ កុ ល
ចិតថ, វ ិកចិតថ, និងកិរយិចិតថ ។  

១- អរូ វចរកុ លចិតថ = កុ លចិតថជាអរូបជាន មាន ៤ 
២- អរូ វចរវ ិកចិតថ = វ ិកចិតថជាអរូបជាន មាន ៤ 
៣- អរូ វចរកិរយិចិតថ = កិរយិចិតថជាអរូបជាន មាន ៤ 

                                                           

១ ក្ពះអភិធមម បិដកនធមម សងគណ្ិនចិត្តុប្ាទ្កណ្ឌនេលខន៧៨នទ្ដព័រន៣៣៣ន។ 
២ ក្ពះអភិធមម បិដកនធមម សងគណ្ិនចិត្តុប្ាទ្កណ្ឌនេលខន៧៨នទ្ដព័រន១៤១ន។ 
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 អរូ វចរកុ លចិតថ ៤ អាច ឈលមច នឈោយបុគាលអបកមិនប្មន
ជាលពោះអរហនថ ចបំ្ណកឯអរូ វចរកិរយិចិតថ ៤ អាចឈកើតឈ ើងប្តកបុងលពោះ
អរហនថប៉ាុឈណាត ោះ ។ មានអរូ វចរចិតថ ២ លបឈភទ ប្ដលជួបកបុងកាមភូមិ 
លពមទាងំកបុងអរូបភូមិ ។  
 អរូ វចរវ ិកចិតថ ៤ ជួបប្តឈៅកបុងអរូបភូមិប្តមា៉ាង ដផតិវាជា
ផលថ្នកមយរប ់អរូ វចរកុ លចិតថ បុគាលអបក ឈលមចនូវអរូបជាន
ឈហើយប្ថរកាវារហូតអ ់ជីវតិ រប្មងចាប់បដិ ននិកបុងអរូបភូមិ ។  

អរបូជាន១ 
 បុគាលអបក នចឈលមើនរូបជាន ៥ រួចមកឈហើយ អាច្នឈ ើង
ជឈណឋើ រ មាធិឈៅកាន់អរូបជាន ន ។ កាលឈបើឈធឝើដូឈចបោះ ឈោកឈលបើ
 មាធិប្ដលទាក់ទងនឹងរូបជានទី ៥ ជាមូលោឌ ន ។ 
 ឈោកក៏លតូវប្តពាយាមយល់ នូវ ភាពមិនលអសាអ តថ្ន ររីកាយ 
និងបលិឈ ធទាងំឡាយ  ររីកាយឈនាោះទទួលរងកឈៅឋ  និងលតជាក់, ការ
ខាទិំចពី តឝលអិត, ឈ ចកឋីឃ្លវ ន និងឈ ចកឋីឈល ក, ពាធិ, ជរា, និង       
មរណៈ ។ 
 កាលឈោកមានអារមយណ៍ឈនឿយណាយ ចាក ររីកាយនិងរូប
ឈហើយ, ដបូំងឈោកចឈលមើនបញ្េមជាន ឈោយភាវនាឈៅឈលើបដិភាគ
និមិតថ ថ្នបឋវកី ិណឈនាោះ បនាធ ប់មក ឈោកឈចញពីបញ្េមជានឈនាោះ 
ឈទាោះបីបដិភាគនិមិតថឈនាោះឈកើតកបុងចកខុ ឈោកក៏ឈោយ ឈោកឈសាោះអឈងាើយ

                                                           

១ ក្ពះអភិធមម បិដកនធមម សងគណ្ិនចិត្តុប្ាទ្កណ្ឌនេលខន៧៨នទ្ដព័រន១៤១ន។នចូរេមើលបែដថមន
ក្ពះសុត្តដតបិដកនមជ្ឈិមដិកាយនសេលលខសូក្ត្ទ្ ន៨នេលខន២០នទ្ដព័រន១៣១-១២៣៣ន។ 
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ោក់វា និងគិតប្តពាយាម យិងសាយ ធិ៍ឈៅឈលើទីលមា  (អាកា ) ផុតពីឈនាោះ
ឈហើយ ក៏ភាវនាថ្វ “អាកា , អាកា ” ដប្ដល ៗ ។  
 កាលឈបើឈ ចកឋីជាប់ជ ំក់ដ៏ទន់ែេីរប ់ឈោក ចឈំ ោះបដិភាគ-
និមិតថឈនាោះ មិនល កដ, និមិតថឈនាោះក៏ឆ្ប់សាបរោប ត់ឈៅជាមួយោប  
ោតឈៅជាអាកា ឥតមានទីបផុំត លុោះ នឈផ្ទឋ ត តិឈៅកបុងអនឈនាថ -
កា ឈនាោះឈហើយ ឈោកបនថភាវនាថ្វ “អាកា , អាកា ” លតប្ត ន
 ឈលមចអរូបជានទី ១ ។ ្នឈនោះឈៅថ្វ “អាកាសានញ្ញេ យតនកុ ល
ចិតថ១” ឈល ោះចិតថឈនោះឈផ្ទឋ តឈៅឈលើអាកា  ។  
 លោឈនាោះ ឈោកបនថភាវនារប ់ឈោកឈោយឈផ្ទឋ តសាយ រតីឈៅឈលើអា
កាសានញ្ញេ យតនកុ លចិតថ ភាវនាថ្វ “វញិ្ញដ ណ, វញិ្ញដ ណ” ដប្ដលៗ 
រហូតឈោក ន ឈលមចអរូបជានទី ២ ។ ្នឈនោះឈៅថ្វ “វញិ្ញដ ណ-
ញ្ញេ យតនកុ លចិតថ” ។  
 ឈដើមផចីឈលមើនអរូបជានទី ៣ ឈោកប្លងឈផ្ទឋ តចិតថឈៅឈលើអាកា-
សានញ្ញេ យតនកុ លចិតថឈហើយ ប៉ាុប្នថឈផ្ទឋ តឈៅឈលើភាពោយ នអឝីទាងំអ ់  
ឈោយភាវនាថ្វ “នតទិ កិញ្េិ  = មិនមានអឝីទាល់ប្តឈសាោះ” ដប្ដលៗ លតប្ត
ឈោក ន ឈលមច្នឈនាោះ ។ ្នឈនោះឈៅថ្វ អាកិញ្េញ្ញដ យតន-
កុ លចិតថ” អកិញ្េញ្ដ ក៏មានន័យថ្វ “មិនមានអឝី” ។ 
 ឈោយកាន់យកអរូបជានចិតថទី ៣ ជាអារមយណ៍ថ្នភាវនា ឈោក
អាចចឈលមើនអរូបជានទី ៤ បប្នទម ្នឈនោះឈៅថ្វ “ឈនវ ញ្ញដ នា ញ្ញដ -
យតនកុ លចិតថ” ។ “ឈនវ ញ្ញដ នា ញ្ញដ យតន” តមរូប ពធក៏មានន័យ
                                                           

១ ក្ពះសុត្តដតបិដកនសដយុត្តដិកាយនដវមសូក្ត្នេលខន៣២នទ្ដព័រន១៥១ន។ 
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ថ្វ “មាន ញ្ញដ ក៏មិនប្មន មិនមាន ញ្ញដ ក៏មិនប្មន” ។ វា នដល់តថភាព
ថ្នអរូបជានចិតថទី ៤ លអិតលអន់និងបរ ុិទនិពន់ឈពក ប្ដលបុគាលមិនអាច
និយាយចា ់ោ ់ នថ្វឈតើចិតថមានឬក៏មិនមាន ។ ចិតថជា ភាវៈប្លង
កណំត់ នឈទៀតឈហើយ កបុងដណំាក់កាលថ្ន្នឈនោះ ។  
 អរូបជាន ៤ ទាងំអ ់ មានអងាថ្នបញ្េមជានឈនាោះឯង ជាឈលគឿង
លបកបរប ់ែវួន ឈោយសារប្តវាអាល ័យរូបជានទី ៥ ឈទើបឈកើតឈ ើង ។ 
អរូបជានទាងំអ ់ឈនាោះ មានអងា្ នប្ត ២ ប៉ាុឈណាត ោះ គឺ ឧឈបកាខ  ១    
ឯកគាត ១ ។  
 គួរកណំត់ចណំាថំ្វ រូបជានទាងំ ៥ ប្បវកពីោប  លតង់តួឈលែថ្នអងា
្ន ចបំ្ណកខាងអរូបជានទាងំ ៤ ប្បវកពីោប  លតង់អារមយណ៍ថ្នភាវនា ។  

៣.១. អរបូាវចរកសុលចិតត ៤ 
(កុ លចិតថថ្វប ក់អរូបភូមិ) 

 អរូ វចរកុ លចិតថ១ មាន ៤  ប្ដលមានបង្គា ញ ញ្ដលកខណ៍និង
ឈ យ្ ោះដូចខាងឈលកាម 

អាកាសា.        វញិ្ញដ ណ.       អាកិញ្េ .             ឈនវ ញ្ញដ នា ញ្ញដ  
    –                 –                    –                               –    
១- ឧមបមកខកគគោសហិត្ ំអាោោនញ្ញាយត្នកសុលចតិ្ត ំ
២- ឧមបមកខកគគោសហិត្ ំវញិ្ញាណញ្ញាយត្នកសុលចតិ្ត ំ
៣- ឧមបមកខកគគោសហិត្ ំអាកញិ្ចញ្ញាយត្នកសុលចតិ្ត ំ
៤- ឧមបមកខកគគោសហិត្ ំមនវសញ្ញានាសញ្ញាយត្នកសុលចតិ្ត ំ

                                                           

១ ក្ពះអភិធមម បិដកនធមម សងគណ្ិនចិត្តុប្ាទ្កណ្ឌនេលខន៧៨នទ្ដព័រន១៤១ន។ 
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មសចកឋីបរប 
១- អាកាសានញ្ញេ យតនកុ លចិតថ លបកបឈោយឧឈបកាខ និងឯកគាត 
១- វញិ្ញដ ណញ្ញេ យតនកុ លចិតថ លបកបឈោយឧឈបកាខ និងឯកគាត 
១- អាកិញ្េញ្ញដ យតនកុ លចិតថ លបកបឈោយឧឈបកាខ និងឯកគាត 
១- ឈនវ ញ្ញដ នា ញ្ញដ យតនកុ លចិតថ លបកបឈោយឧឈបកាខ និងឯកគាត 

៣.២. អរបូាវចរវិបាកចិតត ៤ 
(វ ិកចិតថថ្វប ក់អរូបភូមិ) 

 អរូ វចរវ ិកចិតថ១មាន ៤  មានបង្គា ញ ញ្ដលកខណ៍ ដូចោប នឹង
អរូ វចរកុ លចិតថ ឯឈ យ្ ោះក៏ដូចោប ប្ដរ ការបឋូ រចា ំច់ឈនាោះ លោន់ប្តអបក
 ិកាោក់ ករ “វ ិក” លតង់កប្នវង “កុ ល” ក៏ជាការឈល ច ។  

៣.៣. អរបូាវចរកិរយិចិតត ៤ 
(កិរយិចិតថថ្វប ក់អរូបភូមិ) 

 អរូ វចរកិរយិចិតថ២មាន ៤  មានបង្គា ញ ញ្ដលកខណ៍ ដូចោប នឹង
អរូ វចរកុ លចិតថ ឯឈ យ្ ោះក៏ដូចោប ប្ដរ ការបឋូ រចា ំច់ឈនាោះ លោន់ប្តអបក
 ិកាោក់ ករ “ករិយិ” លតង់កប្នវង ករ “កុសល” ក៏ជាការឈល ច ។ 

៣.៤. អភិញ្ញដ ចិតត៣ 
 កាលឈបើបុគាល ន ឈលមចរូ វចរកុ លចិតថទាងំ ៥ និងអរូ វចរ-
កុ លចិតថទាងំ ៤ កបុងបឋវកី ិណភាវនាឈហើយ ឈោកអាចចឈលមើន្ន
ចិតថទាងំ ៩ កបុងការភាវនាក ិណ ៩ ដថ្ទឈទៀត ។ បនាធ ប់មក ឈោកអាច

                                                           

១ ក្ពះអភិធមម បដិកនធមម សងគណ្និចិត្តុបា្ទ្កណ្ឌនេលខន៧៨នទ្ដព័រន២៦១ន។ 
២ ក្ពះអភិធមម បិដកនធមម សងគណ្និចិត្តុបា្ទ្កណ្ឌនេលខន៧៨នទ្ដព័រន៣៣៤ន។ 
៣ បរមត្ថទ្ បដ នកមម ដ្ឋាដសងគហៈនដិងអភិធមម បកាសិដ នអភិញ្ញាដិេទ្ទសវណ្ណានបរិេចឆទ្ទ្ ន១៦ន។ 
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បដិបតថិតមវធីិ ១៤ យា៉ា ង ឈៅឈលើក ិណទាងំ ១០ និង្នទាងំ ៩ 
ឈនាោះ ឈដើមផឈីធឝើឲ្រចិតថរប ់ែវួនសាធ ត់ជនំាញនិងមានឥទនិពល ។ តមក 
ឈោកអាចចឈលមើនឈោកិយអភិញ្ញដ  ៥ ឈោយអាល ័យរូ វចរកុ លចិតថ
ទី ៥ ។  
 ចបំ្ណកឯលពោះអរហនថអបក ន ឈលមចរូ វចរកិរយិចិតថទាងំ ៥ និង
អរូ វចរកិរយិចិតថទាងំ ៤ កបុងបឋវកី ិណភាវនា ឈោកក៏អាចចឈលមើន
្នទាងំ ៩ កបុងការភាវនាឈៅឈលើក ិណ ៩ ដថ្ទឈទៀត ។ ឈោយ ន
បដិបតថិតមវធីិដូចោប  ឈៅឈលើក ិណទាងំ ១០ និង្នទាងំ ៩ ឈនាោះ
ឈហើយ ឈោកក៏អាចចឈលមើនឈោកិយអភិញ្ញដ  ៥ ឈោយអាល ័យរូ វចរ-
កិរយិចិតថទី ៥ ។  
 ឈហតុឈនោះ  នជារូ វចរកុ លចិតថទី ៥ ឈនាោះ ឈៅថ្វ កុ ល-
អភិញ្ញដ ចិតថ ចបំ្ណកខាងរូ វចរកិរយិចិតថទី ៥ ឈនាោះ ឈៅថ្វ កិរយិ-
អភិញ្ញដ ចិតថ ឈៅឈពលប្ដលចិតថទាងំឈនាោះលបកបឈោយអភិញ្ញដ  ។  

 
៤. មលកតុតរចិតត ៨ ឬ ៤០ 

(ចិតថប្ដលលតច់កបុងឈោកុតថរភូមិ) 
 ឈោកុតថរចិតថ១អាច ឈលមច នឈោយវបិ សនាភាវនា (ការចាក់
ធវុោះ) បដិបទាប្ដលឈៅដល់មគាញណ មាន ២ គឺ ៖ 
 ១- វិបស្សនាយានិក = ការយកវបិ សនាភាវនាជាយាន 
 ២- សមថយានិក = ការយក មថភាវនាជាយាន  

                                                           

១ ក្ពះអភិធមម បិដកនធមម សងគណ្ិនចិត្តុប្ាទ្កណ្ឌនេលខន៧៨នទ្ដព័រន១៥១ន។ 
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 ដបូំង បុគាលអាចចឈលមើនឧបចារ មាធិឈោយ មថភាវនា បនាធ ប់
មក បនថឈធឝើវបិ សនាភាវនា លតង់ឈនោះ បុគាលឈនាោះកពុំងប្តឈលបើ “ឧបចារ-
 មាធិ” ជាមូលោឌ នថ្នបញ្ញដ ចកខុ   លមាប់ឈមើលឈៅនាមធម៌និងរូបធម៌ 
លពមទាងំសាមញ្ដលកខណៈថ្ននាមរូបឈនាោះ គឺ អនិចេ ំ ( ភាពមិនឈទៀង), 
ទុកខ ំ ( ភាពជាទុកខ) និងអនតថ  ( ភាពមិនប្មនែវួន) ។ បុគាលឈនោះ ឈបើ
ឈជាគ ជ័យដល់ទីបផុំត នឹង ឈលមច ននូវមគា ៤ និងផល ៤ ។ ដូឈចាប ោះ 
កបុងបដិបទាឈនោះ មានឈោកុតថរចិតថ ៨ ប៉ាុឈណាត ោះ គឺ ឈោកុតថរកុ លចិតថ ៤  
និងឈោកុតថរវ ិកចិតថ ៤ ។   
 ឥ ូវឈនោះ កបុងបដិបទាទី ២, ដបូំង បុគាលចឈលមើន្ន មាធិ 
(អបផនា មាធិ) ឈោយ មថភាវនា និងឈលបើ “្ន មាធិ” ឈនោះ ជាមូល
ោឌ នថ្នបញ្ញដ ចកខុ  កបុងវបិ សនាភាវនា ។ លប ិនឈបើឈោកឈលបើ មាធិថ្វប ក់
បឋមជានឈនាោះជាមូលោឌ ន, មគាចិតថដបូំងរប ់ឈោក ក៏លបកបឈោយ
 មាធិថ្វប ក់បឋមជានប្ដរ ដូឈចាប ោះឈៅថ្វ បឋមជានឈសាតបតថិមគាចិតថ ។ 
 បុគាលអបកឈលបើ មាធិថ្វប ក់ទុតិយជានជាមូលោឌ ន  លមាប់ចឈលមើន
វបិ សនាភាវនា ក៏មានន័យដូឈចាប ោះប្ដរ, មគាចិតថដបូំងរប ់ឈោក ឈៅថ្វ 
ទុតិយជានឈសាតបតថិមគាចិតថ ។ បុគាលអបកឈលបើ មាធិថ្វប ក់តតិយជាន, 
 មាធិថ្វប ក់ចតុតទជាន,  មាធិថ្វប ក់បញ្េមជាន ឈោយប្ កៗ ជាមូល-
ោឌ ន លមាប់ចឈលមើនវបិ សនាភាវនា ក៏មានន័យដូឈចាប ោះប្ដរ មគាចិតថដបូំង
រប ់ឈោកនឹងឈៅថ្វ តតិយជានឈសាតបតថិមគាចិតថ, ចតុតទជាន 
ឈសាតបតថិមគាចិតថ និងបញ្េមជានឈសាតបតថិមគាចិតថ ឈោយប្ កៗ ពីោប  ។ 
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 ដូឈចាប ោះឈហើយ  នជាឈសាតបតថិមគាចិតថមាន ៥  ឈោយសារប្ត 
ឈយើងគុណឈសាតបតថិមគាចិតថ ជាមួយនឹងរូ វចរ្ន ៥ ។ ចបំ្ណកឯ
 កទាោមិមគាចិតថមាន ៥, អនាោមិមគាចិតថមាន ៥, និងអរហតថមគាចិតថ
មាន ៥ ក៏មានន័យយា៉ា ងឈនាោះដូចោប  ។   
 ឈហតុឈនាោះ  រុបមគាចិតថទាងំអ ់ មានចនួំន ២០ ។ 
 ចបំ្ណកឯផលចិតថ ឈកើតឈ ើងភាវ មបនាធ ប់ពីមគាចិតថឈនាោះ ឈោយឥត
មានែណឍ ណាមួយទាន់ឈពលឈ ើយ ផលចិតថឈនាោះក៏មានចនួំន ២០ ។  
 ឈហតុឈនាោះ កបុងបដិបទា មថយានិក  រុបឈោកុតថរចិតថទាងំអ ់ 
មានចនួំន ៤០ ។  

៤.១. មលកតុតរកសុលចិតត ៤ ឬ ២០ 
(កុ លចិតថថ្វប ក់ឈោកុតថរ) 

 ជាមូលោឌ ន ឈោកុតថរកុ លចិតថ១ មាន ៤ តមប្ដល ឈលមច ន
កបុងបដិបទាន មថយានិក គឺ ៖ 
 ១- មោោបត្តិមគគចិត្តំ 
 ២- សកទាោមិមគគចិត្តំ 
 ៣- អនាោមិមគគចិត្ត ំ
 ៤- អរហត្តមគគចិត្ត ំ

មសចកឋីបរប 
 ១- មោោបត្តិមគគចិត្ត ចិតថជាមគាចូលកាន់លកប្  
 ២- សកទាោមិមគគចិត្ត ចិតថជាមគាលត ប់មកមឋងឈទៀត 

                                                           

១ ក្ពះអភិធមម បិដកនធមម សងគណ្ិនចិត្តុប្ាទ្កណ្ឌនេលខន៧៨នទ្ដព័រន១៩៣ន។ 
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 ៣- អនាោមិមគគចិត្ត ចិតថជាមគាមិនលត ប់មកឈទៀត 
 ៤- អរហត្តមគគចិត្ត   ចិតថជាមគាថ្នភាពជាលពោះអរហនថ 
 ឈោយសារប្តនីមួយៗ  ថ្នមគាចិតថទាងំ ៤ ឈនាោះ លបកបឈោយរូ វ
ចរ្ន ៥ ដូឈចាប ោះឈទើបមគាចិតថ មានដល់ ២០  ឹងលជាបរួចមកឈហើយកបុង
បដិបទា មថយានិក ។ 

មសតាបតតិមគគចិតតោនឈាន ៥ 
វតិកាៈ        វចិារ         បីតិ          ុែៈ/ឧឈបកាខ         ឯកគាត 
  +              +              +                   +                       – 
  ប             ទុ              ត                  ច                     បញ្េ  

  
១- វិត្កក, វិច្ចរ, បតី្ិ, សមុខកគគោសហតិ្ំ បឋមជ្ានមោោបត្តមិគគចតិ្ត ំ
២- វិច្ចរ, បីត្,ិ សមុខកគគោសហតិ្ំ ទុត្យិជ្ានមោោបត្តិមគគចតិ្ត ំ
៣- បីត្ិ, សុមខកគគោសហិត្ ំត្ត្យិជា្នមោោបត្តមិគគចិត្តំ 
៤- សុមខកគគោសហតិ្ ំចត្តុ្ថជា្នមោោបត្តមិគគចតិ្តំ 
៥- ឧមបមកខកគគោសហិត្ ំបញ្ចមជា្នមោោបត្តិមគគចិត្តំ 

មសចកឋីបរប 
១- បឋមជានឈសាតបតថិមគាចិតថ លបកបឈោយវតិកាៈ, វចិារៈ, បីតិ,  ុែៈ 

និងឯកគាត 
២- ទុតិយជានឈសាតបតថិមគាចិតថ លបកបឈោយវចិារៈ, បីតិ,  ុែៈ និង

ឯកគាត 
៣- តតិយជានឈសាតបតថិមគាចិតថ លបកបឈោយបីតិ,  ុែៈ និងឯកគាត 
៤- ចតុតទជានឈសាតបតថិមគាចិតថ លបកបឈោយ ុែៈ និងឯកគាត 
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៥- បញ្េមជានឈសាតបតថិមគាចិតថ លបកបឈោយឧឈបកាខ  និងឯកគាត 
  កទាោមិមគាចិតថ ៥, អនាោមិមគាចិតថ ៥ និងអរហតថមគាចិតថ ៥ ក៏
មានឈ យ្ ោះបទ លីនិងឈ ចកឋីប្លប យា៉ា ងឈនាោះដូចោប  ។  

៤.២. មលកតុតរវិបាកចិតត ៤ ឬ ២០ 
(វ ិកចិតថថ្វប ក់ឈោកុតថរៈ) 

 ឈោកុតថរវ ិកចិតថជាមូលោឌ នមាន ៤ ប្ដលជាផលរប ់ឈោកុតថរ-
កុ លចិតថទាងំ ៤ ។ ឈោកុតថរវ ិកចិតថ១ទាងំ ៤ លបឈភទឈនាោះ  ឹងលជាប
រួចរាល់មកឈហើយកបុងបដិបទា មថយានិក ។ 

១- មោោបត្តិផលចិត្តំ 
២- សកទាោមិផលចិត្តំ 
៣- អនាោមិផលចិត្ត ំ
៤- អរហត្តផលចិត្ត ំ

មសចកឋីបរប 
១- មោោបត្តិផលចិត្ត  ចិតថជាផលចូលកាន់លកប្  
២- សកទាោមផិលចិត្ត  ចិតថជាផលលត ប់មកមឋងឈទៀត 
៣- អនាោមិផលចិត្ត  ចិតថជាផលមិនលត ប់មកឈទៀត 
៤- អរហត្តផលចិត្ត  ចិតថជាផលថ្នភាពជាលពោះអរហនថ 

 មា៉ាងឈទៀត នីមួយៗ ថ្នឈោកុតថរវ ិកចិតថទាងំ ៤ ឈនាោះ អាច
លបកបឈោយរូ វចរ្ន ៥ ឈទើបវ ិកចិតថឈកើនដល់ចនួំន រុប ២០  ។ ចិតថ
ទាងំឈនោះ ឹង នលជាបមកឈហើយ កបុងបដិបទា មថយានិក ។ 

                                                           

១ ក្ពះអភិធមម បិដកនធមម សងគណ្ិនចិត្តុប្ាទ្កណ្ឌនេលខន៧៨នទ្ដព័រន២៦៥ន។ 
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 ឈ យ្ ោះថ្ន្នអរហតថផលចិតថទាងំ ៥ នឹងពណ៌នាខាងឈលកាមឈនោះ
ទុកជាឧទាហរណ៍ 

ឈានអរហតតផលចិតត ៥ 
វតិកាៈ        វចិារៈ         បីតិ        ុែៈ/ឧឈបកាខ         ឯកគាត 
  +              +               +                +                      – 
  ប             ទុ               ត               ច                    បញ្េ  

 
១- វិត្កក, វិច្ចរ, បីត្ិ, សុមខកគគោសហិត្ំ បឋមជ្ានអរហត្ត-

ផលចិត្តំ 
២- វិច្ចរ, បីត្ិ, សុមខកគគោសហិត្ំ ទុត្ិយជ្ានអរហត្តផលចិត្តំ 
៣- បីត្ិ, សុមខកគគោសហិត្ំ ត្ត្ិយជ្ានអរហត្តផលចិត្តំ 
៤- សុមខកគគោសហិត្ំ ចត្ុត្ថជ្ានអរហត្តផលចិត្តំ 
៥- ឧមបមកខកគគោសហិត្ំ បញ្ចមជ្ានអរហត្តផលចិត្តំ 

មសចកឋីបរប 
១- បឋមជានអរហតថផលចិតថ លបកបឈោយវតិកាៈ, វចិារៈ, បីតិ,  ុែៈ 

និងឯកគាត 
២- ទុតិយជានអរហតថផលចិតថ លបកបឈោយវចិារៈ, បីតិ,  ុែៈ និង

ឯកគាត 
៣- តតិយជានអរហតថផលចិតថ លបកបឈោយបីតិ,  ុែៈ និងឯកគាត 
៤- ចតុតទជានអរហតថផលចិតថ លបកបឈោយ ុែៈ និងឯកគាត 
៥- បញ្េមជានអរហតថផលចិតថ លបកបឈោយឧឈបកាខ  និងឯកគាត 
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៥. មសចកឋីរលំកឹមឡើងវិញអំពីចិតត 
 អបកអានឬអបក ិកា គួរឈៅឈមើលតរាងឧប មភ័ននទី ១ ឈ យ្ ោះថ្វ 
“តរាងឧប មភ័នន ឋីពីចិតថ” ប្ដលភាជ ប់កបុងឈ ចកឋីបញ្េ ប់ថ្នឈ ៀវឈៅឈនោះ ។ 

៥.១- អកុសលចិត្ត ១២ 
 មានឈោភមូលចិតថ ៨, ឈទា មូលចិតថ ២, និងឈមាហមូលចិតថ ២ ។ 

៥.២- អមហត្ុកចិត្ត ១៨ 
 មានអកុ លវ ិកចិតថ ៧, អឈហតុកកុ លវ ិកចិតថ ៨, និង

អឈហតុកកិរយិចិតថ ៣ ។ 
៥.៣- ោមមោភណចិត្ត ២៤ 

 ប្បងជាមហាកុ លចិតថ ៨, មហាវ ិកចិតថ ៨, និងមហាកិរយិចិតថ ៨ ។ 
៥.៤- ោមាវចរចិត្ត ឬោមចិត្ត ៥៤ 

 មានអកុ លចិតថ ១២, អឈហតុកចិតថ ១៨, និងកាមឈសាភណចិតថ 
២៤ ។ 

៥.៥- មហគគត្ចិត្ត ២៧ 
 មានរូ វចរចិតថ ១៥ និងអរូ វចរចិតថ ១២ រួមមកឈៅថ្វ មហគាត- 

ចិតថ ។ 
“មហគគត្” តមរូប ពធ  នឈ ចកឋីថ្វ រកីចឈលមើនធ ំឈ លគឺ  ន
អភិវឌណន៍ឈហើយ, ែភង់ែភ ់ឈហើយ ឬហួ ភាពសាមញ្ដ មហគាតចិតថ 
ជា ភាពថ្នចិតថប្ដលចឈលមើនឈហើយ  ន ឈលមចឈហើយនូវ្ន 
ទាងំថ្វប ក់រូបជាន ទាងំថ្វប ក់អរូបជាន មហគាតចិតថចឈលមើនឈ ើង
ឈលចើន ែភង់ែភ ់ឈលចើនជាងកាមចិតថ ។ 
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៥.៦- មលាកិយចិត្ត ៨១ 
 មានកាមាវចរចិតថ ៥៤ និងមហគាតចិតថ ២៧ រួមមកឈៅថ្វ 

ឈោកិយចិតថ ៨១។ 
 ឈោកិយ = សាមញ្ដណា ់ ឬទាក់ទិននឹងជាតិភូមិ ៣ គឺ កាមភូមិ, 

រូបភូមិ, និងអរូបភូមិ ។ 
៥.៧- មលាកុត្តរចិត្ត ៨ ឬ ៤០ 

 មានមគាចិតថ ៤ និងផលចិតថ ៤ រួមជាឈោកុតថរចិតថ ៨ កាលឈបើ
ឈោកុតថរចិតថ ៨ ឈនាោះ គុណនឹងរូ វចរ្ន ៥, ឈយើង ន
ឈោកុតថរចិតថ ៤០ ។ 

៥.៨- ចនួំន រុបថ្នចិតថ ៨៩ ឬ ១២១ 
 ឈោកិយចិតថ ៨១ រួមនឹងឈោកុតថរចិតថ ៨  នចនួំនទាងំអ ់ ៨៩។ 
 ឬឈបើឈយើងរួបរួមឈោកិយចិតថ ៨១ ជាមួយនឹងឈោកុតថរចិតថ  ៤០ 

ឈយើង នចិតថទាងំអ ់ ១២១ ។ 
៥.៩- អមោភណចិត្ត ៣០ 

មានអកុ លចិតថ ១២ និងអឈហតុកចិតថ ១៨ អកុ លចិតថឈនាោះ ជា
អឈសាភណៈ (មិនលអសាអ ត) ឈល ោះវាលបកបឈោយអកុ លមូល១ គឺ 
ឈោភៈ (ឈ ចកឋីជាប់ជ ំក់), ឈទា ៈ (ឈ ចកឋីែឹង) និង ឈមាហៈ 
(ឈ ចកឋីវឈងឝង) ។  

                                                           

១ ទី្និកាយ  ដិកវគា ។  
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អឈហតុកចិតថ ចាត់ជាអឈសាភណៈ (មិនលអសាអ ត) ឈល ោះវាមិន
លបកបឈោយកុ លមូល១ គឺ អឈោភៈ (ឈ ចកឋីមិនជាប់ជ ំក់),    
អឈទា ៈ (ឈ ចកឋីមិនែឹង) និងអឈមាហៈ (បញ្ញដ ) ។ 

៥.១០- មោភណចិត្ត ៥៩ ឬ ៩១ 
លប ិនឈបើឈយើងដកអឈសាភណចិតថ ៣០ ឈចញអពីំចិតថ ៨៩, ឈយើង
 នឈសាភណចិតថ ៥៩ ។ 
ឬ លប ិនឈបើឈយើងដកអឈសាភណចិតថ ៣០ ឈចញអពីំចិតថ ១២១, 
ឈយើង នឈសាភណចិតថ ៩១ ។ ឈសាភណចិតថ លបកបឈោយ     
កុ លមូល ។  

៥.១១- ឈានចិត្ត ៦៧ 
មហគាតចិតថ ២៧ ឈៅថ្វ ឈោកិយ្នចិតថ កាលឈបើរួបរួមមហគា-
តចិតថឈនាោះ ជាមួយនឹងឈោកុតថរ្នចិតថ ៤០ ឈយើង ន្នចិតថ 
៦៧ ។ 
បណាឋ ្នចិតថទាងំឈនាោះ, បឋមជានចិតថមាន ១១, ទុតិយជាន
ចិតថមាន ១១, តតិយជានចិតថមាន ១១, ចតុតទជានចិតថមាន ១១, 
និងបញ្េមជានចិតថមាន ២៣ ្នចិតថទាងំឈនោះអាចង្គយរាប់អពីំ
តរាងឧប មភ័នន ១ ចូរកណំត់ចណំាថំ្វ មានបឋមជានចិតថ ៣ 
កបុងមហគាតចិតថ និងមានបឋមជានចិតថ ៨ កបុងឈោកុតថរចិតថ រួមជា
បឋមជានចិតថមាន ១១  ូមផទុីតិយជានចិតថ, តតិយជានចិតថ 
និងចតុតទជានចិតថ ក៏រាប់តមវធីិឈនោះដូចោប  កបុងការរាប់បញ្េមជាន-

                                                           

១ ទី្និកាយ  ដិកវគា ។ 
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ចិតថ គឺលតូវរាប់យកអរូ វចរចិតថ ១២ ទាងំអ ់ មកបូកបញ្េូ លកបុង
ចនួំនប្ដលរាប់ឈហើយឈនាោះ ដូឈចាប ោះ ឈយើង នបញ្េមជានចិតថ ១១ 
+ ១២ = ២៣ ។  

៥.១២- ប្បងប្ចកតមជាតិ (កឈំណើ ត) 
ចិតថទាងំឡាយ ប្បងតមជាតិមាន ៤ គឺ អកុ លជាតិ, កុ លជាតិ, 
វ ិកជាតិ និងកិរយិជាតិ ។ 
តមការឈមើលតរាងឧប មភ័នន ១, ឈយើងអាចប្បងកាមាវចរចិតថ ៥៤ 
ឈនាោះជា អកុ លចិតថ ១២, កុ លចិតថ ៨, វ ិកចិតថ ២៣, និង
កិរយិចិតថ ១១ ។ វ ិកចិតថ ២៣ ឈនាោះ រួមមកឈៅថ្វ កមយវ ិកចិតថ, 
ឯកិរយិចិតថឈៅថ្វ កមយកិរយិចិតថ ។  
មា៉ាងវញិឈទៀត មហគាតចិតថ ២៧ អាចប្បងជា កុ លចិតថ ៩,  
វ ិកចិតថ ៩ និងកិរយិចិតថ ៩ លកុមចិតថទាងំឈនោះ ឈលបើ ឈំៅដូឈចបោះក៏
 ន ដូច មហគាតកុ លចិតថ ៩, មហគាតវ ិកចិតថ ៩ និងមហគាត-
កិរយិចិតថ ៩ ។  
ឈោកិយចិតថ ៨១ អាចប្បងជា អកុ លចិតថ ១២, កុ លចិតថ ១៧ , 
វ ិកចិតថ ៣២ និងកិរយិចិតថ ២០ លកុមថ្នចិតថចុងឈលកាយ កាលឈបើ
ជាឈោកិយៈ នឹងឈៅោច់ឈោយប្ កពីោប ដូឈចបោះក៏ ន ដូច 
ឈោកិយកុ លចិតថ ១៧, ឈោកិយវ ិកចិតថ ៣២ និងឈោកិយ-
កិរយិចិតថ ២០ ។ 
ឥ ូវឈនោះ ចិតថ ៨៩ (យា៉ា ង ឈងខប) អាចប្បងជា អកុ លចិតថ ១២, 
កុ លចិតថ ២១, វ ិកចិតថ ៣៦, និងកិរយិចិតថ ២០ ។  
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ចិតថ ១២១ (យា៉ា ងពិសាឋ រ) អាចប្បងជា អកុ លចិតថ ១២, កុ ល-
ចិតថ ៣៧, វ ិកចិតថ ៥២ និងកិរយិចិតថ ២០ ។  

៥.១៣- ប្បងតមឈវទនា (ការឈសាយអារមយណ៍)  
ឈវទនាមាន ៥ យា៉ា ងប្ដលមានបង្គា ញ ញ្ដលកខណ៍ឈផសងៗ ោប  កបុង
តរាងឧប មភ័នន ១ ដូច 

១) មោមនស្សមវទនា (+)= ឈ ចកឋីរកីរាយ, ឈ ចកឋី បាយចិតថ, ការ
លពមចិតថ 

២) មទាមនស្សមវទនា (*)= ឈ ចកឋីមិន បាយចិតថ, ការមិនលពមចិតថ 
៣) សុខមវទនា      (v) = ឈ ចកឋី ុែផវូ វកាយ 
៤) ទុកខមវទនា      (^) = ឈ ចកឋីទុកខផវូ វកាយ 
៥) ឧមបោាមវទនា (–) = ឈ ចកឋីលពឈងើយ ឬភាពជាកណាឋ ល 

 កបុងតរាងឧប មភ័នន ១ ឈយើងនឹងកណំត់ នថ្វ ឈោកុតថរចិតថ ៨ 
(ឈ លគឺ មគា ៤ និងផល ៤) មានបង្គា ញ ញ្ដលកខណ៍លតួតោប  ±, បង្គា ញ
ថ្វវាអាចលបកបឈោយឈសាមន សឈវទនាក៏ ន ឧឈបកាខ ឈវទនាក៏ ន ឈទាោះ
យា៉ា ងណា ឈោកុតថរចិតថ ៤០ ឈនាោះ អាចឈផសងោប ឈោយឈវទនា ។ 

ឈយើងអាចឈធឝើតរាង (ចូរឈមើលតរាង១.១)  លមាប់ប្បងលកុមចិតថ 
ឈផសងៗ តមឈវទនា ។ 
 កបុងកាមាវចរចិតថ ៥៤ ឈនាោះ, មានឈសាមន សឈវទនា ១៨, ឈទាមន-
 សឈវទនា ២, ឧឈបកាខ ឈវទនា ៣២,  ុែឈវទនា ១, និងទុកខឈវទនា ១ ។  
 កបុងឈោកិយចិតថ ៨១ ឈនាោះ, មានឈសាមន សឈវទនា ៣០, ឈទាមន-
 សឈវទនា ២, ឧឈបកាខ  ៤៧,  ុែឈវទនា ១, និងទុកខឈវទនា ១ ។  
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 ចុងឈលកាយ កបុងចិតថ រុប ១២១ ឈនាោះ, មានឈសាមន សឈវទនា ៦២, 
ឈទាមន សឈវទនា ២, ឧឈបកាខ  ៥៥,  ុែឈវទនា ១, និងទុកខឈវទនា ១ ។  

តារង ១.១ ការបបងចិតតតាមមវទនា 
ឈ យ្ ោះចិតថ ឈសាមន ស

ឈវទនា 
ឈទាមន ស
ឈវទនា 

ឧឈបកាខ
ឈវទនា 

 ុែ
ឈវទនា 

ទុកខ
ឈវទនា 

អកុ ល ១២ 
អឈហតុក ១៨ 
កាមឈសា. ២៤ 

៤ 
២ 
១២ 

២ 
- 
- 

៦ 
១៤ 
១២ 

- 
១ 
- 

- 
១ 
- 

កាមចិតថ ៥៤ 
មហគាត ២៧ 

១៨ 
១២ 

២ 
- 

៣២ 
១៥ 

១ 
- 

១ 
- 

ឈោកិយ ៨១ 
ឈោកុតថរ ៤០ 

៣០ 
៣២ 

២ 
- 

៤៧ 
៨ 

១ 
- 

១ 
- 

 រុបចិតថ ១២១ ៦២ ២ ៥៥ ១ ១ 
 

ចប់បរឈិចេទទី ១ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
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បរមិចឆទទី ២ 

មចតសកិ 
លកខណ្ៈថនមចតសកិ 

 ឈចត ិក១ គឺជាអងាលបកបរប ់ចិតថ ឬជា ហជាតធម៌រប ់ចិតថ 
ប្ដលឈកើតឈ ើងនិងរលត់លពមោប នឹងចិតថ អាល ័យចិតថឈទើបឈចត ិកទាងំ
ឈនាោះឈកើតឈ ើង និងជោះឥទនិពលឈៅឈលើចិតថឲ្រឈៅជា ភាវៈអាលកក់, លអ, ឬ
អពាលកឹត ែណៈប្ដលវាឈកើតឈ ើង ។  
 មចត្សិក មានលកខណៈ ៤ យា៉ា ង ដូចតឈៅឈនោះ ៖ 

១- ឯកុប្ាទៈ  ឈកើតឈ ើងលពមោប នឹងចិតថ 
២- ឯកនិមរាធៈ  រលត់លពមោប នឹងចិតថ 
៣- ឯោលមពណៈ  ចាប់អារមយណ៍ដូចោប នឹងចិតថ 
៤- ឯកវត្ថុកៈ  ឈលបើល  ់វតទុ  (ទីតងំ) ដូចោប នឹងចិតថ 

មតើមួយណាោនកោល ងំមរចើនជាង ? 
 កាលឈយើងនិយាយោប ថ្វ ចិតថឈនាោះជាភាប ក់ង្គរដ៏មានថ្វមពលបផុំត 
កបុងឈោក និងដឹកនាឈំោក, វាមិនប្មនជាការបឈំពញ កមយភាពរប ់ចិតថ
ប្តមា៉ាងឈទ, ប៉ាុប្នថជាការបឈំពញ កមយភាព រប ់ចិតថនិងឈចត ិករួមោប
ប្ដលឈធឝើឲ្រចិតថមានថ្វមពលខាវ ងំបផុំត ។  

                                                           
១ លកខណាទិចតុកាៈរប ់ឈចត ិក គឺ ១- ចិត្តនសិ្សិត្លកខណំ មានការអាល ័យចិតថជាលកខណៈ, 
២- អវិមយាគុប្ាទរសំ មានការឈកើតឈ ើងមិនប្បកពីចិតថជារ ៈ, ៣- ឯោលមពណបចចុបដ្ឋានំ 
មានអារមយណ៍ប្តមួយដូចោប នឹងចិតថជាបចេុបោឌ ន, ចិត្តបុ្ាទបទដ្ឋានំ មានចិតថុបាទជាបទោឌ ន ។  
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 ឥ ូវឈនោះ ឈតើមួយណាជា ភាវៈមានកមាវ ងំខាវ ងំជាង ជាចិតថ
ឬឈចត ិក ? ចិតថជា ភាវៈដឹកនាលំកុមក៏ពិតប្មនឈហើយ, ប៉ាុប្នថឈចត ិកជោះ
ឥទនិពលឈៅឈលើចិតថ និងតលមង់ចិតថឲ្របឈំពញកាយកមយ, វចីកមយ, និងមឈនា
កមយ ទាងំខាងកុ ល ទាងំខាងអកុ ល កាយកមយ, វចីកមយ, និងមឈនាកមយ
ទាងំឈនោះ ផ្ទវ  ់បឋូ រឈោកជាឈរៀងរាល់ថ្ថៃ ឈហើយកមាវ ងំថ្នកមយឈនាោះ នឹង
បឈងាើតឈោកថយី កបុងអនាគត ។  
 ឈដើមផ ីឈលមចចិតថថ្វ ចិតថឬឈចត ិក ២ ឈនាោះ ឈតើមួយណាមាន
កមាវ ងំឈលចើនជាង, ឈយើង ូមផឋល់ឈ ចកឋីឈលបៀបឈធៀប ២ យា៉ា ង លមាប់
ពិចារណា  ៖  

១- កបុងលគួសារ ឪពុកជាអបកដឹកនា ំ ប៉ាុប្នថមាឋ យមានឥទនិពលលគប់លោន់
ឈៅឈលើឪពុក, ឪពុកឈធឝើអឝីប្ដលមាឋ យល ប់ឲ្រោត់ឈធឝើ ឥ ូវឈនោះ ឈតើ
នរណា ខំាន់ជាង ជាឪពុកឬមាឋ យ ? 

២- កបុងឈរាងចលកឈឈើ ដរំមួីយឈធឝើការឈលើកោក់ឈឈើហ ុប តមការបង្គា ប់
រប ់ទម័កដរំ ី (អបកជិោះដរំ)ី ដរំមិីនអាចឈធឝើការមាប ក់ឯង ទាងំទម័កដរំ ី
ក៏មិនអាចឈធឝើមាប ក់ឯងប្ដរ ដរំឈីនាោះមានកមាវ ងំឈលើកឈឈើហ ុប ឯ
ទម័កដរំវីញិមិនអាចឈលើកឈឈើហ ុប ន ប៉ាុប្នថោត់អាចបញ្ញជ ដរំ ី
ឈនាោះឲ្រឈធឝើការ ន ឈតើអបកណា ខំាន់ជាង ដរំឬីទម័កដរំ?ី 

 អាចកណំត់ នថ្វ ទាងំឪពុកទាងំមាឋ យ កបុងឈ ចកឋីឈលបៀបឈធៀប
ែទី (១), ទាងំដរំទីាងំទម័កដរំ ីកបុងឈ ចកឋីឈលបៀបឈធៀបែទី (២),  ុទនប្តែឝោះ
ណាមួយមិន ន ឈបើដូឈចាប ោះ ទាងំពីរហបឹង ខំាន់ឈ យើោប  មិនអីុចឹងឬ ? 
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 ចិតថ ឈលបៀបដូចដរំ ី រឯីឈចត ិកឈលបៀបដូចទម័កដរំ ីឥតមានចិតថណា
ឈកើតឈ ើងប្បកឈផសងពីឈចត ិករប ់ែវួនឈនាោះឈទ ទាងំឥតមានឈចត ិក
ណាឈកើតឈ ើងប្បកឈផសងពីចិតថឈនាោះប្ដរ ចិតថនិងឈចត ិកឈនាោះឈធឝើមុែង្គរ
លពមោប  វាទាងំពីរជាកមាវ ងំនិង មតទភាពពិតរប ់ឈយើង ឈយើងអាច
ចឈលមើនវាឈលចើនប៉ាុណាត , ឈយើងនឹងកាន់ប្តខាវ ងំប៉ាុឈណាត ោះប្ដរ ។ 

ការបបងមចតសកិ 
 
 
 
 
ឈចត ិក 
៥២ 

អញ្ដ មានឈចត ិក 
១៣ 

១-  ពឝចិតថសាធារណៈ ៧ 
២- បកិណតកៈ ៦ 

 
 

អកុ លឈចត ិក  
១៤ 

១- ឈមាចតុកាៈ ៤ 
២- ឈោតិកៈ ៣ 
៣- ឈទាចតុកាៈ ៤ 
៤- ថីទុកៈ ២ 
៥- វចិិកិចាេ  ១ 

 
ឈសាភណឈចត ិក 

២៥ 

១- ឈសាភណសាធារណៈ ១៩ 
២- វរិតិ ៣ 
៣- អបផមញ្ញដ  ២ 
៤- បញ្ដិ ស្ត្នធិយ ១ 

 
 ឈចត ិកទាងំអ ់ មាន ៥២ ប្បងជាបឋមមាន ៣ យា៉ា ងគឺ ៖  

១- អញ្ញសមានមចត្សិក = ឈចត ិកទូឈៅ មាន ១៣ 
២- អកុសលមចត្សិក = ឈចត ិកអកុ ល មាន ១៤ 
៣- មោភណមចត្សិក = ឈចត ិកលអសាអ ត មាន ២៥ 
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១. អញ្ដសោនមចតសកិ ១៣ 

(ឈចត ិកទូឈៅ) 
 អញ្ញសមានមចត្សិក ១៣ ឈនាោះ អាចឈកើតរួមទាងំឈសាភណ
ចិតថទាងំអឈសាភណចិតថ វាជាអពាកតធម៌និងបឈងាើនលកខណៈថ្នឈចត ិក
ប្ដលវាឈកើតរួមជាមួយ ។  
 អញ្ដ មានឈចត ិក មានប្បងជា ២ លកុមរាយរងឈទៀត គឺ ៖ 

១- សពវចិត្តោធារណ ៧ = ឈចត ិកប្ដលចា ំច់ឈកើតរួមជាមួយ
នឹងចិតថទាងំអ ់ 

២- បកិណណក ៦ = ឈចត ិកប្ដលឈកើតរួមឈោយអឈនវើ ជាមួយនឹង
ឈសាភណចិតថែវោះ ជាមួយនឹងអឈសាភណចិតថែវោះ ។ 

១.១. សពវចិតតសធារណ្មចតសកិ ៧ 
(ឈចត ិកចា ំច់ឬជាឈោល ៧ ) 

 សពវ = ទាងំពួង, ោធារណ = រួមទូឈៅ 
  ពឝចិតថសាធារណឈចត ិកទាងំ ៧ ឈនាោះ ឈកើតរួមជាមួយនឹងចិតថ
ទាងំអ ់ ។ ការដឹងអារមយណ៍ឈោយចិតថ គឺ ុទនប្តមានជនួំយពីឈចត ិក
ឈកើតរួម ឈទើប ន ឈលមច ។  

១- ផស្សៈ  = ការភាជ ប់ ឬការប៉ាោះែធប់ 
២- មវទនា  = ការឈសាយអារមយណ៍ 
៣- សញ្ញា = ការចា ំ
៤- មចត្នា = ការប៉ាុនប៉ាង ឬបណំង 
៥- ឯកគគោ = ការឈៅប្តមួយ, ការនឹងកបុងអារមយណ៍ 
៦- ជីវិត្ិន្ទនទិយ = ភាពខាវ ងំកាវ  ឬភាពរ ់រឈវ ើក 
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៧- មនសិោរ = ការយកចិតថទុកោក់ ឬការរាវរក 
មសចកឋីពនយល ់

១.១.១- ផស្សៈ 
 ផ សៈ១ ផាត់ផាងការប៉ាោះែធប់រវាងអារមយណ៍, បសាទ និងចិតថ ។ 

ឧទាហរណ៍ថ្វ ការប៉ាោះែធប់រវាងរូ រមយណ៍, ចកខុបសាទ ( ភាពថ្វវ
ថ្នប្ភបក) និងចកខុ វញិ្ញដ ណ គឺ ឈលមច នឈោយផ សៈ ថ្វឈបើោយ ន  
ផ សៈឈទ ក៏នឹងោយ នការចាប់អារមយណ៍ និងជាឈហតុឥតមានការ
ទទួលដឹង ។  

១.១.២- មវទនា 
 ឈវទនា២ ឈសាយនូវរ ជាតិថ្នអារមយណ៍ឈនាោះ ហាក់ដូចជាលពោះរាជា

លទង់ឈសាយនូវលកយាហារដ៏ឆ្ៃ ញ់ ។  
 ការឈសាយអារមយណ៍ ជា ភាវៈ ខំាន់ណា ់ចឈំ ោះមនុ សប្ដល

រ ់ឈៅកបុងឈោក មនុ សត  ូពុោះ រទាងំថ្ថៃទាងំយប់ ឈដើមផ ីន
ឈសាយនូវឈ ចកឋីរកីរាយកបុងកាម  ឹងប្តោយ នអឝីឈសាោះឈលៅប្តពីការ
ឈសាយអារមយណ៍រកីរាយ ។  

                                                           
១ លកខណាទិចតុកាៈរប ់ផ សឈចត ិកគឺ ១-ផុស្សនលកខមោ មានការប៉ាោះែធប់អារមយណ៍ជា 
លកខណៈ, ២- សង្ឃដដនរមោ មានការភាជ ប់អារមយណ៍, វតទុ  និងវញិ្ញដ ណជារ ៈ, ៣- សននបិាត្-   
បចចុបដ្ឋាមនា មានការលបជុលំពមោប ជាបចេុបោឌ ន, ៤- អាបាថគត្វិសយបទដឋមនា មានអារមយណ៍
មកល កដចឈំ ោះមុែជាបទោឌ ន ។  
២ លកខណាទិចតុកាៈរប ់ឈវទនាឈចត ិកគឺ ១- អនុភវនលកខោ មានការឈសាយអារមយណ៍ជា
លកខណៈ, វិសយរសសមមាោគរោ មានការឈសាយរ រប ់អារមយណ៍ជារ ៈ, ៣- សុខទកុខ-  
បចចុបដ្ឋានា មាន ុែនិងទុកខជាបចេុបោឌ ន, ៤- ផស្សបទដ្ឋានា មានផ សៈជាបទោឌ ន ។ 
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 កបុងទនំាក់ទនំងឈហតុផលថ្នចាប់បដិចេ មុបាទ (ធម៌ឈកើតអាល ័យ 
ោប ) ការប៉ាោះែធប់ គឺជាលកខណឍ  លមាប់ការឈកើតឈ ើងថ្នឈវទនា, ឯ
ឈវទនាក៏ជាលកខណឍ  លមាប់ការឈកើតឈ ើងថ្នតណាា  (ចណំង់) ។  

 លកុមឈវទនាទាងំអ ់ គឺអតីតៈ, បចេុបផនប, អនាគត, ទាងំខាងកបុង ទាងំ 
ខាងឈលៅ  មាា ល់ថ្វជាឈវទនាែនន ជាែនន ១ បណាឋ ែនន១ទាងំ ៥ ។ 

១.១.៣- សញ្ញា 
  ញ្ញដ ២ រប្មងចាប់យកនូវអារមយណ៍ឈនាោះថ្វជាពណ៌, លទង់លទាយ, 

 ណាឌ ន, ឈ យ្ ោះ ជាឈដើម វាឈធឝើមុែង្គរចងចា ំ។ ការចងចាឈំនាោះ គឺ
ជា ញ្ញដ ប្ដលជួយឲ្របុគាលទទួលសាា ល់ នូវអារមយណ៍ប្ដលចិតថ
 នដឹងមឋងតមរយៈអារមយណ៍ឈនាោះ ថ្វឈបើោយ ន ញ្ញដ ឈទ, ឈយើងក៏
នឹងមិនចាឈំ យ្ ោះឈយើង, មាឋ យឪពុកឈយើង, លបពនននិងកូនរប ់ឈយើង, 
ផធោះរប ់ឈយើង ជាឈដើម កាលឈបើដូឈចាប ោះ មិនអាចរ ់ឈៅកបុង ងាម
ឈៅ នឈ ើយ ។ 

 លកុមថ្ន ញ្ញដ ទាងំអ ់ គឺ អតីត, បចេុបផនប, អនាគត, ទាងំខាងកបុង
ទាងំខាងឈលៅ,  មាា ល់ថ្វជា  ញ្ញដ ែនន  ឹងជាែនន ១ បណាឋ ែនន
ទាងំ ៥ (បញ្េែនន) ។ 

                                                           

១ លពោះអភិធមយបិដក បុគាលបផញ្ដតថិ ឧឈទធ វារៈ ឈលែ ៨៣ ទព័ំរ ២១១ ។ 
២ លកខណាទិចតុកាៈរប ់ ញ្ញដ ឈចត ិកគ ឺ១- សញ្ញាននលកខោ មានការចាជំាលកខណៈ, ២- បុន
សញ្ញាននបចចយនិមិត្តករណរោ មានការចា ំននិង មាា ល់ទុកជារ ៈ, ៣- យថាគហិត្-
និមិត្តវមសន អភិនិមវសករណបចចុបដ្ឋានា មានការចា ំនតមនិមិតថប្ដល មាា ល់ទុកជា      
បចេុបោឌ ន, ៤- យថាឧបដឋិត្វសិយបទដ្ឋានា មានអារមយណ៍តមប្ដលល កដជាបទោឌ ន ។ 
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១.១.៤- មចត្នា 
 ឈចតនា១  លមប លមួលឈចត ិកទាងំឡាយប្ដលឈកើតរួមនឹងែវួន

ឲ្រដឈំណើ រការឈលើអារមយណ៍រប ់ចិតថ ដូចលបធានសាវក័ ឬដូចមាេ  ់
ក ិោឌ នអបកបឈំពញតួនាទីរប ់ោត់ និងបង្គា ប់ការង្គររប ់អបក
ដថ្ទផងប្ដរ ឈចតនាបឈំពញមុែង្គររប ់ែវួននិងបង្គា ប់មុែង្គរ
រប ់ ហជាតធម៌ដថ្ទប្ដលឈកើតរួមជាមួយនឹងែវួន ។ 

 ឈចតនា ឈធឝើមុែង្គរឈលើ ហជាតធម៌រប ់ែវួន, ឈធឝើមុែង្គរទទួលនូវ
អារមយណ៍ឈនាោះ និងឈធឝើមុែង្គរ ឈលមចកិចេការង្គរឈនាោះ, ឈហតុឈនាោះ 
ឈចតនាកណំត់នូវ កមយភាព ។ 

 តមគមភីរអងាុតថនិកាយ លពោះ មាយ  មភុទនលទង់លត ់ថ្វ “មាប លភិកខុ
ទាងំឡាយ ឈចតនាគឺជាតួកមយ តថ្វគតឈ លដូឈចបោះ ឈល ោះឈចតនា
ឈកើតឈ ើងឈហើយ ឈទើបបុគាលឈធឝើកមយឈោយកាយ ឈោយវាចា ឈោយ
ចិតថ”២ ។  

 កាលឈបើដូឈចបោះ ឈចតនាឈដើរតួនាទី ខំាន់កបុងកមយទាងំអ ់ វាកណំត់
ថ្វឈតើកមយជាកុ លឬអកុ ល ឈចតនាឈនាោះជាឈចត ិក ខំាន់
បផុំតកបុងឈោកិយចិតថ ចបំ្ណកខាងបញ្ញដ ជាឈចត ិក ខំាន់បផុំត 
កបុងឈោកុតថរចិតថ ។ 

                                                           

១ លកខណាទិចតុកាៈរប ់ឈចតនាឈចត ិកគឺ ១- មចត្នាភាវលកខោ មានការបបួលជា
លកខណៈ, ២- អាយូហនរោ មានការលបមូលផឋុជំារ ៈ, ៣- សំវិធានបចចុបដ្ឋានា មានការ
ចាត់ប្ចងជាបចេុបោឌ ន, ៤- មសសខនធត្តយបទដ្ឋានា មាននាមែនន ៣ ដ៏ឈ  ជាបទោឌ ន ។  
២ មចត្នាហំ ភិកខមវ កមមំ វទាមិ មចត្និោោ កមមំ កមរាត្ិ ោមយន វាច្ចយ មនោ ។  
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 ឈវៀរប្លងឈវទនាឈចត ិកនិង ញ្ញដ ឈចត ិកឈចញ, ឈចត ិកដ៏
ឈ  ទាងំអ ់ចនួំន ៥០ ប្ដលមានឈចតនាឈចត ិកដ៏ ខំាន់មួយ
ផង រាប់ថ្វជា ង្គខ រកខនន (លកុមតក់ប្តង) ប្ដលជាែនន ១ ប្ដរ បណាឋ
ែននទាងំ ៥ (បញ្េែនន) ។ 

១.១.៥- ឯកគគោ 
 ឯកគាត១  ងាត់ចិតថនិង ហជាតធម៌រប ់ែវួនឲ្រឋិតឈៅឈលើអារមយណ៍  

ឯកគាតឈចត ិកការ រ ហជាតធម៌រប ់ែវួនមិនឲ្រ ត់បង់ និង
ទប់ ហជាតធម៌ទាងំឈនាោះ ឲ្រមានលនឹំងឈលើអារមយណ៍មួយឈនាោះឯង 
ឯកគាតឈនាោះ ហាក់ដូចជាទឹកប្ដលលច ច់ជាមួយនឹងវតទុ មួយចនួំន
ឈដើមផបីឈងាើតជាដុជំាក់ោក់អឝីមួយ និងហាក់ដូចជាដុថំយដ៏រងឹមាបំ្ដល
មិនអាចរញ្ជួ យឈោយពរុោះ ។  

 ឯកគាត ជាអងាមួយ បណាឋ អងា្ នទាងំ ៥ កាលឈបើចឈលមើននិង
បណឋុ ោះបណាឋ លវាឈោយភាវនាឈហើយ វាក៏ឈៅថ្វ  មាធិ វាជា
លោប់ពូជថ្នចិតថប្ដលលបុង,  លមាងំ, ឈផ្ទឋ ត ឬ យិងសាយ ធិ៍ ។  

១.១.៦- ជីវិត្ិន្ទនទិយ 
 ជីវតិិស្ត្នធិយ២ គឺជាការផសថំ្ន ករ ២ : 
                                                           
១ លកខណាទិចតុកាៈរប ់ឯកគាតឈចត ិកគឺ ១- អវិមកខបលកខោ មានការមិនរឈវ ើរវាយជា 
លកខណៈ ២- សហជាោនំ សម្បិណឌនរោ មានការរួបរួម ហជាតធម៌ជារ ៈ, ៣- ឧបសម-
បចចុបដ្ឋានា មានឈ ចកឋី ៃបជ់ាបចេុបោឌ ន, ៤- សុខបទដ្ឋានា មាន ុែឈវទនាជាបទោឌ ន ។ 
២ លកខណាទិចតុកាៈរប ់ជីវតិិស្ត្នធិយឈចត ិកគឺ ១- សហជាោនំ អនុបាលនលកខណំ មានការ
អនុ ល ហជាតធម៌ជាលកខណៈ, ២- មត្សំ បវត្តនរសំ មានការឲ្រ ហជាតធម៌ឈនាោះលបលពឹតថ
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 ជីវតិ + ឥស្ត្នធិយ = ជីវតិ + អណំាចលគប់លគងពិឈ   ឈចត ិកឈនោះ
ឈៅថ្វ ជីវតិ ឈល ោះវាបនថ ហជាតធម៌រប ់ែវួនឲ្ររ ់ឈៅ ឈៅថ្វ 
ឥស្ត្នធិយ ឈល ោះវាលគប់លគង ហជាតធម៌រប ់ែវួន ។  

 ផ្ទា ឈូករ ់បនថ នឈោយសារទឹក និងទារករ ់បនថ នឈោយ 
សារប្ម៉ាឈោោះ យា៉ា ងណាមិញ  ហជាតធម៌ទាងំឡាយ ក៏រ ់បនថ
 នឈោយសារជីវតិិស្ត្នធិយឈចត ិក យា៉ា ងឈនាោះប្ដរ ។  

 ថឝីដផតិឈចតនាឈចត ិកកណំត់ នូវ កមយភាពថ្ន ហជាតធម៌រប ់
ចិតថទាងំអ ់ក៏ពិតប្មនឈហើយ ប៉ាុប្នថជីវតិិស្ត្នធិយឈចត ិកឈនោះក៏បញ្េូ ល 
ជីវតិឈៅកបុងឈចតនា និង ហជាតធម៌ទាងំឡាយដថ្ទឈទៀត ។ 

១.១.៧- មនសិោរ 
 មន ិការ១ គឺជា ភាវៈលបឈមមុែដបូំង រប ់ចិតថជាមួយនឹង

អារមយណ៍ និងបង្គា ប់ ហជាតធម៌ប្ដលចូលរួមឈនាោះ ឈឆ្ភ ោះឈៅកាន់
អារមយណ៍ឈនាោះ ឈល ោះឈហតុឈនាោះ មន ិការឈនោះ ជាឈចត ិកឈលច
ចា ់កបុងអាវជជនចិតថ ២  គឺ បញ្េទាឝ រាវជជនចិតថ ១ មឈនាទាឝ រាវ-ជជន
ចិតថ ១  នដល់ ការរាវរកអារមយណ៍តមបញ្េទាឝ រ និងការរាវរក

                                                                                                                                                      

ឈៅជារ ៈ ៣- មត្សមញ្ញវ ថបនបចចុបដ្ឋានំ មានការតងំឈៅ ហជាតធម៌ឈនាោះជាបចេុបោឌ ន, ៤- 
មសសខនធត្តយបទដ្ឋានំ មាននាមែនន ៣ ដ៏ឈ  ជាបទោឌ ន ។ 
១ លកខណាទិចតុកាៈរប ់មន ិការឈចត ិកគឺ ១- ោរណលកខមោ មានការោ ់ មផយុតថ-
ធម៌ោកចិ់តថកបុងអារមយណ៍ជាលកខណៈ, ២- សម្បយុោានំ អារមមមណ សំមយាជនរមោ មានការ
ឲ្រ មផយុតថធម៌លបកបលពមកបុងអារមយណ៍ជារ ៈ, ៣- អារមមោភិមុខីភាវបចចុបដ្ឋាមនា មានការ
ឲ្រ មផយុតថធម៌ឈមមុែឈឆ្ភ ោះឈៅរកអារមយណ៍ជាបចេុបោឌ ន, ៤- អារមមណបទដ្ឋាមនា មាន
អារមយណ៍ជាបទោឌ ន ។ 
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អារមយណ៍តមមឈនាទាឝ រ  ភាពថ្នចិតថទាងំ ២ ឈនោះកាត់ផ្ទឋ ច់     ភវ
ងាចិតថ បឈងាើតដណំាក់កាលបឋមកបុងការទទួលដឹង ។  

 ចងាូតថ្ននាវាតលមង់នាវាឈៅកាន់ទិ ឈៅរប ់ែវួន ន ដូចឈមឋចមិញ 
មន ិការក៏តលមង់ចិតថនិង ហជាតធម៌រប ់ចិតថឈនាោះ ឈឆ្ភ ោះឈៅ
កាន់អារមយណ៍ឈនាោះ ន យា៉ា ងឈនាោះប្ដរ ថ្វឈបើោយ នមន ិការឈទ, 
ចិតថឈនាោះក៏ហាក់បីដូចនាវាឥតចងាូត ទាងំមិនអាចដឹងនូវអារមយណ៍ 
ឈយើងមានពំឈនាលមួយ កបុងលបឈទ ភូមា ប្ដលឧ ាហ៍ឮឈគ
និយាយោប ថ្វ “លប ិនឈបើឈយើងមិនយកចិតថទុកោក់ឈទ, ឈយើងនឹង
មិនឈ ើ្ញឈលជាោះឈទ” ។ 

 កបុងន័យទូឈៅឈោយឈលចើន, មន ិការ ឈ ើ្ញឈលបើញឹកញប់កបុង
 ុតថនថបិដក ដូច ឈយានិឈសាមន ិការ (ការឈធឝើទុកកបុងចិតថឈោយ
ល ជាញ  ឬការឆវុោះបញ្ញេ ងំឈោយវាងថ្វ) និង អឈយានិឈសាមន ិការ 
(ការឈធឝើទុកកបុងចិតថឈោយឥតល ជាញ  ឬការឆវុោះបញ្ញេ ងំឈោយឈលវ ) 
ការឈធឝើទុកកបុងចិតថឈោយល ជាញ  នាឲំ្រកុ លចិតថឈកើតឈ ើង ចបំ្ណក
ឯការឈធឝើទុកកបុងចិតថឈោយឈលវ  នាឲំ្រអកុ លចិតថឈកើតឈ ើង ។  

១.១.៨- ខលឹមសរថនសពវចិតតសធារណ្ៈ 
 តមប្ដលឈ លមកឈហើយខាងឈលើ, ឈចត ិកចា ំច់ ៧ ទាងំអ ់
ឈនាោះ បឈំពញតួនាទី ខំាន់ ឈធឝើកាតពឝកិចេដឹងអារមយណ៍ជាមួយនឹងចិតថ 
មនសិោរលបឈមមុែមុនឈគជាមួយនឹងអារមយណ៍ និងតលមង់ចិតថលពម
ទាងំ ហជាតធម៌ប្ដលឈកើតរួមនឹងចិតថឈនាោះឈមឈឆ្ភ ោះឈៅកាន់អារមយណ៍ ។  
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 មចត្នា ឈធឝើមុែង្គរឈៅឈលើចិតថ និង ហជាតធម៌ប្ដលឈកើតរួមជា 
មួយនឹងចិតថឈនាោះ ឲ្របឈំពញតួនាទីឈរៀងៗ ែវួនយា៉ា ងលប ិទនិភាព ដរាបដល់
កិចេការទទួលអារមយណ៍ឬដឹងអារមយណ៍ឈនាោះ ឈពញឈលញលគប់លោន់ ។  
 ផស្សៈ ឈធឝើឲ្រចិតថនិង ហជាតធម៌ភាជ ប់ជាមួយនឹងអារមយណ៍ ឈវទនា
ឈសាយរ រប ់ឈវទនាប្ដលឈកើតឈ ើងពីផ សៈ (ការប៉ាោះែធប់)  ញ្ញដ  កត់
 មាា ល់នូវអារមយណ៍ឈនាោះនិងជួយឲ្រទទួលសាា ល់នូវអារមយណ៍ឈនាោះ ។  
 ឯកគគោ  ងាត់ចិតថនិង ហជាតធម៌រប ់ែវួនឲ្រឋិតឈៅកបុង
អារមយណ៍ឈនាោះ វាលត ញ់ ហជាតធម៌ឈនាោះជាមួយនឹងចិតថឲ្រចូលប្ណន
ោប ជាធវុងមួយ ឈដើមផឋិីតកបុង ភាពមូលផឋុ បំ្តមួយឈលើអារមយណ៍ឈនាោះ គឺជា
លកខណឍ ដ៏ចា ំច់មួយប្ដរ  លមាប់ឈធឝើការដឹងអារមយណ៍ឈនាោះ ។ 
 ជីវិត្ិន្ទនទិយ ពលង ់ថ្វមពលថ្នចិតថនិង ហជាតធម៌ឲ្រមានជីវតិ
យា៉ា ង កមយ ឈពញមួយជីវតិរប ់វា ឈបើមិនដូឈចាប ោះឈទ ចិតថនិង ហជាតធម៌
ឈនាោះនឹងរលត់ មុនកិចេការទទួលឬដឹងអារមយណ៍ឈពញឈលញ ។ 

១.២. បកិណ្ណ កមចតសកិ ៦ 

(ឈចត ិកឈោយចឈំ ោះ) 
 បកិណតកឈចត ិក (ឈចត ិកឈកើតរួមឈោយចឈំ ោះ) ៦ ឈនោះ អាច
ឈកើតរួមជាមួយទាងំខាងឈសាភណចិតថ ទាងំខាងអឈសាភណចិតថ ប៉ាុប្នថមិន
ជាមួយនឹងចិតថលគប់ទាងំអ ់ឈទ វាឈកើតរួមប្តជាមួយនឹងចិតថណាប្ដលវាគួរ
នឹងឈកើតរួមប៉ាុឈណាត ោះ ។  

១- វិត្កកៈ  = ឈ ចកឋីលតិោះរោិះដបូំង ឬគនិំតដបូំង 
២- វិច្ចរៈ  = ឈ ចកឋីពិចារណា, ឬការគិតពិចារណា 
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៣- អធិមមាកខៈ = ឈ ចកឋី ឈលមចចិតថ ឬការឈបឋជាញ ចិតថ 
៤- វីរិយៈ  = ឈ ចកឋីពាយាម ឬឈ ចកឋីសាឝ ហាប់ ឬការលបឹង 
៥- បីត្ិ  = ឈ ចកឋីរឈំភើប ឬឈ ចកឋីប្ឆអតចិតថ 
៦- ឆនទៈ  = បណំង, ឈ ចកឋីល ថ្វប  ឬ ឆនធៈ 

មសចកឋីពនយល ់
១.២.១- វិត្កកៈ 

 វតិកាៈ១ ឈលើកចិតថនិង ហជាតធម៌រប ់ែវួនោក់ឈលើអារមយណ៍ 
ឧបមាថ្វ អាមាតរជនិំតរប ់លពោះរាជាប្ណនានំរណាមាប ក់ឲ្រលពោះ
រាជាលទង់យល់ ដូចឈមឋចមិញ វតិកាៈក៏ប្ណនាចិំតថនិង ហជាតធម៌
រប ់ែវួនឲ្រយល់នូវអារមយណ៍ឈនាោះ ដូឈចាប ោះប្ដរ ។  

 ដូច នពនរល់ឈៅខាងឈលើលសាប់ឈហើយ, មន ិការតលមង់ចិតថនិង
 ហជាតធម៌រប ់ែវួនឈៅកាន់អារមយណ៍ឈនាោះ ចបំ្ណកខាងវតិកាៈ
ឈលើក ហជាតធម៌ទាងំឈនាោះោក់ឈលើអារមយណ៍ឈនាោះ ។  

 វតិកាៈ, មន ិការ និងឈចតនា កាន់ប្តប្បវកោប ឆ្ៃ យ ឈោយឈលបៀប
លបដូចពួកវាឈៅនឹងមនុ សឈផសងៗ កបុងទូកប្ដលកពុំងលបណាងំ
ឈោតទង់ មន ិការលបដូចនឹងអបកកាន់ចងាូតទូក, វតិកាៈលបដូចនឹង
អបកអុទំាងំឡាយកបុងឈលោងទូក ឯឈចតនាលបដូចនឹងអបកអុមុំែឈគ 

                                                           
១ លកខណាទិចតុកាៈរប ់វតិកាឈចត ិកគឺ ១- អារមមមណ ចតិ្តស្ស អភិនិមរាធបនលកខមោ 
មានការឈលើកចិតថឈ ើងកបុងអារមយណ៍ជាលកខណៈ, ២- អាហនបរិយាហនរមោ មានការឈធឝើឲ្រ
ចិតថប៉ាោះែធប់អារមយណ៍ញយៗ ជារ ៈ, ៣- អារមមមណ ចិត្តស្ស អានយនបចចុបដ្ឋាមនា មានការឲ្រ
ចិតថតងំឈៅកបុងអារមយណ៍ជាបចេុបោឌ ន, ៤- មសសខនធត្តយបទដ្ឋាមនា មាននាមែនន ៣ ដ៏ឈ  
ជាបទោឌ ន ។  
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ប្ដលមិនលតឹមប្តអុទូំកឈោយែវួនឯងឈទ ប្ថមទាងំជរុំញអបកអុឯំ
ឈទៀតឲ្រអុទូំក នលអលបឈ ើរឈទៀតផង ឈហើយបនាធ ប់មក ឈគក៏ឈោត
ទង់ជ័យជមបោះ ឈពលប្ដលទូកឈនាោះដល់ឈោលឈៅ ។  

 វតិកាៈឈ បើឲ្រចិតថនិង ហជាតធម៌ឈៅកាន់អារមយណ៍ឈផសងៗ ដឹកនា ំ
ឈៅកាន់ការគិតឈផសងៗ យា៉ា ងឈនោះក៏ឈៅថ្វ គនិំត ។ 

 វតិកាៈ ជាអងា្ នមួយ បណាឋ អងា្ នទាងំ ៥ វាឃ្លត់ថីនមិទនៈ 
(ឈ ចកឋីទលមន់រុញរា) កាលអប់របំណឋុ ោះបណាឋ លវតិកាៈ នឈហើយ 
វតិកាៈឈនាោះរប្មងជាអងា្ ន ខំាន់បផុំត រប ់បឋមជាន ឈហើយ
ក៏ជាអងាទី ២ កបុងអដឌងាិកមគា ឈៅថ្វ  មាយ  ងាបផៈ ។  

១.២.២- វិច្ចរៈ 
 វចិារៈ១ ពលង ់ចិតថនិង ហជាតធម៌កបុងអារមយណ៍ឈនាោះ អនុញ្ញដ ត

ឲ្រ ហជាតធម៌ទាងំឈនាោះពិនិតរអារមយណ៍ឈនាោះឈរឿយៗ វាក៏ជាអងា
្នមួយដូចវតិកាៈប្ដរ វាឃ្លត់នូវវចិិកិចាេ  (ឈ ចកឋីមនធិល ងសយ័) ។  

 វតិកាៈ ជា ភាវៈឈកើតឈ ើងមុនវចិារៈ ធម៌ទាងំពីរឈនាោះគួរប្ញកឲ្រោច់ 
ពីោប ដូឈចបោះ វតិកាៈ ឈលបៀបដូចការទទោះសាវ បឈហើររប ់បកស,ី ឯវចិារៈ
ឈលបៀបដូចចលនាកពុំងឈហើរពនដ៏អាកា រប ់បកស;ី វតិកាៈឈលបៀបដូច
ការទូង ារឬវាយរោងំ, ឯវចិារៈឈលបៀបដូចការោន់ែធរ័ថ្នរោងំឈនាោះ។  

                                                           
១ លកខណាទិចតុកាៈរប ់វចិារឈចត ិកគឺ ១- អារមមោនុមជជនលកខមោ មានការពិចារណា
អារមយណ៍ឈរឿយៗ ជាលកខណៈ, ២- ត្ត្ថ សហជាោនុមយាជនរមោ មានការឈធឝើឲ្រ ហជាតធម៌
លបកបកបុងអារមយណ៍ឈនាោះជារ ៈ, ៣- ចិត្តអនបុ្បពនធបចចុបដ្ឋាមនា មានការតក់ប្តងចិតថឲ្រឈៅកបុង
អារមយណ៍ជាបចេុបោឌ ន, ៤- មសសខនធត្តយបទដ្ឋាមនា មាននាមែនន ៣ ដ៏ឈ  ជាបទោឌ ន ។   
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១.២.៣- អធិមមាកខៈ 
 អធិឈមាកខៈ១ ឈធឝើឈ ចកឋី ឈលមចឈោយឈោរពចឈំ ោះអារមយណ៍ឈនាោះ 

វាឈលបៀបដូចឈៅលកម អបកអារកាត់ឈរឿងកឋីកាឋ  ំ អធិឈមាកខៈក៏ឈលបៀបដូច
ជា   រ ឋមមដ៏មា ំ ឈល ោះ ភាពរប ់វាមិនកឈលមើកកបុងការឈធឝើ
ឈ ចកឋី ឈលមចឈនាោះ វាជាបដិបកសចឈំ ោះវចិិកិចាេ  (ឈ ចកឋី ងសយ័ 
ឬឈ ចកឋីសាធ ក់ឈ ធើរ) ។ 

១.២.៤- វីរិយៈ 
 វរីយិៈ២ ជា ករមានន័យឈ យើតមតិចឬឈលចើនឈៅនឹង ករ : ឈ ចកឋី

ពាយាម, ឈ ចកឋីសាឝ ហាប់, ែិតែ,ំ លបឹងប្លបង, ែបោះប្ែបង, អង់អាច ឬ 
ឈ ចកឋីកាវ ហាន  នដល់  ភាពថ្នថ្វមពល ឬឈ ចកឋីអង់អាច ។ 

 វរីយិឈចត ិក មានលកខណៈឧបតទមម, ោលំទ ឬលទលទង់ ហជាតធម៌
រប ់ែវួន ផធោះចា ់ឈលទតរកកល់រល ំ កាល នលទទល់ឈោយ  រ
ថយីឈហើយ ក៏មិនអាចរល ំន យា៉ា ងណាមិញ  ហជាតធម៌
ទាងំឡាយ ក៏យា៉ា ងឈនាោះប្ដរ កាល នឧបតទមមោលំទឈោយវរីយិៈ
ឈហើយ ក៏ប្លងរួញរាថយឈលកាយ ។  

                                                           

១ លកខណាទិចតុកាៈរប ់អធិឈមាកខឈចត ិកគឺ ១- សននិដ្ឋានលកខមោ មានការ នបិោឌ នជាលកខ
ណៈ, ២- អសំសប្បនរមោ មានការមិនរឈង្គា ោះរឈងាើជារ ៈ ៣- វិនិចឆយបចចុបដ្ឋាមនា មានការ
ោច់ចិតថជាបចេុបោឌ ន, ៤- សននមិដឋយ្យធមមបទដ្ឋាមនា មានការ វុងតមឈ ចកឋីយល់ឈ ើ្ញជា
បទោឌ ន ។ 
២ លកខណាទិចតុកាៈរប ់វរីយិឈចត ិកគឺ ១- ឧស្ាហនលកខណំ មានឈ ចកឋីឧ ាហ៍ជាលកខណៈ, 
២- សហជាោនំ ឧបត្ថមភនរសំ មានការជួយឈលជាមប្លជង ហជាតធម៌ជារ ៈ, ៣- អសំសីទន-  
បចចុបដ្ឋានំ មានការមិនរួញរាថយជាបចេុបោឌ ន, ៤- សំមវគបទដ្ឋានំ មានឈ ចកឋី ឈងឝគជា
បទោឌ ន ។ 
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 ឧបមាមួយឈទៀតថ្វ ការបប្នទមកមាវ ងំដ៏ខាវ ងំ នឹងជួយឲ្រកងទព័ត  ូ
ពុោះ រឥតរាថយ ដូចឈមឋចមិញ វរីយិឈចត ិក ក៏ដូឈចាប ោះប្ដរ ប្តង
ោលំទឬឈលើកតឈមាើង ហជាតធម៌រប ់ែវួន ។  

 វរីយិៈ ចាត់ជា ឥស្ត្នធិយ ១ (វរីយិិស្ត្នធិយ) ឈល ោះវាលគប់លគងនិងលគប
 ងាត់ឈ ចកឋីទុយមុយ វាក៏ចាត់ជាពលធម៌មួយប្ដរ បណាឋ ពលធម៌
ទាងំ ៥ ឈល ោះមិនអាចញប់ញ័រឈោយឈ ចកឋែីជិលលចអូ  ប្ដលជា
ធម៌បដិបកសរប ់ែវួនឈ ើយ មា៉ាងឈទៀត ក៏ជាឥទនិ ទធម៌មួយ (ធម៌
ញុងំឈ ចកឋីល ថ្វប ឲ្រ ឈលមច) បណាឋ ឥទនិ ទធម៌ទាងំ ៤ យា៉ា ង១ ។   

 តមគមភីរអដឌសាលិនី, វរីយិៈចាត់ជាឫ គល់ថ្នការ ឈលមចបណំង
ទាងំពួង ។  

១.២.៥- បីត្ ិ
 បីតិ២ ជាទូឈៅ ប្លបថ្វ ឈ ចកឋីប្ឆអត, ឈ ចកឋីរកីរាយ, ឈ ចកឋី

 បាយ, ការចាប់អារមយណ៍ ឈ ចកឋីឈល ើបលសាល វាទាក់ទងនឹង
 ឈមាជជ (ឈ ចកឋីរកីរាយ) និង ុែៈ (ការឈសាយអារមយណ៍ជា ុែ) 
ប៉ាុប្នថបីតិឈនោះ មិនប្មនជាការឈសាយអារមយណ៍ ឬឈវទនាឈទ ឈហតុ
ឈនាោះ ឈទើបវាមិនប្មនជាប្ផបកមួយរប ់ឈវទនាែនន បីតិគឺជា ភាវៈ
ឈកើតឈ ើងមុន ុែៈ បីតិឈលបៀបដូចការឈ ើ្ញលត ងំរប ់អបក

                                                           

១ ក្ពះសុត្តដតបិដកនសដយុត្តដិកាយនបាវាលវគគនេលខន៣៨នទ្ដព័រន២៥៩ន។ 
២ លកខណាទិចតុកាៈរប ់បីតិឈចត ិកគឺ ១- សម្បីយាយនលកខោ មានឈ ចកឋីឈលតកអរជា
លកខណៈ, ២- ោយចិត្តបនីនរោ មានឈ ចកឋីប្ឆអតកាយប្ឆអតចិតថជារ ៈ, ៣- ឱទត្្យបចចុប-
ដ្ឋានា មានកាយនិងចិតថរកីចឈលមើនជាបចេុបោឌ ន, ៤- មសសខនធត្តយបទដ្ឋានា មាននាមែនន ៣ 
ដ៏ឈ  ជាបទោឌ ន ។ 
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ដឈំណើ រហត់ឈនឿយ  ុែៈឈលបៀបដូចការផឹកទឹកនិងងូតទឹកកបុង
លត ងំឈនាោះ ។ 

 ការបឈងាើតចណំាប់អារមយណ៍ លបកបឈោយឈ ចកឋីរកីរាយកបុង
អារមយណ៍ឈនាោះ គឺជាលកខណៈរប ់បីតិ ។ បីតិជាអងា្ នមួយ វា
ឃ្លត់នូវពា ទៈ (ឈ ចកឋី អប់ ឬឈ ចកឋីគុកួំន) ។ 

១.២.៥.១. បីត្ិមាន ៥ ថាោក់គឺ ៖ 
១) ខុទទោបីត្ិ = បីតិប្ដលបណាឋ លឲ្រលពឺ មផុរ 
២) ខណិោបីត្ិ  = បីតិលពឺ មផុរមួយប្ភវតហាក់ដូចឈផវកបឈនាធ រ 
៣) ឱកកនតិោបីត្ិ = បីតិលពឺខាវ ងំដូចរលកទឹកប៉ាោះែធប់លចាងំ មុលទ 
៤) ឧមពវោបីត្ិ =បីតិលពឺខាវ ងំបនាត់បុគាលឲ្រអប្ណឋ តឈលើអាកា  
៥) ផរោបីត្ ិ = បីតិប្ដលផាយលជួតលជាបឈពញ  ៌ងាកាយ 
ដូចឈប៉ាងឈ ៉ា ងផវុ ែំរល់ឈពញប្ណន ឬដូចប៉ាុយ មវីលជលក់កបុងឈលបង 
ឬដូចជនំន់ទឹកជន់ឈជារឈពញប្លពកឬលត ងំ 

១.២.៦- ឆនទៈ 
 ឆនធៈ១ តមអបកនិពននជាឈលចើននាក់ប្លបថ្វ “ការប៉ាង, បណំង, ឈ ចកឋី

ល ថ្វប , ការចង់ ន ឬឆនធៈ” លកខណៈចមផងរប ់ឆនធៈ គឺ “ឈ ចកឋី
ល ថ្វប ចង់ឈធឝើឈនាោះឯង” វាហាក់ដូចជាឈ្ងថ្ដឈៅឆក់ចាប់
អារមយណ៍ ។  

                                                           
១ លកខណាទិចតុកាៈរប ់ឆនធឈចត ិកគឺ ១- កុត្តុកម្យោលកខមោ មានបណំងនឹងឈធឝើជា   
លកខណៈ, ២- អារមមណបរិមយសនរមោ មានការប្ ឝងរកអារមយណ៍ជារ ៈ, ៣- អារមមមណន 
អត្ថិកោបចចុបដ្ឋាមនា មានឈ ចកឋីលតូវការអារមយណ៍ជាបចេុបោឌ ន, ៤- អារមមណបទដ្ឋាមនា 
មានអារមយណ៍ជាបទោឌ ន ។ 
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 មា៉ាងវញិឈទៀត “ឈ ចកឋីល ថ្វប ចឈំ ោះវតទុណា ឈោយមិនមាន
ឈ ចកឋីជាប់ជ ំក់ណាមួយ គឺជាតួឆនធៈ ឈបើនិយាយតម ីលធម៌ 
ឆនធៈគឺជារូប ពធចិតថវទិាកណាឋ ល វាគួរប្តឈលើកមកប្វកប្ញកឲ្រ
ោច់ឈោយប្ កពីឈោភៈខាងអកុ ល ប្ដលជាឈ ចកឋីល ថ្វប មាន
ឈ ចកឋីជាប់ជ ំក់ឈៅជាមួយ ។  

 កបុងកាមចេនធៈ (ឈ ចកឋីល ថ្វប កបុងកាម) និង ឆនធរាគៈ (ឈ ចកឋីល ថ្វប
ឈោយតឈលមក) គឺជា ករឈលបើគួបឆនធៈឈៅផសនឹំងឈោភៈ  ករ
 មា ទាងំ ២ ឈនោះ ឈលបើតណំាងឲ្រតួឈោភៈ យា៉ា ងពិតល កដ ។  

 រាល់កិចេការទាងំអ ់ ឈផឋើមឈចញពីឆនធៈ ឧទាហរណ៍ថ្វ ឥរយិាបថ
ឈងើបឈរ ឈផឋើមឈចញពីឆនធៈ (បណំង) នឹងឈរ ឈទាោះឈដើរចមាៃ យ 
១០០០ ឈយាជន៍ ក៏ជាតឹកតងឈផឋើមឈចញពីជហំានដបូំង ជហំាន
ដបូំងឈនាោះឯង គឺជាតួឆនធៈ ឈយើងមិនអាចឈធឝើដឈំណើ រឈៅ ឈោយោយ ន
ឆនធៈនឹងឈៅ នឈទ ឈយើងមិនអាចឈៅដល់ទីកប្នវងណាមួយ 
លប ិនឈបើឈយើងោយ នឆនធៈឈៅទីឈនាោះឈទ ។  

 ឈលើ ពីឈនោះឈៅឈទៀត ឆនធៈជាឈោលបណំងដឹកនាឈំៅកាន់ភាព
ឈជាគជ័យ ដូច ករថ្វ “មានផវូវឈដើរទាល់ប្តមានឆនធៈ” ។ 

 ដូឈចាប ោះ ឆនធៈក៏រាប់បញ្េូ លឈៅកបុងឥទនិ ទធម៌ទាងំ ៤ ដូចវរីយិៈប្ដរ ។  
២. អកសុលមចតសកិ ១៤ 

(ឈចត ិកអកុ ល) 
 តម ីលធម៌ មានឈចត ិក ១៤ ប្ដលជាអកុ ល ប្បងជា ៤ លកុម
តូចៗ ដូចតឈៅ ៖ 
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១- មមាចត្ុកកៈ ៤ = អកុ លសាធារណៈ លកុមឈ ចកឋីវឈងឝង ឈផឋើមឈោយ
ឈមាហៈជាលបធាន 
ក) មមាហៈ = អវជិាជ  = ឈ ចកឋីវឈងឝង, ឈ ចកឋលីៃង់ឈលវ  
ែ) អហិរិកៈ = ឈ ចកឋីមិនខាយ   ប, ភាពឥតឈអៀនខាយ   
គ) អមនាត្តប្បៈ = ឈ ចកឋីមិនខាវ ច ប, ភាពឥតឈចោះប្លកង 
្) ឧទធចចៈ = ឈ ចកឋីរឈវ ើរវាយ, ឈ ចកឋីរាយមាយ, ការរសាប់រ ល់ 

២- មលាត្ិកៈ ៣ = បបញ្េធម៌ = លកុមឈ ចកឋីជាប់ជ ំក់ ឈផឋើមឈោយ
ឈោភៈជាលបធាន 
ក) មលាភៈ = រាគ = តណាា  = ឈ ចកឋីឈោភ, ឈ ចកឋីជាប់ជ ំក់, 
ឈ ចកឋីល ថ្វប កាម 
ែ) ទិដឋិ = ឈ ចកឋីយល់ឈ ើ្ញែុ , ឈយាបល់អាលកក់ 
គ) មានៈ = ឈ ចកឋីលបកាន់, ឈ ចកឋីរងឹតអឹង 

៣- មទាចត្ុកកៈ ៤ = លកុមឈ ចកឋី អប់ ឈផឋើមឈោយឈទា ៈជាលបធាន)  
ក) មទាសៈ = បដិ្ៈ = ឈ ចកឋី អប់, ការែឹង, ការឈលកាធ 
ែ) ឥស្ា  = ឈ ចកឋីលចប្ណន, ឈ ចកឋី ប្ នី  
គ) មចឆរិយៈ = ឈ ចកឋីកណំាញ់, គរំោិះ, អាតយ និយម 
្) កុកកុចចៈ  = ឈ ចកឋីលពួយ, ឈ ចកឋី រមម, ឈ ចកឋីសាឋ យឈលកាយ 

៤- ថីទុកៈ ២ = លកុមឈ ចកឋីទលមន់រុញរា ឈផឋើមឈោយថីនៈជាលបធាន  
ក) ថីនៈ = ឈ ចកឋីទលមន់ 
ែ) មិទធៈ = ឈ ចកឋីរុញរា 
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៥- វិចិកិច្ចា ១ = ឈ ចកឋីមនធិល ងសយ័១, ឈ ចកឋីអល់ប្អក  
មសចកឋីពនយល ់

២.១. មមាចត្ុកកៈ ៤ គ ឺ៖ 
២.១.១-មមាហៈ 

 ឈមាហៈ២ ជាឈ ចកឋីមិនដឹងធមយជាតិពិតថ្នអារមយណ៍ លគប់វញិ្ញដ ណ-
ក ង្គខ រនិងអវញិ្ញដ ណក ង្គខ រ ប្ដលឈកើតអពីំនាមរូប ប្ដលលុោះកបុង
អណំាចថ្នលកខណៈទូឈៅ ៤ យា៉ា ងគឺ អនិចេ ំ(ឈ ចកឋីមិនឈទៀង) ទុកខ ំ
(ឈ ចកឋីទុកខ) អនតថ  (មិនប្មនែវួន) និង អ ុភ (គួរឈែភើមរឈអើម)។ 

 ែណៈប្ដលឈមាហៈ ងំបញ្ញដ ចកខុ រប ់ឈយើង និង ងំឈយើងមិនឲ្រ
ឈ ើ្ញធមយជាតិពិតថ្ន ង្គខ រធម៌ ឈយើងក៏មិនអាចឈមើលឈ ើ្ញការ
ឈកើតឈ ើងនិងការរលត់យា៉ា ងរហ័ ឥតឈប់ឈរ រប ់នាមធម៌និង
រូបធម៌ លពមទាងំលកខណៈ ខំាន់ ៤ ប្ដល នឈ លឈហើយឈៅ
ខាងឈលើឈនាោះ កាលឈយើងមិនអាចឈ ើ្ញធមយជាតិពិតថ្ន ង្គខ រធម៌ 
ឈយើងក៏ធាវ ក់កបុងឈ ចកឋីវឈងឝង លបកាន់លកខណៈបស្ត្ញ្ញេ  ពីឈ ចកឋី

                                                           

១ េសចកដ សង្ស័យកនុងក្ពះអភិធមម ន៨នយ៉ាងគឺ ៖ ១-នពុមទធ កងខត្ិ សង្ស័យកនុងក្ពះពុទ្ធ,ន   ២-ន
ធមមម កងខត្ិ,នសង្ស័យកនុងក្ពះធម៌,ន៣-នសមង្ឃ កងខត្ិនសង្ស័យកនុងក្ពះសង្ឃ,ន៤-នសិោាយ 
កងខត្ិនសង្ស័យកនុងៃក្ត្សិកាាន (ស ល,នសមាធិ,នបញ្ញា)ន៥-នបុពវមនត កងខត្ិនសង្ស័យកនុងខដធនន
អត្ ត្ៈ, ៦-នអបរមនត កងខត្ិនសង្ស័យកនុងខដធអនាគត្,ន៧-នបុពវនាាបរមនត កងខត្និសង្ស័យកនុង
ខដធអត្ ត្ៈដិងអនាគត្,ន៨- បដិចចសមុប្ាមទ កងខត្ ិសង្ស័យកនុងបដិចចសមុប្ាទ្ធម៌ន។ន  
២ លកខណាទិចតុកាៈរប ់ឈមាហឈចត ិកគឺ ១- អញ្ញាណលកខមោ មានការមិនដឹងជាលកខណៈ, ២- 
អារមមណសភាវច្ចាទនរមោ មានការ ងំ ភាវៈថ្នអារមយណ៍ជារ ៈ, ៣- អនធោរបចចបុដ្ឋាមនា 
មាន ភាពងងឹងជាបចេុបោឌ ន, ៤- អមយានិមោមនសិោរបទដ្ឋាមនា មានការឈធឝើទុកកបុងចិតថ
មិនឆ្វ តជាបទោឌ ន ។ 
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ពិតឈៅវញិ ឈហតុឈនាោះឈយើងប្បរជាឈ ើ្ញ ង្គខ រធម៌ថ្វឈទៀង (និចេ) 
ជា ុែ ( ុែៈ) ជាែវួន (អតថ ) និងលអសាអ ត ( ុភៈ) ។ 

 ឈោយសារប្តការឈ ើ្ញែុ រប ់ឈមាហៈឈនោះឈហើយ ឈទើបចណំង
ថ្នផលប្ដលមិនគួរល ថ្វប  រាប់ទាងំឈ ចកឋីទុកខនិងឈ ចកឋីល ំក 
ឈកើតឈ ើងបនថបនាធ ប់ោប  ដូឈចាប ោះ ឈមាហៈ ឈលបៀបដូចជាចាងហាឝ ងឈរឿង
ភាពយនថ វាបញ្ញជ លគប់ឈរឿង ប៉ាុប្នថឈយើងមិនដឹងវាចា ់ឈទ ហាក់ដូច
ឈយើងមិនអាចឈមើលឈ ើ្ញចាងហាឝ ង ឈៅមុែ ពំត់បញ្ញេ ងំរូប ប្មន
ពិត ឈមាហៈឈនោះ ជាឈដើមចមថ្ន បអកុ លនិងឈ ចកឋីទុកខទាងំ
អ ់ កបុងឈោកឈនោះ ។  

 ឈមាហៈ ជា ភាវៈដឹកនាអំកុ លឈចត ិកលគប់ លពមទាងំ ហ
ឈចត ិករប ់វា ៣ ឈទៀត (អហិរកិៈ, អឈនាតថបផៈ និងឧទនចេៈ) ឈកើត
រួមជាមួយនឹងអកុ លចិតថទាងំអ ់ ដូឈចាប ោះឈហើយ  នជាលកុម
ឈចត ិក ៤ ឈនោះ ឈៅថ្វ “អកុសលោធារណៈ” ។  

 ឈល ោះប្តឈមាហៈជាធម៌បដិបកសចឈំ ោះល ជាញ ឬបញ្ញដ  ដូឈចាប ោះឈទើបវា
មានឈ យ្ ោះថ្វ “អវជិាជ ” ឈមាហៈឈធឝើឲ្រឈយើងងងឹតឥតយល់ដឹងកមយ
និងផលថ្នកមយ លពមទាងំចតុរារយិ ចេ ។ 

២.១.២- អហិរិកៈ 
 អហិរកិៈ១ បណាឋ លឲ្របុគាលមិនឈចោះខាយ  កបុងការលបលពឹតថកាយ

ទុចេរតិ, វចីទុចេរតិ និង មឈនាទុចេរតិ ។ 

                                                           
១ លកខណាទិចតុកាៈរប ់អហិរកិឈចត ិកគឺ ១- ោយទុចចរិោទីហិ អជិគុចឆនលកខណំ មាន
ការមិនឈែភើមកាយទុចេរតិជាឈដើមជាលកខណៈ, ២- បាបានំករណរសំ មានការឈធឝើ បជារ ៈ, ៣- 
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 កបុងគមភីរបុគាលបផញ្ដតថិ មានប្ចងដូឈចបោះថ្វ “ឈ ចកឋីមិនខាយ  អឈំពើ
 បអកុ ល ឈនោះឈៅថ្វ ែឝោះឈ ចកឋីខាយ   ប  តឝលជូកល ុកឥត
ឈែភើមរឈអើមកបុងការ ីុោមក យា៉ា ងណាមិញ អហិរកិៈក៏មិនឈចោះឈែភើម
កបុងការលបលពឹតថ បកមយ យា៉ា ងឈនាោះប្ដរ ។  

២.១.៣- អមនាត្តប្បៈ 
 អឈនាតថបផៈ១ បណាឋ លឲ្របុគាលមិនឈចោះខាវ ចកបុងការលបលពឹតថកាយ

ទុចេរតិ, វចីទុចេរតិ និងមឈនាទុចេរតិ ។  
 កបុងគមភីរបុគាលបផញ្ដតថិ មានប្ចងថ្វ “ការមិនខាវ ចអឝីប្ដលគួរខាវ ច គឺ

ការមិនខាវ ច បអកុ ល ឈនោះឈៅថ្វ ឈ ចកឋីមិនខាវ ច ប” 
 អឈនាតថបផៈឈលបៀបដូច តឝមមាចប្ដលលតូវឈភវើងឈឆោះ  តឝមមាចឈនាោះ

ឈហតុប្តមិនដឹងផល ក៏ឈភវើតឈភវើននឹងឈភវើង ឈ ោះពួយចូលឈៅកបុង    
ឈភវើងឈនាោះ អឈនាតថបផៈក៏ដូចោប  ឈហតុប្តមិនដឹងផល ក៏ឈភវើតឈភវើននឹង
 បអកុ ល ឈ ោះពួយចូលឈៅកបុង បកមយ ។  

 មានប្ចងកបុងគមភីរអងាុតថរនិកាយថ្វ “ឈរឿងប្ដលគួរឲ្រខាវ ចមាន ២ គឺ
ឈ ចកឋីមិនខាយ   ប ១ ឈ ចកឋីមិនខាវ ច ប ១, ជាឈដើម” គួរកណំត់ 
ថ្វ ឈ ចកឋីឈធឝ លបប្ហ អាល ័យឈោយអហិរកិៈនិងអឈនាតថបផៈ 

                                                                                                                                                      

អសមង្ខោចនបចចុបដ្ឋានំ មានការមិនឈែភើម បជាបចេុបោឌ ន, ៤- អត្តអោរវបទដ្ឋានំ មានការមិន
ឈោរពែវួនឯងជាបទោឌ ន ។  
១

 លកខណាទិចតុកាៈរប ់អឈនាតថបផឈចត ិកគឺ ១- អនុោាសលកខណំ មានការមិនខាវ ច បជា
លកខណៈ, ២- បាបានំករណរសំ មានការឈធឝើ បជារ ៈ, ៣- អសមង្ខោចនបចចុបដ្ឋាន ំមាន
ការមិនឈែភើម បជាបចេុបោឌ ន, ៤- បរអោរវបទដ្ឋានំ មានការមិនឈោរពអបកដថ្ទជាបទោឌ ន ។ 
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ឈទើបឈកើតឈ ើងជាផលថ្នឈមាហៈ ប្ដលឈធឝើចិតថឲ្រអាប់អួ និងបិទ ងំ
ប្ភបកមិនឲ្រឈ ើ្ញផលថ្ន បកមយ ។  

២.១.៤- ឧទធចចៈ 
 ឧទនចេៈ១ គឺជា ភាពថ្នចិតថរាយមាយ ប្ដលឈលបៀបដូច ភាពរខំាន

ពីគនំរឈផោះឈពលប្ដលប៉ាោះទងាិចជាមួយនឹងថយ ។  
 ែណៈប្ដលឈយើងមិនអាចឈ ើ្ញមុែឈយើងកបុងទឹកពុោះ ចិតថរាយមាយ 

នឹងមិនឈ ើ្ញផលថ្ន បកមយ ឧទនចេៈក៏ជា ភាវៈឈកើតតមឈមាហៈ
ប្ដលឈធឝើឲ្រចិតថវឈងឝង និងឈធឝើឲ្រឈ ចកឋីរឈវ ើរវាយឈកើតឈ ើងជាផល ។ 

២.២. មលាត្ិកៈ ៣ គឺ ៖ 
២.២.៥- មលាភៈ 

 ឈោភៈ២ ជាឈ ចកឋីល ថ្វប ដ៏ខាវ ងំចឈំ ោះកាមារមយណ៍ ឬឈ ចកឋី ុែ
កបុង្ន ធមយជាតិថ្នឈ ចកឋីល ថ្វប ខាងកបុងែវួនឈនោះ នឹងមិនប្ដល
លោះបង់ នឈទ មានប្តល ថ្វប ឈលចើនឈ ើង ៗ  ូមផលីទពរ មផតថិទាងំ
អ ់ឈលើប្ផនដីឈនោះ ក៏មិនអាចបឈំពញចណំង់ថ្នឈោភៈឈនោះ ន វា
ប្តងប្តរថំ្ពរកអឝីប្ដលថយីៗ ឈៅខាងឈលៅឈទៀត ឈល ោះឈហតុឈនាោះ 

                                                           

១ លកខណាទិចតុកាៈរប ់ឧទនចេឈចត ិកគឺ ១- អវូបសមលកខណំ មានការមិន ៃប់ជាលកខណៈ, 
២- អនវោោនរសំ មានការមិនចាឬំមិនតងំឈៅមាជំារ ៈ, ៣- ភនតត្តបចចុបដ្ឋាន ំ មានការ
រសាប់រ ល់ជាបចេុបោឌ ន, ៤- អមយានិមោមនសិោរបទដ្ឋានំ មានការឈធឝើទុកកបុងចិតថមិនឆ្វ ត
ជាបទោឌ ន ។ 
២ លកខណាទិចតុកាៈរប ់ឈោភឈចត ិកគឺ ១- អារមមណគហណលកខមោ មានការចាបយ់ក
អារមយណ៍ជាលកខណៈ, ២- អភិសងគរមោ មានការជាប់ អិតជារ ៈ, ៣- អបរិច្ចាគបចចុបដ្ឋាមនា 
មានការមិនលោះបង់ជាបចេុបោឌ ន, ៤- សំមយាជនិយធមមមស ុ អស្ាទទស្សនបទដ្ឋាមនា មាន
ការឈ ើ្ញឈោយឈ ចកឋីឈលតកអរកបុង ឈំយាជនធម៌ជាបទោឌ ន ។ 
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បុគាលមិនអាច ន ុែពិតល កដ លប ិនឈបើបុគាលមិនអាចកមាេ ត់
បង់ឈោភៈ ន ។  

 ធមយជាតិទី ២ ថ្នឈោភៈ គឺឈ ចកឋីជាប់ជ ំក់ ឬឈ ចកឋីលបកាន់
ចឈំ ោះកាមារមយណ៍ ឬចឈំ ោះ្ននិងឈ ចកឋី ុែកបុង្ន ធមយ
ជាតិថ្នឈ ចកឋីជាប់ជ ំក់ឈនោះ មានឈ ចកឋីឧបមាដូចជាធមយជាតិ
 អិតថ្នកាវចាប់សាឝ  កាវឈនោះ លមាងំឈធឝើឈោយកឈៅឋ ជ័រ អិតជាឈលចើន
លបឈភទពីកបុងថ្លពឈដើមផបីឈងាើតឈមៅ អិត ។  

 អបកចាប់សាឝ   នោក់ដុជ័ំរ អិតឈនោះ ឈៅតមឈដើមឈឈើជាឈលចើនឈដើម 
ឈពលពនវឺថ្ថៃជោះប៉ាោះឈៅឈលើជ័រឈនាោះ ល ឈមាលថ្នពណ៌ឈផសងៗ ក៏
ល កដឈ ើង សាឝ មួយឈកើតចប្មវកចិតថប្ពក ក៏យកថ្ដមាខ ងឈៅប៉ាោះ 
លសាប់ប្តជាប់ថ្ដនឹងជ័រឈនាោះយា៉ា ងមា ំ កបុងការលបឹងដកថ្ដឈចញឈនោះ 
សាឝ ឈនាោះយកថ្ដមាខ ងឈទៀតឈៅរុញឈដើមឈឈើ ទាងំយកឈជើងទាងំពីរ
ឈៅទធាក់ឈដើមឈឈើឈនាោះប្ដរ លសាប់ប្តថ្ដទាងំពីរនិងឈជើងទាងំពីរ
ជាប់ អិតនឹងជ័រឈនាោះឈទៀត ។ 

 លោឈនាោះ សាឝ ឈនាោះលបឹងទាញែវួនឯងឈចញឈោយយកកាលឈៅរុញ
ឈដើមឈឈើមឋង ឈហតុឈនាោះកាលរប ់សាឝ ក៏ជាប់ អិតនឹងជ័រឈនាោះឈទៀត 
ឥ ូវឈនោះ អបកចាប់សាឝ ឈនាោះ នឈចញពីកប្នវងោក់ែវួន ឈហើយមក
ចាប់ឬ មាវ ប់សាឝ ឈនាោះ នយា៉ា ងង្គយ ។ 

 ចូរចាថំ្វ ឈោកិយជនកពុំងជាប់យា៉ា ងមាឈំោយឈោភៈចឈំ ោះ
អារមយណ៍ទាងំឡាយ លពមទាងំលទពរ មផតថិរប ់ពួកឈគ ពួកឈគមិន
អាចឈ ោះបង់ឈចាលឈោក និងលទពរ មផតថិកបុងឈោករប ់ពួកឈគ
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 ន រួមទាងំភរយិាឬសាឝ មី បុលតបុលតី ឈហតុឈនាោះ ពួកឈគកពុំងលតូវ
ជរា, ពាធិ និងមរណៈចាប់ ន ពីជាតិមួយឈៅជាតិមួយឈទៀត ។  

 ឈោភៈលពមទាងំឈចត ិក ខំាន់ ២ ឈទៀតប្ដលឈកើតរួមនឹងែវួន គឺ 
ទិដឌិ (ឈ ចកឋីយល់ឈ ើ្ញែុ ) និងមានៈ (អនួំត) ឈធឝើនាទីពលងីកវដឋៈ
ថ្នជីវតិ ឬកឈំណើ តវលិវល់ ប្ដលឈៅថ្វ  ងារវដឋ ឈោយឈហតុ
ដូឈចបោះឈហើយ ឈោភៈ, ទិដឌិ និងមានៈ រួមមកឈៅថ្វ “បបញ្េធម៌”  

២.២.៦- ទិដឋ ិ
 ទិដឌិ១ ជាធមយតប្លបថ្វ ឈ ចកឋីយល់ឈ ើ្ញ, ជឈំនឿ, គនិំត ជាឈដើម 

 មាយ ទិដឌិ មានន័យថ្វ ឈ ចកឋីយល់ឈ ើ្ញលតូវ និងមិចាេ ទិដឌិ មាន
ន័យថ្វ ឈ ចកឋីយល់ឈ ើ្ញែុ  កបុងទីឈនោះ ទិដឌិ ជាអកុ ល
ឈចត ិក ឈលបើកបុងន័យឈ ចកឋីយល់ឈ ើ្ញែុ  ។ 

  ឹង នពនរល់ឈៅខាងឈលើឈនាោះលសាប់ឈហើយថ្វ ឈមាហៈឈធឝើឲ្រចិតថ
អាប់អួនិងបិទ ងំប្ភបកមិនឲ្រឈ ើ្ញអឝីៗ តមឈ ចកឋីពិត វាឈធឝើឲ្រ
បុគាលឈ ើ្ញអឝីៗ ថ្វជាឈទៀង (និចេ)ំ ថ្វជា ុែល ួល ( ុែ)ំ ថ្វជា
ែវួនឬមនុ ស (អតថ ) និងថ្វជារប ់លអសាអ ត ( ុភៈ) ឈោយសារប្ត
គឈំហើញែុ ឈនោះ ឈទើបឈោភៈលបកាន់ឬជាប់ជ ំក់ឈៅនឹង “ែវួន
ឬមនុ ស” ឈនោះ ឯទិដឌិក៏លបកាន់យក ឈ ចកឋីយល់ឈ ើ្ញែុ ឈនោះថ្វ 
“ែវួន” ឬ “មនុ ស” ឈនោះ ពិតជាមានប្មន ។  

                                                           
១ លកខណាទិចតុកាៈរប ់ទិដឌិឈចត ិកគឺ ១- អមយានិមោ អភិនិមវសលកខោ មានការលបកាន់
មាឈំោយឈ ចកឋីមិនឆ្វ ត ជាលកខណៈ, ២- បរាមាសរោ មានការលបកាន់ែុ ពី ភាវៈជារ ៈ, 
៣- មិច្ចាភិនិមវសបចចុបដ្ឋានា មានការលបកាន់ឈ ចកឋីយល់ឈ ើ្ញែុ ជាបចេុបោឌ ន, ៤- អរិយានំ អ
ទស្សនោមោទិបទដ្ឋានា មានការមិនចង់ឈ ើ្ញលពោះអរយិៈជាឈដើមជាបទោឌ ន ។ 
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 ឈ ចកឋីយល់ឈ ើ្ញែុ ដ៏មាបំផុំតនិងជាសាកលឈនាោះ គឺ  កាា យ-
ទិដឌិ (ជឈំនឿថ្វមានបុគាល) ឬ អតថទិដឌិ (ជឈំនឿថ្វមានែវួន)  កាា យ-
ទិដឌិឈជឿថ្វ ការរួមផសោំប ថ្នចិតថនិងរូបឈនោះ គឺជាតួ “អញ, ឯង, ោត់, 
នាង, លបុ , ល ី, មនុ ស” ជាឈដើម ឯអតថទិដឌិ ឈជឿចឈំ ោះការឈកើតឈ ើង 
ថ្ន “អតថ ឬលពលឹង” ឬ “អាតយ័ន” ឬ “អងាភាពជីវតិ” កបុងរូបកាយឈនោះ ។ 

 ឈោយសារប្ត កាា យទិដឌិឬអតថទិដឌិ និងឈ ចកឋីមិនដឹងឈល ោះឈមាហៈ 
នាឲំ្រឈ ចកឋីយល់ឈ ើ្ញែុ ឈកើនឈ ើងរាប់ ន់  កាា យទិដឌិ ជា  
 ឈំយាជនធម៌ ១ បណាឋ  ឈំយាជនធម៌ ទាងំ ១០ យា៉ា ង វាកមាេ ត់
បង់ ន លុោះប្ត ន ឈលមចឈសាតបតថិមគាប្តមា៉ាង ។ 

២.២.៧- មានៈ 
 មានៈ១ (ឈ ចកឋីលបកាន់) ដូចជាទិដឌិប្ដរ គឺជាអនុផលរប ់ឈមាហៈ

និងឈោភៈប្ដរ ឈមាហៈឈធឝើឲ្រឈ ចកឋីយល់ឈ ើ្ញែុ ថ្វមាន “ តឝ
បុគាល” ឈកើតឈ ើង និងឈ ើ្ញថ្វឈទៀង ជា ុែ និងលអសាអ ត ដូឈចាប ោះ 
មានៈ លបកាន់ចឈំ ោះ តឝទាងំឈនោះ ឈោយចឈំ ោះ  តឝមួយឈនាោះ
ប្ដលតណំាងឈោយែវួនឯង ។ 

 មានៈ  មវឹងឈមើលែវួនឯងឈនោះថ្វ “អញលបឈ ើរបផុំត, អញឈចោះដឹង
បផុំត, អញរកបុគាលណាឈ យើមិនមាន កបុ ឈោកឈនោះ” ។ 

                                                           
១ លកខណាទិចតុកាៈរប ់មានឈចត ិកគឺ ១- ឧននត្ិលកខមោ មានការលបកាន់ែវួនជាលកខណៈ, 
២- សម្បគគរមោ មានឈ ចកឋីឈ ៃើចជារ ៈ, ៣- មកត្ុកម្យោបចចុបដ្ឋាមនា មានឈ ចកឋីល ថ្វប
ែភ ់ជាបចេុបោឌ ន, ៤- ទិដឋិវិប្បយុត្តមលាភបទដ្ឋាមនា មានឈោភទិដឌិគតវបិផយុតថជាបទោឌ ន ។  
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 ឈ ចកឋីលបកាន់ឬអនួំតឈនោះ មាន ៣ យា៉ា ង១ : ១) លបកាន់ថ្វឈ យើ    
(មានៈ), ២) លបកាន់ថ្វអន់ជាង (ឱមានៈ), និង ៣) លបកាន់ថ្វែភង់ែភ ់ 
(អតិមានៈ) ដូចពំឈនាលមួយថ្វ “អនួំតនឹងនាមំកនូវបរាជ័យ” អនួំត
ឬការលបកាន់ មិនប្មនជាគុណធម៌ប្ដលលតូវរកីរាយជាមួយ ។  

 មានៈ ជា ឈំយាជនៈ ១ បណាឋ  ឈំយាជនៈទាងំ ១០ វាអនថរធាន
 ត់ទាងំល ុង ន លុោះប្ត ន ឈលមចភាពជាលពោះអរហនថ ។  

២.៣. មទាចត្ុកកៈ ៤ គឺ ៖ 
២.៣.៨- មទាសៈ 

 ឈទា ៈ២ ប្លបថ្វ “ឈ ចកឋី អប់, ឈ ចកឋីែឹងឈលកាធ ឬការគុកួំន” វាជា
ធាតុបផំ្ទវ ញដ៏ធបំផុំតកបុងឈោក និងគួរតក់ វុតឈលចើនជាងអាវុធ

                                                           
១ សងគ ត្ិសូក្ត្នបិដកេលខន១៩នទ្ដព័រន១៣៧ន។ 
២ លកខណាទិចតុកាៈរប ់ឈទា ឈចត ិកគឺ ១- ចណឌិកលកខមោ មានការកាចជាលកខណៈ, 
២- និស្សយទហនរមោ មានការដុតចិតថែវួនឯងនិងអបកដថ្ទជារ ៈ, ៣- ទុស្សនបចចុបដ្ឋាមនា 
មានការលបទូ រា៉ាយជាបចេុបោឌ ន, ៤- អាឃាត្វត្ថុបទដ្ឋាមនា មានអាឃ្លតវតទុ  ១០ ជាបទោឌ ន ។ 
អដឌកថ្វឥតិវុតថិកៈប្ចងពីអាឃ្លតវតទុ  ១០ យា៉ា ង ឈោយគនិំត ១០ យា៉ា ងឈនោះគឺ ១) ជនឯឈណាោះ  ន
ឈធឝើអឈំពើមិនជាលបឈយាជនដ៍ល់អញ, ២) ជនឯឈណាោះ កពុំងឈធឝើអឈំពើមិនជាលបឈយាជន៍ដល់អញ, ៣) 
ជនឯឈណាោះ នឹងឈធឝើអឈំពើមិនជាលបឈយាជន៍ដល់អញ, ៤) ជនឯឈណាោះ  នឈធឝើអឈំពើមិនជា
លបឈយាជន៍ដល់បុគាលជាទីល ឡាញ់ឈពញចិតថរប ់អញ, ៥) ជនឯឈណាោះ កពុំងឈធឝើអឈំពើមិនជា
លបឈយាជន៍ដល់បុគាលជាទីល ឡាញ់ឈពញចិតថរប ់អញ, ៦) ជនឯឈណាោះ នឹងឈធឝើអឈំពើមិនជា
លបឈយាជន៍ដល់បុគាលជាទីល ឡាញ់ឈពញចិតថរប ់អញ, ៧) ជនឯឈណាោះ  នឈធឝើអឈំពើជា
លបឈយាជន៍ដល់បុគាលមិនជាទីល ឡាញ់ឈពញចិតថរប ់អញ, ៨) ជនឯឈណាោះ កពុំងឈធឝើអឈំពើជា
លបឈយាជន៍ដល់បុគាលមិនជាទីល ឡាញ់ឈពញចិតថរប ់អញ, ៩) ជនឯឈណាោះ នឹងឈធឝើអឈំពើជា
លបឈយាជន៍ដល់បុគាលមិនជាទីល ឡាញ់ឈពញចិតថរប ់អញ, ១០) គនុំំែុ ទនំង ដូចជា ឈដើរជពំប់ដី 
ឬជាន់បនាវ ជាឈដើម ក៏ែឹងឈលកាធប្ដរ ។ ឈមើលបប្នទមវនិ័យបិដកឈលែ ១៣ ទព័ំរ ៩៥ ។ 
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បរមាណូ ដូចដឹងលសាប់ឈហើយ កាលនរណាមាប ក់ឈកោះថ្កអាវុធ
បរមាណូ ឈគឈធឝើយា៉ា ងឈនាោះឋិតឈៅឈលកាមឥទនិពលថ្នឈទា ៈ ។  

 តមធមយត កាលប្ដលបុគាលលបទោះឥោឌ រមយណ៍  ឈ ចកឋីលបកាន់មាឬំ
ឈ ចកឋីជាប់ជ ំក់រប្មងឈកើតឈ ើង ប្តកាលប្ដលបុគាលលបទោះ
អនិោឌ រមយណ៍ ឈ ចកឋីែឹងឬការទា ់ចិតថ រប្មងឈកើតឈ ើង ឈ ចកឋីែឹង 
(ឈទា ៈ) រប្មងបផំ្ទវ ញែវួនឯងជាមុន មុននឹងវាបផំ្ទវ ញអបកដថ្ទ ។  

 ឈទា ៈខាវ ងំ មិនលតឹមប្តរាលោលកបុងមនុ សអបកែឹងប៉ាុឈណាត ោះឈទ 
ប្ថមទាងំឈធឝើឲ្រអបកឯឈទៀតមានអារមយណ៍ឈលកៀមលកតំម វាជា ភាវៈ
បផំ្ទវ ញ ឈបើតមលពោះអភិធមយ បុគាលណាឈជរតប គឺជាអបកលៃង់ឈលវ
ជាងបុគាលអបកឈផឋើមឈជរ ។ 

២.៣.៩- ឥស្ា 

 ឥ ា១ មានលកខណៈលចប្ណននឹងការឈជាគជ័យឬលទពររប ់អបក
ដថ្ទ ជាក់ប្ ឋងគឺថ្វ វា មវឹងមិនចឈំ ោះប្តែវួនឯងឈទ ប្ថមទាងំ
 មវឹងឈៅអបកដថ្ទផង ។  

២.៣.១០- មចឆរិយៈ 
 មចេរយិៈ២ មានលកខណៈោក់ ងំនូវលទពរ មផតថិរប ់ែវួន វាមិន

រកីរាយប្ចករបំ្លកនូវលទពរ មផតថិ ឬ ិទនិពិឈ  រប ់ែវួនជាមួយ

                                                           
១ លកខណាទិចតុកាៈរប ់ឥ ាឈចត ិកគឺ ១- បរសម្បត្តីនំ ឧស្សូយនលកខោ មានការចង់
 ន មផតថិអបកដថ្ទជាលកខណៈ, ២- ត្មត្ថវ អនភិរត្ិរោ មានការមិនឈលតកអរការមាន នរប ់
អបកដថ្ទជារ ៈ, ៣- ត្មោវីមុខភាវបចចុបដ្ឋានា មានការប្បរមុែពី មផតថិអបកដថ្ទជាបចេុបោឌ ន, ៤- 
បរសម្បត្តិបទដ្ឋានា មាន មផតថិអបកដថ្ទជាបទោឌ ន ។  
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នឹងអបកដថ្ទឈទ វា ប្មឋងឫកកណំាញ់ ឝិត ឈៅឈពលប្ដលបុគាល
ឈទើ ទាល់កបុងការឲ្រល ក់ជាទាន ។  

  មដូចមានប្ចងកបុងគមភីរអងាុតថរនិកាយថ្វ ឈ ចកឋីកណំាញ់មាន 
៥ យា៉ា ង៣គឺ អាវា មចេរយិៈ (ឈ ចកឋីកណំាញ់ទីឈៅ) ១, កុលមចេ-     
រយិៈ (ឈ ចកឋីកណំាញ់លតកូល) ១, ោភមចេរយិៈ (ឈ ចកឋី
កណំាញ់ោភ) ១, វណតមចេរយិៈ (ឈ ចកឋីកណំាញ់ឈករ ថឈិ យ្ ោះ) ១, 
ធមយមចេរយិៈ (ឈ ចកឋីកណំាញ់ការឈចោះដឹង) ១ ។  

 មចេរយិៈឈនោះ មវឹងប្តឈៅកបុងែវួនឯង ប្ដលផធុយពីឥ ា ឥ ានិង
មចេរយិៈឈធឝើឲ្របុគាលមិន បាយចិតថ ឈោយឥតមានការដឹកនាណំា 
មួយពីអបកដថ្ទឈទ បុគាលមុែប្តមានអារមយណ៍ បាយភាវ ម លប ិនឈបើ 
បុគាលអាចកមាេ ត់បង់ធម៌ទាងំពីរឈនាោះ ឈចញអពីំ នាថ នែវួនឯង ។  

២.៣.១១- កុកកុចចៈ 
 កុកាុចេៈ១ មានលកខណៈឈសាក ឈលងងដល់ បកមយប្ដល នឈធឝើ

ឈហើយ និងបុញ្ដកមយប្ដលមិន នឈធឝើឈហើយ ។ 
                                                                                                                                                      
២ លកខណាទិចតុកាៈរប ់មចេរយិឈចត ិកគឺ ១- អត្តមនាសម្បត្តីនំ និគូហនលកខណំ មានការ
ោក់ ងំ មផតថិរប ់ែវួនជាលកខណៈ, ២- ោសំមយវ បមរហិោធារណភាវអកខមនរសំ មាន
ការមិនឈពញចិតថឲ្រ មផតថិែវួនឈនាោះជាសាធារណៈដល់អបកដថ្ទជារ ៈ, ៣- សមង្ខោចនបចចុបដ្ឋាន ំ
មានការហួងប្ហងជាបចេុបោឌ ន, ៤- អត្តសម្បត្តិបទដ្ឋានំ មាន មផតថិរប ់ែវួនជាបទោឌ ន ។  
៣ បិដកឈលែ ១៩ ទព័ំរ ១៧៤ ក៏មានប្ចងប្ដរ ។  
១ ក្ពះសុត្តដតបិដកន ខុទ្ទកដិកាយនមហាដិេទ្ទសន េលខន ៦៦ន ទ្ដព័រន៣២៧ន ។នលកខណាទិចតុកាៈរប ់ 
កុកាុចេឈចត ិកគឺ ១- បច្ចានុោបនលកខណំ មានការឈៅឋ លកហាយឈរឿយៗ ជាខាងឈលកាយជា  
លកខណៈ, ២- កោកោនុមោចនរសំ មានការឈៅឋ លកហាយឈរឿយៗ ដល់ បប្ដល នឈធឝើរួច
ឈហើយ និងបុណរប្ដលមិន នឈធឝើឈហើយជារ ៈ, ៣- វិប្បដិោរបចចុបដ្ឋានំ មានការសាឋ យ
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 ការឈសាកសាឋ យ ឬសាឋ យឈលកាយនូវអឝីប្ដល នឈធឝើែុ រួចឈហើយ 
ជាការឥតលបឈយាជន៍ ហាក់ដូចជាឈរឿងឥតលបឈយាជន៍ប្ដលឈៅយំ
សាឋ យទឹកឈោោះប្បកពពុោះ ។ 

 ឥ ា, មចេរយិៈ និងកុកាុចេៈ ទាងំ ៣ ឈនោះជាគូកនរប ់ឈទា ៈ ពួក
វាឈកើតោច់ឈោយប្ កពីោប  ឈល ោះដឈំណើ រថ្នការគិតរប ់ពួកវា 
ែុ ោប  ប៉ាុប្នថឈពលឈចត ិក ១ កបុងចឈំណាមទាងំ ៣ ឈនាោះ ឈកើត
ឈ ើង វាប្តងប្តលបកបឈោយឈទា ៈ ។  

២.៣.១២- ថីនៈ 

 ថីនៈ១ គឺជា ភាពរួញថ្នចិតថ ដូចជាសាវ បមាន់ឈៅមុែឈភវើង កាល
បុគាលឈកើតឈ ចកឋីែជិលលចអូ  ឈោយែឝោះឈ ចកឋីពាយាម (វរីយិៈ) 
បុគាលកពុំងលុោះកបុងអណំាចថ្នថីនៈ វាជាជងឺំរប ់ចិតថ ។  

២.៣.១៣- មិទធៈ 
 មិទន២ គឺជា ភាពទលមន់រប ់ ហជាតធម៌ថ្នចិតថ កាលបុគាលមាន

អារមយណ៍អ កមយ ឬមិនកឈលមើក បុគាលកពុំងប្តលតូវមិទនៈលគប
ដណឋ ប់ វាជាជងឺំរប ់ឈចត ិក ។  

                                                                                                                                                      

ឈលកាយជាបចេុបោឌ ន, ៤- កោកត្បទដ្ឋានំ មានការ នឈធឝើ បនិងការមិន នឈធឝើបុណរ ជា
បទោឌ ន ។    
១ លកខណាទិចតុកាៈរប ់ថីនឈចត ិកគឺ ១- អនុស្ាហនលកខណំ មានការមិនឧ ាហ៍ជា 
លកខណៈ, ២- វរីយិវឈិនាទនរ  ំមានការោក់ចុោះឈ ចកឋីពាយាមជារ ៈ, ៣- សំសីទនបចចុបដ្ឋាន ំ
មានការទលមន់ជាបចេុបោឌ ន, ៤- អមយានិមោមនសោិរបទដ្ឋានំ មានការឈធឝើទុកកបុងចិតថមិន
ឆ្វ តជាបទោឌ ន ។ 
២ លកខណាទិចតុកាៈរប ់មិទនឈចត ិកគឺ ១- អកមមញ្ញោលកខណំ មានភាពមិនគួរដល់ការង្គរ
ជាលកខណៈ, ២- ឱនហនរសំ មានការ ងំកុ លជារ ៈ, ៣- លីនោបចចុបដ្ឋានំ មានការ
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 ទាងំថីនៈទាងំមិទនៈ ជាធម៌បដិបកសចឈំ ោះវរីយិៈ ទីណាមានថីនៈ
និងមិទនៈ ទីឈនាោះោយ នវរីយិៈឈទ ។  

២.៣.១៤- វិចិកិច្ចា 
 វចិិកិចាេ ១ គឺជាឈ ចកឋីមនធិល ងសយ័ចឈំ ោះលពោះពុទន, លពោះធម៌, លពោះ

 ងឃ, ថ្លត ិកាខ , ែននអតីតៈនិងែននអនាគត, បដិចេ មុបាទធម៌, 
និងចុងឈលកាយ ងសយ័ចឈំ ោះអរយិ ចេ ៤ ។  

 វចិិកិចាេ  ជានីវរណធម៌ ១ បណាឋ នីវរណធម៌ទាងំ ៥ និងរាប់បញ្េូ ល
ឈៅកបុង ឈំយាជនធម៌ទាងំ ១០ ផងប្ដរ  វចិិកិចាេ ឈនាោះវនិា ឈៅ
 នទាងំល ុង លុោះប្ត ន ឈលមចឈសាតបតថមិគា ។  

៣. មសភណ្មចតសកិ 
 ឈសាភណឈចត ិក ជាឈចត ិកលអ មាន ២៥ ប្បងជា ៤ លកុម គឺ ៖ 

១- មោភណោធារណមចត្សិក ១៩ = ឈចត ិកប្ដលឈកើតរួម
នឹងឈសាភណចិតថទាងំអ ់  

២- វិរត្ិមចត្សិក ៣ = ឈចត ិកទាក់ទងនឹងការឈវៀរចាកកាយទុចេរតិ, 
វចីទុចេរតិ និងមិចាេ ជីវៈ 

៣- អប្បមញ្ញា ២ = ឈចត ិកទាក់ទងនឹង ភាពឥតលពំប្ដន មាន ២ 

                                                                                                                                                      

រួញរាជាបចេុបោឌ ន, ៤- អមយានិមោមនសិោរបទដ្ឋានំ មានការឈធឝើទុកកបុងចិតថមិនឆ្វ តជា
បទោឌ ន ។ 
១ លកខណាទិចតុកាៈរប ់វចិិកិចាេ ឈចត ិកគឺ ១- សំសយលកខោ មានឈ ចកឋី ងសយ័ជា      
លកខណៈ, ២- កម្បនរោ មានការសាធ ក់ឈ ធើរជារ ៈ, ៣- អនិចឆយបចចុបដ្ឋានា មានការមិន
 ឈលមចចិតថជាបចេុបោឌ ន, ៤- អមយានិមោមនសិោរបទដ្ឋានំ មានការឈធឝើទុកកបុងចិតថមិនឆ្វ ត
ជាបទោឌ ន ។ 
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៤- បញ្ញិន្ទនទិយ ១ = ឈចត ិកប្ដលទាក់ទងនឹងបញ្ញដ ឬល ជាញ  មាន ១ 
៣.១. មសភណ្សធារណ្មចតសកិ ១៩ 

 ឈចត ិក ១៩ ឈនោះ ឈកើតរួមជាមួយនឹងឈសាភណចិតថលគប់  
១- សទាោ = ការឈជឿ, ឈ ចកឋីទុកចិតថ 
២-  សត្ិ = សាយ រតី 
៣- ហិរិ = ឈ ចកឋីខាយ   ប 
៤- ឱត្តប្បៈ = ឈ ចកឋីខាវ ច ប 
៥- អមលាភៈ = ឈ ចកឋីមិនជាប់ជ ំក់ 
៦- អមទាសៈ = ឈ ចកឋីមិនែឹង,  ុឆនធៈ 
៧- ត្រត្មជ្ឈត្តោ =  ភាពថ្នចិតថជាកណាឋ ល, តុលរការថ្នចិតថ 
៨- ោយបស្សទធិ = ឈ ចកឋី ៃប់ថ្ន ហជាតធម៌រប ់ចិតថ 
៩- ចិត្តបស្សទធិ = ឈ ចកឋី ៃប់ថ្នចិតថ 
១០- ោយលហុោ = ភាពរហ័ ឬលសាលថ្ន ហជាតធម៌រប ់ចិតថ 
១១- ចិត្តលហុោ = ភាពរហ័ រហួនឬភាពលសាលថ្នចិតថ 
១២- ោយមុទុោ = ភាពទន់ភវន់ថ្ន ហជាតធម៌រប ់ចិតថ 
១៣- ចិត្តមុទុោ = ភាពទន់ភវន់ថ្នចិតថ 
១៤- ោយកមមញ្ញោ = ភាពបត់ប្បនថ្ន ហជាតធម៌រប ់ចិតថ 
១៥- ចិត្តកមមញ្ញោ = ភាពបត់ប្បនថ្នចិតថ 
១៦- ោយបាគុញ្ញោ = ភាពជនំាញថ្ន ហជាតធម៌រប ់ចិតថ 
១៧- ចិត្តបាគុញ្ញោ = ភាពជនំាញថ្នចិតថ 
១៨- ោយុជុកោ = ភាពលតង់ថ្ន ហជាតធម៌រប ់ចិតថ 
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១៩- ចិត្តុជុកោ = ភាពលតង់ថ្នចិតថ 
មសចកឋីពនយល ់

៣.១.១- សទាោ 
  ទាន ១ គឺឈ ចកឋីទុកចិតថ ឬជឈំនឿប្ដលតងំឈៅឈោយលបថ្ព កបុងលពោះ

រតនថ្លត គឺ លពោះពុទន, លពោះធម៌ និងលពោះ ងឃ ។  
 កាលពុទនសា និកយកទីពឹងកបុងលពោះរតនថ្លត,  ទាន រប ់ោត់គួរ

ពិចារណាឈហតុផល យកការយល់ដឹងជាមូលោឌ ន ឈហើយ ុឲំ្រ
អឈងាតឬសាកលផងអារមយណ៍ថ្ន ទាន រប ់ោត់  ទាន រប ់ពុទន-
សា និកមិនជទំា ់ជាមួយនឹងសាយ រតីឃ្លវ ឈំមើលឈទ ឈ ចកឋី ងសយ័
ណាមួយចឈំ ោះឈរឿងប្ដលគួរឲ្រ ងសយ័ មានប្តយល់លពមនិង
ឈលើកទឹកចិតថឲ្រឈ ុើបអឈងាតឈរឿង ងសយ័ទាងំឈនាោះ ។  

  ទាន  ឈលបៀបដូចជាប្កវមណីប្តមួយគត់ រប ់ឈ ឋចចលកពតថិ ប្កវ
មណីឈនោះកាលឈបើោក់កបុងទឹកឈៅឋ កែឝក់ នឹងបណាឋ លឲ្រធូលីកែឝក់
ទាងំអ ់សាបរោប និងឈដញកឈៅឋ ឈចញអ ់ ឈធឝើឲ្រទឹកលតជាក់ថ្វវ
សាអ ត យា៉ា ងណាមិញ  ទាន កាលឈកើតរួមនឹងចិតថ ក៏យា៉ា ងឈនាោះប្ដរ 
កិឈល ទាងំពួង ដូចជា ឈោភៈ, ឈទា ៈ, ឈមាហៈ រប្មងមិនល កដ 
ដផតិថ្វចិតថឈនាោះលតជាក់ និងលជោះល  ោះ ។ 

 មា៉ាងឈទៀត  ទាន ឈលបៀបដូចជាថ្ដប្ដលអាចចាប់រតនវតទុ  លប ិនឈបើ
បុគាលមាន ណំាងលគប់លោន់ឈៅឈលើភបឈំពញឈោយរតនវតទុ  ។ ប្មន

                                                           
១ លកខណាទិចតុកាៈរប ់ ទាន ឈចត ិកគឺ ១- សទទហនលកខោ មានការឈជឿជាលកខណៈ, ២- 
បោទនរោ មានការលជោះថ្វវ ជារ ៈ, ៣- អោឡុស្សិយបចចុបដ្ឋានា មានការមិនកករលអក់
ជាបចេុបោឌ ន, ៤- សមទធយ្យវត្ថុបទដ្ឋានា មានវតទុ គួរឈជឿជាបទោឌ ន ។  
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ពិត បុគាលអបក នភាជ ប់ែវួនឈៅនឹង ករឈលបៀនលបឈៅរប ់លពោះពុទន 
ចាត់ថ្វជាអបកមាន ណំាងឈលចើនជាងឈៅឈលើភបឈំពញឈោយរតនវតទុ  
ឈល ោះបុគាលមាន ទាន អាចទទួលយកកុ លជាឈលចើន ប្ដលមាន
តថ្មវថ្ថវជាងរតនវតទុ  ។ មនុ សោយ នថ្ដ មិនអាចចាប់យករតនវតទុ
 ន យា៉ា ងណាមិញ មនុ សោយ ន ទាន  ក៏មិនអាចទទួលយកអឈំពើ
លអ យា៉ា ងឈនាោះប្ដរ ។  

  ទាន  ជាឈមដឹកនាឈំសាភណឈចត ិក ដូចជាឈមាហៈជាឈមដឹកនា ំ
អកុ លឈចត ិកឈនាោះប្ដរ ។  ទាន ឈនោះជារតន មផតថិថ្ថវបផុំត 
ឈហើយក៏ជាឥស្ត្នធិយ ១ បណាឋ ឥស្ត្នធិយទាងំ ៥ លពមទាងំជាពលធម៌ ១ 
បណាឋ ពលធម៌ទាងំ ៥ ។  

៣.១.២- សត្ិ 
  តិ១ ជា ភាវៈរលឹក ននូវអឝីៗ ប្ដលកពុំងឈកើតឈ ើង លកខណៈ

ចមផងរប ់ តិឈនាោះ គឺ “មិនអប្ណឋ តអណឋូ ង” ឈ លគឺ ការមិន   
បប្ណថ តបឈណាឋ យឲ្រអឝីៗ កនវងឈៅឈោយមិន នកណំត់ កាល
បុគាលមិនមានសាយ រតីរលឹកលគប់លោន់ បុគាលរប្មងមិនចងចាអំឝី
ប្ដលបុគាលឈ ើ្ញ ឬឮ ប្ដលឈនោះឈលបៀបដូចជាឆ្ប ងំទឈទ និងដូច
ឈឃ្លវ ករសាត់អប្ណឋ តតមលកប្ ទឹក ។ 

                                                           
១ លកខណាទិចតុកាៈរប ់ តិឈចត ិកគឺ ១- អបិលាបនលកខោ មានការរលឹកឈរឿយៗ ជា
លកខណៈ, ២- អសមមាោហរោ មានការមិនវឈងឝងជារ ៈ, អារកខបចចុបដ្ឋានា មានការរកាយា៉ា ង
ហយត់ចត់ជាបចេុបោឌ ន, ៤-ថិរសញ្ញាបទដ្ឋានា មានការចាថំបឹកជាបទោឌ ន ។  
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 បុគាលអាចរលឹកឈ ើ្ញនូវឈរឿងអតីតៈ ឈោយសារ តិ ។  តិឈនោះ
អាចឈលមើន ន កាលចឈលមើន នែភ ់ បុគាលទទួល នកមាវ ងំថ្ន
ការចងចាអំតីតជាតិ ឈហតុឈនាោះ តិឈធឝើមុែង្គរជា ភាវៈចងចា ំ។ 

 លពោះពុទនរឭំកសាវក័រប ់លពោះអងារាល់ថ្ថៃ កុឲំ្រឈភវចអឈំពើជាកុ ល 
និងឲ្រមានសាយ រតី ពឝកាល ឈដើមផបីឈំពញឈ ចកឋីឈបឋជាញ រប ់ែវួនថ្វ
ពាយាមឈចញចាកទុកខទាងំពួង ។  

 លប ិនឈបើបុគាលមានសាយ រតីកបុងទាឝ រទាងំ ៦ កណំត់អឝីប្ដលែវួន
អឈងាត ដូចជា “ការឈ ើ្ញ, ការឈ ើ្ញ” ឬ “ការឮ, ការឮ” ជាឈដើម 
បុគាលអាចបញ្ឈប់កិឈល មិនឲ្រចូលឈៅកបុងចិតថ ន កាលឈបើ
ដូឈចបោះ  តិឈលបៀបដូចជាឆ្យ ទំាឝ រអបកបញ្ឈប់ឈចារលួចឬឈចារបវន់មិន
ឲ្រចូលឈៅកបុងលកុង ន ។  

  តិក៏ជាអងាធម៌ ១ កបុងចឈំណាមឥស្ត្នធិយទាងំ ៥, លពមទាងំជាអងា
ធម៌ ១ កបុងចឈំណាមពលធម៌ទាងំ ៥, ប្ថមទាងំជាឈ ជឈងាធម៌ ១ 
កបុងចឈំណាមឈ ជឈងាធម៌ទាងំ ៧ (ឈ ជឈងា = អងាថ្នការលត ់ដឹង), 
និងជាឈោលធម៌ទី ៧ រប ់អដឌងាិកមគា ។  

៣.១.៣-ហិរ ិ
 ហិរ១ិ ឈធឝើឲ្រមនុ សរអារួញរាឈោយមានឈ ចកឋីខាយ   អពីំការ

លបលពឹតថនូវអកុ លកមយ មនុ អបកមានហិរ ិ រប្មងរអាឈែភើម ប 
បីដូចសាវ បមាន់រួញឈៅមុែឈភវើង ។ 

                                                           
១ លកខណាទិចតុកាៈរប ់ហិរឈិចត ិកគឺ ១- បាបមោជិគុចឆនលកខោ មានការឈែភើមអឈំពើ ប
ជាលកខណៈ, ២- បាបានំ អករណរសំ មានការមិនឈធឝើអឈំពើ បជារ ៈ, ៣- បាបមោ
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 “កិរយិាខាយ  អឝីប្ដលបុគាលគួរខាយ   គឺកិរយិាខាយ  លបលពឹតថនូវអឈំពើ
 បនិងអកុ ល ឈនោះឈៅថ្វ ហិរ”ិ (គមភីរបុគាលបផញ្ដតថិ) ។ 

 ហិរ ិ បដិបកសនឹងអហិរកិៈប្ដលលបលពឹតថ បកមយណាឈហើយមិនមាន
ឈ ចកឋីរឈងាៀ បនថិចឈសាោះ ។  

៣.១.៤-ឱត្តប្បៈ 
 ឱតថបផៈ១ ជា ភាវៈញឈញើតឬខាវ ចកបុងការឈធឝើ បកមយ ឈល ោះវាដឹង

ផលថ្ន បកមយឈលចើនលបការ ។  
 ហិរ ិ ែុ ពីឈ ចកឋីឈអៀនខាយ  ធមយត, ឱតថបផៈ ក៏ែុ ពីឈ ចកឋីខាវ ច

ធមយតចឈំ ោះបុគាលពុទនសា និកមិន នគិតថ្វខាវ ចចឈំ ោះបុគាល
ណាមួយ  ូមផបី្តឈទវត ឈល ោះលពោះពុទនសា នាមិនពឹងប្ផអកឈលើ
ឈ ចកឋីខាវ ចចឈំ ោះអឝីប្ដលមិនដឹងឈ ើយ ។  

 “កិរយិាខាវ ចអឝីប្ដលគួរខាវ ច គឺកិរយិាខាវ ចលបលពឹតថនូវអឈំពើ ប
អកុ ល ឈនោះឈៅថ្វ ឱតថបផៈ” (គមភីរបុគាលបផញ្ដតថិ) ។ 

 ឱតថបផៈ បដិបកសនឹងអឈនាតថបផៈ ទាងំអាចកមាេ ត់បង់នូវអឈនាតថបផៈ
ឈនោះផង ហិររិប្មងឈកើតឈ ើងល រពនែវួនឯង ចបំ្ណកឯឱតថបផៈ រប្មង
ឈកើតឈ ើងល រពនអបកដថ្ទ  ូម នយតថ្វ មានកណំាត់ប្ដកមួយ
លបប្វង ចុងមាខ ងកឈៅឋ លតប្តឈចញរឈងើកលកហម  ឯចុងមាខ ងឈទៀត

                                                                                                                                                      

សមង្ខោចនបចចុបដ្ឋានា មានឈ ចកឋីខាយ   បជាបចេុបោឌ ន, ៤- អត្តោរវបទដ្ឋានា មានការ
ឈោរពែវួនឯងជាបទោឌ ន ។ 
១ លកខណាទិចតុកាៈរប ់ឱតថបផឈចត ិកគឺ ១- ឧតថ  នលកខណំ មានការ វុតខាវ ច បជាលកខណៈ, 
២- បាបានំ អករណរសំ មានការមិនឈធឝើអឈំពើ បជារ ៈ, ៣- បាបមោសមង្ខោចនបចចុបដ្ឋាន ំ
មានឈ ចកឋីខាយ   បជាបចេុបោឌ ន, ៤- បរោរវបទដ្ឋានំ មានការឈោរពអបកដថ្ទជាបទោឌ ន ។ 
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ោបឈោយោមក ចុងប្ដលមានោមក បុគាលនឹងមិនប៉ាោះឈល ោះ
ឈែភើមរឈអើម ឯចុងរឈងើកឈភវើងលកហមឈអអ ឈនាោះ បុគាលនឹងមិនប៉ាោះឈល ោះ
ឈ ចកឋីខាវ ច ហិរមិានឧបមាដូចឧទាហរណ៍ខាងឈដើមឈនាោះ ឯឱតថបផៈ
មានឧបមាដូចឧទាហរណ៍ខាងចុងឈនោះ ។ 

 ហិរនិិងឱតថបផៈ ប្បងប្ចកមនុ សឲ្រោច់ឈចញពី តឝតិរចាេ ន មិនឲ្រ
ឈផឋកផឋួលតមអកុ លកមយ តួយា៉ា ងដូច ឈមថុនឈ វនកិចេរវាងមាឋ យ
និងកូនលបុ  ឬវាងឪពុកនិងកូនល ី ឥ ូវឈនោះអាររធម៌ដ៏ែភង់ែភ ់
ឈនាោះធាវ ក់មកកលមិតទាបបផុំត ឈល ោះឈហតុឈនាោះឈហើយ ហិរនិិង      
ឱតថបផៈ ឈៅថ្វ “ឈោក លធម៌” ឈ លគឺ ធម៌រកាឈោក ។ 

៣.១.៥- អមលាភៈ 
 អឈោភៈ១ ឈ ចកឋីមិនជាប់ជ ំក់ចឈំ ោះកាមារមយណ៍ និងឈ ចកឋី

មិនឈោភ គឺជាលកខណៈចមផងថ្នអឈោភៈ ។ អឈោភៈទទួលប៉ាោះ
កាមារមយណ៍ ឈោយឥតជាប់លបឡាក់នឹងកាមារមយណ៍ឈនាោះ បីដូច
ដណំក់ទឹកឈលើ វឹកឈូកឥតលបឡាក់ជាប់ វឹកឈូកឈនាោះ កាលឈបើ
ដូឈចបោះ អឈោភៈ ហាក់បីដូចជាលពោះអរហនថអបកមិនមានឈោភៈ
ទាល់ប្តឈសាោះ ។ 

                                                           
១ លកខណាទិចតុកាៈរប ់អឈោភឈចត ិកគឺ ១- អលគគភាវលកខមោ មានការមិនជាប់ជាលកខ
ណៈ, ២- អបរិគគហរមោ មានការមិនហួងប្ហងជារ ៈ, ៣- អនលលីនភាវបចចុបដ្ឋាមនា មានការ
មិនលបកាន់មាជំាបចេុបោឌ ន, ៤- មយានិមោមនសិោរបទដ្ឋាមនា មានការឈធឝើទុកកបុងចិតថយា៉ា ង
ឆ្វ តជាបទោឌ ន ។  
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 កាលប្ដលបុគាលមិនជាប់ជ ំក់ ចឈំ ោះលទពរ មផតថិប្ដលែវួនមាន 
បុគាលអាចបរចិាេ គនូវល ក់និងអឝីៗ ឈនាោះ ឈធឝើជាទាន ន យា៉ា ងឈនោះ
ឯង អឈោភៈបង្គា ញែវួនជាចិតថទូោយ ។  

 អឈោភៈបដិបកសនឹងឈោភៈ ប្ថមទាងំអាចលគប ងាត់ឈោភៈផង 
វាជាកុ លមូល ១ បណាឋ កុ លមូលទាងំ ៣ ជាកុ លធម៌
ទាក់ទងនឹងបរទតទនិយមដ៏ កមយ ។  

៣.១.៦- អមទាសៈ 
 អឈទា ៈ១ បដិបកសនឹងឈទា ៈ ប្ថមទាងំអាចលគប ងាត់ឈទា ៈផង 

មិនលតឹមប្តមិនឈកើតឈ ើងឈ ចកឋី អប់ ឬឈ ចកឋីែឹងឈលកាធប៉ាុឈណាត ោះ
ឈទ, ប្ថមទាងំជាគុណធម៌ឈោយឥត ងសយ័ ។ 

 ឈទា ៈមានលកខណៈឈលោតលោតនិងកាច ចបំ្ណកឯភាព វូតនិង
ការឲ្រអភ័យ ជាលកខណៈចមផងរប ់អឈទា ៈ ឈទា ៈឧបមាដូច
 លតូវ ចបំ្ណកឯអឈទា ៈឧបមាដូចកលាណមិលត អឈទា ៈក៏
ចាត់ជា ុឆនធៈ (បណំងលអ) ដផតិវាមាន នាថ នលអ និងឈចោះជួយអបក
ដថ្ទ ឈោយធមយជាតិ ។  

 កាលប្ដលអឈទា ៈឈផឋើមយកចិតថទុកចឈំ ោះ ពឝ តឝ ឈោយល ថ្វប
ឲ្រពួកឈគ នឈ ចកឋី ុែ ឈនោះឈៅថ្វ ឈមតថ  គឺឈ ចកឋីល ឡាញ់ ។ 

 អឈទា ៈ ក៏ជាកុ លមូល ១ បណាឋ កុ លមូលទាងំ ៣ ។ 
                                                           
១ លកខណាទិចតុកាៈរប ់អឈទា ឈចត ិកគឺ ១- អចណឌិកលកខមោ មានការមិនកាចជា   
លកខណៈ, ២- អាឃាត្វិនយរមោ មានការកមាេ តប់ងគ់នុំំជារ ៈ, ៣- មោមភាវបចចុបដ្ឋាមនា 
មានភាពលតជាក់ជាបចេុបោឌ ន, ៤- មយានិមោមនសិោរបទដ្ឋាមនា មានការឈធឝើទុកកបុងចិតថ
យា៉ា ងឆ្វ តជាបទោឌ ន ។  
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៣.១.៧- ត្រត្មជ្ឈត្តោ 

 លកខណៈចមផងថ្នតលតមជឈតថត១ គឺការឈ ើ្ញមិនលឈមអៀងចឈំ ោះ
អារមយណ៍ ឈ លគឺ ការរកាភាពជាកណាឋ លចឈំ ោះអឝីៗ ទាងំអ ់ ។  

 តលតមជឈតថតឈនាោះឈលបៀបដូចនាយសារថីអបកបររឈទោះឈ ោះពីរ ឲ្ររត់
កបុងឈលផឿនឈ យើ វាក៏ឈធឝើមុែង្គរដូចជាលបធានថ្នកិចេលបជុ ំឈបើកឱកា 
ឈ យើចឈំ ោះ ហការឲី្រឈធឝើមុែង្គរ វាថវឹងចិតថនិង ហជាតធម៌ថ្នចិតថ
ឈនាោះឲ្រឈធឝើមុែង្គរលពមោប កបុងឈលផឿនឈ យើ ទប់មិនឲ្រឈលឿនឈពកឬ
យឺតឈពកឈទ ។  

 ឈបើតម ភាពនឹងនដូឈចបោះ ឈចត ិកឈនោះឈៅថ្វ ឧឈបកាខ  ឈោយ
ឈលចើន ឧឈបកាខ ឈនោះជា ភាពកបុងផវូ វកណាឋ លរវាងករុណា (ឈ ចកឋី
អាណិត) និង មុទិត (ឈ ចកឋីឈលតកអរតម)  ឧឈបកាខ ឈនោះឯង (គឺ   
តលតមជឈតថត) ប្ដលឈលើកឈៅកាន់ឈ ជឈងាធម៌ដ៏ែភង់ែភ ់មួយ 
បណាឋ ឈ ជឈងាធម៌ទាងំ ៧ តលតមជឈតថតែុ ពីឧឈបកាខ ខាងតឈលមក 
ប្ដលជាការឈសាយអារមយណ៍ថ្វប ក់កណាឋ ល ។  

៣.១.៨,៩- ោយបស្សទធិ និង ចិត្តបស្សទធិ 
 “កាយ” កបុងទីឈនោះ មិន ឈំៅ “រូបកាយ”ឈទ វា ឈំៅដល់លកុម      

 ហជាតធម៌រប ់ចិតថ ។  
 ប សទនិ គឺឈ ចកឋី ៃប់, ឈ ចកឋីរងំ្គប់, ភាពឈ ៃៀម, ភាព ៃប់សាៃ ត់ 
                                                           
១ លកខណាទិចតុកាៈរប ់តលតមជឈតថតឈចត ិកគឺ ១- ចិត្តមចត្សិោនំ សមវាហិត្លកខោ 
មានការលទលទង់ចិតថនិងឈចត ិកឲ្រឈ យើភាពោប ជាលកខណៈ, ២- ឩនាធិកោនិវារណរោ មាន
ការមិនឲ្រចិតថនិងឈចត ិកឈែាយឬខាវ ងំឈលើ ោប ជារ ៈ, ៣- មជ្ឈត្តភាវបចចុបដ្ឋានា មានភាព
ជាកណាឋ លជាបចេុបោឌ ន, ៤- សម្បយុត្តបទដ្ឋាន មាន មផយុតថធម៌ជាបទោឌ ន ។  
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 ដូឈចាប ោះ កាយប សទនិ១ គឺឈ ចកឋី ៃប់ថ្ន ហជាតធម៌ ចបំ្ណកខាង
ចិតថប សទនិ គឺឈ ចកឋី ៃប់ថ្នចិតថ ឬវញិ្ញដ ណ។ 

 តងំពី ប សទនិ ដល់ ឧជុកត មាន ៦ គូថ្នឈចត ិក ប្ដលមានឈលបើ
 ករ កាយ និង ចិតថ ជាប់ជាមួយ, លពោះពុទនលទង់ ប្មឋងឈចត ិក
ទាងំឈនាោះជាគូដូឈចបោះ ឈោយឈហតុផលថ្វ ឈចត ិកទាងំឈនាោះឈកើត
ឈ ើងលពមោប  ឈហើយវាក៏លពមោប បដិបកសនឹងគូបដិបកសរប ់ែវួន ។ 

 តួយា៉ា ងដូច  ទាន ,  តិ, ហិរ ិជាឈដើម ឈលើក ប្មឋងមកមួយ ៗ ឈល ោះ
ឈចត ិកទាងំឈនាោះ បដិបកសនឹងគូបដិបកសរប ់ែវួន ប្តឈរៀងៗ ែវួន ។  

 ឈបើតមចិតថប សទនិ មានប្តចិតថឈទប្ដល ៃប់ ឈបើតមកាយប សទនិ 
មិនលតឹមប្ត ៃប់ ហជាតធម៌ប៉ាុណតឹ ងឈទ ប្ថមទាងំ ៃប់កាយផង 
ឈល ោះប្តការសាយភាយថ្នចិតថជជរូបខាងកុ ល ប្ដលជា ររីាងា
បឈងាើតឈ ើងឈោយចិតថ ។  

 ប សទនិ មានលកខណៈ ងាត់ ងាិនឬឈធឝើឲ្រអន់លសាកនូវឈ ចកឋី
ឈល ើបលសាលរប ់តណាា  ជាចមផង វាឈធឝើមុែង្គរដូចជាមវប់ឈឈើដ៏
លតជាក់ចឈំ ោះមនុ សប្ដលប៉ាោះកឈៅឋ ថ្ថៃ ។ 

 ប សទនិ បដិបកសនឹងកុកាុចេៈ (ឈ ចកឋីឈៅឋ លកហាយ) កាលចឈលមើន
ឈ ើងកាន់ប្តែភ ់ វារប្មងជាអងាថ្នការលត ់ដឹងមួយ (ឈ ជឈងា) ។  

                                                           
១ លកខណាទិចតុកាៈរប ់កាយប សទនិនិងចិតថប សទនិឈចត ិកគឺ ១- ោយចិោានំ ទរថវូបសម-
លកខោ មានការឈធឝើឲ្រឈចត ិកនិងចិតថ ៃប់ចាកលកវល់លកវាយជាលកខណៈ, ២- ោយចិត្តទរ-
ថនិមមទទនរោ មានការឈឈវចឈវីលកវល់លកវាយរប ់ឈចត ិកនិងចិតថជារ ៈ, ៣- ោយចិោាន ំ
អបរិបផនទនសីត្ិភាវបចចុបដ្ឋានា មានការមិនឈរ ើបលមោះរប ់ឈចត ិកនិងចិតថជាបចេុបោឌ ន, ៤- 
ោយចិត្តបទដ្ឋានា មានឈចត ិកនិងចិតថជាបទោឌ ន ។  
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៣.១.១០, ១១- ោយលហុោ និង ចិត្តលហុោ 
 លហុត១ គឺជាភាពលសាល ឬភាពអប្ណឋ ត ឬភាពរហ័  ការ

 ងាត់ ងាិនភាពធៃន់ថ្ន ហជាតធម៌ គឺជាលកខណៈចមផងរប ់
កាយលហុត, ការ ងាត់ ងាិនភាពធៃន់ថ្នចិតថ គឺជាលកខណៈ
ចមផងរប ់ចិតថលហុត វាជាការោក់ចុោះនូវភារៈដ៏ធៃន់ ។ 

 កាយលហុត និង ចិតថលហុត បដិបកសចឈំ ោះថីនៈនិងមិទនៈ (ភាព
ទលមន់និងងងុយ) ប្ដលនាឲំ្រភាពធៃន់និងភាពរងឹតអឹងឈកើតឈ ើងកបុង
 ហជាតធម៌និងចិតថ ។  

៣.១.១២,១៣- ោយមុទុោ និង ចិត្តមុទោុ 
 កាយមុទុត២និងចិតថមុទុតឈចត ិកទាងំ ២ ឈនោះ  ឈំៅដល់ ភាព

ទន់ភវន់រប ់ ហជាតធម៌ និងភាពទន់ភវន់រប ់ចិតថឈរៀងៗ ែវួន វា
កមាេ ត់បង់ភាពរងឹកបុងចិតថ ប្ដលបណាឋ លឈ ើងឈោយអកុ ល-

                                                           
១ លកខណាទិចតុកាៈរប ់កាយលហុតនិងចិតថលហុតឈចត ិកគឺ ១- ោយចិត្តគរុភាវវូបសម-
លកខោ មានការឈធឝើឲ្រឈចត ិកនិងចិតថ ៃប់ចាកភាពធៃន់ជាលកខណៈ, ២- ោយចិត្តគរភុាវ-
និមមទទនរោ មានការឈឈវចឈវីភាពធៃន់រប ់ឈចត ិកនិងចិតថជារ ៈ, ៣- ោយចោិានំ អទនធ-
ោបចចុបដ្ឋានា មានការមិនយឺត ធក់រប ់ឈចត ិកនិងចិតថជាបចេុបោឌ ន, ៤- ោយចតិ្តបទ-
ដ្ឋានា មានឈចត ិកនិងចិតថជាបទោឌ ន ។  
២ លកខណាទិចតុកាៈរប ់កាយមុទុតនិងចិតថមុទុតឈចត ិកគឺ ១- ោយចិត្តថទធវូបសម-
លកខោ មានការឈធឝើឲ្រឈចត ិកនិងចិតថ ៃប់ចាកភាពរងឹជាលកខណៈ, ២- ោយចិត្តថទធភាវ-
និមមទទនរោ មានការឈឈវចឈវីភាពរងឹរប ់ឈចត ិកនិងចិតថជារ ៈ, ៣- អប្បដិឃាត្បចចុប-
ដ្ឋានា មានការមិនលបទាងំលបឈទើ ជាបចេុបោឌ ន, ៤- ោយចិត្តបទដ្ឋានា មានឈចត ិកនិងចិតថ
ជាបទោឌ ន ។ 
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ឈចត ិក ដូចជា ទិដឌិ (ឈ ចកឋីយល់ឈ ើ្ញែុ ) និងមានៈ (ឈ ចកឋី
លបកាន់)  

 មុទុត ឈលបៀបដូចជាប្ ផកប្ដលអាចបត់ប្បន ន ឈល ោះវា ន
ចាក់ពុមភលអឈហើយឈោយោក់ឈលបងឬទឹកជាឈដើម មុទុតបដិបកស
ចឈំ ោះទិដឌិនិងមានៈ ។  

៣.១.១៤,១៥- ោយកមមញ្ញោ និង ចិត្តកមមញ្ញោ 
 កាយកមយញ្ដត១និងចិតថកមយញ្ដតឈចត ិកទាងំ ២ ឈនោះ  ឈំៅដល់ 

ភាពបត់ប្បន នថ្ន ហជាតធម៌ និងចិតថ និងភាពលអកបុងការ   
អនុវតថតួនាទីរប ់ែវួន ។ 

 លកខណៈចមផងថ្នឈចត ិកទាងំពីរឈនោះ គឺការ ងាត់ ងាន់នូវភាព
មិនអាចបឈលមើការ ន ឬភាពមិនអាចឈធឝើការ ន រប ់ចិតថនិង
 ហជាតធម៌រប ់ចិតថឈនាោះ ។  

 មានប្ចងកបុងគមភីរអដឌសាលិនីថ្វ ឈចត ិកទាងំពីរឈនោះបឈងាើតនូវ
 ភាពថ្វវ  (បសាទ) កបុងវតទុ ដ៏លបឈ ើរទាងំឡាយ និងអាចប្លបលបួល
 នដូចមា  ុទន  លមាប់ការង្គរជាលបឈយាជន៍ទាងំឡាយ ។  

                                                           
១ លកខណាទិចតុកាៈរប ់កាយកមយញ្ដតនិងចិតថកមយញ្ដតឈចត ិកគឺ ១- ោយចិោាកមមញ្ញភាវ-
វូបសមលកខោ មានការឈធឝើឲ្រឈចត ិកនិងចិតថ ៃប់ចាកភាពមិនគួរដល់ការង្គរជាលកខណៈ, 
២- ោយចិោាកមមញ្ញភាវនិមមទទនរោ មានការឈឈវចឈវីភាពមិនគួរដល់ការង្គររប ់
ឈចត ិកនិងចិតថជារ ៈ, ោយចិោានំ អារមមណករណសម្បត្តិបចចុបដ្ឋានា មានការឈធឝើ
អារមយណ៍រប ់ឈចត ិកនិងចិតថដល់លពមជាបចេុបោឌ ន, ៤- ោយចិត្តបទដ្ឋានា មានឈចត ិក
និងចិតថជាបទោឌ ន ។   
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៣.១.១៦, ១៧- ោយបាគុញ្ញោ និង ចិត្តបាគុញ្ញោ 
 កាយ គុញ្ដត១និងចិតថ គុញ្ដតឈចត ិកទាងំ ២ ឈនាោះ  ឈំៅ

ដល់ ភាពជនំាញ ឬភាពបិុនលប ប់រប ់ ហជាតធម៌ និងចិតថ កបុង
ការឈធឝើកិចេការង្គររប ់ែវួន លកខណៈចមផងរប ់ឈចត ិកទាងំឈនាោះ 
គឺការ ងាត់ ងាិនជងឺំកបុង ហជាតធម៌និងកបុងចិតថឈនាោះ ។ 

៣.១.១៨, ១៩- ោយុជុកោ និង ចិត្តុជុកោ 
 កាយុជុកត២និងចិតថុ ជុកតឈចត ិកទាងំ ២ ឈនាោះ  ឈំៅដល់ ការ

ឈរ ឬភាពលតង់កបុង ហជាតធម៌និងកបុងចិតថឈនាោះនីមួយៗ ឈល ោះ
ឈហតុឈនាោះ ឈចត ិកទាងំ ២ ឈនោះបដិបកសនឹងភាពឈវៀចងឈកាង 
ឈោយការបភំាន់ឬការឆឈ ក (មាយា) និងការកផត់ (សាឈថយរៈ) ។ 

  មោភណោធារណមចត្សិកទាងំ ១៩ ឈនោះ នបរយិាយ
ខាងឈលើរួចឈហើយ រប្មងល កដជាក់ប្ ឋងកបុងមនុ សអបកបឈំពញជា
លបចា ំ នូវការឲ្រទាន, រកា ីល និងចឈលមើនភាវនា ឈហតុប្ត
ឈចត ិកទាងំ ១៩ ឈនាោះ ឈកើតរួមនឹងឈសាភណចិតថលគប់ ដូឈចាប ោះ
ឈចត ិកទាងំឈនោះក៏ឈៅថ្វ ឈសាភណសាធារណឈចត ិក ។ 

                                                           

១ លកខណាទិចតុកាៈរប ់កាយ គុញ្ដតនិងចិតថ គុញ្ដតឈចត ិកគឺ ១- ោយចិោានំ អមគល-
ញ្ញភាវលកខោ មានភាពមិនឈឺរប ់ឈចត ិកនិងចិតថជាលកខណៈ, ២- ោយចិត្តមគលញ្ញ-
និមមទទនរោ មានការឈឈវចឈវីជងឺំរប ់ឈចត ិកនិងចិតថជារ ៈ, ៣- នរាទីនវបចចុបដ្ឋានា មាន
ភាពមិនមានឈទា ជាបចេុបោឌ ន, ៤- ោយចិត្តបទដ្ឋានា មានឈចត ិកនិងចិតថជាបទោឌ ន ។ 
២ លកខណាទិចតុកាៈរប ់កាយុជុកតនិងចិតថុ ជុកតឈចត ិកគឺ ១- ោយចិត្តអជជវលកខោ 
មានភាពឈសាយ ោះលតង់រប ់ឈចត ិកនិងចិតថជាលកខណៈ, ២- ោយចិត្តកុដឋិលភាវនិមមទទនរោ 
មានការឈឈវចឈវីភាពឈវៀចរប ់ឈចត ិកនិងចិតថជារ ៈ, ៣- អជិមហោបចចុបដ្ឋានា មានភាពមិន
ឈវៀចជាបចេុបោឌ ន, ៤- ោយចតិ្តបទដ្ឋានា មានឈចត ិកនិងចិតថជាបទោឌ ន ។ 
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៣.២. វិរតិមចតសកិ ៣ 
 វរិតិឈចត ិក១ (ឈចត ិកឈវៀរចាក) ទាងំ ៣ ឈនោះ ឈៅថ្វ អងាមគា
រប ់ ីល បឈងាើត ីល ិកាខ  (ការហឝឹកហាត់ ីល) ប្ដលជាលគឹោះថ្នអរយិ
មគាមានអងា ៨ ។ វរិតិឈចត ិកទាងំ ៣ ឈនាោះគឺ ៖ 

១- សមាោវាច្ច  = វាចាលបថ្ព 
២- សមាោកមមនតៈ = ការង្គរលបថ្ព 
៣- សមាោអាជីវៈ  = ការចិញ្េឹ មជីវតិលបថ្ព 
៣.២.១- សមាោវាច្ច 

 មាយ វាចា វាចាលបថ្ព មាន ៤ យា៉ា ង គឺកិរយិាឈវៀរចាក ៖ 
  ១) មុោវាទៈ  = ការកុហក 
  ២) បិសុណវាច្ច = ការនិយាយញុោះញង់ 
  ៣) ផរុសវាច្ច = ការនិយាយឈលោតលោត 
  ៤) សមផប្បលាប = ការនិយាយឥត នការ 
 កាលប្ដលបុគាលមកទល់មុែោប ឈោយមានការលបលពឹតថមិចាេ វាចា ១ 

បណាឋ មិចាេ វាចាទាងំ ៤ ខាងឈលើឈនាោះ បុគាលមាប ក់ឈទៀតឈវៀរចាកការ
និយាយដូឈចាប ោះ ឈពលឈនាោះ បុគាលឈនាោះ ឈលមច ននូវ មាយ វាចា 
កបុងែណៈឈវៀរចាកឈនាោះភាវ ម ។ 

                                                           
១ លកខណាទិចតុកាៈរប ់វរិតិឈចត ិកគឺ ១- ោយទុចចរិោទវិត្ថូនំ អវីត្ិកកមលកខោ មាន
ការមិនលបលពឹតថកនវងកាយទុចេរតិជាឈដើម, ២- ោយទុចចរិោទិវត្ថុមោ សមង្ខោចនរោ មានការ
ឈវៀរចាកកាយទុចេរតិជាឈដើមជារ ៈ, ៣- អកិរិយបចចុបដ្ឋានា មានការមិនឈធឝើទុចេរតិជាបចេុបោឌ ន, 
៤- សទាោហិមរាត្ប្ាទិគុណបទដ្ឋានា មានគុណធមគឺ៌ ទាន , ហិរ ិនិងឱតថបផៈជាឈដើមជាបទោឌ ន 
។ ចូរឈមើលបប្នទម  ឈមាយ ហវឈិនាទនី អដឌកថ្វវភិងា  ិកាខ បទវភិងាវណតនា ។ 
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៣.២.២- សមាោកមមនតៈ 
 មាយ កមយនថ ការង្គរលបថ្ព កបុងទីឈនោះ  នដល់ ការង្គរតមផវូវកាយ
ប្ដលឈវៀរចាក ៖ 

  ១) បាោត្ិបាត្ៈ = ការ មាវ ប់ 
  ២) អទិនាោទានា = ការលួច 
  ៣) ោមមសុមិច្ចាច្ចរ = ការលបលពឹតថែុ កបុងកាម 
 មា៉ាងឈទៀត កាលបុគាលឋិតកបុងសាទ នភាពឈនាោះ លបលពឹតថកាយទុចេរតិ 

១ បណាឋ កាយទុចេរតិទាងំ ៣ ខាងឈលើឈនាោះ បុគាលមាប ក់ឈទៀតឈវៀរ
ចាកការលបលពឹតថដូឈចាប ោះ ឈពលឈនាោះ បុគាលឈនាោះ ន ឈលមច មាយ -
កមយនថៈ កបុងែណៈឈវៀរចាកឈនាោះភាវ ម ។ 

៣.២.៣- សមាោអាជីវៈ 
 មាយ អាជីវៈ ការចិញ្េឹ មជីវតិលបថ្ព  នដល់ ការឈវៀរចាកការចិញ្េឹ ម
ជីវតិប្ដលនាឈំលោោះថ្វប ក់ចឈំ ោះ តឝដថ្ទ ដូចជា ជនួំញអាវុធ, ជនួំញ
 តឝមានជីវតិ, ជនួំញឈលគឿងល វងឹ, និងជនួំញថ្វប ពុំល លពមទាងំ
ការ ញ់, ការ ធូច, ការឈធឝើទាហាន, ការឈ ក, ការឈវៀចឈវរ, លគូ
ទាយ, ការឈលបើលផចិ ។ 

៣.៣.អបបមញ្ញដ មចតសកិ ២ 

(ឈចត ិកឥតលពំប្ដន) 
១- ករុោ = ឈ ចកឋីអាណិត 
២- មុទិោ = ឈ ចកឋីឈលតកអរតម 
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 ធម៌ប្ដលឥតប្ដនកណំត់ ឬឥតលពំប្ដនឈនោះ មាន ៤ យា៉ា ង ឈដើមផ ី
នឹងឈ លធម៌ទាងំឈនាោះតមលោំប់ប្ដលឈគបដិបតថិតមលបលកតីមក គឺ ១) 
ឈមតថ  (ឈ ចកឋីរាប់អាន), ២) ករុណា (ឈ ចកឋីអាណិត), ៣) មុទិត 
(ឈ ចកឋីឈលតកអរតម), និង ៤) ឧឈបកាខ  (ឈ ចកឋីលពឈងើយ) ។  
  នប្ចងខាងឈលើលសាប់ឈហើយថ្វ ឈមតថ រាប់បញ្េូ លកបុងអឈទា ៈ ឯ
ឧឈបកាខ រាប់បញ្េូ លកបុងតលតមជឈតថត ។  
 ដូឈចាប ោះ ធម៌ប្ដលឈៅ ល់មានលតឹមប្ត ២ នឹងពណ៌នាដូចតឈៅឈនោះ ៖ 
 កបុងការបដិបតថិធម៌ណាមួយ បណាឋ អបផមញ្ញដ ធម៌ទាងំ ៤ ឈនាោះ 
ឈយើងអាចឈផ្ទឋ តការយកចិតថទុកោក់ឈៅឈលើមនុ សមាប ក់ ឬ ពឝ តឝទាងំ
អ ់ កបុងឈោកទាងំមូល ឈហតុឈនាោះ ធម៌ទាងំឈនាោះឈៅថ្វ “អប្បមញ្ញា” ។ 
 កបុងការបដិបតថិឈមតថ ធម៌ ឈយើងភាវនាថ្វ “ ូម ពឝ តឝ នឈ ចកឋី
 ុែ”, កបុងការបណឋុ ោះបណាឋ លករុណា១ ឈយើងភាវនាថ្វ “ ូម ពឝ តឝរួច
ផុតចាកឈ ចកឋីទុកខ”, កបុងការហឝឹកហាត់មុទិត ឈយើងឈលតកអរឈៅឈលើលទពរ
 មផតថិរប ់ តឝទាងំឡាយ និងភាវនាថ្វ “ ូមោភរប ់ពួកឈគឈៅ
ជាមួយពួកឈគអ ់កាលដ៏យូរ”, កបុងការបដិបតថិឧឈបកាខ  ឈយើងរកាចិតថជា
កណាឋ ល និងភាវនាថ្វ “ ពឝ តឝ មានកមយជារប ់ែវួន” ។ 

                                                           
១ លកខណាទិចតុកាៈរប ់ករុណាឈចត ិកគឺ ១- ទុោាបនយនាោរបវត្តិលកខោ មានអាការ
នាឈំចញនូវឈ ចកឋីទុកខពីអបកដថ្ទជាលកខណៈ, ២- បរទុោាសហនរោ មានការលទាមិំន ននឹង
ឈ ចកឋីទុកខរប ់អបកដថ្ទជារ ៈ, ៣- អវិហឹោបចចុបដ្ឋានា មានការមិនឈបៀតឈបៀនជាបចេុបោឌ ន, 
៤- ទុោាភិភូោនំ អនាថភាវទស្សនបទដ្ឋានា មានការ នឈ ើ្ញភាពឥតទីពឹងរប ់ តឝ
ទាងំឡាយអបកលតូវឈ ចកឋីទុកខលគប ងាត់ ។ ចូរឈមើលបប្នទម អភិធមយបិដក វភិងា អបផមញ្ញដ វភិងាទី 
១៣ និងសុត្តដតបិដកនមជឈ្ិមដកិាយនមជ្ឈមិបណ្ណាសកៈនចត្ុត្ថភាគនេលខន២៣នទ្ដព័រន៣៧ន។ 
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 បុគាលណាផាយឈមតថ , ករុណា, មុទិត ឬឧឈបកាខ  ឈៅកាន់ឈោក
ទាងំមូល បុគាលឈនាោះឈ យ្ ោះថ្វកពុំងរ ់ឈៅកបុង “ឋានដ៏វឈិ  បផុំត” ឬ 
“ឋានលពហយ” ឈហតុឈនាោះឈហើយ ឈទើបអបផមញ្ញដ ធម៌ទាងំ ៤ ឈនាោះ មានឈ យ្ ោះ
ថ្វ “លពហយវហិារធម៌” គឺឋានរ ់ឈៅដ៏វឈិ  បផុំត ។  
 ឈមតថ  គឺជាបណំងល ថ្វប លអនិងលបឈយាជន៍យា៉ា ងឈសាយ ោះលតង់ចឈំ ោះ
 ពឝ តឝទាងំអ ់ ឈមតថ កមាេ ត់បង់នូវបណំងអាលកក់ប្ដលជាគូបដិបកស
ឈោយចរំប ់ែវួន គូបដិបកសលបឈយាលរប ់ឈមតថ ឈនាោះ គឺឈ ចកឋី
ល ឡាញ់ ។ គនិំតលអ គឺជាលកខណៈចមផងរប ់ឈមតថ  ។ 
 ៣.៣.១. ករុោ ឈធឝើឲ្រឈបោះដូងមានឈ ចកឋីញប់ញ័រ កាលប្ដល
អបកដថ្ទមានឈ ចកឋីទុកខលពួយ បណំងឈោោះឈ ចកឋីទុកខឈចញពីអបកដថ្ទ គឺ
ជាលកខណៈចមផងរប ់ករុណា វាកមាេ ត់បង់ឈ ចកឋីឈឃ្លរឈៅ ឬកណំាច 
(ហិងា) ប្ដលជាគូបដិបកសឈោយចរំប ់ករុណា ឯឈទាមន ស (ឈ ចកឋី
ថ្វប ងំថ្វប ក់ចិតថ) ជាគូបដិបកសឈោយលបឈយាលរប ់ករុណា ។  
 ៣.៣.២.មុទិោ១ មិនលតឹមប្តជាឈ ចកឋីឈលតកអរតមប្តមា៉ាងឈទ 
ប្ថមទាងំជាឈ ចកឋីឈលតកអរឈ ៃើច រឈ ើរផង លកខណៈចមផងរប ់មុទិត 
គឺការបង្គា ញឈ ចកឋីរកីរាយដ៏ខាវ ងំចឈំ ោះលទពរ មផតថិរប ់អបកដថ្ទ ធម៌
បដិបកសឈោយចរំប ់មុទិត គឺឥ ា (ឈ ចកឋីលចប្ណន) និងធម៌បដិបកស

                                                           
១ លកខណាទិចតុកាៈរប ់មុទិតឈចត ិកគឺ ១- បមមាទនលកខោ មានឈ ចកឋីឈលតកអរជា   
លកខណៈ, ២- អនិស្ាយនរោ មានការមិនលចប្ណនជារ ៈ, អរត្ិវិឃាត្បចចុបដ្ឋានា មាន
ការកមាេ ត់បង់ឈ ចកឋីមិនឈលតកអរជាបចេុបោឌ ន, ៤- សោានំ សម្បត្តិទស្សនបទដ្ឋានា មានការ
 នឈ ើ្ញ មផតថិរប ់ តឝទាងំឡាយជាបទោឌ ន ។ 
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ឈោយលបឈយាលរប ់មុទិត គឺ បហា  (ការឈ ៃើចឈពក) មុទិតឈនាោះ
កមាេ ត់ឈ ចកឋីមិនឈពញចិតថ (អរតិ) ។ 
 ឧឈបកាខ   មវឹងឈមើល ពឝ តឝទាងំឡាយ ឈោយមិនលឈមអៀង ឈ ល
គឺឈោយឥតមានឈ ចកឋីជាប់ជ ំក់ផង ឈោយឥតមានឈ ចកឋីែឹងឈលកាធ
ផង វាជា ភាពឈ យើថ្នចិតថ ធម៌បដិបកសឈោយចរំប ់ឧឈបកាខ ឈនាោះ គឺ
តឈលមក (រាគៈ) ឯធម៌បដិបកសឈោយលបឈយាលរប ់ឧឈបកាខ ឈនាោះ គឺឈ ចកឋី
លពឈងើយមិនលបកបឈោយភាពវាងថ្វ ឈ ចកឋីមិនលឈមអៀង គឺជាលកខណៈ
ចមផងរប ់ឧឈបកាខ ឈនាោះ។ 

៣.៤. បញ្ដ សិ្តនទិយមចតសកិ ១ 
 បញ្ញដ ១ គឺល ជាញ ឬការចាក់ធវុោះ ឯឥស្ត្នធិយគឺ ភាពជាធខំាងលគប់លគង ។ 
 បញ្ដិ ស្ត្នធិយ មានការលគប់លគងឈលើការយល់ដឹងនូវអឝីៗ តមឈ ចកឋី
ពិត ឈ លគឺតមពនវឺថ្នឈ ចកឋីមិនឈទៀង (អនិចេ)ំ, ឈ ចកឋីទុកខ (ទុកខ)ំ និង 
មិនប្មនែវួន (អនតថ ) ឈល ោះប្តបញ្ញដ លគប ងាត់ឈ ចកឋីមិនដឹង ដូឈចាប ោះ
ឈហើយឈោកឈៅបញ្ញដ ឈនាោះថ្វ អឈមាហៈ (ឈ ចកឋីមិនវឈងឝង ឬ ល ជាញ ) 
                                                           
១ លកខណាទិចតុកាៈរប ់បញ្ញដ ឈចត ិកគឺ ១- ធមមសភាវបដិមវធលកខោ មានការចាក់ធវុោះ
 ភាវធម៌ជាលកខណៈ, ២- មមាហនធោរវិទធំសនរោ មានការកមាេ ត់បង់ភាពអននការគឺឈមាហៈជា
រ ៈ, ៣- អសមមាោហបចចុបដ្ឋានា មានការមិនវឈងឝងជាផល, ៤- សមាធិបទដ្ឋាន មាន មាធិ
ជាបទោឌ ន, ឬ ឥន្ទនទិយបរបិាកោបទដ្ឋានា មានការចា ់កាវ ថ្នឥស្ត្នធិយជាបទោឌ ន, ឬ 
កិមលសទូរិភាវបទដ្ឋានា មានការឆ្ៃ យចាកកិឈល ជាបទោឌ ន, ឬ ត្ិមហត្ុកបដិសនធិក-
ោបទដ្ឋានា មានបដិ ននិជាថ្លតឈហតុជាបទោឌ ន ។ លកខណាទិចតុកាៈរប ់បញ្ញដ ឈចត ិកមា៉ាង
ឈទៀតគឺ ១- យថាភូត្បដិមវធលកខោ មានការចាកធ់វុោះតមឈ ចកឋីពិតជាលកខណៈ, ២- វីស-
មយាភាសនរោ មានការបភំវឺអារមយណ៍ជារ ៈ, ឬ មមាហនធោរវិទធំសនរោ មានការកមាេ ត់
បង់អននការគឺឈមាហៈជារ ៈ, ៣- អសមមាោហបចចុបដ្ឋានា មានការមិនវឈងឝងជាបចេុបោឌ ន, ៤- 
មយានិមោមនសិោរបទដ្ឋានា មានការឈធឝើទុកកបុងចិតថយា៉ា ងឆ្វ តជាបទោឌ ន ។ 
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ឈល ោះប្តបញ្ញដ ឈនាោះ អាចកមាេ ត់បង់រ ងំឈមាហៈមិនឲ្រ ងំប្ភបកផវូ វចិតថ
រប ់មនុ ស និងឈ ោះបង់ឈចាលនូវភាពងងឹតប្ដលផាយឈោយឈមាហៈ 
(អវជិាជ ) ដូឈចាប ោះឈោកឈៅបញ្ញដ ឈនាោះថ្វ វជិាជ  (ការឈចោះដឹងែភង់ែភ ់) ។ 
 បញ្ដិ ស្ត្នធិយ ឈៅធមយតថ្វ “បញ្ញាមចត្សិក” កបុងលពោះអភិធមយ 
 ករថ្វ បញ្ញដ , ញណ, និង អឈមាហៈ ជា ករ ទិ ន័យ អឈមាហៈជា
កុ លមូល ១ បណាឋ កុ លមូលទាងំ ៣ និងជា ឥទនិ ទធម៌ ១ បណាឋ
ឥទនិ ទធម៌ទាងំ ៤, បញ្ញដ មានឈ យ្ ោះថ្វ វមិ ំ (ល ជាញ វភិាគ) ។ 
 កាល នបរ ុិទនិនិងបណឋុ ោះបណាឋ លឈោយ មាធិឈហើយ បញ្ញដ
 នយតថ្វជាមុែង្គរដ៏មានកមាវ ងំរប ់អភិញ្ញដ  (ការឈចោះដឹងឈលើ ពីធមយត) 
កាលចឈលមើន នែភ ់ឈហើយ បញ្ញដ រប្មងជាអងាថ្នការលត ់ដឹង ១ ឈលកាម
ឈ យ្ ោះថ្វ ធមយវចិយ (ការអឈងាតឈ ចកឋីពិត) និងជាអងាលបកប ១ ថ្នអដឌងាិ-
កមគា ឈលកាមឈ យ្ ោះថ្វ  មាយ ទិដឌិ (ការឈ ើ្ញលតូវ) ការឈ ើងដល់កពូំលថ្ន
បញ្ញដ  គឺ ពឝញ្ដុ តញណរប ់លពោះ មាយ  មភុទន ។ 

៤. សមបមយគន័យ 
(ការឈកើតរួមរប ់ឈចត ិកជាមួយនឹងចិតថឈផសងៗ) 

 ជាទូឈៅ ឈយើងអាចនិយាយថ្វ ៖ 
១- សពវចិត្តោធារណមចត្សិក ៧ ឈកើតរួមជាមួយនឹងចិតថទាងំ

អ ់ 
២- បកិណណកមចត្សិក ៦ ឈកើតរួមជាមួយនឹងឈសាភណចិតថ និង  

អឈសាភណចិតថ 
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៣- អកុសលមចត្សិក ១៤ ឈកើតរួមជាមួយប្តអកុ លចិតថប្ត
ប៉ាុឈណាត ោះ 

៤- អកុសលោធារណៈ ៤ ឈកើតរួមជាមួយនឹងអកុ លចិតថទាងំ
អ ់ 

៥- មោភណោធារណៈ ១៩ ឈកើតរួមជាមួយនឹងឈសាភណចិតថទាងំ
អ ់ 

៦- មោភណមចត្សិកដ៏មសស ៦ ឈកើតរួមជាមួយប្តឈសាភណ-
ចិតថប៉ាុឈណាត ោះ 

 ចឈំ ោះការពិនិតរយា៉ា ងពិសាឋ រចឈំ ោះការរួបរួមថ្នឈចត ិកនីមួយៗ 
ជាមួយនឹងចិតថឈផសងៗ គួរប្តពិឈលោោះតរាងឧប មភ័នន ឋីពីវធីិ មផឈយាគ 
(ឈ លគឺតរាងឧប មភ័ននទី ២ ឈៅខាងឈលកាយឈ ៀវឈៅឈនោះ)  ូមអាន
តរាងឧប មភ័ននឈនាោះដូចតឈៅឈនោះ ៖ 

៤.១. អញ្ដសោនមចតសកិសមបមយគ ៧ ន័យ 
១- សពវចិត្តោធារណ ៧ ឈកើតរួមជាមួយនឹងចិតថទាងំអ ់ 
២- វិត្កកៈ ឈកើតរួមនឹងចិតថ ៥៥ រួមមាន កាមចិតថ ៤៤ (ឈវៀរទឝិបញ្េ - 

វញិ្ញដ ណ ១០) និងបឋមជាន ១១ ។ 
៣- វិច្ចរៈ ឈកើតរួមនឹងចិតថ ៦៦ រួមមានកាមចិតថ ៤៤ (ឈវៀរទឝិបញ្េ - 

វញិ្ញដ ណ ១០), បឋមជាន ១១ និងទុតិយជាន ១១ ។ 
៤- អធិមមាកខៈ ឈកើតរួមនឹងចិតថ ៧៨ យា៉ា ង ឈងខប ឬ ១១០ យា៉ា ង

ពិសាឋ រ ឈោយឈវៀរទឝិបញ្េ វញិ្ញដ ណ ១០ និងវចិិកិចាេ  មផយុតថចិតថ ១។ 
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៥- វីរិយៈ ឈកើតរួមនឹងចិតថ ៧៣ យា៉ា ង ឈងខប ឬ ១០៥ យា៉ា ងពិសាឋ រ 
ឈោយឈវៀរទឝិបញ្េ វញិ្ញដ ណ ១០,  មផដិចេនចិតថ ២,  នថីរណចិតថ ៣ 
និងបញ្េទាឝ រាវជជនចិតថ ១ ។  

៦- បីត្ិ ឈកើតរួមនឹងឈសាមន ស ហគតចិតថ ៥១ រួមមាន ឈោភមូល-
ឈសាមន សចិតថ ៤, ឈសាមន ស នថីរណចិតថ ១, ហ ិតុបាទចិតថ ១, 
កាមឈសាភណឈសាមន សចិតថ ១២, បឋមជានចិតថ ១១, ទុតិយ-
ជានចិតថ ១១ និងតតិយជានចិតថ ១១ ។ 

៧- ឆនទៈ ឈកើតរួមនឹងចិតថ ៦៩ យា៉ា ង ឈងខប ឬ ១០១ យា៉ា ងពិសាឋ រ 
ឈោយឈវៀរឈមាហមូលចិតថ ២ និង អឈហតុកចិតថ ១៨ ។ 

៤.២. អកសុលមចតសកិសមបមយគ ៥ ន័យ 
១- មមាចត្ុកកៈ ៤ 

មមាចត្ុកកៈ ឬអកុសលោធារណៈ ៤ គឺ ឈមាហៈ, អហិរកិៈ,    
អឈនាតថបផៈ និងឧទនចេៈ ឈកើតរួមនឹងអកុ លចិតថ ១២ ទាងំអ ់ ។ 

២- មលាត្ិកៈ ៣ 
មលាភៈ១ ឈកើតរួមនឹងឈោភមូលចិតថ ៨ ។ 

 ទិដឋិ ឈកើតរួមនឹងទិដឌិគត មផយុតថចិតថ ៤ ។ 
 មានៈ ឈកើតរួមនឹងទិដឌិគតវបិផយុតថចិតថ ៤ ។ 

                                                           

១ អភិធមម បិដកន ធមម សងគណ្ិន ទ្ុកអត្ថុទាារៈន េហត្ុេគាចឆកៈែចថាន  មលាមភា អដឋសុ មលាភ-
សហគមត្សុ ចិត្តុប្ាមទសុ ឧប្បជជត្ិ។ មទាមោ ទវីសុ មទាមនស្សសហគមត្សុ ចិត្តុប្ាមទសុ 
ឧប្បជជត្ិ។ មមាមហា សវាកសុមលសុ ឧប្បជជត្ិ។ េោភៈេកើត្កនងុេោភមូលចតិ្តន៨ន។នេទាសៈន
េកើត្កនុងេទាសមូលចតិ្តន២ន។នេមាហៈេកើត្កនុងអកុសលចិត្តទាដងអស់ន។ 
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៣- មទាចត្ុកកៈ ៤ 
មទាសៈ, ឥស្ា, មចឆរិយៈនិងកុកកុចចៈ ឈកើតរួមនឹងឈទា មូលចិតថ ២ ។ 

៤- ថីទុកៈ ២ 
ថីនៈនិងមិទធៈ ឈកើតរួមនឹងអកុ ល  ង្គខ រកិចិតថ ៥ ។ 

៥- វិចិកិច្ចា ១ ឈកើតរួមនឹងឈមាហមូលវចិិកិចាេ  មផយុតថចិតថ ។  
៤.៣. មសភណ្មចតសកិសមបមយគ ៤ នយ័ 

១- មោភណោធារណមចត្សិក ១៩ ឈកើតរួមនឹងឈសាភណចិតថ
ទាងំអ ់ ឈោយរាប់ ៥៩ យា៉ា ង ឈងខប និង ៩១ យា៉ា ងពិសាឋ រ ។ 

២- វិរត្ិមចត្សកិ ៣ គឺ  មាយ វាចា,  មាយ កមយនថៈ និង មាយ អាជីវៈ ឈកើត
រួមនឹងមហាកុ លចិតថ ៨ ឈោយមិនឈទៀងទាត់និងឈោយអឈនវើៗ 
និងឈោកុតថរចិតថ ៨ ឈោយឈទៀងទាត់និងទាងំអ ់ ។  

៣- អប្បមញ្ញាមចត្សិក ២ គឺ ករុណា, និងមុទិត ឈកើតរួម ២៨ 
ឈោយមិនឈទៀងទាត់និងឈោយអឈនវើៗ រួមមាន មហាកុ លចិតថ ៨, 
មហាកិរយិចិតថ ៨ និងមហគាតចិតថ ១២ ឈោយឈវៀរបញ្េមជាន ១៥ ។ 

៤- បញ្ញិន្ទនទិយ ឈ លគឺ បញ្ញដ ឈចត ិក ឈកើតរួមនឹងចិតថ ៤៧ រួមមាន 
កាមឈសាភណញណ មផយុតថចិតថ ១២, មហគាតចិតថ ២៧ និង
ឈោកុតថរចិតថ ៨ ។  

៥. សងគហន័យ 
(ការរួបរួមឈចត ិកជាមួយនឹងចិតថឈផសងៗ) 

  ូមអបកអានពិឈលោោះតរាងឧប មភ័នន ឋីពីវធីិរួបរួម (គឺតរាង
ឧប មភ័ននឈលែ ៣ ឈៅខាងឈលកាយឈ ៀវឈៅឈនោះ)  ូមអានតរាង
ឧប មភ័ននឈនាោះតមប្ដលពណ៌នាខាងឈលកាមឈនោះ ៖ 
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៥.១. អកសុលចិតតសងគហៈ ១២ ន័យ 
 គួរប្តពិឈលោោះឈ យ្ ោះថ្នចិតថនីមួយៗ កបុង លី ិន មុននឹងរាយ
ឈ យ្ ោះឈចត ិកទាងំឈនាោះប្ដលឈកើតរួមនឹងចិតថ ឈោយចឈំ ោះ ។ 

ឈបើចិតថណាជាឈសាមន ស ហគតៈ, អញ្ដ មានឈចត ិក ១៣ ទាងំ 
អ ់ នឹងឈកើតរួមជាមួយនឹងចិតថឈនាោះ ឈបើចិតថណាជាឧឈបកាខ  ហគតៈ ឬ
ឈទាមន ស ហគតៈ បីតិលតូវឈវៀរឈចញពីអញ្ដ មានឈចត ិក ១៣ ឈនាោះ ។ 

១- ឈោភមូលអ ង្គខ រកិចិតថទី ១ មានឈចត ិក ១៩ ឈកើតរួម គឺ    អញ្ដ
 មានឈចត ិក ១៣, អកុ លសាធារណឈចត ិក ៤,    ឈោភៈ
និងទិដឌិ ។ 

២- ឈោភមូលអ ង្គខ រកិចិតថទី ២ មានឈចត ិក ១៩ ឈកើតរួម គឺ    អញ្ដ
 មានឈចត ិក ១៣, អកុ លសាធារណឈចត ិក ៤,    ឈោភៈ
និងមានៈ ។ 

៣- ឈោភមូលអ ង្គខ រកិចិតថទី ៣ មានឈចត ិក ១៨ ឈកើតរួម គឺ អញ្ដ
 មានឈចត ិក ១២ (ឈវៀរបីតិ), អកុ លសាធារណឈចត ិក ៤, 
ឈោភៈនិងទិដឌិ ។ 

៤- ឈោភមូលអ ង្គខ រកិចិតថទី ៤ មានឈចត ិក ១៨ ឈកើតរួម គឺ    អញ្ដ
 មានឈចត ិក ១២ (ឈវៀរបីតិ), អកុ លសាធារណឈចត ិក ៤, 
ឈោភៈនិងមានៈ ។ 

  ូមកណំត់ចណំាថំ្វ ឈោភមូល  ង្គខ រកិចិតថទាងំ ៤ មានចនួំន
ឈចត ិកដូចោប ឈកើតរួមល បតមអ ង្គខ រកិចិតថប្ដរ លោន់ប្តបូក   
ថីនៈនិងមិទនៈបប្នទមប៉ាុឈណាត ោះ ។ 
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៥- ឈោភមូល  ង្គខ រកិចិតថទី ១ មានឈចត ិក ២១ ឈកើតរួម គឺ   អញ្ដ
 មានឈចត ិក ១៣, អកុ លសាធារណឈចត ិក ៤,    ឈោភៈ, 
ទិដឌិ, ថីនៈ និងមិទនៈ ។ 

៦- ឈោភមូល  ង្គខ រកិចិតថទី ២ មានឈចត ិក ២១ ឈកើតរួម គឺ   អញ្ដ
 មានឈចត ិក ១៣, អកុ លសាធារណឈចត ិក ៤,  ឈោភៈ, 
មានៈ, ថីនៈ និងមិទនៈ ។ 

៧- ឈោភមូល  ង្គខ រកិចិតថទី ៣ មានឈចត ិក ២០ ឈកើតរួម គឺ  អញ្ដ
 មានឈចត ិក ១២ (ឈវៀរបីតិ), អកុ លសាធារណឈចត ិក ៤, 
ឈោភៈ, ទិដឌិ, ថីនៈ និងមិទនៈ ។ 

៨- ឈោភមូល  ង្គខ រកិចិតថទី ៤ មានឈចត ិក ២០ ឈកើតរួម គឺ   អញ្ដ
 មានឈចត ិក ១២ (ឈវៀរបីតិ), អកុ លសាធារណឈចត ិក ៤, 
ឈោភៈ, មានៈ, ថីនៈ និងមិទនៈ ។ 

៩- ឈទា មូលអ ង្គខ រកិចិតថ មានឈចត ិក ២០ ឈកើតរួម គឺ អញ្ដ មាន-
ឈចត ិក ១២ (ឈវៀរបីតិ), អកុ លសាធារណឈចត ិក ៤ និង ឈទាច
តុកាឈចត ិក ៤។ 

១០- ឈទា មូល  ង្គខ រកិចិតថ មានឈចត ិក ២២ ឈកើតរួម គឺ អញ្ដ-   
 មានឈចត ិក ១២ (ឈវៀរបីតិ), អកុ លសាធារណឈចត ិក ៤, 
ឈទាចតុកាឈចត ិក ៤, ថីនៈនិងមិទនៈ។ 

១១- ឈមាហមូលវចិិកិចាេ  មផយុតថចិតថ មានឈចត ិក ១៥ ឈកើតរួម គឺ   
អញ្ដ មានឈចត ិក ១០ (ឈវៀរអធិឈមាកខ, បីតិ និងឆនធៈ), អកុ ល-
សាធារណឈចត ិក ៤ និងវចិិកិចាេ  ។ 
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១២- ឈមាហមូលឧទនចេ មផយុតថចិតថ មានឈចត ិក ១៥ ឈកើតរួម គឺ      
អញ្ដ មានឈចត ិក ១១ (ឈវៀរបីតិនិងឆនធៈ), អកុ លសាធារណ-
ឈចត ិក ៤ ។ 

៥.២. អមហតុកចិតតសងគហៈ ៥ ន័យ 
១- ទឝិបញ្េ វញិ្ញដ ណចិតថ ១០ មានប្ត ពឝចិតថសាធារណឈចត ិក ៧ 

ឈកើតរួមប៉ាុឈណាត ោះ ។ 
២- ឈសាមន ស នថីរណចិតថ មានអញ្ដ មានឈចត ិក ១១ ឈកើតរួម 

(ឈវៀរវរីយិៈនិងឆនធៈ) 
៣- មឈនាទាឝ រាវជជនចិតថ មានអញ្ដ មានឈចត ិក ១១ ឈកើតរួម (ឈវៀរ

បីតិនិងឆនធៈ) ។ 
៤- ហ ិតុបាទចិតថ មានអញ្ដ មានឈចត ិក ១២ ឈកើតរួម (ឈវៀរ      ឆ

នធៈ) ។ 
៥- បញ្េទាឝ រាវជជនចិតថ,  មផដិចេនចិតថ ២ និង ឧឈបកាខ  នថីរណចិតថ ២ 

នីមួយ ៗ មានអញ្ដ មានឈចត ិក ១០ ឈកើតរួម (ឈវៀរវរីយិៈ, បីតិ 
និងឆនធៈ) ។ 

៥.៣. កាោវចរមសភណ្ចិតតសងគហៈ ១២ ន័យ 
៥.៣.១. មចតសកិរបសម់ហាកសុលចិតត ៤ ន័យ 

១- មហាកុ លចិតថគូទី ១ នីមួយៗ មានឈចត ិក ៣៨ ឈកើតរួម គឺ      
អញ្ដ មានឈចត ិក ១៣ និងឈសាភណឈចត ិក ២៥ ។ 

២- មហាកុ លចិតថគូទី ២ នីមួយៗ មានឈចត ិក ៣៧ ឈកើតរួម គឺ     
អញ្ដ មានឈចត ិក ១៣ និងឈសាភណឈចត ិក ២៤ (ឈវៀរបញ្ញដ ) ។ 
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៣- មហាកុ លចិតថគូទី ៣ នីមួយៗ មានឈចត ិក ៣៧ ឈកើតរួម គឺ   
អញ្ដ មានឈចត ិក ១២ (ឈវៀរបីតិ) និងឈសាភណឈចត ិក ២៥ ។ 

៤- មហាកុ លចិតថគូទី ៤ នីមួយៗ មានឈចត ិក ៣៦ ឈកើតរួម គឺ     
អញ្ដ មានឈចត ិក ១២ (ឈវៀរបីតិ) និងឈសាភណឈចត ិក ២៤ 
(ឈវៀរបញ្ញដ ) ។ 

  ូមកណំត់ចណំាថំ្វ ថីនៈនិងមិទនៈ ឈហតុប្តជាអកុ លឈចត ិក 
ដូឈចាប ោះមិនឈកើតរួមជាមួយនឹង  ង្គខ រកិឈសាភណចិតថឈទ ឈហតុឈនោះ 
ឈចត ិកប្ដលឈកើតរួមជាមួយនឹង អ ង្គខ រកិចិតថ និង  ង្គខ រកិចិតថ 
កបុងគូនីមួយៗ គឺដូចៗ ោប  កមាវ ងំថ្នចិតថទាងំ ២ ឈនាោះ ប្បវកោប  គឺ
អាល ័យឈោយកមាវ ងំថ្នឈចតនាទាងំ ២ ឈនាោះប្បវកោប  ។  

៥.៣.២. មចតសកិរបសម់ហាវិបាកចិតត ៤ ន័យ 
 វ ិកចិតថ ឈហតុប្តជាផលថ្នអតីតកមយ ដូឈចាប ោះមិនបឈំពញអឈំពើជា
កុ លណានីមួយឈទ ឈហតុឈនោះវាមិនមានវរិតិឈចត ិក ៣ និងអបផមញ្ញដ -
ឈចត ិក ២ ឈកើតរួមផងឈទ ដផតិឈចត ិកទាងំឈនោះនាឲំ្រឈកើតអឈំពើជា
កុ ល ។ 

១- មហាវ ិកចិតថគូទី ១ នីមួយៗ មានឈចត ិក ៣៣ ឈកើតរួម គឺ អញ្ដ-
 មានឈចត ិក ១៣ និងឈសាភណឈចត ិក ២០ (ឈវៀរវរិតិ ៣ និង
អបផមញ្ញដ  ២) ។ 

២- មហាវ ិកចិតថគូទី ២ នីមួយៗ មានឈចត ិក ៣២ ឈកើតរួម គឺ អញ្ដ-
 មានឈចត ិក ១៣ និងឈសាភណសាធារណឈចត ិក ១៩ (ឈវៀរ
វរិតិ ៣ អបផមញ្ញដ  ២ និងបញ្ញដ  ១) ។ 
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៣- មហាវ ិកចិតថគូទី ៣ នីមួយៗ មានឈចត ិក ៣២ ឈកើតរួម គឺ      
អញ្ដ មានឈចត ិក ១២ (ឈវៀរបីតិ) និងឈសាភណឈចត ិក ២០ 
(ឈវៀរវរិតិ ៣ និងអបផមញ្ញដ  ២) ។ 

៤- មហាវ ិកចិតថគូទី ៤ នីមួយៗ មានឈចត ិក ៣១ ឈកើតរួម គឺ អញ្ដ-
 មានឈចត ិក ១២ (ឈវៀរបីតិ) និងឈសាភណសាធារណឈចត ិក 
១៩ (ឈវៀរវរិតិ ៣ អបផមញ្ញដ  ២ និងបញ្ញដ  ១ ) ។ 

៥.៣.៣. មចតសកិរបសម់ហាកិរយិចិតត ៤ ន័យ 
 វរិតិឈចត ិកទាងំ ៣ ឈហតុប្តជាកុ លធម៌ ដូឈចាប ោះមិនឈកើតរួម
ជាមួយនឹងមហាកិរយិចិតថប្ដលជាអពាកតធម៌ឈទ (អពាកត = កណាឋ ល)  
 ចបំ្ណកខាងអបផមញ្ញដ ឈចត ិក ២ ឈកើតរួមជាមួយនឹងមហាកិរយិ-
ចិតថ ឈល ោះលពោះអរហនថភាវនាករុណានិងមុទិត ។ 

១- មហាកិរយិចិតថគូទី ១ នីមួយៗ មានឈចត ិក ៣៥ ឈកើតរួម គឺ អញ្ដ-
 មានាឈចត ិក ១៣ និងឈសាភណឈចត ិក ២២ (ឈវៀរវរិតិ ៣) ។ 

២- មហាកិរយិចិតថគូទី ២ នីមួយៗ មានឈចត ិក ៣៤ ឈកើតរួម គឺ អញ្ដ-
 មានាឈចត ិក ១៣ និងឈសាភណឈចត ិក ២១ (ឈវៀរវរិតិ ៣ 
និងបញ្ញដ  ១) ។ 

៣- មហាកិរយិចិតថគូទី ៣ នីមួយៗ មានឈចត ិក ៣៤ ឈកើតរួម គឺ      
អញ្ដ មានឈចត ិក ១២ (ឈវៀរបីតិ) និងឈសាភណឈចត ិក ២២ 
(ឈវៀរវរិតិ ៣) ។ 
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៤- មហាកិរយិចិតថគូទី ៤ នីមួយៗ មានឈចត ិក ៣៣ ឈកើតរួម គឺ       
អញ្ដ មានឈចត ិក ១២ (ឈវៀរបីតិ) និងឈសាភណឈចត ិក ២១ 
(ឈវៀរវរិតិ ៣ និងបញ្ញដ  ១) ។ 

៥.៤. មហគគតចិតតសងគហៈ ៥ ន័យ 
 កបុងការរាយឈ យ្ ោះឈចត ិក ប្ដលឈកើតរួមជាមួយនឹងមហគាតចិតថ 
លតូវប្តពិចារណាអងា្ នយា៉ា ងលអិតលអន់ : វតិកាៈលតូវកាត់ឈចាល តងំពី
ទុតិយជាន, វចិារៈកាត់ឈចាលតងំពីតតិយជាន, និងបីតិកាត់ឈចាលតងំ
ពីចតុតទជាន ដល់មកកបុងបញ្េមជាន លតូវោក់ឧឈបកាខ ជនួំ  ុែៈ, ឥត
មានការប្លបលបួលកបុងចនួំនថ្នឈចត ិកឈទ ឈល ោះទាងំឧឈបកាខ ទាងំ ុែៈ
តណំាងឲ្រឈវទនាឈចត ិក ។ 
 ឈលើ ពីឈនោះ វរិតិឈចត ិកទាងំ ៣ ឈនាោះមិនឈកើតរួមជាមួយនឹង     
មហគាតចិតថ ឈល ោះចិតថទាងំឈនោះឈផ្ទឋ តឈលើបដិភាគនិមិតថរប ់ក ិណ ជាឈដើម 
តមពិតមហគាតចិតថមិនចាប់យកអារមយណ៍ប្ដលទាក់ទងនឹងវរិតិ ៣ ។  
 ករុណា និងមុទិត អាចឈកើតរួមជាមួយនឹង្នចិតថតងំពីទី ១ 
ដល់ទី ៤ ឈល ោះ្នទាងំឈនាោះអាចឈលមើនឈោយភាវនាករុណាឬមុទិត
 ន ចបំ្ណកឯកបុងបញ្េមជាន  មាធិឈនាោះអាល ័យឧឈបកាខ , ឈហតុឈនាោះ 
គួរប្តកាត់ឈចាលទាងំករុណាទាងំមុទិត ។  

១- បឋមជានមហគាតចិតថ ៣ មានឈចត ិក ៣៥ ឈកើតរួម គឺអញ្ដ មាន-
ឈចត ិក ១៣ និងឈសាភណឈចត ិក ២២ (ឈវៀរវរិតិ ៣) ។ 
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២- ទុតិយជានមហគាតចិតថ ៣ មានឈចត ិក ៣៤ ឈកើតរួម គឺ អញ្ដ- 
 មានឈចត ិក ១២ (ឈវៀរវតិកាៈ) និងឈសាភណឈចត ិក ២២ (ឈវៀរ
វរិតិ ៣) ។ 

៣- តតិយជានមហគាតចិតថ ៣ មានឈចត ិក ៣៣ ឈកើតរួម គឺ អញ្ដ-
 មានឈចត ិក ១១ (ឈវៀរវតិកាៈនិងវចិារៈ) និងឈសាភណឈចត ិក 
២២ (ឈវៀរវរិតិ ៣) ។ 

៤- ចតុតទជានមហគាតចិតថ ៣ មានឈចត ិក ៣២ ឈកើតរួម គឺ អញ្ដ-  
 មានាឈចត ិក ១០ (ឈវៀរវតិកាៈ, វចិារៈ និងបីតិ) និងឈសាភ-
ណឈចត ិក ២២ (ឈវៀរ វរិតិ ៣) ។ 

៥- បញ្េមជានមហគាតចិតថ ១៥ មានឈចត ិក ៣០ ឈកើតរួម គឺ អញ្ដ-
 មានាឈចត ិក ១០ (ឈវៀរវតិកាៈ, វចិារៈ និងបីតិ) និងឈសាភណ -
ឈចត ិក ២០ (ឈវៀរវរិតិ ៣ និងអបផមញ្ញដ  ២) ។ 

៥.៥. មលកតុតរចិតតសងគហៈ ៥ ន័យ 
 ឈោកុតថរចិតថទាងំ ៤០ ឈនាោះ ក៏ជា្នចិតថប្ដរ ឈហតុឈនាោះ អងា
្នគួរកាត់ឈចាល តមប្ដលបរយិាយខាងឈលើ ។ 
 វរិតិឈចត ិក ៣ ឈហតុប្តជាអងារប ់អដឌងាិកមគា ដូឈចាប ោះឈទើបវា
ឈកើតរួមទាងំអ ់ជាមួយនឹងឈោកុតថរចិតថទាងំអ ់ឈនាោះ ។  
 ចបំ្ណកខាងអបផមញ្ញដ ឈចត ិក ២ មិនឈកើតរួមជាមួយនឹងឈោកុតថរ-
ចិតថប្ដលឈផ្ទឋ តឈៅឈលើនិ ឝ នឈទ តមពិតឈោកុតថរចិតថទាងំឈនាោះមិនអាច
ចាប់យកអារមយណ៍ប្ដលទាក់ទងនឹងករុណានិងមុទិតឈ ើយ ។ 
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១- បឋមជានឈោកុតថរចិតថ ៨ មានឈចត ិក ៣៦ ឈកើតរួម គឺ អញ្ដ-  
 មានឈចត ិក ១៣ និងឈសាភណឈចត ិក ២៣ (ឈវៀរអបផមញ្ញដ  ២) ។ 

២- ទុតិយជានឈោកុតថរចិតថ ៨ មានឈចត ិក ៣៥ ឈកើតរួម គឺ អញ្ដ- 
 មានឈចត ិក ១២ (ឈវៀរវតិកាៈ) និងឈសាភណឈចត ិក ២៣ (ឈវៀរ
អបផមញ្ញដ  ២) ។ 

៣- តតិយជានឈោកុតថរចិតថ ៨ មានឈចត ិក ៣៤ ឈកើតរួម គឺ អញ្ដ-
 មានឈចត ិក ១១ (ឈវៀរវតិកាៈនិងវចិារៈ) និងឈសាភណឈចត ិក 
២៣ (ឈវៀរអបផមញ្ញដ  ២) ។ 

៤- ចតុតទជានឈោកុតថរចិតថ ៨ មានឈចត ិក ៣៣ ឈកើតរួម គឺ អញ្ដ- 
 មានឈចត ិក ១០ (ឈវៀរវតិកាៈ, វចិារៈ និងបីតិ) និងឈសាភ-
ណឈចត ិក ២៣ (ឈវៀរអបផមញ្ញដ  ២) ។ 

៥- បញ្េមជានឈោកុតថរចិតថ ៨ មានឈចត ិក ៣៣ ឈកើតរួម គឺ អញ្ដ-
 មានឈចត ិក ១០ (ឈវៀរវតិកាៈ, វចិារៈ និងបីតិ) និងឈសាភ-
ណឈចត ិក ២៣ (ឈវៀរអបផមញ្ញដ  ២) ។ 

៦. និយតមយគី និងអនិយតមយគី 
 បណាឋ ឈចត ិកទាងំ ៥២ ឈនាោះ, ៤១ ឈៅថ្វ និយតឈយាគី 
(ឈចត ិកឈទៀងទាត់) ចបំ្ណកឯ ១១ ដ៏ឈ  ឈនាោះ ឈៅថ្វ អនិយតឈយាគី 
(ឈចត ិកមិនឈទៀងទាត់) ។ 
 និយតឈយាគី ឈទៀងប្តឈកើតរួមជាមួយនឹងចិតថឈោយមិនប្លបលបួល 
តមការគួរ, អនិយតឈយាគីមិនប្តងប្តឈកើតរួមជាមួយនឹងចិតថ តមការគួរ
ឈទ វាឈកើតឈ ើងឈៅឈពលណាប្ដលវាគួរនឹងឈកើតឈ ើងប៉ាុឈណាត ោះ ។ 
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 អនិយតឈយាគីឈចត ិកទាងំ ១១ ឈនាោះ គឺ : ឥ ា, មចេរយិៈ, កុកាុចេៈ, 
មានៈ, ថីនៈ, មិទនៈ, វរិតិ ៣ និង អបផមញ្ញដ  ២ រឈបៀបប្ដលឈចត ិកទាងំ 
១១ ឈនោះឈកើតរួមនឹងចិតថឈនាោះ នឹងពណ៌នាដូចតឈៅឈនោះ ៖ 

១- ថឝីដផតិ នបរយិាយរួចឈហើយកបុងតរាងឧប មភ័ននឈលែ ៣ ថ្វ 
ឥ ា, មចេរយិៈ និងកុកាុចេៈ ឈកើតរួមជាមួយនឹងឈទា មូលចិតថ ២  
ក៏ពិតប្មន ប៉ាុប្នថមិនប្មនវាឈកើតឈ ើងលគប់ឈពលប្ដលឈទា មូលចិតថ
ឈកើតឈ ើងឈនាោះឈទ ។ 

 ឥ ា រប្មងឈកើតឈ ើងប្តឈៅឈពលណាប្ដលបុគាលលចប្ណននឹង
ការឈជាគជ័យ ឬលទពរ មផតថិរប ់អបកដថ្ទ, ឈបើមិនដូឈចបោះឈទ វាមិន
ឈកើតឈ ើងឈទ កាលប្ដលឥ ាឈកើតឈ ើង, មចេរយិៈនិងកុកាុចេៈមិន
ឈកើតឈ ើងឈទ ។ មចេរយិៈរប្មងឈកើតឈ ើងប្តឈៅឈពលណាប្ដល
បុគាលោក់ ងំនូវលទពរ មផតថិរប ់ែវួន ឬឈពលបុគាលមានចិតថ
កណំាញ់ប៉ាុឈណាត ោះ, ឈបើមិនដូឈចបោះឈទ វាមិនឈកើតឈ ើងឈទ កាលប្ដល
មចេរយិៈឈកើតឈ ើង, ឥ ានិងកុកាចេៈមិនឈកើតឈ ើងឈទ ។ កុកាុចេៈ
រប្មងឈកើតឈ ើងប្តឈៅឈពលណាប្ដលបុគាលឈសាកសាឋ យ បកមយ
ប្ដលែវួន នឈធឝើឈហើយ ឬអឈំពើលអប្ដលែវួនមិន នឈធឝើ, ឈបើមិន
ដូឈចបោះឈទ វាមិនឈកើតឈ ើងឈទ កាលប្ដលកុកាុចេៈឈកើតឈ ើង, ឥ ា
និងមចេរយិៈមិនឈកើតឈ ើងឈទ ។ ដូឈចាប ោះ ឥ ា, មចេរយិៈ និងកុកាុចេៈ 
មិនឈកើតឈ ើងដណំាលោប ឈទ ពួកវាឈកើតឈ ើងឈផសងៗ ោប  និងឈៅ
កបុងឈពលជួបសាទ នភាពប៉ាុឈណាត ោះ ។ ឈនោះឯង ជាការឈកើតរួមរប ់
ឈចត ិកប្ដលឈៅថ្វ អនិយតឈយាគី ។ 
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២- ថឝីដផតិប្តមានៈ ននិយាយឈហើយថ្វវាឈកើតរួមជាមួយនឹងឈោភ-
ទិដឌិគតវបិផយុតថចិតថ ៤ ក៏ពិតប្មន ប៉ាុប្នថមិនប្មនវាប្តងប្តឈកើតឈៅ
ឈពលប្ដលចិតថទាងំឈនាោះឈកើតឈ ើងឈនាោះឈទ វាឈកើតឈ ើងប្តឈៅឈពល
ណាប្ដលបុគាលគិតពីែវួនឯងែភង់ែភ ់ ឬគិតពីអបកដថ្ទទាបជាង
ប៉ាុឈណាត ោះ វាមិនឈកើតឈ ើងឈៅឈពលប្ដលបុគាលមិនមានឈ ចកឋី
ឈតងលបកាន់ ។ 

៣- ថឝីដផតិប្តថីនៈនិងមិទនៈ ននិយាយឈហើយថ្វ ឈកើតរួមជាមួយនឹង
អកុ ល  ង្គខ រកិ ចិតថ ៥ ក៏ពិតប្មន ប៉ាុប្នថពួកវាឈកើតរួមជាមួយ
នឹងចិតថទាងំឈនាោះ ប្តឈៅកបុងឈពលណាចិតថទាងំឈនាោះនិង ហជាត
ធម៌រប ់វា ភឹក, មិនកឈលមើក និងឈឺ ឈបើមិនដូឈចបោះឈទ វាមិនឈកើត
ឈ ើងឈទ ។ 

៤- វរិតិឈចត ិក ៣ គឺ  មាយ វាចា,  មាយ កមយនថៈ និង មាយ អាជីវៈ ក៏ឈកើត
ឈ ើងកបុងកាលឈផសងោប ប្ដរ   មាយ វាចាឈកើតឈ ើងប្តឈៅឈពលណា
ប្ដលបុគាលឈវៀរចាកការនិយាយែុ  ឈបើមិនដូឈចបោះឈទ វាមិនឈកើត
ឈ ើង,  មាយ កមយនថៈឈកើតឈ ើងប្តឈៅឈពលណាប្ដលបុគាលឈវៀរចាក
ការឈធឝើការង្គរែុ  ឈបើមិនដូឈចបោះឈទ វាមិនឈកើត,  មាយ អាជីវៈឈកើត
ឈ ើងប្តឈៅឈពលណាប្ដលបុគាលឈវៀរចាកការចិញ្េឹ មជីវតិែុ  ឈបើ
មិនដូឈចបោះឈទ វាមិនឈកើត ។ 

៥- អបផមញ្ញដ ឈចត ិក ២ គឺ ករុណា និងមុទិត ក៏ឈកើតឈ ើងកបុងកាល
ឈផសងោប ប្ដរ ករុណាឈកើតឈ ើងប្តឈៅឈពលណាបុគាលកពុំងមាន
ករុណាចឈំ ោះនរណាមាប ក់ ឈបើមិនដូឈចបោះឈទ វាមិនឈកើត, មុទិតឈកើត
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ឈ ើងប្តឈៅឈពលណាបុគាលឈលតកអរតម ចឈំ ោះការឈជាគជ័យឬ
លទពរ មផតថិរប ់អបកដថ្ទ ឈបើមិនដូឈចបោះឈទ វាមិនឈកើត ។ 

៦.១. មសចកឋីអនុវតតន ៍
១- បុរ មាប ក់ែឹង ឈល ោះភរយិារប ់ោត់បឈលមើអាហារមិន នលអ ឈតើ

ចិតថរប ់បុរ ឈនោះជាចិតថលបឈភទអឝី ? ឈតើឈចត ិកអឝីប្ដលឈកើតរួម
នឹងចិតថឈនាោះ ? 

 ឈហតុប្តបុរ ឈនាោះែឹង ដូឈចាប ោះោត់មានឈទា មូលចិតថ ឈ យ្ ោះថ្ន
ចិតថឈនោះគឺ 

 “មទាមនស្សសហគត្ំ បដិឃសម្បយុត្តំ អសង្ខារិកចិត្ត” 
 ឈចត ិកប្ដលឈកើតរួមនឹងចិតថឈនាោះ គឺ អញ្ដ មានឈចត ិក ១២ 

(ឈវៀរបីតិ) អកុ លសាធារណឈចត ិក ៤ និងឈទា ៈ ។ ឥ ា,   
មចេរយិៈ និងកុកាុចេៈ មិនឈកើតរួមនឹងចិតថឈនោះឈទ ។ 

២- បុគាលមាប ក់មានអារមយណ៍មិនលអ ឈល ោះអបកដថ្ទ នកិចេការង្គរលអ
លបឈ ើជាងែវួនឯង ឈតើចិតថឈនោះជាចិតថលបឈភទអឝី ? ឈចត ិករប ់ចិតថ
ឈនោះ ដូចឈមឋច ? 

 ឈ យ្ ោះថ្នចិតថឈនោះ ដូចោប នឹងខាងឈលើឈនាោះប្ដរ ប៉ាុប្នថឥ ូវឈនោះបុគាល
កពុំងលចប្ណននឹងការឈជាគជ័យរប ់អបកដថ្ទ ដូឈចាប ោះ ឥ ាក៏នឹង
ឈកើតរួមជាមួយនឹងចិតថឈនាោះ បប្នទមឈោយឈចត ិក ១៧ ប្ដល ន
ឈ លខាងឈលើឈនាោះលសាប់ ។ 
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៣- បុគាលមានអារមយណ៍មិនល ួល ឈល ោះបុគាលមិនចង់ប្ចក
ការយិាល័យែវួនជាមួយនឹងអបកមកថយី ឈតើចិតថឈនោះជាចិតថលបឈភទអឝី ? 
ឈចត ិកប្ដលឈកើតរួមនឹងចិតថឈនាោះដូចឈមឋច ? 

 ចិតថឈនាោះគឺ “មទាមនស្សសហគត្ំ បដិឃសម្បយុត្តំ អសង្ខារ-ិ
កំ មទាសមូលចិត្ត” ឈចត ិកប្ដលឈកើតរួមនឹងចិតថឈនោះ គឺ អញ្ដ-
 មានឈចត ិក ១២ (ឈវៀរបីតិ), អកុ លសាធារណឈចត ិក ៤, 
ឈទា  និងមចេរយិៈ ( រុប = ១៨) ។ 

៤- ស្ត្ ថីមាប ក់ថ្វឝ យបងាចំឈំ ោះអារាម ឈោយឈ ចកឋីរកីរាយ និងឈោយ
ការយល់ដឹងពីកមយ ឈតើចិតថរប ់នាង ជាចិតថលបឈភទអឝី ? ឈចត ិក
ប្ដលឈកើតរួមនឹងចិតថឈនាោះដូចឈមឋច ? 

 ចិតថរប ់នាង គឺ “មោមនស្សសហគត្ំ ញាណសម្បយុត្ត ំ   
អសង្ខារិក មហាកសុលចិត្ត” ឈចត ិកប្ដលឈកើតរួមនឹងចិតថ
ឈនាោះ គឺ អញ្ដ មានឈចត ិក ១៣, ឈសាភណសាធារណឈចត ិក 
១៩ និងបញ្ដិ ស្ត្នធិយឈចត ិក (វរិតិ ៣ និងអបផមញ្ញដ  ២ មិន ន
ឈកើតរួមជាមួយនឹងចិតថឈនោះឈទ) ។ 

៥- ឈកយងល ីតូចមាប ក់សារភាពឈោយសាធ ក់ឈ ធើរចឈំ ោះមាឋ យនាងថ្វ 
នាង នយកល ក់ ៥ ឈរៀលពីកាបូបមាឋ យ, នាងមិនមានឈ ចកឋី
រកីរាយ ទាងំមិនយល់ដឹងកមយ កបុងែណៈឈនាោះ ឈតើចិតថរប ់នាងជា
ចិតថលបឈភទអឝី ? ឈចត ិកប្ដលឈកើតរួមនឹងចិតថឈនាោះ ដូចឈមឋច? 

 ចិតថរប ់ឈកយងល ីឈនោះ ជា “ឧមបោាសហគត្ំ ញាណវិប្បយុត្ត ំ
សសង្ខារិក មហាកសុលចិត្ត” ។ 
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 ឈចត ិក គឺ អញ្ដ មានឈចត ិក ១២ (ឈវៀរបីតិ), ឈសាភណ-
សាធារណឈចត ិក ១៩ និង មាយ វាចា ( រុប = ៣២) ។ 

៦- កាលយល់ដឹងកមយនិងផលថ្នកមយ អបកឈនសាទមាប ក់ឈប់ ធូចលតី
ចិញ្េឹ មជីវតិយា៉ា ងសាធ ក់ឈ ធើរ ឈតើចិតថរប ់ោត់ជាចិតថលបឈភទអឝី ? 
ឈចត ិកឈនាោះដូចឈមឋច ? 

 ចិតថរប ់ោត់ជា “ឧមបោាសហគត្ំ ញាណសម្បយុត្តំ        
សសង្ខារិក មហាកសុលចិត្ត”  

 ឈចត ិក គឺ អញ្ដ មានឈចត ិក ១២ (ឈវៀរបីតិ), ឈសាភណ-
សាធារណឈចត ិក ១៩, បញ្ដិ ស្ត្នធិយ និង មាយ អាជីវៈ ( រុប = 
៣៣)  

៧- ឈកយងមាប ក់មានអារមយណ៍អាណិតចឈំ ោះ តឝ ុនែមួយប្ដលលតូវ
ឡានបុក ឈកយងឈនាោះមិនមានឈ ចកឋីរកីរាយ និងឥតយល់ដឹងកមយ 
កបុងឈពលឈនាោះ ។ 

 ដូឈចាប ោះ ចិតថរប ់ឈកយងឈនាោះ ជា “ឧមបោាសហគត្ំ ញាណវិប្ប-
យុត្តំ អសង្ខារិក មហាកុសលចិត្ត” ។ 

 ឈចត ិកប្ដលឈកើតរួមជាមួយនឹងចិតថឈនាោះ គឺ អញ្ដ មានឈចត ិក 
១២ (ឈវៀរបីតិ), ឈសាភណសាធារណឈចត ិក ១៩ និងករុណា 
( រុប = ៣២) ។ 

៨- ឪពុកមាប ក់ ឈលតកអរនឹងកូនរប ់ោត់យា៉ា ងរកីរាយ ចឈំ ោះការ
ឈជាគជ័យរប ់កូន កបុងការលប ង ឪពុកឈនាោះមិនគិតកមយនិងផល
ថ្នកមយ កបុងែណៈឈនាោះ ។ 
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 ដូឈចាប ោះ ចិតថរប ់ឪពុកឈនាោះ ជា “មោមនស្សសហគត្ំ ញាណ-
វិប្បយុត្តំ អសង្ខារិក មហាកុសលចិត្ត” ។  

 ឈចត ិកឈនាោះ គឺ អញ្ដ មានឈចត ិក ១៣, ឈសាភណ-
សាធារណឈចត ិក ១៩ និងមុទិត ( រុប = ៣៣) ។ 

 ៩- បុរ មាប ក់កពុំងជក់ចិតថកបុងចតុតទជាន ឈោយភាវនាឈៅឈលើ
បដិភាគនិមិតថថ្នបឋវកី ិណ ឈតើចិតថឈនោះឈ យ្ ោះអឝី ? ឈតើឈចត ិកអឝី
ែវោះប្ដលឈកើតរួមនឹងចិតថឈនាោះ ? 

 ចិតថឈនោះ ជារូ វចរចតុតទជានកុ លចិតថ និងអាចឈៅមា៉ាងឈទៀត
ថ្វ “សុមខកគគោសហិត្ំ ចត្ុត្ថជ្ានកុសលចិត្ត” 

 ឈចត ិកប្ដលឈកើតរួមជាមួយនឹងចិតថឈនាោះ គឺ អញ្ដ មានឈចត ិក 
១០ (ឈវៀរវតិកាៈ, វចិារៈ និងបីតិ), ឈសាភណសាធារណឈចត ិក ១៩ 
និងបញ្ដិ ស្ត្នធិយ ( រុប = ៣០) ។ 

១០- ឈតើឈចត ិកអឝីែវោះ ប្ដលឈកើតរួមនឹងឈសាតបតថិមគាចិតថ ប្ដលលបកប
លពមឈោយបឋមជានឈនាោះ ? 

 ឈចត ិកឈនាោះ គឺ អញ្ដ មានឈចត ិក ១៣, ឈសាភណសាធារ-
ណឈចត ិក ១៩, វរិតិ ៣ និងបញ្ដិ ស្ត្នធិយ ១ ( រុប = ៣៦) ។ 

៦.២. ការមធវើអវីបដ្លមនិអាចរបរពឹតតមៅបាន 

 កបុងលពោះអភិធមយ លពោះពុទន នវភិាគចិតថឈៅនឹងអងាលបកបដ៏ថ្លកប្លង
រប ់ចិតថឈនាោះ ឈៅថ្វ ចិតថនិងឈចត ិក អងាលបកបទាងំឈនាោះគឺឈ ចកឋីពិត
ដ៏ថ្លកប្លង ឈៅថ្វ បរមតទ ចេៈ។ ចិតថនិងឈចត ិកឈនាោះ ជា ភាវៈលអិត
លអន់ណា ់ ដផតិមិនមានលទង់លទាយនិង ណាឌ នឈ ើយ ឈហតុឈនាោះ ឈគមិន
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អាចឈមើលឈ ើ្ញវាឈទ ឈទាោះបីឈលកាមអតិ ុែុមទ សន៍ឈអ ិចលតូនិចដ៏ខាវ ងំ
កាវ បផុំតក៏ឈោយ ។  
 ឥ ូវឈនោះ ឈយើងលជាបថ្វ ចិតថជា ភាវៈបរមតទមួយប្ដលមាន    
លកខណៈដឹងនូវអារមយណ៍ ចបំ្ណកឯឈចត ិក ៥២ ក៏ជា ភាវៈបរមតទ
មួយឈផសងពីចិតថ និងមានលកខណៈឈផសងៗ ោប  ឈទាោះបីជាឈផសងោប ក៏ឈោយ 
ក៏ឈចត ិកទាងំឈនាោះឈកើតរួមោប ជាចឈង្គា មប្តជាមួយនឹងចិតថហបឹងឯង ។ ចិតថ
ប្ដលឈកើតឈ ើង មានចនួំន ៨៩ លបឈភទយា៉ា ង ឈងខប ឬមានចនួំន ១២១ 
លបឈភទយា៉ា ងពិសាឋ រ ។  
 ចិតថឈដើមឈ ើយ ជា ភាវៈថ្វវ សាអ តឈលបៀបដូចជាទឹកមួយប្កវ កាល
មានទឹកពណ៌លកហមល ក់ចូលឈៅកបុងទឹកឈនាោះ ទឹកកបុងប្កវទាងំមូលឈនាោះ
នឹងប្លបពណ៌ជាលកហម កាលទឹកពណ៌ឈលយ ល ក់ចូលឈៅ ទឹកទាងំមូល
ឈនាោះនឹងប្លបពណ៌ជាឈលយ  យា៉ា ងណាមិញ ចិតថឈនាោះកាលមានអកុ ល-
ឈចត ិកឈកើតរួម ក៏យា៉ា ងឈនាោះប្ដរ ទឹកទាងំមូលឈ លគឺចិតថឈនាោះរប្មងប្លប
ឈៅជា ភាវៈអកុ ល  ភាវៈអាលកក់ ប៉ាុប្នថកាលឈបើចិតថឈនាោះមានឈសាភ-
ណឈចត ិកឈកើតរួម ចិតថឈនាោះរប្មងប្លបឈៅជា ភាវៈលអសាអ ត ជាកុ ល ។  
 ឥ ូវឈនោះ ចឈង្គា មថ្នចិតថនិងឈចត ិករប្មងឈកើតឈ ើង និងរលត់ឈៅ
យា៉ា ងរហ័ បផុំត គឺថ្វ ឈលឿនជាងប៉ាលបិចប្ភបក ១០០០ ឈកាដិដង១  មដូច

                                                           
១ កបុងបរមតទទីបនី  ងាហមហាដីកា វថិី ងាហៈ ប្ចងថ្វ ឯកចិត្តកខណំ នាមាត្ិ ឯកស្ស ចិត្ត
ស្ស ខមោ នាម ។ មោ បន ខមោ អចឆរាសង្ាដកខណស្ស អកខិនិមមិលនកខណស្ស 
ច អមនកមោដិសត្សហស្សភាមោ ទដឋមវោ ។ ែណៈថ្នចិតថមួយដួង ឈៅថ្វ ១ ចិតថកខណៈ ។ 
ែណៈឈនាោះ ឈលបៀបដូចែណៈផ្ទធ ត់លមាមថ្ដនិងែណៈប៉ាលបិចប្ភបកឈលចើនប្ នឈកាដិដង ។ អចឆរា-
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មានប្ចងកបុងអដឌកថ្វលពោះអភិធមយលសាប់ ។  បុគាលអាចដឹងចឈង្គា មចិតថនិង
ឈចត ិកប្ដលប្លបលបួលយា៉ា ងឈលឿនឈនាោះ ដូចឈមឋច ? 
 ឈដើមផលីជួតលជាបចា ់ ឈយើង ូមឈលើកយកទឹកមួយប្ពងអពីំទឈនវ
ជាឧទាហរណ៍ ឈតើឈគអាចប្វកប្ញក នឬឈទថ្វឈនោះជាដណំក់ទឹកអពីំអូរ
ឈនោះអូរឈនាោះ និងអពីំ ធឹងឈនោះ ធឹងឈនាោះ ប្ដលហូរចាក់ចូលទឈនវ ? ការឈធឝើ
ប្បបឈនោះមុែជាល ួលឈលចើនជាង ឈបើឈលបៀបឈធៀបឈៅនឹងការវភិាគចឈង្គា មថ្ន
ចិតថនិងឈចត ិក ប្ដលជា ភាវៈឈមើលមិនឈ ើ្ញផង ប្លបលបួលឈលឿន
រហ័ ផង ។  
 ឈល ោះឈហតុដូឈចាប ោះឈហើយ លពោះពុទន នឈធឝើកិចេប្ដលឈគមិនអាចឈធឝើ
 ន កបុងការវភិាគចិតថប្បបបរមតទឈនាោះ តឈៅ អាចឈចាទ ួរថ្វ “ឈតើអឝីជា
ឈោលបណំងថ្នការវភិាគឈនោះ ?” 
 ឈធឝើដូឈចាប ោះឈដើមផជីាលបឈយាជន៍ដល់ការឈ ើ្ញ ង្គខ រធម៌ទាងំឡាយ
តមឈ ចកឋីពិត កបុងន័យបរមតទ លប ិនឈបើបុគាលអាចឈ ើ្ញមុែង្គរ
ទាងំឡាយរប ់បរមតទធម៌ទាងំឈនាោះឈហើយ, បុគាលអាចយល់ នថ្វ មិន
មានែវួន ទាងំអាតយ័នក៏ោយ ន ទាងំមនុ សក៏ោយ ន ប្ដលជាឈហតុឲ្របុគាលឈនាោះ
អាចរោ ់ឈចាលនូវឈ ចកឋីយល់ឈ ើ្ញែុ ថ្វ “មាន តឝ” ( កាា យទិដឌិ) 
ឈចញ ន លប ិនឈបើបុគាលឈនាោះបដិបតថិតមអរយិមគាឈនាោះ ឈគមុែប្តឆ្ប់
លជួតលជាតលពោះនិ ឝ ន ។ 

                                                                                                                                                      

សង្ាដកខមណ អមនកមោដិសត្សហស្សសង្ខា មវទនា ឧប្បជជនតីត្ិ ហិ អដឋកថាយំ វុត្តំ ។ 
កបុងអដឌកថ្វប្ចងថ្វ កបុងកាផ្ទធ ត់លមាមថ្ដ ១ ែណៈ មានឈវទនាឈកើតឈ ើងឈលចើនប្ នឈកាដិ ។  
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 តឈៅ មាន ណួំរមួយឈទៀតថ្វ “ឈតើឈគអាចឈមើលឈ ើ្ញចឈង្គា មថ្ន
ចិតថនិងឈចត ិកទាងំឈនោះ ឈហើយអាចប្វកប្ញកយា៉ា ងឈលឿនថ្វ ឈនោះឈកើត 
ឈនោះរលត់  នឬឈទ ? ចឈមវើយគឺ “អាច ន” ឈតើអាចឈមើលឈ ើ្ញឈោយ
រឈបៀបណា ? 
 ឈយើងលតូវប្តចឈលមើន មាធិរប ់ឈយើងជាមុន កាលលបកបលពម
ឈោយឧបចារ មាធិ ឬ្ន មាធិឈហើយ ចិតថខាងកបុងឈនាោះ (មឈនាទាឝ រាវ-
ជជនៈ) អាចឈមើលឈ ើ្ញចឈង្គា មថ្នចិតថនិងឈចត ិក និងប្វកប្ញកវាឈៅ ។  
 វធីិសាស្ត្ ថថ្នការវភិាគឈនាោះ  នពណ៌នាកបុងគមភីរពុទនសា នា
ទាងំឡាយ ដូចគមភីរ យុំតថនិកាយ,  មាធិ ូលត, វ ុិទនិមគា, ឈ ធិបកខិយ
ទីបនី និងកមយោឌ ននិឈទធ  ឈោយលពោះមហាឈថរៈ ឈ ឌិ  ាដ័រ ថ្នលបឈទ 
ភូមា ជាឈដើម វធីិសាស្ត្ ថឈនោះកពុំងបដិបតថិ នឈជាគជ័យ កបុងមជឈមណឍ ល
ភាវនាមួយចនួំន ដូចជា វតថ ៉ា អកឈៅយា៉ា   ិុងយា៉ា ន ករួង ជិតលកុងម៉ា ម
យិនី កបុងលបឈទ ភូមាភាគខាងឈលកាម ។ 
 ដូឈចាប ោះ ការឈចោះដឹងលពោះអភិធមយ  ុទនប្តជាលបឈយាជន៍ ឈទាោះបីការ
ឈចោះដឹងឈនាោះល លៗ កឋី ចា ់ោ ់កឋី ចឈំណោះវជិាជ លពោះអភិធមយលតូវប្តឈរៀន, 
គិតលអិតលអន់ និងបដិបតថិតម ឈដើមផជីាលបឈយាជន៍ដល់ការលត ់ដឹង និង
ការរួចផុតចាកទុកខទាងំពួង ។ 

ចប់បរឈិចេទទី ២ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
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បរមិចឆទទី ៣ 

បកិណ្ណ កៈ 
វគគរយរង 

 ឈយើង នឈ ើ្ញមកឈហើយថ្វ ចិតថ និងឈចត ិក ៥២ គឺជា ភាវៈ
បរមតទ ៥៣ ឈផសងោប  ទាងំមានលកខណៈក៏ឈផសងោប និងជាក់ោក់ កបុង
បរឈិចេទទី ៣ ឈនោះ នឹងប្ចងពីការប្បងប្ចកចិតថនិងឈចត ិកទាងំឈនាោះតម  
 ងាហៈ ៦ លបការគឺ ៖ 

១- មវទនាសងគហៈ = ឈវទនាមាន ៣ ឬ ៦ យា៉ា ង 
២- មហត្ុសងគហៈ = ឈហតុមាន ៦ យា៉ា ង 
៣- កិចចសងគហៈ = កិចេមាន ១៤ យា៉ា ង 
៤- ទាោរសងគហៈ  = ទាឝ រមាន ៦ យា៉ា ង 
៥- អារមមណសងគហៈ = អារមយណ៍ ៦ យា៉ា ង 
៦- វត្ថុសងគហៈ  = វតទុមាន ៦ យា៉ា ង 

 ចណំងឈជើងថ្នបរឈិចេទឈនោះ គឺ “បកិណណកៈ” មានន័យថ្វ 
“រាយរង ឬបនាធ ប់បនស”ំ ឈយើងក៏នឹង នយល់ទនំាក់ទនំងខាងកបុង រវាង
នាមនិងរូប (ចិតថនិងរូប) កបុងបរឈិចេទឈនោះ ។ 

១. មវទនាសងគហៈ 
 “សងគហៈ” មានន័យថ្វ “ ឈងខប” កបុងទីឈនោះ ចិតថនិងឈចត ិក នឹង
រួបរួមយា៉ា ង ឈងខប តមឈវទនា ។  
 ជាដបូំង ឈវទនាប្បងជា ២ ប្បប ៖ 
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១.១.បបបទី ១ មវទនាបបងតាមអារមមណ៍្ោន ៣ យ៉ងគឺ ៖ 
១- សុខមវទនា = ការឈសាយអារមយណ៍ជា ុែ ឈពលប៉ាោះឥោឌ រមយណ៍ 
២- ទុកខមវទនា = ការឈសាយអារមយណ៍ជាទុកខ ឈពលប៉ាោះអនិោឌ រមយណ៍ 
៣- ឧមបោាមវទនា = ការឈសាយអារមយណ៍លពឈងើយឬកណាឋ ល គឺមិន

ជា ុែមិនជាទុកខ ឈពលប៉ាោះនឹងអារមយណ៍ មិនប្មនជាឥោឌ រមយណ៍ 
និងមិនប្មនជាអនិោឌ រមយណ៍ ។ 

១.២. បបបទី ២ មវទនាបបងតាមឥស្តនទិយោន ៥ យ៉ងគឺ ៖  
១- មោមនស្សមវទនា = ការឈសាយអារមយណ៍ជា ុែកបុងចិតថ 
២- មទាមនស្សមវទនា = ការឈសាយអារមយណ៍ជាទុកខកបុងចិតថ 
៣- សុខមវទនា = ការឈសាយអារមយណ៍ជា ុែកបុងកាយ 
៤- ទុកខមវទនា = ការឈសាយអារមយណ៍ជាទុកខកបុងកាយ 
៥- ឧមបោាមវទនា = ការឈសាយអារមយណ៍លពឈងើយឬកណាឋ ល 

កបុងការប្បងឈវទនាប្បបទី ១  ុែៈ  ឈំៅយក ការឈសាយអារមយណ៍
ជា ុែ ទាងំកបុងចិតថទាងំកបុងកាយ ឯទុកខៈ  ឈំៅយក ការឈសាយអារមយណ៍
ជាទុកខ ទាងំកបុងចិតថទាងំកបុងកាយ ។ 

កបុងការប្បងឈវទនាប្បបទី ២  ុែៈ ប្បងជាឈសាមន សនិង ុែៈ ឯ
ទុកខៈប្បងជាឈទាមន សនិងទុកខៈ ឈហតុឈនាោះ គួរកណំត់ថ្វ ការឈសាយ
អារមយណ៍កបុងចិតថ និងការឈសាយអារមយណ៍កបុងកាយឈនាោះ គឺឈផសងោប  ដផតិ
ថ្វ មនុ សអាចមានចិតថ បាយ ឈទាោះបីកាយរប ់ឈគឋិតកបុង ភាពឈឺ ។  

១.២.១. ការបបងបចកចិតតតាមមវទនា 
 កបុងតរាងឧប មភ័ននរប ់ចិតថ មាន ញ្ដលកខណ៍ ៥ លបឈភទប្ដល
 នឈលបើ លមាប់កណំត់ មាា ល់ឈវទនា ៥ លបឈភទរប ់ចិតថឈនាោះ ទាងំកបុង



ឈមឈរៀនលពោះអភិធមយ 153 

 



តរាង ១.១ (ទពំ័រ៨២) ក៏ឈយើង នប្បងចិតថតមឈវទនា ៥ លបឈភទឈនាោះរួច
ឈល ចមកឈហើយ ។ 
 តមការឈមើលកបុងតរាងឈនាោះ អាចឈ ល នដូឈចបោះ  

១- សុខមវទនា ឈកើតរួមជាមួយនឹងចិតថ ១ ប៉ាុឈណាត ោះគឺអឈហតុកកុ ល-
វ ិក  ុែ ហគត ំកាយវញិ្ញដ ណចិតថ 

២- ទុកខមវទនា ក៏ឈកើតរួមជាមួយនឹងចិតថ ១ ប៉ាុឈណាត ោះ គឺ អកុ ល-
វ ិក ទុកខ ហគត ំកាយវញិ្ញដ ណចិតថ 

៣- មទាមនស្សមវទនា ឈកើតរួមជាមួយនឹងឈទា មូលចិតថ ២ 
៤- មោមនស្សមវទនា ឈកើតរួមជាមួយនឹងចិតថ ៦២ គឺ កាម-

ឈសាមន សចិតថ ១៨, មហគាតឈសាមន សចិតថ ១២ និងឈោកុតថរ-
ឈសាមន សចិតថ ៣២ ។ 

៥- ឧមបោាមវទនា ឈកើតរួមជាមួយនឹង ៥៥ គឺ កាមឧឈបកាខ ចិតថ ៣២, 
មហគាតឧឈបកាខ ចិតថ ១៥ និងឈោកុតថរឧឈបកាខ ចិតថ ៨ ។ 

កំណត្់ចំោំ ៖  
ការប្បងប្ចកចិតថខាងឈលើឈនាោះ អាច នយតថ្វរាប់បញ្េូ លការប្បង
ប្ចកឈចត ិកតមឈវទនា ក៏ ន ឈល ោះថ្វ ឈចត ិកប្ដលឈកើតរួម
នឹង ុែ ហគតចិតថ នឹងមាន ុែឈវទនាឈកើតរួម, ឈចត ិកប្ដល
ឈកើតរួមនឹងទុកខ ហគតចិតថ នឹងមានទុកខឈវទនាឈកើតរួម, ឈចត ិក
ប្ដលឈកើតរួមនឹងឈទាមន សចិតថ នឹងមានឈទាមន សឈវទនាឈកើតរួម 
យា៉ា ងឈនោះ ជាឈដើម ។  
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២. មហតុសងគហៈ 
២.១. មហតុ ៦ យ៉ង 

កបុងទីឈនោះ នឹងរួបរួមចិតថនិងឈចត ិកតមឈហតុ យា៉ា ង ឈងខប ។ 
ឈហតុមាន ៦ យា៉ា ង១គឺ ៖ 

១- អកុសលមហត្ុ ៣ = ឈោភៈ, ឈទា ៈ, ឈមាហៈ 
២- កុសលមហត្ុ ៣  = អឈោភៈ, អឈទា ៈ, អឈមាហៈ 
៣- អព្ាកត្មហត្ុ ៣ = អឈោភៈ, អឈទា ៈ, អឈមាហៈ 

 អកុ លឈហតុ គឺជាឫ គល់ប្ដលឈកើតរួមជាមួយនឹងអកុ លចិតថ, 
កុ លឈហតុ គឺជា ឫ គល់ប្ដលឈកើតរួមជាមួយនឹងកុ លចិតថ, អពាកត-
ឈហតុ គឺជាឫ គល់ប្ដលឈកើតរួមជាមួយនឹងវ ិកចិតថ និងកិរយិចិតថ,       
អពាកតឈហតុឈនាោះ មានន័យដូចោប នឹងកុ លឈហតុប្ដរ ។ 
 “អពាកតៈ” មានន័យថ្វ “ជាកណាឋ ល” គឺមិនកណំត់ថ្វជា ”កុ ល-
កមយ” ឬ “អកុ លកមយ” ឈទ, វ ិកចិតថនិងកិរយិចិតថ លពមទាងំឈចត ិករប ់
ែវួន ឈៅថ្វ អពាកតៈ ឈល ោះវាជា ភាវៈកណាឋ ល ។  

២.២. ការបបងបចកចតិតតាមមហតុ 
២.២.១- អមហត្ុកចិត្ត ១៨ = ចិតថ ១៨  ឥតមានឈហតុឈទ, ១៨ ឈនាោះ

គឺ អកុ លវ ិកចិតថ ៧, អឈហតុកកុ លវ ិកចិតថ ៨ និង
អឈហតុកកិរយិចិតថ ៣ ។ 

២.២.២- សមហត្ុកចិត្ត ៧១ = ចិតថ ៧១ ឈនាោះមានឈហតុ, ចិតថទាងំ
ឈនាោះ នឹងប្បងបប្នទមដូចខាងឈលកាម ៖ 

                                                           

១ អភិធមយបិដក ធមយហទយវភិងាទី ១៨  ពឝ ង្គា ហិកវារៈទី ១ ។ 
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២.២.២.១. ឯកមហត្ុកចិត្ត ២ = ចិតថ ២ មានឈហតុ ១, ចិតថទាងំ ២ 
ឈនាោះ គឺឈមាហមូលចិតថ ២ប្ដលមានប្តឈមាហៈជាឈហតុ ។ 

២.២.២.២. ទវិមហត្ុកចិត្ត ២២ = ចិតថ ២២ មានឈហតុ ២, ចិតថទាងំ
ឈនាោះគឺ ឈោភមូលចិតថ ៨, ប្ដលមានឈោភៈនិងឈមាហៈជាឈហតុ, 
ឈទា មូលចិតថ ២ ប្ដលមានឈទា ៈនិងឈមាហៈជាឈហតុ និងកាម-
ឈសាភណញណវបិផយុតថចិតថ  ១២ ប្ដលមានអឈោភៈនិងអឈទា-
 ៈជាឈហតុ ។ 

២.២.២.៣. ត្ិមហត្ុកចិត្ត ៤៧ = ចិតថ ៤៧ មានឈហតុ ៣, ចិតថទាងំ
ឈនាោះគឺ កាមឈសាភណញណ មផយុតថចិតថ ១២, មហគាតចិតថ ២៧ 
និងឈោកុតថរចិតថ ៨, ចិតថទាងំ ៤៧ ឈនោះមាន អឈោភៈ, អឈទា ៈ 
និងអឈមាហៈ ជាឈហតុ។ 

កំណត្់ចំោំ ៖  
ឈចត ិកទាងំឡាយប្ដលឈកើតរួមជាមួយនឹងចិតថនីមួយៗ ឈនាោះ នឹង
មានការប្បងប្ចក ដូចោប នឹងចិតថប្ដរ  ូមអបកអាន ឈំៅឈៅតរាង
ឧប មភ័នន ឋីពីឈហតុកចិតថ (តរាងឧប មភ័ននឈលែ ៤.១) ប្ដល ន
ភាជ ប់ឈៅខាងឈលកាយឈ ៀវឈៅ ឈដើមផរីឭំកឈ ើងវញិឲ្រឈលឿនអពីំការ
ប្បងប្ចកចិតថតមឈហតុ ។ 

៣. កិចចសងគហៈ 
៣.១. កិចច ១៤ យ៉ង 

 កបុងទីឈនោះ នឹងរួបរួមចិតថនិងឈចត ិកតមកិចេ យា៉ា ង ឈងខប 
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 កិចេឬមុែង្គរប្ដលចិតថនីមួយៗ បឈំពញឈនាោះ មាន ១៤ យា៉ា ង គួរ
ចាប់អារមយណ៍កណំត់ថ្វ រាល់ចិតថទាងំអ ់ រប្មងបឈំពញកិចេយា៉ា ងឈហាច
ណា ់ក៏ ១ កិចេប្ដរ ។ 

១- បដិសនធិកិចច = កិចេចាប់កឈំណើ ត ឬកិចេភាជ ប់អតីតជីវតិជាមួយនឹង
បចេុបផនបជីវតិ 

២- ភវងគកិចច = កិចេបនថតណំជីវតិ ឬតណំបឈងាើតប្ែសជីវតិឥតឈប់ 
រហូតដល់មរណៈ 

៣- អាវជជនកិចច = កិចេចាប់ ឬបប្ងឝរចិតថឈឆ្ភ ោះឈៅកាន់អារមយណ៍ 
៤- ទស្សនកិចច = កិចេឈ ើ្ញនូវអារមយណ៍ 
៥- សវនកិចច = កិចេឮនូវអារមយណ៍ 
៦- ឃាយនកិចច = កិចេធុនូំវអារមយណ៍ 
៧- ោយនកិចច = កិចេភវកសនូវអារមយណ៍ 
៨- ផុស្សនកិចច = កិចេប៉ាោះនូវអារមយណ៍ 
៩- សម្បដិចឆនកិចច = កិចេទទួលនូវអារមយណ៍ 
១០- សនតីរណកិចច = កិចេអឈងាតនូវអារមយណ៍ 
១១- មវាដឋពវនកិចច = កិចេកណំត់នូវអារមយណ៍ 
១២- ជវនកិចច = កិចេឈលកបឬឈសាយរ រប ់អារមយណ៍ 
១៣- ត្ទាលមពណកិចច = កិចេចុោះឈ យ្ ោះ ឬបនថឈសាយរ អារមយណ៍

ឈនាោះ 
១៤- ចុត្ិកិចច = កិចេចរុត 
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៣.២. ចិតតបំមពញមុខងារនីមួយៗ 
  ូមឈៅឈមើលតរាងឧប មភ័ននឈលែ ៤.២ ឈៅខាងឈលកាយឈ ៀវឈៅ 
ឈដើមផរីលឹំកឈ ើងវញិឲ្រ នឆ្ប់ អពីំចិតថប្ដលបឈំពញមុែង្គរនីមួយៗ ។  

១- ចិតថប្ដលបឈំពញបដិ ននិកិចេ មាន ១៩ គឺ ឧឈបកាខ  នថីរណចិតថ ២, 
មហាវ ិកចិតថ ៨ និងមហគាតវ ិកចិតថ ៩ ។ 

 ចិតថទាងំឈនោះ ឈៅថ្វ “បដិ ននិចិតថ” ែណៈប្ដលវាបឈំពញបដិ ននិ-
កិចេ ។ 

២- ចិតថប្ដលបឈំពញភវងាកិចេ មាន ១៩ គឺមានចនួំនដូចបដិ ននិចិតថ 
១៩ ប្ដរ ចិតថទាងំឈនោះ ឈៅថ្វ ភវងាចិតថ ែណៈប្ដលវាបឈំពញកិចេ
បនថតណំជីវតិ ។ 

៣- ចិតថប្ដលបឈំពញអាវជជនកិចេ មាន ២ គឺ បញ្េទាឝ រាវជជនចិតថ ១  
មឈនាទាឝ រាវជជនចិតថ ១ ។ 

៤- ចិតថប្ដលបឈំពញទ សនកិចេ មាន ២ គឺ ទឝិចកខុ វញិ្ញដ ណចិតថ 
៥- ចិតថប្ដលបឈំពញ វនកិចេ មាន ២ គឺ ទឝិឈសាតវញិ្ញដ ណចិតថ 
៦- ចិតថប្ដលបឈំពញឃ្លយនកិចេ មាន ២ គឺ ទឝិឃ្លនវញិ្ញដ ណចិតថ 
៧- ចិតថប្ដលបឈំពញសាយនកិចេ មាន ២ គឺ ទឝិជិវាា វញិ្ញដ ណចិតថ 
៨- ចិតថប្ដលបឈំពញផុ សនកិចេ មាន ២ គឺ ទឝិកាយវញិ្ញដ ណចិតថ 
៩- ចិតថប្ដលបឈំពញ មផដិចេនកិចេ មាន ២ គឺ ទឝិ មផដិចេនចិតថ 
១០- ចិតថប្ដលបឈំពញ នថីរណកិចេ មាន ៣ គឺ  នថីរណចិតថ ៣ 
១១- ចិតថប្ដលបឈំពញឈវាដឌពឝនកិចេ មាន ១ គឺ មឈនាទាឝ រាវជជនចិតថ 
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១២- ចិតថប្ដលបឈំពញជវនកិចេ មាន ៥៥ គឺ អកុ លចិតថ ១២, កុ ល
ចិតថ ២១, ផលញណចិតថ ៤ និងកិរយិចិតថ ១៨ (ឈវៀរអាវជជនចិតថ ២) 
ចិតថទាងំឈនោះអាចចា ំនយា៉ា ងង្គយថ្វ “អ, កុ, កិ, ផ” 

 ោមជវនចិត្ត ២៩ = អកុ លចិតថ ១២ + មហាកុ លចិតថ ៨ + 
មហាកិរយិចិតថ ៨ + ហ ិតុបាទចិតថ ១ ។ 

 អប្បនាជវនចិត្ត ២៦ = មហគាតកុ លចិតថ ៩ + មហគាតកិរយិ
ចិតថ ៩ + មគាញណចិតថ ៤ + ផលញណចិតថ ៤ ។  

១៣- ចិតថប្ដលបឈំពញតទាលមភណកិចេ មាន ១១ គឺ  នថីរណចិតថ ៣ 
និងមហាវ ិកចិតថ ៨។ 

១៤- ចិតថប្ដលបឈំពញចុតិកិចេ មាន ១៩ គឺ ឧឈបកាខ  នថីរណចិតថ ២, 
មហាវ ិកចិតថ ៨ និងមហគាតវ ិកចិតថ ៩ ។ 

៣.៣. ការពិនិតយដ្៏លអតិលអន់ 
១- ចិតថប្ដលបឈំពញកិចេមួយ ៗ មាន ៦៨ គឺ ទឝិបញ្េ វញិ្ញដ ណ ១០,  

មឈនាធាតុចិតថ ៣ និងជវនចិតថ ៥៥ ។ មឈនាធាតុចិតថ ៣ ឈនាោះ គឺ 
បញ្េទាឝ រាវជជនចិតថ ១ និង មផដិចេនចិតថ ២ ។ 

២- ចិតថប្ដលបឈំពញកិចេ ២ មាន ២  គឺ ឈសាមន ស នថីរណចិតថ ១ 
មឈនាទាឝ រាវជជនចិតថ ១ ។ 

៣- ចិតថប្ដលបឈំពញកិចេ ៣ មាន ៩ គឺ មហគាតវ ិកចិតថ ៩ ប្ដល
បឈំពញបដិ ននិកិចេ, ភវងាកិចេ និងចុតិកិចេ ។ 

៤- ចិតថប្ដលបឈំពញកិចេ ៤ មាន ៨ គឺ មហាវ ិកចិតថ ៨ ប្ដលបឈំពញ
បដិ ននិកិចេ, ភវងាកិចេ, ចុតិកិចេ និងតទាលមភណកិចេ ។ 
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៥- ចិតថប្ដលបឈំពញកិចេ ៥ មាន ២ គឺ ឧឈបកាខ  នថីរណចិតថទាងំ ២ 
ប្ដលបឈំពញបដិ ននិកិចេ, ភវងាកិចេ, ចុតិកិចេ,  នថីរណកិចេ និង    
តទាលមភណកិចេ ។ 

៣.៤. ឋាន ១០ យ៉ង 
 “ឋាន”  នដល់ “កប្នវងឈធឝើកិចេឬមុែង្គរ” ឈយើងលតូវការកប្នវងឬ
ការយិាល័យឈដើមផបីឈំពញការង្គរជាពិឈ   ដូចឈមឋចមិញ ចិតថរប្មងលតូវ
ការកប្នវងឈដើមផបីឈំពញមុែង្គររប ់ែវួន ដូឈចាប ោះប្ដរ កប្នវងឈនាោះគឺបសាទ
រប ់ចិតថនីមួយៗ ប្ដលបឈលមើជាកប្នវង លមាប់បឈំពញកិចេរប ់ចិតថឈនាោះ ។ 
 “បសាទរប ់ចិតថនីមួយៗ”  ឈំៅដល់ចិតថែវួនឯងឈនាោះឯង ដូឈចាប ោះ 
កប្នវងឈធឝើកិចេរប ់ចិតថនីមួយៗ មានន័យដូចោប នឹងចិតថ ។  
 ឋានមាន ១០ យា៉ា ង ឈល ោះកិចេទនំាក់ទនំង ៥ (គឺ កិចេចាប់អារមយណ៍ 
៥) ប្ដលចិតថបឈំពញកបុងឋាននីមួយៗ ឈៅថ្វ “បញ្ចវិញ្ញាណឋាន” ។ 
ឋាន ១០ យា៉ា ងឈនាោះគឺ ៖ 

១- បដិសនធិដ្ឋាន = បដិ ននិចិតថ ១៩ 
២- ភវងគដ្ឋាន  = ភវងាចិតថ ១៩  
៣- អាវជជនដ្ឋាន  = អាវជជនចិតថ ២ 
៤- បញ្ចវិញ្ញាណដ្ឋាន = ទឝិបញ្េ វញិ្ញដ ណចិតថ ១០ 
៥- សម្បដិចឆនដ្ឋាន =  មផដិចេនចិតថ ២ 
៦- សនតីរណដ្ឋាន =  នថីរណចិតថ ៣ 
៧- មវាដឋពវនដ្ឋាន = មឈនាទាឝ រាវជជនចិតថ ១ 
៨- ជវនដ្ឋាន  = ជវនចិតថ ៥៥ 
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៩- ត្ទាលមពណដ្ឋាន = តទាលមភណចិតថ ១១ 
១០- ចុត្ិដ្ឋាន  = ចុតិចិតថ ១៩  

៤. ោវ រសងគហៈ 
៤.១. ោវ រ ៦ 

 កបុងទីឈនោះ នឹងរួបរួមចិតថនិងឈចត ិកតមទាឝ រទាងំ ៦ យា៉ា ង ឈងខប 
 “ទាោរ”  នដល់ “ទីឈចញចូល” មានទាឝ រ ៦ កបុងកាយរប ់ឈយើង ជា

ទីប្ដលអារមយណ៍ខាងឈលៅអាចចូលមក ន 
១- ចកខុទាោរ = ទាឝ រប្ភបក (ចកខុបសាទ) 
២- មោត្ទាោរ = ទាឝ រលតឈចៀក (ឈសាតបសាទ) 
៣- ឃានទាោរ = ទាឝ រលចមុោះ (ឃ្លនបសាទ) 
៤- ជិវាាទាោរ = ទាឝ រអណាឋ ត (ជិវាា បសាទ)  
៥- ោយទាោរ = ទាឝ រកាយ (កាយបសាទ) 
៦- មមនាទាោរ = ទាឝ រចិតថ (ភវងាចិតថ ១៩)  
កំណត្់ចំោំ ៖  

ឈ យ្ ោះកបុងវង់លកចកឈនាោះ ល ប់ពីធាតុ ខំាន់រប ់ទាឝ រនីមួយៗ ។ 
“បសាទ” គឺ “រូប លមាប់ដឹង” ញុងំការចាប់អារមយណ៍ឈកើតឈ ើង ។ 

 ទាឝ រ ៥ ដបូំង ជារូបទាឝ រ ចបំ្ណកទាឝ រទី ៦ ជានាមទាឝ រ ។  
៤.២. ោវ រកិចិតតនីមួយៗ 

  ូមអបកអានឈៅឈមើលតរាងឧប មភ័នន ៤.៣ ឈៅខាងឈលកាយ
ឈ ៀវឈៅ ឈដើមផរីលឹំកឈ ើងវញិឲ្រ នឆ្ប់ ។ 

១- ចិតថ ៤៦ ឈកើតឈ ើងកបុងទាឝ រប្ភបក ៖ 
 ក) បញ្ចទាោរាវជជនៈ ១ (កិចេរាវចាប់) 
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 ែ) ចកខុវិញ្ញាណ ២ (កិចេឈ ើ្ញ) 
 គ) សម្បដិចឆន ២ (កិចេទទួល) 
 ្) សនតីរណៈ ៣ (កិចេអឈងាត) 
 ង) មវាដឋពវនៈឬ មមនាទាោរាវជជនៈ ១ (កណំត់) 
 ច) ោមជវ័ន ២៩ (កិចេឈសាយរ អារមយណ៍) 
 ឆ) ត្ទាលមពណៈ ៨ (កិចេចុោះឈ យ្ ោះ) 
    រុប ៤៦ 
កំណត្់ចំោំ ៖  

បណាឋ តទាលមភណចិតថ ១១ ឈនាោះ គឺ  នថីរណៈ ៣  នរាប់ឈហើយ
កបុង ១ (្), និងមហាវ ិកចិតថ ៨  នរាប់កបុង ១ (ឆ)។  

២- ចិតថ ៤៦ ឈកើតឈ ើងកបុងទាឝ រលតឈចៀក  
 ចិតថទាងំឈនាោះ ដូចកបុងលបការទី ១ ប្ដរ លោន់ប្តបឋូ រចកខុ វញិ្ញដ ណឈៅ

ជាឈសាតវញិ្ញដ ណ ។ 
៣- ចិតថ ៤៦ ឈកើតឈ ើងកបុងទាឝ រលចមុោះ 
 ចិតថទាងំឈនាោះដូចកបុងលបការទី ១ ប្ដរ លោន់ប្តោក់ឃ្លនវញិ្ញដ ណ

ជនួំ ចកខុវញិ្ញដ ណ ។ 
៤- ចិតថ ៤៦ ឈកើតឈ ើងកបុងទាឝ រអណាឋ ត 
 ចិតថទាងំឈនាោះដូចកបុងលបការទី ១ ប្ដរ លោន់ប្តោក់ជិវាា វញិ្ញដ ណ

ជនួំ ចកខុវញិ្ញដ ណ ។ 
៥- ចិតថ ៤៦ ឈកើតឈ ើងកបុងទាឝ រកាយ 
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 ចិតថទាងំឈនាោះដូចកបុងលបការទី ១ ប្ដរ លោន់ប្តោក់កាយវញិ្ញដ ណ
ជនួំ ចកខុវញិ្ញដ ណ ។ 

៦- ចិតថ ៦៧ ឈកើតឈ ើងកបុងទាឝ រចិតថ 
 ក) មមនាទាោរាវជជនៈ ១  (កិចេរាវចាប់និងកិចេកណំត់) 
 ែ) ជវ័ន  ៥៥ (កិចេដឹងរ អារមយណ៍) 
 គ) ត្ទាលមពណៈ ១១ (កិចេចុោះឈ យ្ ោះ) 
    រុប ៦៧ 
កំណត្់ចំោំ ៖  
១- ចនួំន រុបថ្នចិតថប្ដលឈកើតឈ ើងកបុងបញ្េទាឝ រ ឬរូបទាឝ រទាងំ ៥ ឈនាោះ 

មានចនួំន ៥៤ គឺ បញ្េទាឝ រាវជជនចិតថ ១, ទឝិបញ្េ វញិ្ញដ ណចិតថ ១០, 
 មផដិចេនចិតថ ២,  នថីរណចិតថ ៣, ឈវាដឌពឝនៈ ឬមឈនាទាឝ រាវជជនចិតថ 
១, កាមជវន័ ២៩ និងតទាលមភណៈ ៨ ទាងំឈនោះជាកាមាវចរចិតថ 
៥៤ ។ 

២- ចិតថប្ដលអាចឈកើតឈ ើងកបុងបញ្េទាឝ រទាងំ ៥ ឈនាោះ គឺ បញ្េទាឝ រាវជជន-
ចិតថ ១ និង  មផដិចេនចិតថ ២, ចិតថទាងំ ៣ ឈនោះ រួមមកឈៅថ្វ 
មឈនាធាតុ១ (ធាតុចិតថ) ។ 

៣- ចិតថប្ដលប្តងប្តឈកើតឈ ើងកបុងទាឝ រ ៦ ជានិចេឈនាោះ ឈសាមន ស នថី- 
រណចិតថ ១, មឈនាទាឝ រាវជជនចិតថ ១ និងកាមជវនចិតថ ២៩ ( រុប = ៣១) ។ 

                                                           

១ អភិធមម បិដកនយមកៈនធាត្ុយមកៈទ្ ន៤ន។ន 
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៤- ចិតថប្ដលឈកើតឈ ើងកបុងទាឝ រ ៦ មឋងមាា ល និងមិនឈកើតឈ ើងកបុងទាឝ រ 
៦ មឋងមាា លឈនាោះ គឺ ឧឈបកាខ  នថីរណចិតថ ២ និងមហាវ ិកចិតថ ៨ 
( រុប = ១០) ។ 

៥- ចិតថប្ដលប្តងប្តឈកើតឈ ើងឈោយមិនមានទាឝ រជានិចេឈនាោះ គឺ         
មហគាតវ ិកចិតថ ៩ ។ 

៦- បដិ ននិចិតថ ១៩, ភវងាចិតថ ១៩ និងចុតិចិតថ ១៩ ឈនាោះ ឈៅថ្វ ទាឝ រ-
វមុិតថ (គឺផុតពីទាឝ រ) ឈល ោះ ៖ 

 ក) ចិតថទាងំឈនាោះមិនឈកើតឈ ើងកបុងទាឝ រណាមួយ ដូចកបុងទាឝ រប្ភបកជា  
ឈដើម 

 ែ) ភវងាចិតថែវួនឯង ឈធឝើនាទីជាមឈនាទាឝ រ, និង 
 គ) ចិតថទាងំឈនាោះឈកើតឈ ើងឥតមានអារមយណ៍ថយីខាងឈលៅណាមួយ 

ឈោយទាក់ទងនឹងជីវតិបចេុបផនបឈនាោះ ។ 
៥. អាលមពណ្សងគហៈ 

៥.១. អារមមណ៍្ ៦ យ៉ង 
 អាលមពណៈ ឬ អារមមណៈ មានន័យថ្វ អារមយណ៍ ។ តឈៅ នឹង
រួបរួមចិតថនិងឈចត ិក តមទាឝ រទាងំ ៦ យា៉ា ង ឈងខប 

១- រូបារមមណ៍ = អារមយណ៍គឺរូប (រូប ឬ វណតៈ) 
២- សទាារមមណ៍ = អារមយណ៍គឺ ឈំ ង ( ទធ) 
៣- គនាោរមមណ៍ = អារមយណ៍គឺកវិន (គនន) 
៤- រោរមមណ៍ = អារមយណ៍គឺរ  (រ ៈ) 
៥- មោដឋវោរមមណ៍ = អារមយណ៍គឺឈផ្ទដឌពឝៈ (បឋវ,ី អាឈ  និងឈតឈជា) 
៦- ធមាោរមមណ៍  = អារមយណ៍ផវូ វចិតថ 
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 ធមាយ រមយណ៍ឈនាោះ មាន ៦ គឺ ក) បសាទរូប ៥ (ថ្ផបកថ្ន ររីាងា
 លមាប់ដឹង), ែ)  ុែុមរូប ១៦ (រូបលអិត ុែុម), គ) ចិតថ ៨៩, ្) 
ឈចត ិក ៥២, ង) និ ឝ ន និង ច) និមិតថ ដូចជា ក ិណនិមិតថ ។ ធមាយ រមយណ៍
ឈនោះមិនអាចឈកើតឈ ើងកបុងបញ្េទាឝ រទាងំ ៥  នឈទ ។  

កំណត្់ចំោំ ៖ 
 ឈ យ្ ោះកបុងវង់លកចក  លមាប់អារមយណ៍ទាងំ ៥ ដបូំង គឺជាធាតុ

ចា ំច់រប ់អារមយណ៍ឈនាោះ ចបំ្ណកឯធមាយ រមយណ៍  នដល់អារមយណ៍ ៦ 
ប្ដល នឈរៀបរាប់ឈហើយខាងឈលើឈនាោះ ក៏ជាធាតុចា ំច់ប្ដរ ។  

៥.២. ចិតតនិងអារមមណ៍្តាមោវ រ 
១- ចិតថ ៤៦ ប្ដលឈកើតឈ ើងកបុងចកខុទាឝ រឈនាោះ ឈៅថ្វ ចកខុទាឝ រកិចិតថ, 

ចិតថទាងំឈនាោះដឹងនូវរូ រមយណ៍បចេុបផនបប្តមា៉ាង 
២- ចិតថ ៤៦ ប្ដលឈកើតឈ ើងកបុងឈសាតទាឝ រឈនាោះ ឈៅថ្វ ឈសាតទាឝ រកិ-

ចិតថ, ចិតថទាងំឈនាោះដឹងនូវ ទាធ រមយណ៍បចេុបផនបប្តមា៉ាង 
៣- ចិតថ ៤៦ ប្ដលឈកើតឈ ើងកបុងឃ្លនទាឝ រឈនាោះ ឈៅថ្វ ឃ្លនទាឝ រកិចិតថ, 

ចិតថទាងំឈនាោះដឹងនូវគនាន រមយណ៍បចេុបផនបប្តមា៉ាង 
៤- ចិតថ ៤៦ ប្ដលឈកើតឈ ើងកបុងជិវាាទាឝ រឈនាោះ ឈៅថ្វ ជិវាាទាឝ រកិចិតថ, 

ចិតថទាងំឈនាោះដឹងនូវរសារមយណ៍បចេុបផនបប្តមា៉ាង 
៥- ចិតថ ៤៦ ប្ដលឈកើតឈ ើងកបុងកាយទាឝ រឈនាោះ ឈៅថ្វ កាយទាឝ រកិចិតថ, 

ចិតថទាងំឈនាោះដឹងនូវឈផ្ទដឌ ឝ រមយណ៍បចេុបផនបប្តមា៉ាង 
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៦- ចិតថ ៦៧ ប្ដលឈកើតឈ ើងកបុងមឈនាទាឝ រឈនាោះ ឈៅថ្វ មឈនាទាឝ រកិចិតថ, 
ចិតថទាងំឈនាោះដឹងនូវអារមយណ៍ ៦ ទាងំអ ់ ទាងំកបុងបចេុបផនប, ទាងំ
កបុងអតីតៈ ទាងំកបុងអនាគត ឬកបុងកាលណាៗ ក៏ ន ។ 

៥.៣. ចិតតនិងអារមមណ៍្នីមួយៗ 
  ូមឈៅឈមើលតរាងឧប មភ័នន ៥.១ ឈៅខាងឈលកាយឈ ៀវឈៅឈនោះ 
ឈដើមផរីឭំកឈ ើងវញិឲ្រ នឈលឿន ។ 

១- ទវិចកខុវិញ្ញាណ ដឹងនូវរូ រមយណ៍បចេុបផនបប្តមា៉ាង 
ទវិមោត្វិញ្ញាណ ដឹងនូវ ទាធ រមយណ៍បចេុបផនបប្តមា៉ាង 
ទវិឃានវិញ្ញាណ ដឹងនូវគនាន រមយណ៍បចេុបផនបប្តមា៉ាង 
ទវិជិវាាវិញ្ញាណ ដឹងនូវរសារមយណ៍បចេុបផនបប្តមា៉ាង 
ទវិោយវិញ្ញាណ ដឹងនូវឈផ្ទដឌ ឝ រមយណ៍បចេុបផនបប្តមា៉ាង 

២- មមនាធាត្ុ ៣ (បញ្េទាឝ រាវជជនៈ ១ និង មផដិចេនៈ ២) ដឹងនូវ
អារមយណ៍ទាងំ ៥ ខាងឈលើ ទាក់ទងនឹងបចេុបផនបកាល 

៣- ត្ទាលមពណចិត្ត ១១ និងហសិត្ុប្ាទចិត្ត ១ ដឹងនូវកាមារមយ-
ណ៍ ៦  នដល់ កាមចិតថ ៥៤, កាមឈចត ិក ៥២, និងរូប ២៨ ។ 

៤- អកុសលចិត្ត ១២, ញាណវិប្បយុត្តមហាកុសលចិត្ត ៤ 
និងញាណវិប្បយុត្តមហាកិរិយចិត្ត ៤ ដឹងនូវអារមយណ៍
ឈោកិយ ៦  នដល់ ឈោកិយចិតថ ៨១, ឈោកិយឈចត ិក ៥២, 
រូប ២៨ និងបញ្ដតថិ ។  

៥- ញាណសម្បយុត្តមហាកុសលចិត្ត ៤ និងរូបាវចរកុសល-
អភិញ្ញា ១ ដឹងនូវអារមយណ៍ ៦ ទាងំអ ់ ឈវៀរប្តអរហតថមគានិង
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អរហតថផល ។ អារមយណ៍ទាងំឈនោះ  នដល់ ចិតថ ៨៧ (ឈវៀរអរហតថ-
មគានិងអរហតថផល), ឈចត ិក ៥២ ប្ដលឈកើតរួមនឹងចិតថ ៨៧ 
ឈនាោះ, រូប ២៨, និមិតថ និងនិ ឝ ន ។ 

៦- ញាណសម្បយុត្តមហាកិរិយចិត្ត ៤, កិរិយអភិញ្ញា ១ និង 
មមនាទាោរាវជជនចិត្ត ១ ដឹងនូវអារមយណ៍ ៦ ទាងំអ ់  នដល់ ចិតថ 
៨៩, ឈចត ិក ៥២, រូប ២៨, និមិតថ និងនិ ឝ ន ។  

៧- រូបាវចរចិត្ត ១៥ មវៀរអភិញ្ញា ២, រប្មងមាននិមិតថជាអារមយណ៍ 
៨- អាោោនញ្ញាយត្នចិត្ត ៣ និងអាកិញ្ចញ្ញាយត្នចិត្ត ៣ 

មានអាកា  (លមា) និង អាកិញ្េញ្ដៈ (នតទិភាព) ជាអារមយណ៍ឈរៀងៗ 
ែវួន។ 

៩- វិញ្ញាណញ្ញាយត្នចិត្ត ៣ និង មនវសញ្ញានាសញ្ញាយត្-
នចិត្ត ៣ មានអាកាសានញ្ញេ យតនកុ ល/វ ិកចិតថ និង អាកិញ្េ -
ញ្ញដ យតនកុ ល/វ ិកចិតថ ជាអារមយណ៍ឈរៀង ៗ ែវួន 

១០- មលាកុត្តរចិត្ត ៨ មាននិ ឝ នជាអារមយណ៍ ។  
១១- បដិសនធិចិត្ត ១៩, ភវងគចិត្ត ១៩ និងចុត្ចិិត្ត ១៩ មានមរណា-

 នបនិមិតថជាអារមយណ៍, និមិតថឈនោះ អាចជារូបរាងថ្ន “កមយ”, “កមយ-
និមិតថ” ឬ “គតិនិមិតថ” ។  

៦. វតថុសងគហៈ 
៦.១. វតថុ ៦ យ៉ង 

 “វត្ថុ” មានន័យថ្វ “ ររីាងាជាទីតងំ” ជាទីអាល ័យឈកើតឈ ើងរប ់
ចិតថឈផសងៗ និងឈចត ិកប្ដលឈកើតរួម វតទុ ឈនាោះ មាន ៦ គឺ ៖ 

១- ចកខុវត្ថុ = ចកខុបោទ =  ររីាងាប្ភបក 
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២- មោត្វត្ថុ = មោត្បោទ =  ររីាងាលតឈចៀក 
៣- ឃានវត្ថ ុ = ឃានបោទ =  ររីាងាលចមុោះ 
៤- ជិវាាវត្ថ ុ = ជិវាាបោទ =  ររីាងាអណាឋ ត 
៥- ោយវត្ថុ = ោយបោទ =  ររីាងាកាយ 
៦- ហទយវត្ថុ =  ររីាងាប្ដលមានកបុង្មឈបោះដូង = ទីតងំចិតថ 
 ឈល ោះឈហតុឈនាោះ  ររីាងាទាងំ ៥ ដបូំង គឺជា បសាទទាងំ ៥ 

ចបំ្ណកខាងទី ៦ គឺជាទីតងំរប ់ចិតថ លគឹោះសាទ នរប ់ចិតថ ។ 
 មានឈ ចកឋីឧបមាមួយអពីំ “ការែិតឈឈើគូ ” ឈឈើគូ ជាធាតុ

 លមាប់ែិត, ថ្ផធឈលគើមថ្នលបអប់ឈឈើគូ  ជាធាតុ លមាប់ទទួល, រឯី
អណាឋ តឈភវើងជាធាតុផល ឥ ូវឈនោះ មុននឹងែិតឈឈើគូ  ឥតមានអណាឋ ត
ឈភវើងលតង់ណាឈសាោះ កាលប្ដលលកខណឍ ទាងំឈនាោះឈកើតឈ ើង មលពមលយម
ឈហើយ អណាឋ តឈភវើងក៏ឈកើតឈ ើង ។ 

យា៉ា ងណាមិញ រូ រមយណ៍ឈនាោះក៏យា៉ា ងឈនាោះប្ដរ វាគឺជាធាតុែិត, 
ចកខុបសាទជាធាតុទទួល, ឯចកខុ វញិ្ញដ ណជាធាតុផល, មុនឬឈលកាយការប៉ាោះ
ែធប់រវាងរូ រមយណ៍និងចកខុបសាទឈនាោះ ឥតមានចកខុវញិ្ញដ ណឈកើតឈ ើងឈទ 
ចកខុ វញិ្ញដ ណឈកើតឈ ើងប្តកបុងែណៈប៉ាោះែធប់ឈនាោះឯង ។  

ឥ ូវឈនោះ ចកខុ វតទុ  ឈ លគឺចកខុបសាទ ជាទាឝ រប្ដលរូ រមយណ៍ចូល
ឈៅកបុងចិតថឈនាោះ ដូឈចាប ោះ ចកខុបសាទ ឈៅថ្វ ចកខុទាឝ រ ឈ លគឺទាឝ រប្ភបក ។  

ឈពលឈនាោះ ចកខុ វញិ្ញដ ណ មួយអឈនវើឈោយឈចត ិកទាងំ ៧ រប ់វា 
ឈកើតឈ ើងលតង់ចណុំចប៉ាោះែធប់ គឺឈៅលតង់ចកខុបសាទហបឹងឯង ឈោយ
អាល ័យចកខុបសាទជាទីតងំ ដូឈចាប ោះ ចកខុបសាទ ក៏ឈៅថ្វ ចកខុ វតទុ  ។ 
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វតទុ  ឬបសាទរូបដថ្ទ ៤ ឈទៀត ក៏ពិតជាមានន័យយា៉ា ងឈនាោះដូចោប  ។ 
៦.២. វតថុនិងភូម ិ

“ភូមិ” មានន័យថ្វ “កប្នវងឈកើត”  
១- កបុងកាមភូមិ (កាមភព១) ទាងំ ១១ ឈនាោះ គឺជាកប្នវងកាម មានវតទុ

លគប់ទាងំ ៦ ឈកើតឈ ើង 
២- កបុងរូបភូមិ (រូបភព) ឈនាោះ មានលតឹមប្តវតទុ  ៣ ប៉ាុឈណាត ោះឈកើតឈ ើង គឺ 

ចកខុ វតទុ , ឈសាតវតទុ , និងហទយវតទុ  ។ អ ុំងឈពល មថភាវនាចូល
ឈៅកាន់រូបជាន, អបកភាវនាឈនាោះ លតូវកមាេ ត់បង់ឈ ចកឋីរកីរាយកបុង
កាមគុណ ឈោយលគប់លគងចិតថមិនឲ្ររឈវ ើរវាយឈៅរកកាមារមយណ៍ 
ដូឈចាប ោះ កាល្នកុ លកមយឈនាោះ តក់ប្តងោត់ឲ្រឈៅចាប់
បដិ ននិកបុងរូបឈោក ោត់មិនមានឃ្លនវតទុ , ជិវាា វតទុ  និងកាយវតទុ ឈទ 
ទាងំមិនមានឈ ចកឋីរកីរាយកបុងកាមគុណប្ដលឈកើតកបុងទីឈនាោះ 
លពហយទាងំឡាយ បាយឈោយ្ន ុែ ឈទាោះយា៉ា ងណាក៏ឈោយ
ចុោះ ពួកឈគចា ំច់មានប្ភបក លមាប់ឈមើលលពោះពុទន ចា ំច់មាន
លតឈចៀក លមាប់សាឋ ប់លពោះធម៌ និងមានហទយវតទុ លមាប់ការឈកើត
ឈ ើងថ្នមឈនាវញិ្ញដ ណ លពមទាងំឈចត ិកប្ដលឈកើតរួម ។ 

៣- កបុងអរូបភូមិ (អរូបភព) ឥតមានវតទុអឝីឈកើតឈ ើងទាល់ប្តឈសាោះ 
ឈល ោះឥតមានរូបធម៌ឈកើតឈ ើងឈៅទីឈនាោះឈទ មា៉ាងឈទៀត ឈោយ 
សារប្តកមាវ ងំថ្ន មថភាវនាឈដើមផចូីលឈៅកាន់អរូបជាន ។ 

                                                           

១ បិដកេលខន១៩នទ្ដព័រន១៣៧នមាដដិយយព ភពន៣នយ៉ាងន។ន 
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៦.៣. វិញ្ញដ ណ្ធាតុ ៧ យ៉ង១ 
 “វិញ្ញាណ” មានន័យថ្វ “ចិតថ” រឯី “ធាតុ” មានន័យថ្វ  “ ភាវៈ
លទលទង់” ឬថ្វ លទលទង់នូវលកខណៈ មាា ល់ផ្ទធ ល់ែវួនរប ់វា ។ 
 វញិ្ញដ ណធាតុឈនោះប្ចកឈចញជា ៧ យា៉ា ងគឺ ៖ 

១- ចកខុវិញ្ញាណធាត្ុ = ចកខុ វញិ្ញដ ណ ២  
ចកខុវញិ្ញដ ណ ២ ឈនាោះ អាល ័យចកខុវតទុ លមាប់ការឈកើតឈ ើងថ្នែវួន 

២- មោត្វិញ្ញាណធាត្ុ = ឈសាតវញិ្ញដ ណ ២ 
ឈសាតវញិ្ញដ ណ ២ ឈនាោះ អាល ័យឈសាតវតទុ លមាប់ការឈកើតឈ ើងថ្ន
ែវួន 

៣- ឃានវិញ្ញាណធាត្ុ = ឃ្លនវញិ្ញដ ណ ២ 
ឃ្លនវញិ្ញដ ណ ២ ឈនាោះ អាល ័យឃ្លនវតទុ លមាប់ការឈកើតឈ ើងថ្ន
ែវួន 

៤- ជិវាាវិញ្ញាណធាត្ ុ = ជិវាា វញិ្ញដ ណ ២ 
ជិវាា វញិ្ញដ ណ ២ ឈនាោះ អាល ័យជិវាា វតទុ លមាប់ការឈកើតឈ ើងថ្នែវួន 

៥- ោយវិញ្ញាណធាត្ុ = កាយវញិ្ញដ ណ ២ 
កាយវញិ្ញដ ណ ២ ឈនាោះ អាល ័យកាយវតទុ លមាប់ការឈកើតឈ ើងថ្ន
ែវួន 

៦- មមនាធាត្ុ = បញ្េទាឝ រាវជជនចិតថ ១ និង មផដិចេនចិតថ ២ 
ចិតថទាងំ ៣ ឈនាោះ អាល ័យហទយវតទុ លមាប់ការឈកើតឈ ើងថ្នែវួន 

៧- មមនាវិញ្ញាណធាត្ុ = ចិតថដ៏ឈ   ៧៦ (៨៩ – ១៣) 

                                                           

១ អភិធមម បិដកនយមកៈនធាត្ុយមកៈទ្ ន៤ន។ 
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ចិតថទាងំ ៧៦ ឈនាោះ អាល ័យហទយវតទុ លមាប់ការឈកើតឈ ើងថ្នែវួន ។ 
៦.៤. បបងចិតតតាមវតថុ 

  ូមឈៅឈមើលតរាងឧប មភ័នន ៥.២ ឈៅខាងឈលកាយឈ ៀវឈៅឈនោះ 
ឈដើមផរីឭំកឈ ើងវញិ នឈលឿន ។ 

១- ចិតថប្ដលឈកើតអាល ័យបញ្េ វតទុជានិចេ (ចកខុ វតទុ , ឈសាតវតទុ , ឃ្លនវតទុ , 
ជិវាា វតទុ , កាយវតទុ ) មាន ១០ គឺ ទឝិបញ្េ វញិ្ញដ ណ ឈ លគឺចិតថចាប់
អារមយណ៍ទាងំ ១០ ឈនាោះឯង ។ 

២- ចិតថប្ដលឈកើតអាល ័យហទយវតទុជានិចេ មាន ៣៣ គឺ ឈទា មូល-
ចិតថ ២, មឈនាធាតុចិតថ ៣,  នថីរណចិតថ ៣, ហ ិតុបាទចិតថ ១, 
មហាវ ិកចិតថ ៨, រូ វចរចិតថ ១៥ និងឈសាតបតថិមគាចិតថ ១។  

៣- ចិតថប្ដលឈកើត ចួនកាលអាល ័យវតទុ  ចួនកាលមិនអាល ័យវតទុ  មាន 
៤២ គឺ អកុ លចិតថ ១០ (ឈវៀរឈទា មូលចិតថ ២) មហាកុ លចិតថ ៨, 
មហាកិរយិចិតថ ៨, អរូ វចរកុ លចិតថ ៤, អរូ វចរកិរយិចិតថ ៤, 
ឈោកុតថរចិតថ ៧ (ឈវៀរឈសាតបតថិមគាចិតថ) និង មឈនាទាឝ រាវជជនចិតថ ១ ។  

 ចិតថទាងំឈនោះឈកើតអាល ័យវតទុ  កាលឈកើតឈ ើងកបុងកាមភូមិនិងរូប-
ភូមិ និងឈកើតមិនអាល ័យវតទុ  កាលប្ដលវាឈកើតឈ ើងកបុងអរូបភូមិ ។ 

៤- ចិតថប្ដលមិនអាល ័យវតទុ លមាប់ឈកើតឈសាោះ មាន ៤ គឺ អរូ វចរ-
វ ិកចិតថ ៤ ប្ដលឈកើតឈ ើងប្តកបុងអរូបភូមិប៉ាុឈណាត ោះ ។ 

កំណត្់ចំោំ ៖ 
 ចិតថប្ដលឈកើតឈ ើងកបុងអរូបភូមិ មាន ៤៦ (ដូច នបរយិាយឈហើយ

កបុងឈលែ ៣ និង ឈលែ ៤ ខាងឈលើ) ។ 
ចប់បរឈិចេទទី ៣ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
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បរមិចឆទទី ៤ 

វីថិចិតត 
ដ្ំមណ្ើ ររបសច់ិតត 

 “វីថិ” មានន័យថ្វ លកប្ រប ់ចិតថ ឬលកុមចិតថប្ដលឈកើតឈ ើងឈៅ
ឈពលប្ដលអារមយណ៍ល កដលតង់ទាឝ រណាមួយ បណាឋ ទាឝ រទាងំ ៦ ឈដើមផដឹីង
នូវអារមយណ៍ឈនាោះ ។ 
 ផវូវឆវងកាត់ពីភូមិមួយឈៅភូមិមួយឈទៀត ឈោយោយ នរលំងភូមិណា
មួយ ទាងំមិនផ្ទវ  ់បឋូ រលោំប់រប ់ភូមិ យា៉ា ងណាមិញ ចិតថទាងំឡាយ
ឈនាោះក៏យា៉ា ងឈនាោះប្ដរ រប្មងឈកើតឈ ើងពីមួយឈៅមួយឈោយលោំប់  ម
គួរតមចាប់រប ់ចិតថ (ចិតថនិយាម) ។ 

អាយកុាលរបសច់ិតត 
 ចិតថទាងំឡាយ រប្មងឈកើតឈ ើងនិងរលត់ កបុងបុគាលមាប ក់ៗ កបុង     
អលតឈលចើនជាងប៉ាលបិចប្ភបក ១០០០ ឈកាដិដង១ (១០១២) ។  កបុងមួយវនិាទី 
មានការប៉ាលបិចប្ភបកលបប្ហល ២៥០ ដង ដូឈចាប ោះ អាយុកាលរប ់ចិតថតិច
ជាងមួយវនិាទី ១០០០ ឈកាដិដង ។ 

                                                           

១ កបុងបរមតទទីបនី  ងាហមហាដីកា វថិី ងាហៈ ប្ចងថ្វ ឯកចិត្តកខណំ នាមាត្ិ ឯកស្ស ចិត្ត-
ស្ស ខមោ នាម ។ មោ បន ខមោ អចឆរាសង្ាដកខណស្ស អកខិនិមមិលនកខណស្ស 
ច អមនកមោដិសត្សហស្សភាមោ ទដឋមវោ ។ ែណៈថ្នចិតថមួយដួង ឈៅថ្វ ១ ចិតថកខណៈ ។ 
ែណៈឈនាោះ ឈលបៀបដូចែណៈផ្ទធ ត់លមាមថ្ដនិងែណៈប៉ាលបិចប្ភបកឈលចើនប្ នឈកាដិដង ។ អចឆរា-
សង្ាដកខមណ អមនកមោដិសត្សហស្សសង្ខា មវទនា ឧប្បជជនតីត្ិ ហិ អដឋកថាយំ វុត្តំ ។ 
កបុងអដឌកថ្វប្ចងថ្វ កបុងកាផ្ទធ ត់លមាមថ្ដ ១ ែណៈ មានឈវទនាឈកើតឈ ើងឈលចើនប្ នឈកាដិ ។ 
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 អាយុកាលឬរយៈឈពលរប ់ចិតថឈនាោះ វា ់ឈោយអនុែណៈដ៏ែវី
ទាងំ ៣ ប្ដលមានភិនភាគឈផសងោប  កបុងែណៈឈកើតឈ ើងនិងកបុងែណៈ
រលត់រប ់ចិតថមួយ ។ អនុែណៈទាងំ ៣ ឈនាោះ គឺ ៖ 
 ១- ឧប្ាទខណៈ = អនុែណៈកពុំងឈកើតឈ ើង 
 ២- ឋិត្ខិណៈ = អនុែណៈកពុំងតងំឈៅ 
 ៣- ភងគខណៈ = អនុែណៈកពុំងរលត់ 
 អនុែណៈែវីទាងំ ៣ ឈនោះ ឈោកឈ លថ្វឈ យើ ១ ែណៈចិតថ ឬ ១ 
ចិតថកខណៈ ។  
 ដូឈចាប ោះ អាយុរប ់ចិតថមួយឈ យើនឹងអនុែណៈ ៣ គឺ អនុែណៈឈកើត
ឈ ើង, អនុែណៈតងំឈៅ និងអនុែណៈរលត់រប ់ចិតថឈនាោះ ឬថ្វឈ យើនឹង 
១ ែណៈចិតថ, ឬ ១ ចិតថកខណៈ ។ ១ ចិតថកខណៈ នឹងឈលបើ “១ ែណៈចិតថ” 
ជនួំ ក៏លអ ជាជាងឈលបើ ករ “១ គនិំត” ប្ដលអបកប្លបែវោះលបតិដឌឈ ើង ។  
 រយៈកាល ១ ចិតថកខណៈ (គឺ ១ ែណៈចិតថ) នឹងពិ កពិនិតរឈមើល
ឈោយវទិាសាស្ត្ ថ ប៉ាុប្នថឈយើងែវួនឯង ដឹងពីបទពិឈសាធន៍ថ្វ វាអាចឈលបើ
 នកបុង ១ វនិាទី ឈដើមផលី ថ្មដល់អឝីៗ និងលពឹតថិការណ៍ប្ដលឈលចើនឈពកឥត
គណនា ន ។ 

អាយកុាលរបសរ់បូ 
 អាយុកាលរប ់រូប ឬរូបធម៌ឈនាោះ គឺ ប្វងយូរជាងអាយុកាលរប ់
ចិតថឈនាោះ ១៧ ដង ដូឈចាប ោះ ឈយើងអាចនិយាយ នថ្វ អាយុកាលរប ់រូប 
ឈ យើនឹង ១៧ ចិតថកខណៈ ឬ ១៧ ែណៈចិតថ ឬ ១៧ × ៣ = ៥១ អនុែណៈ  
ប្ដល ៣ អនុែណៈ ជា ១ ែណៈចិតថ ។  
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 ឈល ោះដូឈចាប ោះឈហើយ រូបក៏ឈកើតនិងរលត់ប្ដរ កបុងឈលផឿនឈលឿនថ្ន ១ 
វនិាទីៗ ឈលចើនជាង ៥៨ ឈកាដិដង ។ ភាពឈផសងោប រវាងចិតថនិងរូបគឺថ្វ ចិតថ
រប្មងឈកើតឈ ើងបនថបនាធ ប់ោប  ចបំ្ណកខាងរូបរប្មងឈកើតឈ ើង រាប់ ន់    
កោបៈ កបុង ១ អនុែណៈ និងបនថឈកើតឈ ើងឥតឈប់ ឈរៀងរាល់អនុែណៈ 
ឈល ោះឈហតុឈនាោះឈហើយ រូបអាចកឈកើតជាគនំរធលំយមប្តឈមើលឈ ើ្ញ ន 
ចឈំ ោះអបកមានប្ភបកទឈទ ចបំ្ណកឯលកប្ ចិតថដ៏ឈលឿនរហ័ ឈនាោះ មិន
អាចឈមើលឈ ើ្ញ ន ចឈំ ោះអបកមានប្ភបកទឈទឈនាោះ ។  

១. វិញ្ញដ ណ្ ៦ យ៉ង 
 វញិ្ញដ ណ ៦ យា៉ា ង១ឈនាោះ អាចប្បងតមទាឝ រ ៦ និងវតទុ  ៦ ដូចតឈៅ
ឈនោះ ៖ 

១- ចកខុវិញ្ញាណ = ចកខុ វញិ្ញដ ណ ២ 
២- មោត្វិញ្ញាណ = ឈសាតវញិ្ញដ ណ ២ 
៣- ឃានវិញ្ញាណ = ឃ្លនវញិ្ញដ ណ ២ 
៤- ជិវាាវិញ្ញាណ  = ជិវាា វញិ្ញដ ណ ២ 
៥- ោយវិញ្ញាណ = កាយវញិ្ញដ ណ ២ 
៦- មមនាវិញ្ញាណ = មឈនាវញិ្ញដ ណ ៧៩ 
 សូមកំណត្់ចំោំថ្វ ចកខុវញិ្ញដ ណរប្មងឈកើតឈ ើងកបុងចកខុទាឝ រ 

អាល ័យចកខុវតទុ  ដូឈចបោះជាឈដើម មឈនាវញិ្ញដ ណរប្មងឈកើតឈ ើងកបុងមឈនាទាឝ រ 
អាល ័យហទយវតទុ  កបុងឈបោះដូង ។  

                                                           

១ ក្ពះសុត្តដតបិដកនមជ្ឈមិដិកាយនដដទេកាវាទ្សូក្ត្ទ្ ន៤នេលខន២៨នទ្ដព័រន២៧៧នដិងន២៩១ន។នក្ពះ
អភិធមយបិដក វភិងា ។  
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 វញិ្ញដ ណ ៥ ដបូំង មួយៗមានវញិ្ញដ ណ ២ ចបំ្ណកឯមឈនាវញិ្ញដ ណ 
មានចិតថ ៧៩ ។  

២. វីថិ ៦ យ៉ង 
 វថិី ឬលកប្ ចិតថឈនាោះ ក៏ប្បងជា ៦ យា៉ា ង ឈៅតមឈ យ្ ោះរប ់ទាឝ រ ៦ 
ឬ វញិ្ញដ ណ ៦ ឈនាោះប្ដរ ដូចខាងឈលកាមឈនោះ ៖ 

១- ចកខុទាោរវីថិ = ចកខុវិញ្ញាណវីថិ លកប្ ចិតថទាក់ទងនឹងចកខុទាឝ រឬ
ចកខុ វញិ្ញដ ណ 

២- មោត្ទាោរវីថិ = មោត្វិញ្ញាណវីថិ លកប្ ចិតថទាក់ទងនឹងឈសាត
ទាឝ រឬឈសាតវញិ្ញដ ណ 

៣- ឃានទាោរវីថ ិ = ឃានវិញ្ញាណវីថ ិ លកប្ ចិតថទាក់ទងនឹងឃ្លន
ទាឝ រឬឃ្លនវញិ្ញដ ណ 

៤- ជិវាាទាោរវីថ ិ = ជិវាាវិញ្ញាណវីថិ លកប្ ចិតថទាក់ទងនឹងឃ្លនទាឝ រឬ
ឃ្លនវញិ្ញដ ណ 

៥- ោយទាោរវីថិ = ោយវិញ្ញាណវីថិ លកប្ ចិតថទាក់ទងនឹងកាយ
ទាឝ រឬកាយវញិ្ញដ ណ 

៦- មមនាទាោរវីថ ិ= មមនាវិញ្ញាណវីថិ លកប្ ចិតថទាក់ទងនឹងមឈនា
ទាឝ រឬមឈនាវញិ្ញដ ណ 

២.១. មហតុនាឲំ្យមកើតវីថិ 
១- លកខណឍ  លមាប់ការឈកើតឈ ើងថ្នចកខុទាឝ រវថិីឈនាោះ មាន ៤ យា៉ា ងគឺ ៖ 
 ក) ចកខុបោទ = ទាឝ រប្ភបក លតូវប្តលអ 
 ែ) រូបារមមណ៍ = អារមយណ៍គឺរូប លតូវប្តល កដ 
 គ) អាមលាក =ពនវឺ លតូវប្តល កដ 
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 ្) មនសិោរ = ការយកចិតថទុកោក់ លតូវប្តមាន 
២- លកខណឍ  លមាប់ការឈកើតឈ ើងថ្នឈសាតទាឝ រវថិីឈនាោះ មាន ៤ យា៉ា ងគឺ ៖ 
 ក) មោត្បោទ = ទាឝ រលតឈចៀក លតូវប្តលអ 
 ែ) សទាារមមណ៍ = អារមយណ៍គឺ ឈំ ង លតូវប្តល កដ 
 គ) អាោស = លមា  លមាប់បញ្ជូ ន ឈំ ង លតូវប្តល កដ 
 ្) មនសិោរ = ការយកចិតថទុកោក់ លតូវប្តល កដ 
៣- លកខណឍ  លមាប់ការឈកើតឈ ើងថ្នឃ្លនទាឝ រវថិីឈនាោះ មាន ៤ យា៉ា ងគឺ ៖ 
 ក) ឃានបោទ = ទាឝ រលចមុោះ លតូវប្តលអ 
 ែ) គនាោរមមណ៍ = អារមយណ៍គឺកវិន លតូវប្តល កដ 
 គ) វាមយា = ធាតុែរល់ប្ដលបញ្ជូ នកវិន លតូវប្តល កដ 
 ្) មនសិោរ = ការយកចិតថទុកោក់ លតូវប្តល កដ 
៤- លកខណឍ  លមាប់ការឈកើតឈ ើងថ្នជិវាាទាឝ រវថិីឈនាោះ មាន ៤ យា៉ា ងគឺ ៖ 
 ក) ជិវាាបោទ = ទាឝ រអណាឋ ត លតូវប្តលអ 
 ែ) រោរមមណ៍ = អារមយណ៍គឺរ  លតូវប្តល កដ 
 គ) អាមបា = ធាតុរាវដូចទឹកមាត់ លតូវប្តល កដ 
 ្) មនសិោរ = ការយកចិតថទុកោក់ លតូវប្តល កដ 
៥- លកខណឍ  លមាប់ការឈកើតឈ ើងថ្នកាយទាឝ រវថិីឈនាោះ មាន ៤ យា៉ា ងគឺ ៖ 
 ក) ោយបោទ = ទាឝ រកាយ លតូវប្តលអ 
 ែ) មោដឋវោរមមណ៍ = ការប៉ាោះ លតូវប្តល កដ 
 គ) ថទធបឋវី = ធាតុរងឹ លតូវប្តល កដ 
 ្) មនសិោរ = ការយកចិតថទុកោក់ លតូវប្តល កដ 
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៦- លកខណឍ  លមាប់ការឈកើតឈ ើងថ្នមឈនាទាឝ រវថិីឈនាោះ មាន ៤ យា៉ា ងគឺ ៖ 
 ក) មមនាទាោរ = ទាឝ រចិតថ លតូវប្តល កដ 
 ែ) ធមាោរមមណ៍ = អារមយណ៍រប ់ចិតថ លតូវប្តល កដ 
 គ) ហទយវត្ថុ = ឈបោះដូង លតូវប្តល កដ 
 ្) មនសិោរ = ការយកចិតថទុកោក់ លតូវប្តល កដ 
កំណត្់ចំោំ ៖ 
 បណាឋ ឈហតុទាងំ ៤ យា៉ា ងឈនាោះ ជាតលមូវការចា ំច់ លមាប់ការ

ឈកើតឈ ើងថ្នវថិីនីមួយៗ ឈហតុទាងំ ៣ ខាងឈដើមឈនាោះ  មល បនឹងអឝី
ប្ដលជាតលមូវការ ដឹង នឈោយវទិាសាស្ត្ ថ ឈទាោះឈលចើនកឋី តិចកឋី ចបំ្ណក
ឯឈហតុទី ៤ គឺមន ិការៈឈនាោះ ឈគមិន នដឹងកបុងវទិាសាស្ត្ ថឈទ ប៉ាុប្នថមាន
ឧទាហរណ៍ជាឈលចើនប្ដល នល ង់មកថ្វ ឈហតុទី ៤ ឈនោះឈចៀ មិនរួចឈទ 
 លមាប់ការដឹងនូវអារមយណ៍ ។  

 ឈដើមផឲី្រកាន់ប្តយល់ចា ់  ូមឈលើកឧទាហរណ៍ថ្វ មាឋ យមាន
កូនែេី លតូវប្តឈលកាករាល់ឈពលរាល់យប់ ឈដើមផបី្ថទាកូំន ឈលកាយពីអត់
ងងុយអ ់ឈលចើនយប់ ឈពលែវោះោត់ក៏អាចលង់លក់ វុបឈៅ  ឹងប្តថ្វ 
ឈទាោះបីផារោន់រនធោះឮខាវ ងំែធរ័ទាងំផធោះក៏ឈោយ ក៏មិនបណាឋ លឲ្រោត់ភាញ ក់
 នប្ដរ ប៉ាុប្នថឈបើកូនោត់ប្ល កយបំ្តមួយបនថិច ោត់មុែជាភាញ ក់ភាវ ម, ឈនោះ
 ឲ្រឈ ើ្ញថ្វ មន ិការ ខំាន់ប៉ាុណាត  ។  
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៣. វិសយបបវតតិ ៦ យ៉ង 
 “វិសយប្បវត្ត”ិ មានន័យថ្វ “ដឈំណើ រលបលពឹតថឈៅថ្នអារមយណ៍ កបុង
ទាឝ រ” ។ វ ិយបផវតថិ មាន ៦ យា៉ា ង, ប្ដល ៤ យា៉ា ង លបលពឹតថឈៅកបុងបញ្េទាឝ រ 
និង ២ យា៉ា ង លបលពឹតថឈៅកបុងមឈនាទាឝ រ ។ 

៣.១.  វិសយបបវតតិ កនងុបញ្ចោវ រ 
(ដឈំណើ រលបលពឹតថឈៅថ្នអារមយណ៍កបុងទាឝ រទាងំ ៥) 

៣.១.១- អត្ិមហនាារមមណ៍ = អារមយណ៍ទាងំ ៥ មានកលមិតធថំ្លក
ប្លង ប្ដលបណាឋ លឲ្រលកប្ ចិតថឈកើតឈ ើងទទួលដឹងអារមយណ៍
ឈនាោះ នយូរណា ់ 

៣.១.២- មហនាារមមណ៍ = អារមយណ៍ទាងំ ៥ មានកលមិតធ ំ ប្ដល
បណាឋ លឲ្រលកប្ ចិតថឈកើតឈ ើងទទួលដឹងអារមយណ៍ឈនាោះ នយូរ 

៣.១.៣- បរិោារមមណ៍ = អារមយណ៍ទាងំ ៥ មានកលមិតតិចតួច ប្ដល
បណាឋ លឲ្រលកប្ ចិតថឈកើតឈ ើងទទួលដឹងអារមយណ៍ឈនាោះ នរយៈ
ឈពលែវី 

៣.១.៤- អត្ិបរិោារមមណ៍ = អារមយណ៍ទាងំ ៥ មានកលមិតតិចតួច ឋួច
ឈ ឋើងខាវ ងំ ប្ដលមិនបណាឋ លឲ្រលកប្ ចិតថឈកើតឈ ើងទទួលដឹង
អារមយណ៍ឈនាោះ នឈទ 

៣.២. វិសយបបវតតិ កនងុមមនាោវ រ 
(ដឈំណើ រលបលពឹតថឈៅថ្នអារមយណ៍កបុងមឈនាទាឝ រ) 

៣.២.១- វិភូោរមមណ៍ = ដឈំណើ រលបលពឹតថឈៅថ្នអារមយណ៍ចា ់ោ ់ 
៣.២.២- អវិភូោរមមណ៍ = ដឈំណើ រលបលពឹតថឈៅថ្នអារមយណ៍ល អាប់  
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៤. វីថិចិតតនិងវីថិមុតតចិតត 
(វថិីចិតថនិងចិតថផុតវថិី)  

 ចិតថទាងំឡាយណា ប្ដលចូលរួមកបុងលកប្ ចិតថប្ដលទទួលដឹង
អារមយណ៍ឈនាោះ ឈៅថ្វ “វីថិចិត្ត” ។ 
 ចិតថទាងំឡាយណា ប្ដលមិនចូលរួមកបុងលកប្ ចិតថប្ដលទទួលដឹង
អារមយណ៍ឈនាោះ ឈៅថ្វ “វីថិវិមុត្តចិត្ត” ។  
 ចិតថទាងំ ១៩ គឺ ឧឈបកាខ  នថីរណចិតថ ២, មហាវ ិកចិតថ ៨ និង     
មហគាតវ ិកចិតថ ៩ មិន ក់ព័នននឹងវថិីចិតថឈនាោះឈទ ែណៈប្ដលវាបឈំពញ
បដិ ននិកិចេ, ភវងាកិចេ និងចុតិកិចេ ។ ដូឈចាប ោះ ចិតថទាងំឈនាោះឈៅថ្វ វថិីមុតថចិតថ 
គឺចិតថរួចផុតវថិីមានចនួំន ១៩ (ឬថ្វ ចិតថ ១៩ ឈនាោះ ជាទាឝ រវមុិតថចិតថ គឺចិតថ
ផុតទាឝ រ  ឹង នបរយិាយឈហើយកបុងបរឈិចេទទី ៣) ។ 
 បណាឋ ចិតថទាងំ ១៩ ខាងឈលើឈនាោះ, ឧឈបកាខ  នថីរណចិតថ ២  ក់ព័នន
កបុងវថិីចិតថ ែណៈប្ដលវាបឈំពញ នថីរណកិចេ ឬតទាលមភណកិចេ ចបំ្ណក
ខាងមហាវ ិកចិតថ ៨ ឈនាោះ ចូលរួមកបុងវថិីចិតថ ែណៈប្ដលវាបឈំពញ      
តទាលមភណកិចេ ។ ដូឈចាប ោះឈហើយ ចិតថ ១០ ទាងំឈនោះលតូវប្តរាប់បញ្េូ លកបុង
វថិីចិតថ ។  
 ឈោយឈហតុប្តមហគាតវ ិកចិតថ ៩ ប៉ាុឈណាត ោះ រួចផុតពីវថិីចិតថទាងំ 
ល ុង ដូឈចាប ោះ ចនួំន រុបថ្នវថិីចិតថ គឺ ៨៩៩ = ៨០ ។ 

៤.១. សទិសចិតត ៣ យ៉ង 
 ជីវតិរប ់ តឝ ចាប់ឈផឋើមឈោយបដិ ននិចិតថ បនាធ ប់ពីចិតថឈនោះរលត់ 
ភវងាចិតថរប្មងឈកើតឈ ើងនិងរលត់តជាប់ោប  លតប្តចុតិចិតថបឈំពញភវងាកិចេ ។ 
 ភវងាចិតថចុងឈលកាយឈនាោះឈៅថ្វ ចុត្ិចិត្ត ឈល ោះវាបឈំពញចុតិកិចេ ។ 
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 ចឈំ ោះ តឝ, ចិតថទាងំ ៣ ឈនោះ គឺ បដិ ននិចិតថ, ភវងាចិតថ និងចុតិចិតថ 
គឺដូចោប កបុងជាតិ, កបុងឈចត ិក និងកបុងអារមយណ៍ ប្ដលចិតថទាងំឈនាោះកាន់
យកចឈំ ោះមនុ សជាតិធមយត ។ វ ិកចិតថណាមួយ បណាឋ មហាវ ិកចិតថ
ទាងំ ៨ បឈំពញមុែង្គរជាបដិ ននិចិតថ, ភវងាចិតថ និងចុតិចិតថ ចិតថទាងំ ៣ 
ឈនោះ គឺដូចោប កបុងមនុ ស ឈល ោះចិតថទាងំឈនាោះជាផលថ្នកមយប្តមួយដូចោប  
ប្ដលឈកើតរួមនឹងកុ លចិតថ ។ លប ិនឈបើកុ លចិតថជា “មោមនស្ស-
សហគត្ំ ញាណសម្បយុត្តំ អសង្ខារិកមហាកុសលចិត្ត” ឈពល
ឈនាោះ មោមនស្សសហគត្ំ ញាណសម្បយុត្តំ អសង្ខារិកមហា-
វិបាកចិត្ត នឹងបឈំពញមុែជាបដិ ននិចិតថ, ភវងាចិតថ និងចុតិចិតថ ។ 
 អារមយណ៍ប្ដលចិតថទាងំឈនោះឈតងយកឈនាោះ គឺ មរណា នបនិមិតថ 
ប្ដលល កដឈ ើង ខាងមុែឈ ចកឋីសាវ ប់ប្តមា៉ាង ជាជីវតិអតីតៈភាវ ម និមិតថ
ឈនាោះជាលទង់លទាយរប ់ “កមម”, “កមមនិមិត្ត” ឬ “គត្ិនិមិត្ត”  ភាវធម៌
ទាងំឈនោះ នឹងមានពនរល់បប្នទម ដូចតឈៅឈនោះ ៖ 

៤.២. មរណាសនននិមតិត 
(អារមយណ៍ទាក់ទងនឹងកមយកបុងែណៈសាវ ប់) 

 កបុងជីវតិបចេុបផនប មនុ សនឹងមានជីវតិរ ់ឈៅ នយូរ ឈល ចឈហើយ
ប្តកុ លកមយ  ប្ដលផឋល់ឲ្រឈគមានកឈំណើ ត កបុងជាតិឈនោះ និងរប្មងបនថ
ទនុំកបលមុងឈគ ឈ លគឺបនថបឈងាើតភវងាចិតថ (តណំចិតថ) ជាតួផលថ្នកមយ ។  
 លោន់ប្តមុននឹងកមយទនុំកបលមុងឈនាោះសាបរោបភាវ ម បណាឋ
កុ លកមយនិងអកុ លកមយជាឈលចើន ប្ដលលបកួតយកឈបោះោប  ឈដើមផ ីន  
ឱកា ហុចផលថ្នកមយ, កមយមួយនឹងឈលចឈធាវ ជាអបកឈបោះ (កមយជ័យ) ។ 
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 កមយប្ដល នជ័យជមបោះឈនោះ អាចល កដកបុងភវងា (មឈនាទាឝ រ) រប ់
មនុ សឈនាោះ ជាកមយនិមិតថ កាលប្ដលកមយនិមិតថឈនោះឈកើតឈ ើង មនុ សឈនាោះ
អាចនឹកឈ ើ្ញទាងំកមយលអ ទាងំកមយអាលកក់ ប្ដលែវួនឈគ នបឈំពញកបុង    
អតីតៈ ឈោយសារប្តកមយជ័យឈនាោះ កុ លចិតថឬអកុ លចិតថឈនាោះ ប្ដល
 នជួបកបុងែណៈពិឈ  ឈនាោះ រប្មងឈកើតឈ ើងជាកមយថយីឥ ូវឈនោះ ។ 
 មា៉ាងឈទៀត វាជាការឈកើតផធួនរប ់ចិតថឈនាោះ ប្ដលវា នជួបឈហើយ
កបុងការបឈំពញកមយឈនាោះ ។  
 ចួនកាល វាអាចជានិមិតថឬ ញ្ដលកខណ៍ឈកើតរួមជាមួយនឹងកមយ-
ជ័យ ប្ដលល កដកបុងទាឝ រណាមួយ បណាឋ ទាឝ រទាងំ ៦, វាអាចជាអារមយណ៍
ណាមួយ បណាឋ អារមយណ៍ទាងំ ៥ ប្ដលឈមើលឈ ើ្ញតមទាឝ រណាមួយ 
បណាឋ ទាឝ រទាងំ ៥ ជាបចេុបផនាប រមយណ៍, ឬឈមើលឈ ើ្ញតមមឈនាទាឝ រ ជា     
អតីតរមយណ៍, ឈទាោះជាអតីតរមយណ៍ក៏ឈោយ បចេុបផនាប រមយណ៍ក៏ឈោយ  ឹង
 នឈកើតរួមជាមួយនឹងកមយជ័យឈនោះ ឈៅថ្វ “កមមនិមិត្ត” ឬ “និមិត្តរបស់
កមម” ។  
 ឈយើង ូម នយតឧទាហរណ៍មួយថ្វ មនុ សមាប ក់សាឋ ប់លពោះធម៌កបុង 
ែណៈជិតសាវ ប់ ឈហើយកមយលអឈនោះរប្មងជាកមយជ័យ ឈដើមផហុីចផលថ្នកមយ
 លមាប់ជាតិបនាធ ប់ កាលឈបើដូឈចបោះ  ករធម៌ជា ទាធ រមយណ៍បចេុបផនបឈនាោះ 
ចាប់យកតមរយៈលតឈចៀក រប្មងជា “កមមនិមិត្ត” ។ 
 ឈយើង ូម នយតឧទាហរណ៍មួយឈទៀតថ្វ ឈោកលគូជិតសាវ ប់មាប ក់ 
ឈមើលឈ ើ្ញឈោយប្ភបកផវូ វចិតថ (មឈនាវញិ្ញដ ណ) រប ់ោត់ នូវកូន ិ ស
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ឈលចើននាក់ប្ដលោត់កពុំងប្តបឈលងៀន ឈនោះក៏ជា “កមមនិមិត្ត” ប្ដរ ជា
លទង់លទាយថ្នអតីតរមយណ៍ ប្ដលល កដកបុងមឈនាទាឝ រឈនាោះ ។ 
 ឬ ូមនិយាយឧទាហរណ៍មួយឈទៀតថ្វ ឈយួញលក់សាច់ជិតសាវ ប់
មាប ក់ ឮ ឈំ ងប្ល កឈរាទ ៍ រប ់ តឝឈោឬលកបី ប្ដលោត់ ន មាវ ប់     
 ទាធ រមយណ៍អតីតៈឈនោះ ក៏ជា “កមមនិមិត្ត” ប្ដលល កដចឈំ ោះោត់តម   
រយៈមឈនាទាឝ រ ។  
 ចួនកាល និមិតថែវោះជាទីកប្នវងប្ដលឈគនឹងលតូវចាប់បដិ ននិ ឈៅ
តមកមយជ័យឈនាោះ អាចល កដកបុងមឈនាទាឝ រ ។ 
 ឧទាហរណ៍ថ្វ ឈទ ឋ ឬវមិាន ួគ៌ ជាឈដើម អាចល កដចឈំ ោះ
មនុ សជិតសាវ ប់ លប ិនឈបើោត់លតូវឈៅចាប់កឈំណើ តកបុងឋាន ួគ៌ណាមួយ 
បណាឋ ឋាន ួគ៌ទាងំឡាយ មួយវញិឈទៀត  តឝនរកកបុងឋាននរកឬកបុង
អ យភូមិ ជាឈដើម អាចល កដចឈំ ោះោត់ លប ិនឈបើោត់លតូវឈៅចាប់
កឈំណើ តកបុងឋាននរក១ អារមយណ៍ទាងំឈនោះ ឹងទាក់ទងឈៅនឹងកប្នវងចាប់
កឈំណើ ត ឈៅថ្វ “គត្ិនិមិត្ត” ។  
 ឈល ោះឈហតុឈនាោះ កាលមនុ សជិតសាវ ប់ នឹងមាននិមិតថណាមួយ 
បណាឋ មរណា នបនិមិតថទាងំ ៣ យា៉ា ង គឺ “កមម”, “កមមនិមិត្ត” ឬ “គត្ិ-
និមិត្ត” ប្តងប្តល កដជានិចេ កបុងទាឝ រណាមួយ បណាឋ ទាឝ រទាងំ ៦ មនុ ស
ឈនាោះមុែប្តនឹងសាវ ប់ភាវ ម ឈហើយពីឈនាោះ នឹងចាប់កឈំណើ តកបុងជាតិថយី ឈពល
ឈនាោះ បដិ ននិចិតថ, ភវងាចិតថ និងចុតិចិតថរប ់ោត់ កបុងជាតិថយី នឹងចាប់យក
មរណា នបនិមិតថថ្នអតីតជាតិឈនាោះទាងំអ ់ ។  
                                                           

១ ក្ពះសុត្តដតបិដកនខុទ្ទកដិកាយនអជិត្មាណ្វកប្បញ្ញាដិេទ្ទសនេលខន៦៧នទ្ដព័រន១១ន។ 
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៤.៣. ភវងគចិតត ៣ យ៉ង 
 កបុងបចេុបផនបជាតិ ភវងាចិតថឈនាោះ ចាប់យកមរណា នបនិមិតថរប ់
អតីតជាតិភាវ មឈនាោះ មកជាអារមយណ៍រប ់ែវួន ឈោយឈហតុប្តអារមយណ៍
ឈនោះមិនប្មនជាអារមយណ៍ខាងឈលៅថយី ប្ដលល កដកបុងទាឝ រណាមួយ បណាឋ
ទាឝ រទាងំ ៦ កបុងបចេុបផនបជាតិប្ដលញុងំឲ្រវថិីចិតថឈកើតឈ ើង ។ ដូឈចាប ោះ
ឈហើយ ឈទើបឈយើងមិនដឹងវា កាលឈបើដូឈចបោះ ឈពលឈយើងឈដកលក់ ឬឈពល
ឈយើងមិនដឹងអឝីឈសាោះ, ភវងាចិតថទាងំឈនោះ នឹងកពុំងឈកើតឈ ើងនិងរលត់ កបុង
អលតឈលចើនជាងប៉ាលបិចប្ភបក ១០០០ (១០១២) ឈកាដិដង១ ។  
 ឥ ូវ  ូម នយតថ្វ អារមយណ៍មួយល កដកបុងទាឝ រមួយ បណាឋ ទាឝ រ
ទាងំ ៦ ការដឹងអារមយណ៍ថយីឈនោះ  ខំាន់ចា ំច់ឈដើមផឲី្រឈយើងអាចលបតិកមយ
ចឈំ ោះវាតមប្ដលតលមូវការឈកើតឈ ើង ឈដើមផបីបំ្បរលកប្ ចិតថឈឆ្ភ ោះឈៅកាន់
អារមយណ៍ថយីឈនោះ លកប្ ភវងាចិតថឈនាោះលតូវប្តឈប់ ឬកាត់ផ្ទឋ ច់ជាមុន ិន ។  
 លកប្ ភវងាឈនាោះ មិនអាចឈប់ភាវ មឈទ ដរាបណាអារមយណ៍ថយីឈនាោះ
ល កដកបុងទាឝ រណាមួយ បណាឋ ទាឝ រទាងំ ៦ , ឧបមាថ្វ បុរ មាប ក់កពុំងរត់
យា៉ា ងឈលឿនឈ វវ មិនអាចឈប់ភាវ មៗ លតង់ចណុំចមួយ នឈទ យា៉ា ង
ឈហាចណា ់ ក៏លតូវបឈណាឋ យ ២-៣ ជហំានឈៅមុែ ិន ឈទើបឈគឈប់

                                                           

១ កបុងបរមតទទីបនី  ងាហមហាដីកា វថិី ងាហៈ ប្ចងថ្វ ឯកចិត្តកខណំ នាមាត្ិ ឯកស្ស ចិត្ត-
ស្ស ខមោ នាម ។ មោ បន ខមោ អចឆរាសង្ាដកខណស្ស អកខិនិមមិលនកខណស្ស 
ច អមនកមោដិសត្សហស្សភាមោ ទដឋមវោ ។ ែណៈថ្នចិតថមួយដួង ឈៅថ្វ ១ ចិតថកខណៈ ។ 
ែណៈឈនាោះ ឈលបៀបដូចការផ្ទធ តល់មាមថ្ដនិងការប៉ាលបិចប្ភបកឈលចើនប្ នឈកាដិដង ។ អចឆរាសងា្-   
ដកខមណ អមនកមោដិសត្សហស្សសង្ខា មវទនា ឧប្បជជនតីត្ិ ហិ អដឋកថាយំ វុត្តំ ។ កបុង
អដឌកថ្វប្ចងថ្វ កបុងកាផ្ទធ ត់លមាមថ្ដ ១ ែណៈ មានឈវទនាឈកើតឈ ើងឈលចើនប្ នឈកាដិ ។ 
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 លមាក ន យា៉ា ងណាមិញ ភវងាចិតថ ២ ក៏យា៉ា ងឈនាោះប្ដរ លតូវប្តកនវង
ហួ  ខាងឈលកាយការល កដថ្នអារមយណ៍ឈនាោះឈៅមុែ ឈទើបលកប្    ភវងា
ឈនាោះអាចឈប់ ន ។ 
 ភវងាចិតថ ២ ឈនោះ កាលពាយាមបឈញ្េញមរណា នបនិមិតថចា ់
ឈនាោះ និងចាប់យកនូវអារមយណ៍ថយីឈនាោះ រប្មងញ័របនថិចបនថួចអពីំសាទ នភាព
ធមយតរប ់ែវួន ។ ដូឈចាប ោះ ភវងាទាងំឈនាោះ ឈៅថ្វ ភវងគចលនៈ (ការញ័រ     
ភវងា) ប៉ាុប្នថែណៈប្ដលប្ែសភវងាឈនាោះឈប់ឬោច់ បនាធ ប់ពីភវងាចលនៈទី ២ 
ឈនាោះ ចិតថឈនោះឈៅថ្វ ភវងគុបមចឆទៈ ។  
 ឥ ូវឈនោះ អារមយណ៍ទាងំ ៥ មិនល កដ ឬឈលចចា ់កបុងទាឝ រទាងំ 
៦ ដរាបណា អារមយណ៍ទាងំឈនាោះឈៅប្ត ក់ព័នននឹងទាឝ រទាងំ ៦ ដរាបឈនាោះ 
 ូមផអីារមយណ៍ឈនាោះជាអតិមហនាថ រមយណ៍ក៏ឈោយ រប្មងចាប់យកនូវែណៈ
ចិតថមួយ (ចិតថកខណៈ) ឈដើមផចីឈលមើនែវួនឯងឈៅកបុង ភាពឈលចឈធាវ  ឈដើមផ ី
ល កដកបុងទាឝ រឈនាោះ ។ 
 ដូឈចាប ោះឈហើយ ភវងាចិតថ ១ លតូវកនវងហួ តងំពីឈពលថ្នការប៉ាោះែធប់
អារមយណ៍ឈនាោះតមទាឝ រ រហូតដល់ឈពលអារមយណ៍ឈនាោះល កដកបុងទាឝ រ ចិតថ
ឈនោះឈៅថ្វ អត្ីត្ភវងគ (តណំជីវតិប្ដលកនវងឈៅ) ។ 
 កាលអារមយណ៍ឈនាោះជាមហនាថ រមយណ៍, ភវងាចិតថ ២ ឬ ៣ លតូវកនវង
ហួ  តងំពីឈពលថ្នការប៉ាោះែធប់អារមយណ៍ឈនាោះតមទាឝ រ រហូតដល់ឈពល
អារមយណ៍ឈនាោះល កដកបុងទាឝ រ ភវងាចិតថ ២ ឬ ៣ ឈនោះ ក៏ឈៅថ្វ អតីតភវងា ។  
 ឈហតុឈនាោះ ឈយើង ន ភវងាចិតថ ៣ យា៉ា ង ៖ 
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១- អត្ីត្ភវងគ = ភវងាចិតថទាងំឡាយប្ដលកនវងហួ តងំពីឈពល
អារមយណ៍ប៉ាោះែធប់ទាឝ ររហូតដល់ឈពលអារមយណ៍ឈនាោះល កដកបុងទាឝ រ។ 

២- ភវងគចលនៈ = ភវងាញ័រប្ដលឈកើតឈ ើងឈៅឈពលអារមយណ៍ឈនាោះ
ល កដកបុងទាឝ រ ។ 

៣- ភវងគុបមចឆទៈ = ភវងាផ្ទឋ ច់ប្ដលឈកើតតមភវងាចលនៈឈនាោះ បនាធ ប់ 
ពីឈនោះ ប្ែសភវងាឈនាោះក៏ោច់ ឈហើយវថិីចិតថចាប់ឈផឋើមឈកើតឈ ើង ។ 

៤.៤. ចកខោុវ រវីថិចិតត 
(លកប្ ចិតថកបុងចកខុទាឝ រ) 

៤.៤.១- ការមកើតមឡើងថនអតិមហនាត រមមណ្វីថិ 
 កាលរូ រមយណ៍ជាអតិមហនាថ រមយណ៍ ប៉ាោះែធប់ចកខុទាឝ រ អតិមហនាថ រមយ-

ណវថិីរប្មងឈកើតឈ ើង វថិីចិតថឈនាោះ ូមបង្គា ញ ញ្ដលកខណ៍ដូចតឈៅ ៖ 
ភ-“ត្-ីន-ទ-ប-ច-សំ-ណ-មវា-ជ-ជ-ជ-ជ-ជ-ជ-ជ-ទា-ទា-” ភ- 

              ០០០  ០០០                                                         ០០០ 
            ឧបាទ  ឋិតិ                                                              ភងា 

ភ = ភវងា = តណំជីវតិ 
 ដបូំង មានលកប្ ភវងាចិតថ ១ (តណំជីវតិ) 
ត្ី = អតីតភវងា (រងឝង់មូលតូចទាងំ ៣ តណំាងឲ្រអនុែណៈទាងំ ៣ 

ប្ដលបឈងាើតនូវចិតថកខណៈ ១ ) កបុងែណៈឈកើតឈ ើងថ្នចិតថឈនោះ រូ -
រមយណ៍ឈនាោះនិងចកខុបសាទឈនាោះ រប្មងឈកើតឈ ើងដណំាលោប  ឈនោះ
ជាែណៈឈកើតឈ ើង (ឧបាទ) រប ់រូ រមយណ៍ ។ 

ន = ភវងាចលនៈ (ភវងាញ័រ) កបុងែណៈឈកើតឈ ើងថ្នចិតថឈនោះ រូ រមយ-
ណ៍រប្មងល កដ (ឈលចចា ់) កបុងចកខុបសាទ (ទាឝ រប្ភបក) ។ 
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កំណត្់ចំ្ចោំថា អតិមហនាថ រមយណ៍ រប្មងកាន់យកចិតថកខណៈ ១ 
 លមាប់ការចឈលមើនឈពញឈលញរប ់ែវួន បនាធ បីឧបាទៈ ។ 

ទ = ភវងគុបមចឆទៈ (ភវងាផ្ទឋ ច់) លកប្ ភវងាោច់ បនាធ ប់ពីការរលត់ឈៅ
ថ្នចិតថឈនោះ 

ប = បញ្ចទាោរាវជជន (ចិតថរាវរកតមបញ្េទាឝ រ)  
 វាជាចិតថដបូំងជានិចេ កបុងលកប្ បញ្េទាឝ រវថិីឈនោះ វាបប្ងឝរលកប្ ចិតថ

ឈនាោះឈឆ្ភ ោះឈៅកាន់អារមយណ៍ឈនាោះ ។ 
ច = ចកខុវិញ្ញាណ 
 វាឈ ើ្ញនូវរូ រមយណ៍ វាឈធឝើចណំាប់អារមយណ៍ឈនាោះ និងបញ្ជូ ន

ចណំាប់អារមយណ៍ឈនាោះឈៅឲ្រចិតថបនាធ ប់ មុននឹងវារលត់ ។ 
សំ = សម្បដិចឆនៈ (ចិតថទទួល)  
 វាទទួលរូ រមយណ៍លពមទាងំចណំាប់អារមយណ៍ឈនាោះឯង ឈហើយ

បញ្ជូ នពួកវាបនថឈៅចិតថបនាធ ប់ ។  
ណ = សនតីរណៈ (ចិតថអឈងាត) 
 វាអឈងាតនូវអារមយណ៍ឈនាោះនិងចណំាប់អារមយណ៍ឈនាោះ ។ 
មវា = មវាដឋពវន (មឈនាទាឝ រាវជជន) ចិតថកណំត់ ឈលមច 
 វាកណំត់ ឈលមចថ្វឈតើអារមយណ៍ឈនាោះលអ អាលកកក់ 
ជ = ជវន ចិតថ ធុោះឈៅឈសាយរ រប ់អារមយណ៍ឈនាោះ  
 ចិតថ ១ បណាឋ កាមជវនចិតថ ២៩ ជា ភាវៈតក់ប្តងឈ ើងឈោយ

មន ិការ និង ឈវាដឌពឝនៈ រប្មងឈកើតឈ ើងយា៉ា ងឈលចើនបផុំត ៧ ដង 
គឺវារត់អ ់បផុំតលតឹម ៧ ែណៈ ។  
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ទា = ត្ទាលមពណៈ ចិតថចុោះឈ យ្ ោះ  
 វារប្មងឈកើតបនាធ ប់ពីជវន័ភាវ ម និងរត់អ ់បផុំតលតឹម ២ ែណៈចិតថ 

ឈសាយរ រប ់អារមយណ៍ឈនាោះ កបុងែណៈរលត់ថ្នតទាលមភណចិតថ
ទី ២ ឈនាោះ រូ រមយណ៍និងចកខុបសាទ រលត់លពមោប  ឈល ោះអាយុ
កាលរប ់វាមានលតឹមប្ត ១៧ ែណៈ ប្ដលឥ ូវឈនោះលគប់លយម
ឈហើយ ។  

ភ = ភវងគ (តណំជីវតិ) 
 ឈល ោះរូ រមយណ៍ឈនាោះប្លងឈកើតមានឈទៀត ដូឈចាប ោះលកប្ ចិតថឈនាោះ

ចប់ ឈហើយលកប្ ចិតថឈនាោះធាវ ក់ឈៅកាន់ភវងា ។ 
កណំត់ចណំា ំ៖ 
 អតិមហនាថ រមយណវថិី ឈនោះ នឹងឈៅថ្វ “តទាលមភណវារវថិី” ក៏ ន 

ឈល ោះវាបញ្េ ប់ឈោយតទាលមភណចិតថ ។  

៤.៤.២- ការមកើតមឡើងថនមហនាត រមមណ្វីថិ 

 កាលរូ រមយណ៍ជាមហនាថ រមយណ៍គួរ ម ប៉ាោះែធប់ចកខុទាឝ រ មហនាថ រមយ-
ណវថិី ២ រប្មងឈកើតឈ ើង វថិីចិតថឈនោះមានបង្គា ញដូចតឈៅ ៖ 

(១) “ត្ី-ត្ី-ន-ទ-ប-ច-ស-ណ-មវា-ជ-ជ-ជ-ជ-ជ-ជ-ជ-ភ “-ភ- 

  
(២) “ត្ី-ត្ី-ត្ី-ន-ទ-ប-ច-ស-ណ-មវា-ជ-ជ-ជ-ជ-ជ-ជ-ជ- “-ភ- 
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មសចកឋីពនយល ់

(១) កបុងមហនាថ រមយណវថិីទី ១ អារមយណ៍ឈនាោះនិងចកខុបសាទ (ចកខុទាឝ រ) 
ឈនាោះ រប្មងឈកើតឈ ើង (ឧបាទ) លពមោប  កបុងែណៈឈកើតឈ ើងថ្ន
អតីតភវងាដបូំង អារមយណ៍ឈនាោះរប្មងកាន់យកចិតថកខណៈ ២ (ត្ី-ត្ី) 
 លមាប់ការចឈលមើនឈពញឈលញរប ់ែវួន ឈហើយវារប្មងឈលច
ចា ់ កបុងមឈនាទាឝ រ កបុងែណៈឈកើតឈ ើងថ្នភវងាចលនៈ (ន) ។  

 ឈពលឈនាោះ ភវងា ញ័រអ ់ ២ ចិតថកខណៈ (ន-ទ) ឈហើយក៏ឈប់ឬ
ោច់ឈៅ កបុងែណៈរលត់ថ្នភវងាុបឈចេទៈ (ទ) ។ ឈពលឈនាោះ វថិីចិតថ
ឈនាោះបនថដឈំណើ រការ ដូចខាងឈលកាម ៖ 

ប = បញ្ចទាោរាវជជនៈ (ចិតថរាវរកកបុងទាឝ រទាងំ ៥)  

 វាបប្ងឝរលកប្ ចិតថឈនាោះឈឆ្ភ ោះឈៅកាន់អារមយណ៍ឈនាោះ  

ច = ចកខុវិញ្ញាណ (ចិតថផវូ វប្ភបក) 

 វាឈ ើ្ញនូវអារមយណ៍និងឈធឝើចណំាប់អារមយណ៍ឈនាោះ 

សំ = សម្បដិចឆនៈ (ចិតថទទួល) វាទទួលនូវអារមយណ៍លពមទាងំចណំាប់
អារមយណ៍ឈនាោះ 

ណ = សនតីរណៈ (ចិតថអឈងាត) វាអឈងាតនូវអារមយណ៍ឈនាោះ និង
ចណំាប់អារមយណ៍ឈនាោះ 
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មវា = មវាដឋពវនៈ (ចិតថកណំត់ ឈលមច) វាកណំត់ ឈលមចថ្វឈតើ
អារមយណ៍ឈនាោះលអ ឬអាលកក់ 

ជ = ជវន (ចិតថ ធុោះ) ចិតថមួយ បណាឋ កាមជវនចិតថ ២៩ រប្មងឈកើតឈ ើង 
៧ ដង ឈសាយរ អារមយណ៍ឈនាោះ។ 

ដូឈចាប ោះ ចិតថកខណៈ ១៦  នកនវងផុតឈៅ តងំពីការឈកើតឈ ើងថ្ន
អារមយណ៍ កបុងមឈនាទាឝ រ និងលតឹមប្ត ១ ចិតថកខណៈប៉ាុឈណាត ោះប្ដលឈៅ ល់មុន 
នឹងអារមយណ៍ឈនាោះរលត់ ដូឈចាប ោះ តទាលមភណចិតថ ២ (ចិតថចុោះឈ យ្ ោះ) មិន
អាចឈកើតឈ ើង ន (តទាលមភណៈរប្មងឈកើតឈ ើងប្តកបុងអតិមហនាថ រមយណ៍ 
ប៉ាុឈណាត ោះ) ភវងាចិតថ ១ រប្មងឈកើតឈ ើងជនួំ  ឯអារមយណ៍ឈនាោះនិងចកខុបសាទ 
ឈនាោះ ប្ដល នឈកើតឈ ើងលពមោប  រប្មងរលត់លពមោប  កបុងែណៈរលត់ថ្ន 
ភវងាចិតថឈនាោះ ឈលកាយពីឈនាោះ ភវងាចិតថបនថដឈំណើ រការដូចធមយត ។  

(២) កបុងមហនាថ រមយណវថិីទី ២ អារមយណ៍ជាមហនាថ រមយណ៍ឈនោះ
ឈែាយបនថិចជាងមហនាថ រមយណ៍ទី ១ ដូឈចាប ោះ ឈលកាយពីការឈកើតឈ ើងថ្ន
អារមយណ៍ឈនាោះកបុងមឈនាទាឝ រ អតីតភវងាចិតថ ៣ រប្មងកនវងហួ  មុននឹង
អារមយណ៍ឈនាោះចឈលមើនឈ ើងលអនិងចា ់ោ ់កបុងចកខុទាឝ រ ឈពលឈនាោះ ភវងា
ញ័រឈហើយោច់ (ន-ទ) ឈលកាយពីឈនាោះ វថិីចិតថបនថឈធឝើដូចកបុង (ទី១), ឈ លគឺ 
កបុងលោំប់ថ្នបញ្េទាឝ រាវជជនៈ, ចកខុ វញិ្ញដ ណ,  មផដិចេនៈ,  នថីរណៈ,      
ឈវាដឌពឝនៈ និងជវន័ ៧, កបុងែណៈរលត់ថ្នជវន័ ៧ អារមយណ៍ឈនាោះនិងចកខុ-
បសាទឈនាោះ (ចកខុទាឝ រ) ក៏រលត់ ដូឈចាប ោះវថិីចិតថបញ្េ ប់ ចបំ្ណកខាងភវងាបនថ
ឈធឝើដូចធមយត ។ 
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ឈល ោះឈហតុឈនាោះឈហើយ មានមហនាថ រមយណវថិី ២ ប្ដលបញ្េ ប់ជា 
មួយនឹងជវនចិតថ, លកប្ ចិតថទាងំឈនោះ ឈៅថ្វ ជវនវារវីថិ ។  

៤.៤.៣- ការមកើតមឡើងថនបរតិាត រមមណ្វីថិ 

កាលប្ដលរូ រមយណ៍ជាបរតិថ រមយណ៍ឈនាោះប៉ាោះែធប់ចកខុទាឝ រ បរតិថ -     
រមយណវថិី រប្មងឈកើតឈ ើង វថិីចិតថឈនាោះមានបង្គា ញដូចតឈៅឈនោះ ៖ 

(១) “ត្ី-ត្ី-ត្ី-ត្ី-ន-ទ-ប-ច-សំ-ណ-មវា-មវា-មវា-ភ-ភ-ភ-ភ” –  

(២) “ត្ី-ត្ី-ត្ី-ត្ី-ត្ី-ន-ទ-ប-ច-សំ-ណ-មវា-មវា-មវា-ភ-ភ-ភ-” –  

(៣) “ត្ី-ត្-ីត្ី-ត្ី-ត្ី-ត្ី-ន-ទ-ប-ច-ស-ំណ-មវា-មវា-មវា-ភ-ភ-” –  

(៤) “ត្ី-ត្ី-ត្ី-ត្ី-ត្ី-ត្-ីត្ី-ន-ទ-ប-ច-សំ-ណ-មវា-មវា-មវា-ភ-” –    

     (៥) “ត្ី-ត្ី-ត្ី-ត្ី-ត្ី-ត្ី-ត្ី-ត្ី-ន-ទ-ប-ច-សំ-ណ-មវា-មវា-មវា-”ភ –  

  (៦) “ត្ី-ត្-ីត្ី-ត្ី-ត្ី-ត្ី-ត្ី-ត្ី-ត្ី-ន-ទ-ប-ច-សំ-ណ-មវា-មវា-”ភ –  

មសចកឋីពនយល ់

(១) កបុងបរតិថ រមយណវថិីទី ១ អារមយណ៍និងចកខុបសាទ (ចកខុទាឝ រ) រប្មង
ឈកើតឈ ើងលពមោប  កបុងែណៈឈកើតឈ ើងថ្នអតីតភវងាដបូំង អារមយណ៍ 
ឈនាោះប្មងកាន់យកចិតថកខណៈ ៤ ឈដើមផកីារចឈលមើនឈពញឈលញរប ់ 
ែវួន ឈហើយរប្មងឈលចចា ់ កបុងែណៈឈកើតឈ ើងថ្នភវងាចលនៈ 
(ន) ភវងាឈនាោះ (លកប្ ភវងា) ញ័រ ២ ដង ឈហើយោច់ឈៅ (ន-ទ) លោ
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ឈនាោះ វថិីចិតថ បនថឈធឝើកបុងលោំប់ថ្នបញ្េទាឝ រាវជជនៈ, ចកខុ វញិ្ញដ ណ,   
 មផដិចេនៈ,  នថីរណៈ និងឈវាដឌពឝនៈ ។ កបុងចណុំចឈនោះ ចិតថកខណៈ
 នកនវងផុតឈៅ ១១ ែណៈ តងំពីការឈកើតឈ ើងថ្នអារមយណ៍
ឈនាោះ ឈហើយអារមយណ៍ឈនាោះអាចមានតឈៅយា៉ា ងឈលចើនបផុំតលតឹម ៦ 
ែណៈប៉ាុឈណាត ោះ ។ កបុងសាទ នភាពធមយត, ជវន័ឈនាោះប្តងឈកើត
យា៉ា ងឈលចើនបងអ ់ ៧ ែណៈ និងលប ិនឈបើមិនមានឈពលលគប់លោន់ 
វាមិនឈកើតទាល់ប្តឈសាោះ មា៉ាងឈទៀត ឈោយឈហតុប្តអារមយណ៍ឈនាោះ
មិនឈលចចា ់និងឥតដឹងជាក់ោក់ ដូឈចាប ោះក៏ឥតមានជវន័ឈកើត
ឈ ើងឈដើមផឈីសាយនូវរ រប ់អារមយណ៍ឈនាោះប្ដរ ។  

 ឈហតុឈនាោះឈហើយ ឈវាដឌពឝនចិតថយា៉ា ងឈលចើន ២ រប្មងឈកើតកបុងកប្នវង
រប ់ជវន័ ឈដើមផកីណំត់ ឈលមចយា៉ា ងឈលចើន ២ ដងថ្វឈតើអារមយណ៍
ឈនាោះលអឬអាលកក់ ឈលកាយពីឈនាោះ លកប្ ចិតថឈនាោះធាវ ក់ចុោះកាន់ភវងា, 
អារមយណ៍ឈនាោះនិងចកខុទាឝ រឈនាោះ រប្មងរលត់កបុងែណៈរលត់ថ្នភវងាទី 
៤, ឈហើយភវងាបនថដឈំណើ រការដូចធមយត បនាធ ប់ពីឈនាោះ ។  

(២-៦) កបុងវថិី ៥ បនថបនាធ ប់មកឈទៀតឈនាោះ ភវងាចិតថ (ត្ី) កាន់ប្តឈកើន
ឈ ើងមួយៗ តមអារមយណ៍ប្ដលឈចោះប្តឈែាយឈៅៗ ឈល ោះឈហតុឈនាោះ 
ចិតថខាងឈលកាយកាន់ប្តោច់រល ់ឈៅ មឋងមួយៗ ឈល ោះចិតថកខណៈ
 រុបមិនអាចឈលើ អាយុកាល (គឺ ១៧ ចិតថកខណៈ) រប ់អារមយណ៍
ឈនាោះ ឈល ោះឈហតុឈនាោះ កបុងវថិីទី ៦ ឈនោះ វថិីចិតថឈនាោះរប្មងផុតបនាធ ប់
ពីឈវាដឌពឝនចិតថ ២  ។ 
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 ចនួំនថ្នឈវាដឌពឝនចិតថឈនាោះ មិនអាចកាត់បនទយប្ថមឈទៀត នឈទ 
ដផតិលតូវប្តមានយា៉ា ងឈហាចណា ់ ២ ឈវាដឌពឝនចិតថ កបុងការបឈំពញ
មុែង្គរកបុងកប្នវងរប ់ជវន័ ដូឈចាប ោះឈហើយ មានបរតិថ រមយណវថិី ៦ 
 ឹងទាងំអ ់ឈនាោះបញ្េ ប់ឈោយឈវាដឌពឝនៈ ក៏ឈៅថ្វ មវាដឋពវនវារវីថិ 
ឈហតុប្តមិនមានជវន័កបុងវថិីទាងំឈនោះ ដូឈចាប ោះក៏ឥតមានការឈសាយ
រ រប ់អារមយណ៍ឈនាោះ អារមយណ៍ប្ដលមិនដឹងជាក់ោក់ឈនាោះ គឺ
ហាក់ដូចជាដឹងឈ ើរៗ ឈពក, វថិីទាងំឈនោះរប្មងឈកើតឈ ើងកបុងកូន
ឈកយងប្ដលចកខុបសាទរប ់ឈគឈៅទន់ឈែាយ ដូឈចាប ោះ  ូមផកីាល
អារមយណ៍ឈនាោះ ជាមហនាថ រមយណ៍ ក៏លកខណៈរប ់វាមិនចា ់ ។ 

៤.៤.៤- ការមកើតមឡើងថនអតិបរតិាត រមមណ្វីថិ 

កាលប្ដលរូ រមយណ៍ ជាអតិបរតិថ រមយណ៍ប៉ាោះែធប់ចកខុទាឝ រ អារមយណ៍
ឈនាោះរប្មងកាន់យកចិតថកខណៈ ១០ ឈៅ ១៥ ែណៈ  លមាប់ការចឈលមើន
ឈពញឈលញរប ់ែវួន  ូមផឈីពលឈនាោះ បរតិថ រមយណ៍ឈនាោះ  ឋួចឈ ឋើងឈពក 
ឈទើបវាបណាឋ លឲ្រភវងាញ័រលតឹមប្ត ២ ដង ឈោយោយ នោច់ឈទ ដូឈចាប ោះ
ឈហើយ ឥតមានវថិីចិតថឈកើតឈ ើងឈ ើយ ឈហើយអារមយណ៍ឈនាោះឈសាតក៏ឥត
 នដឹងអឝីទាល់ប្តឈសាោះ យា៉ា ងណាក៏ឈោយចុោះ ខាងឈលកាមឈនោះ ជាទលមង់  
វថិីទាងំ ៦ យា៉ា ង ប្ដលអាច រឈ រជាតណំាងអតិបរតិថ រមយណវថិី ដូឈចបោះ ៖ 

(១) “ត្ី-ត្ី-ត្ី-ត្ី-ត្ី-ត្-ីត្ី-ត្ី-ត្ី-ត្-ីន-ន-ភ-ភ-ភ-ភ-ភ-“-- 

(២) “ត្ី-ត្ី-ត្ី-ត្ី-ត្ី-ត្ី-ត្ី-ត្ី-ត្ី-ត្ី-ត្ី-ន-ន-ភ-ភ-ភ-ភ-“-- 
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(៣) “ត្ី-ត្-ីត្ី-ត្ី-ត្ី-ត្ី-ត្ី-ត្ី-ត្ី-ត្ី-ត្ី-ត្ី-ន-ន-ភ-ភ-ភ-“-- 

(៤) “ត្ី-ត្ី-ត្ី-ត្ី-ត្ី-ត្-ីត្ី-ត្ី-ត្ី-ត្-ីត្ី-ត្ី-ត្ី-ន-ន-ភ-ភ-“-- 

(៥) “ត្ី-ត្ី-ត្ី-ត្ី-ត្ី-ត្-ីត្ី-ត្ី-ត្ី-ត្-ីត្ី-ត្ី-ត្ី-ត្ី-ន-ន-ភ-“-- 

(៦) “ត្ី-ត្ី-ត្ី-ត្ី-ត្ី-ត្-ីត្ី-ត្ី-ត្ី-ត្-ីត្ី-ត្ី-ត្ី-ត្ី-ត្ី-ន-ន-“ភ-- 

មសចកឋីពនយល ់

 តមធមយត អារមយណ៍ឈនាោះនិងចកខុបសាទឈនាោះ (ចកខុទាឝ រ) រប្មងឈកើត
ឈ ើងជាមួយោប  កបុងែណៈឈកើតឈ ើងថ្នអតីតភវងាដបូំង អារមយណ៍ឈនាោះ 
ឈហតុប្តបរតិថ រមយណ៍ ឋួចឈ ឋើងឈពក  រប្មងចាប់យកចិតថកខណៈ ១០ ឈៅ 
១៥ ែណៈ  លមាប់ការចឈលមើនឈពញឈលញរប ់ែវួន កាលប្ដលវាចឈលមើន
លអឈហើយ វារប្មងល កដកបុងមឈនាទាឝ រ ក៏ប៉ាុប្នថឈោយឈហតុប្តវាឈែាយឈពក 
ដូឈចាប ោះ វាអាចបណាឋ លភវងាឲ្រញ័រលតឹម ២ ដង ឈោយមិន នផ្ទឋ ច់លកប្ 
ភវងាឈទ ឈហតុឈនាោះ បនាធ ប់ពីភវងាចលនចិតថ ២ ឈនាោះឈៅ មានប្តភវងាចិតថ
ប៉ាុឈណាត ោះ រកាដឈំណើ រការបនថ, អារមយណ៍ឈនាោះនិងចកខុបសាទឈនាោះ (ចកខុ-
ទាឝ រ) នឹងរលត់ជាមួយោប  កបុងទីបញ្េ ប់ថ្នចិតថកខណៈ ១៧ ែណៈ បនាធ ប់ពី
ការឈកើតឈ ើងរប ់វា ។  

 អារមយណ៍ឈនាោះឥត នដឹងទាល់ប្តឈសាោះ ទាងំវថិីចិតថក៏ឥត ន
ឈកើតឈ ើងប្ដរ ឈល ោះវថិីទាងំឈនោះប្លងមានវថិីចិតថ ខំាន់ឈទៀតឈហើយ ឈនោះ
ឈៅថ្វ “មមាឃវារវីថិ” (វថិីចិតថឥតែវឹមសារ) ។ 
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៤.៤.៥. បញ្ចោវ រវីថិ ៧៥ 

 កបុងការដឹងតមទាឝ រប្ភបក មាន ៖  

១- ត្ទារមមណវារវថី ១  លមាប់អតិមហនាថ រមយណ៍ 

២- ជវនវារវីថិ ២  លមាប់មហនាថ រមយណ៍ 

៣- មវាដឋពវនវារវីថិ ៦  លមាប់បរតិថ រមយណ៍ 

៤- មមាឃវារវីថិ ៦  លមាប់អតិបរតិថ រមយណ៍ 

 រួមទាងំអ ់ មានវថិី ១៥ កបុងចកខុទាឝ រ,  ូមផកីបុងឈសាតទាឝ រ, ឃ្លន-
ទាឝ រ, ជិវាាទាឝ រ, និងកាយទាឝ រ ក៏មានវថិី ១៥ ដូចៗ ោប  ឈហតុឈនាោះ ចនួំន រុប
បញ្េទាឝ រវថិីកបុងទាឝ រទាងំ ៥ គឺ ១៥ x ៥ = ៧៥ ។  

 កបុងការ រឈ រទលមង់វថិី និងឈ ចកឋីពនរល់ទលមង់ឈសាតទាឝ រ គួរប្ត
  កឈសាតវញិ្ញដ ណ ចូលឈៅកបុងកប្នវងចកខុ វញិ្ញដ ណ, ឯ ទាធ រមយណ៍និង
ឈសាតបសាទគួរោក់ជនួំ  ”រូ រមយណ៍” និង “ចកខុបសាទ” ឈរៀងៗ ែវួន គួរ
ប្តឈធឝើការផ្ទវ  ់បឋូ រទាឝ រទាងំ ៣ ដ៏ឈ  ឲ្រ នលតឹមលតូវ ដូចៗ ោប ផងចុោះ ។ 

៤.៤.៦. ឧបោមដ្ើមសវ យ 

 អតិមហនាថ រមយណ៍ អាចឧបមានឹងការធាវ ក់ថ្នប្ផវសាឝ យ  ូម នយត
ថ្វ អបកដឈំណើ រហត់ឈនឿយមាប ក់ ឈដកលក់ប្កផរគល់ឈដើមសាឝ យមួយឈដើម 
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 ភាពថ្នការឈដកលក់ឈនោះ ឧបមាដូចលហូំរដ៏សាៃ ត់ឈ ៃៀមរប ់ភវងាចិតថ 
កបុងអតិមហនាថ រមយណ៍ ។ 

 ឥ ូវឈនោះ ប្ផវសាឝ យទុមួំយប្ផវ ធាវ ក់ចុោះឈលើដីប្កផរអបកឈធឝើដឈំណើ រឈនាោះ 
ឈនោះឧបមាដូចការប៉ាោះែធប់រូ រមយណ៍ជាអតិមហនាថ រមយណ៍លតង់ចកខុទាឝ រ ។  

  ឈំ ងប្ផវសាឝ យប្ដលប៉ាោះែធប់ដីឈនាោះ ឈធឝើឲ្រអបកដឈំណើ រភាញ ក់លពឺត
បណាឋ លឲ្រោត់ឈអើតកាលឈ ើង ឈនោះឧបមាដូចជាការល កដឈ ើងថ្ន 
រូ រមយណ៍លតង់ចកខុទាឝ រ បណាឋ លឲ្រភវងាញ័រ ២ដង និងោច់ឈៅវញិ ។  

 អបកដឈំណើ រឈបើកប្ភបក មវឹងឈមើលជុវំញិ រកឈមើលថ្វឈតើ ឈំ ងឈនាោះ
បណាឋ លមកពីអឝី ការឈនោះឧបមាដូចបញ្ចទាោរាវជជនៈបប្ងឝរលកប្ ចិតថឈឆ្ភ ោះ
ឈៅកាន់អារមយណ៍ឈនាោះ ។  

 អបកដឈំណើ រឈនាោះ លកឈ កឈៅឈ ើ្ញប្ផវសាឝ យ ឈនោះឧបមាដូចជា   
ចកខុ វញិ្ញដ ណឈធឝើកិចេឈ ើ្ញអារមយណ៍ឈនាោះ បុរ ឈនាោះឈរ ើ ប្ផវសាឝ យឈនាោះ 
ឈនោះឧបមាដូចជាសម្បដិចឆនៈទទួលរូ រមយណ៍ឈនាោះ ។  

 បុរ ឈនាោះ ឈពលឈនាោះពិនិតរប្ផវសាឝ យថ្វឈតើវាគួរហូប នឬអត់ 
ឈនោះឧបមាដូចសនតីរណៈអឈងាតអារមយណ៍ឈនាោះ ។ 

 បុរ ឈនាោះ ឈលមចចិតថថ្វ ប្ផវសាឝ យឈនោះលអនិងគួរហូប ន ឈនោះ
ឧបមាដូចមវាដឋពវនៈ ឈធឝើកិចេ ឈលមចថ្វអារមយណ៍ឈនាោះលអ ។ 
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 ឈោយឈហតុប្តឃ្លវ ន ដូឈចាប ោះបុរ ឈនាោះខាបំ្ផវសាឝ យ ៧ មា៉ា ត់ទ ំ
ហូបនិងឈសាយរ ប្ផវសាឝ យឈនាោះ ឈនោះឧបមាដូចការឈកើតឈ ើងថ្នជវន័ ៧ 
ែណៈ ឈធឝើកិចេឈសាយរ រប ់អារមយណ៍ឈនាោះ ។  

 លោឈនាោះ បុរ ឈនាោះយកអណាឋ តលបមូល ណំល់ប្ផវសាឝ យឈនាោះ
និងជញ្ជ ប់ជាតិទឹកប្ដលជាប់តមឈធយញ ឈហើយឈលប ២ ដង ឈនោះឧបមាដូច
តទាលមភណចិតថ ២  ឈកើតបនាធ ប់ពីជវន័ ឈធឝើកិចេឈសាយរ រប ់អារមយណ៍
ឈនាោះ ។  

 បនាធ ប់មក បុរ ឈនាោះឈផឋកែវួនឈដកលក់ឈទៀត ឈនោះឧបមាដូចភវងា-
ចិតថធាវ ក់ចុោះឈៅកបុងភវងា ។  

៤.៥. បញ្ចោវ រវីថិចិតត 

 លប ិនឈបើឈយើងពិនិតរឈមើលបញ្េទាឝ រវថិីឈនាោះ ឈយើងនឹងកណំត់ថ្វ 
ចិតថ ៧ យា៉ា ង ចូលរួមកបុងវថិីឈនាោះ ។ ចិតថ ៧ យា៉ា ងឈនាោះគឺ ៖ 

 “បញ្ចទាោរាវជជនៈ, បញ្ចវិញ្ញាណ, សម្បដចិឆនៈ, សនតីរណៈ,   
មវាដឋពវនៈ, ជវន័, និងត្ទាលមពណៈ” ។  

 ចនួំនចិតថប្ដលចូលរួមកបុងវថិីប្វងបផុំតឈនាោះ គឺ អតិមហនាថ រមយណវថិី
ឈនាោះ គឺ ៖ 

“បញ្ចទាោរាវជជនៈ ១, បញ្ចវិញ្ញាណ ១, សម្បដិចឆនៈ ១, សនតរី-
ណៈ ១, មវាដឋពវនៈ ១, ជវ័ន ៧, និងត្ទាលមពណៈ ២,  រុប ១៤ ។  
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 ចនួំន រុបថ្នចិតថប្ដលអាចចូលរួមកបុងបញ្េទាឝ រវថិី គឺ ៖ 

 ក) បញ្ចទាោរាវជជនចិត្ត  ១ 

 ែ) បញ្ចវិញ្ញាណចិត្ត        ១០ 

 គ) សម្បដិចឆនចិត្ត   ២ 

 ្) សនតីរណចិត្ត   ៣ 

 ង) មវាដឋពវនចិត្ត (មឈនាទាឝ រាវជជនៈ) ១ 

 ច) ោមជវនចិត្ត          ២៩ 

 ឆ) ត្ទាលមពណចិត្ត   ៨ 

            រុប   ៥៤ 

 ទាងំឈនោះ គឺជាកាមាវចរចិតថ ៥៤ លប ិនឈបើឈយើងរាប់ចិតថតមទាឝ រ   
មួយៗ ដូចជាចកខុទាឝ រ ឈយើង នចកខុវញិ្ញដ ណចិតថ ២ ជនួំ ឲ្របញ្េ វញិ្ញដ ណ 
១០ កបុង (ែ) ដូឈចាប ោះចនួំន រុបថ្នចិតថ គឺ ៤៦ ឈនោះល បតមចនួំនប្ដល
 នបង្គា ញឈៅទពំ័រ ១៦០ ថ្នបរឈិចេទទី ៣ ចូរកណំត់ចណំាថំ្វ ភវងាចិតថ
ទាងំឡាយមិនរាប់បញ្េូ លឈៅកបុងវថិីចិតថឈទ ។ 

៤.៥.១. អារមមណ៍្និងវតថុចាប់មដ្ឋាយវីថិចិតតមួយៗ 

 បញ្េទាឝ រវថិីចិតថទាងំអ ់ឈនាោះ ចាប់យកនូវបចេុបផនាប រមយណ៍ ប្ដលឈកើត 
ឈ ើងកបុងទាឝ រឈនាោះ បញ្េ វញិ្ញដ ណចិតថប្ដលឈកើតតមបញ្េ វតទុ  គឺចកខុ វញិ្ញដ ណ-
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ចិតថឈកើតតមចកខុវតទុ , ឈសាតវញិ្ញដ ណចិតថឈកើតតមឈសាតវតទុ , ជាឈដើម   
មឈនាវញិ្ញដ ណចិតថឈកើតតមហទយវតទុ  ។  

 ឧទាហរណ៍ថ្វ ចកខុទាឝ រវថិីចិតថទាងំអ ់ រប ់អតិមហនាថ រមយណ៍ 
ចាប់យកនូវរូ រមយណ៍ ប្ដលល កដកបុងចកខុទាឝ រ កបុងែណៈឈកើតឈ ើងថ្ន  
ភវងាចលនៈ និងរលត់ កបុងែណៈរលត់ថ្នតទាលមភណចិតថទី ២ ។  

 ចកខុវញិ្ញដ ណចិតថ ២ ឈកើតតមចកខុវតទុ  (ចកខុបសាទ) ប្ដល នឈកើត
ឈ ើងដណំាលោប នឹងរូ រមយណ៍ កបុងែណៈឈកើតឈ ើងថ្នអតីតភវងា វតទុ
ប្ដលមានអាយុកាលដូចោប នឹងរូ រមយណ៍ ឈនោះ ឈៅថ្វ “មជ្ឈិមាយុក-
វត្ថុ”, វតទុទាងំឡាយណាប្ដល នឈកើតឈ ើងឈលឿនជាងរូ រមយណ៍ នឹង
រលត់ឈលឿនជាងរូ រមយណ៍ វតទុទាងំឡាយឈនាោះ  ឈៅថ្វ “មនាាយុកវត្ថុ”, 
វតទុទាងំឡាយណាប្ដល នឈកើតឈ ើងយឺតយូរជាងរូ រមយណ៍ នឹងរលត់
យឺតយូរជាងរូ រមយណ៍វតទុទាងំឡាយឈនាោះ ឈៅថ្វ “អមនាាយុកវត្ថុ” ។  

 បញ្េទាឝ រវថិីចិតថដ៏ឈ  ទាងំអ ់ ជាមឈនាវញិ្ញដ ណចិតថ, ពួកវាឈកើត
ឈោយឈរៀងៗ ែវួន តមហទយវតទុ  ប្ដល នឈកើតឈ ើងល បតមចិតថប្ដល
 នឈកើតមុនឈនាោះ ឈ លគឺហទយវតទុ  ប្ដល នឈកើត ១ ចិតថកខណៈ 
ឧទាហរណ៍ថ្វ បញ្េទាឝ រាវជជនៈឈកើតតមហទយវតទុ ប្ដល នឈកើតឈ ើង
ល បតមភវងាចលនៈ,  មផដិចេនៈឈកើតតមហទយវតទុ ប្ដល នឈកើត
ឈ ើងល បតមចកខុវញិ្ញដ ណ,  នថីរណៈឈកើតតមហទយវតទុ ប្ដល នឈកើត
ឈ ើងល បតម មផដិចេនៈ, ដូឈចបោះជាឈដើម ។  
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៤.៥.២. មមនាោវ រវីថិ 

                                           មឈនាទាឝ រវថីិ 

 កាមជវនវារវថីិ    អបផនាជវនវារវថីិ 

១- តទាលមភណវារវថីិ ឈោកិយអបផនាវថីិ ឈោកុតថរអបផនាវថីិ 

២- ជវនវារវថីិ       ១- រូ វចរអបផនាវថីិ         ១- មគាវថីិ 

៣- ឈវាដឌពឝនវារវថីិ       ២- អរូ វចរអបផនាវថីិ      ២- ផល មាបតថិវថីិ 

៤- ឈមា្វារវថីិ       ៣- អភិញ្ញដ អបផនាវថីិ        ៣- និឈរាធ មាបតថិវថីិ 
មមនាោវ រវីថិ 

 
 
 
 
 
 
មឈនាទាឝ រវថិី 

 
 
កាមជវនវារវថិី 

១- តទាលមភណវារវថិី 
២- ជវនវារវថិី 
៣- ឈវាដឌពឝនវារវថិី 
៤- ឈមា្វារវថិី 

 
 
 
 
អបផនាជវនវារវថិី 

ឈោកិយអបផនាវថិី 
១- រូ វចរអបផនាវថិី 
២- អរូ វចរអបផនាវថិី 
៣- អភិញ្ញដ អបផនាវថិី 

ឈោកុតថរអបផនាវថិី 
១- មគាវថិី 
២- ផល មាបតថិវថិី 
៣- និឈរាធ មាបតថិវថិី 
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កាលអារមយណ៍ ១ បណាឋ អារមយណ៍ទាងំ ៦ ចូលឈៅកាន់វថិីរប ់មឈនា-
ទាឝ រ, មឈនាទាឝ រវថិី រប្មងឈកើតឈ ើង ។ ដបូំង មឈនាទាឝ រវថិីប្បងប្ចកជា ២ 
យា៉ា ង គឺ ៖ 

១- ោមជវនវារវីថិ កបុងទីឈនោះ ចិតថ ១ បណាឋ កាមជវនចិតថ ២៩ ឈនាោះ 
រប្មងចាប់យកកិចេរប ់ជវន័ គឺការឈសាយរ រប ់អារមយណ៍ឈនាោះ  

២- អប្បនាជវនវារវីថ ិ កបុងទីឈនោះ ចិតថ ១ បណាឋ អបផនាជវនចិតថ ២៦ 
រប្មងចាប់យកកិចេរប ់ជវន័ 

កាមជវនវារវថិីអាចប្បងប្ចកជា ៤ យា៉ា ងបប្នទមឈទៀត ដូចពណ៌នា
កបុងតរាងខាងឈលើឈនាោះលសាប់ ចបំ្ណកខាងអបផនាជវនវារវថិី អាចប្បង
ប្ចកជា ២ យា៉ា ងគឺ ឈោកិយអបផនាវថិី និងឈោកុតថរអបផនាវថិី, វថិីទាងំ
អ ់ឈនោះ នឹងមានពនរល់ខាងឈលកាម ។  

៤.៥.៣. កាមជវនមមនាោវ រវីថិ 

 ១- អត្ិវិភូោរមមណវីថិ (តទាលមភណវារវថិី) 

  “ន-ទ-ម-ជ-ជ-ជ-ជ-ជ-ជ-ជ-ទា-ទា-“-ភ- 

 ២- វិភូោរមមណវីថិ (ជវនវារវថិី)  

  “ន-ទ-ម-ជ-ជ-ជ-ជ-ជ-ជ-ជ-“-ភ-ភ- 

 ៣-អវិភូោរមមណវីថិ (ឈវាដឌពឝនវារវថិី) 
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  “ន-ទ-ម-ម-ម-“-ភ-ភ- 

 ៤- អត្ិអវិភូោរមមណវីថិ (ឈមា្វារវថិី) 

  “ន-ន-“ -ភ-ភ-ភ- 
មសចកឋីពនយល ់

 អារមយណ៍ ១ បណាឋ អារមយណ៍ទាងំ ៦ ឈទាោះជាបចេុបផនាប រាមយណ៍កឋី,   
អតីតរមយណ៍កឋី, អនាគតរមយណ៍កឋី, កាលវមុិតថ រមយណ៍កឋី លតូវប្តចូលឈៅ
កាន់ផវូ វមឈនាទាឝ រ ឈដើមផញុីងំឲ្រកាមជវនមឈនាទាឝ រវថិីឈនាោះ ចាប់ឈផឋើម
ដឈំណើ រការ ។  

១- កាលអារមយណ៍ឈនាោះជាអតិមហនាថ រមយណ៍ ភវងាញ័រ ២ ដង ឈហើយ 
ោច់ឈៅ (ន-ទ) កបុងែណៈអារមយណ៍ល កដឈ ើងកបុងមឈនាទាឝ រ លោ
ឈនាោះ មឈនាទាឝ រាវជជន (ម) បប្ងឝរលកប្ ចិតថឈនាោះឈឆ្ភ ោះឈៅកាន់អារមយណ៍
ឈនាោះ  ឈងាតអារមយណ៍ឈនាោះ និង ឈលមចថ្វឈតើអារមយណ៍ឈនាោះលអ 
ឬអាលកក់ ។  

 តមឈ ចកឋី ឈលមចឈនោះ ចិតថ ១ បណាឋ កាមជវនចិតថ ២៩ រប្មងឈធឝើ 
ជវនកិចេ អ ់ ៧ ចិតថកខណៈ ឈសាយរ រប ់អារមយណ៍ឈនាោះ បនាធ ប់
មក តទាលមភណចិតថ ២  រប្មងឈកើតតម ឈសាយរ រប ់អារមយណ៍
ឈនាោះបប្នទម បនាធ ប់ពីឈនាោះ ភវងាចិតថធាវ ក់ចុោះឈៅកបុងភវងា ។  

 វថិីឈនោះ ឈៅថ្វ “អត្ិវិភូោរមមណវីថិ” ឬ “ត្ទាលមពណវារវីថ”ិ  
ែណៈប្ដលវាផុតរលត់ជាមួយនឹងតទាលមភណចិតថ ។  
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២- កាលប្ដលអារមយណ៍ឈនាោះ ជាមហនាថ រមយណ៍ វថិីចិតថរប្មងឈកើតឈ ើង
ដូចខាងឈលើ ប៉ាុប្នថផុតរលត់ជាមួយនឹងជវនចិតថ ឥតដល់តទាលមភ-
ណៈឈទ វថិីចិតថឈនោះ ឈៅថ្វ “វិភូោរមមណវីថិ” ឬ “ជវនវារវីថិ” ។  

៣- កបុង “អវិភូោរមមណវីថិ” អារមយណ៍ឈនាោះជាបរតិថ រមយណ៍ ឈហើយការ
ល កដឈ ើងថ្នអារមយណ៍ឈនោះកបុងមឈនាទាឝ រ គឺមិនចា ់ោ ់ ដូច 
២ ករណីខាងឈលើឈនាោះឈទ ឈហតុឈនាោះ ឈលកាយប្តពីភវងាោច់ មឈនា-
ទាឝ រាវជជនចិតថ រប្មងឈកើតឈ ើង ៣ ដង លបឹង ឈងាតនិងកណំត់
 ឈលមចនូវអារមយណ៍ឈនាោះ ប៉ាុប្នថអារមយណ៍ឈនាោះមិន នដឹងជាក់
ោក់ឈទ ដផតិឥតមានជវនចិតថឈកើតឈដើមផឈីសាយរ រប ់អារមយណ៍
ឈនាោះ, ឈលកាយពីមឈនាទាឝ រាវជជនៈ ភវងាចិតថធាវ ក់ចុោះឈៅកបុងភវងា ។ វថិី
ឈនោះ ឈៅថ្វ “មវាដឋពវនវារវីថិ” ែណៈប្ដលវាផុតរលត់ជាមួយនឹង
ឈវាដឌពឝនចិតថ ។  

៤- កបុងអត្ិអវិភូោរមមណវីថិ អារមយណ៍ឈនាោះជាអតិបរតិថ រមយណ៍ វា
អាចលតឹមប្តបណាឋ លឲ្រភវងាញ័រ ២ ដង ឈោយឥតោច់ឈៅវញិ 
ដូឈចាប ោះ ឥតមានវថិីចិតថឈកើតឈ ើង ទាងំអារមយណ៍ឈនាោះក៏ឥត នដឹង
ប្ដរ ។ វថិីឈនោះ ឈៅថ្វ “មមាឃវារវីថិ” ឈល ោះមិនមានវថិីចិតថ ។  

កំណត្់ចំោំ ៖ 

១- មឈនាទាឝ រ (ទាឝ រចិតថ) មិនប្មនជាទាឝ រផវូ វកាយឈនាោះឈទ, វាជាចិតថ ១ 
បណាឋ ភវងាចិតថ ១៩ ប្ដលឈធឝើកិចេជាមឈនាទាឝ រ កបុង តឝឈោក ។ 
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២- អារមយណ៍ ៦ ទាងំអ ់ ឈទាោះជាបចេុបផនាប រមយណ៍កឋី, អតីតរមយណ៍កឋី, 
អនាគតរមយណ៍កឋី, កាលវមុិតថ រមយណ៍កឋី អាចល កដកបុងមឈនាទាឝ រ
ឈនាោះ ។ 

៣- ឈហតុប្តធមាយ រមយណ៍ ដូចជា ចិតថ, ឈចត ិក, ក ិណនិមិតថ, ឬ 
និ ឝ ន អាចល កដឈោយែវួនឯងកបុងមឈនាទាឝ រ, ដូឈចាប ោះអតីតភវងា
ឥតចា ំច់ឈកើតឈទ, អារមយណ៍ឈនាោះរប្មង ល កដកបុងមឈនាទាឝ រែណៈ
ប្ដលវាប៉ាោះែធប់ទាឝ រឈនាោះភាវ ម ។ 

៤- អារមយណ៍ប្ដលល កដកបុងមឈនាទាឝ រឈនាោះ មិនគួរប្វកប្ញកជា អតិម-
ហនាថ រមយណ៍ ឬ មហនាថ រមយណ៍ឈទ ប៉ាុប្នថគួរប្វកប្ញកជាវភូិតរមយណ៍ 
(អារមយណ៍ចា ់) ឬ អវភូិតរមយណ៍ (អារមយណ៍ល អាប់វញិ) ។  

៤.៥.៤.  កាមជវនមមនាោវ រវីថិចិតត 

 កបុងមឈនាទាឝ រវថិី មានចិតថ ៣ យា៉ា ងគឺ អាវជជនៈ, ជវន័និងតទាលមភណៈ 

 ចនួំនចិតថកបុងមឈនាទាឝ រវថិីដ៏ប្វងបផុំតឈនាោះ គឺ មឈនាទាឝ រាវជជនចិតថ ១, 
ជវនចិតថ ៧ និងតទាលមភណចិតថ ២,  រុបទាងំអ ់ ១០ ។  

 ចនួំនចិតថប្ដលអាចចូលរួមកបុងមឈនាទាឝ រវថិី គឺ មឈនាទាឝ រាវជជនចិតថ ១, 
កាមជវនចិតថ ២៩, និងតទាលមភណចិតថ ១១,  រុបទាងំអ ់ ៤១ ។  
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៤.៥.៥. មមនាោវ រវីថិបនាទ ប់បនស ំ

កាលប្ដលអារមយណ៍ ១ បណាឋ អារមយណ៍ទាងំ ៦ ចូលឈៅកាន់ផវូ វរប ់ 
មឈនាទាឝ រឈោយច,ំ ឈយើង នមឈនាទាឝ រវថិីបឋមដូចឈ លឈហើយខាងឈលើ 
ប៉ាុប្នថមានមឈនាទាឝ រវថិីបនាធ ប់បនសបំ្ដលឈកើតតមមួយៗ និងលគប់បញ្េទាឝ រវថិី ។  

 កបុងបញ្េទាឝ រវថិី, ចណំាប់អារមយណ៍ឈនាោះ នចាប់ដឈំណើ រការឈៅ
លយមប្តដឹង នឈោយលបមាណថ្វអារមយណ៍ឈនាោះលអឬអាលកក់ ប៉ាុប្នថមិន
ទាន់ដឹងលទង់លទាយ,  ណាឌ ន, លកខណៈលមអិត, និងឈ យ្ ោះរប ់អារមយណ៍
ឈនាោះឈៅឈ ើយ ។  

 ឈល ោះឈហតុឈនាោះ ឈលកាយពីបញ្េទាឝ រវថិី, មឈនាទាឝ រវថិីឈកើតតមបញ្េ -
ទាឝ រវថិីឈនាោះយា៉ា ងឆ្ប់រហ័  ចាប់យកមឋងឈទៀត នូវអារមយណ៍រប ់បញ្េ -
ទាឝ រវថិី ជាអតីតរមយណ៍ ។  

 បនាធ ប់មក មឈនាទាឝ រវថិីទី ២ រប្មងឈកើតតម  ឈងាតនូវនិមិតថថយីឈនាោះ 
និងឈធឝើចណំាប់អារមយណ៍ចា ់ឈនាោះ លពមោប  ។  

 បនាធ ប់មក មឈនាទាឝ រវថិីទី ៣ រប្មងឈកើតតមយា៉ា ងឆ្ប់រហ័ មឋង
ឈទៀត  ឈងាតនូវលទង់លទាយនិង ណាឌ នរប ់អារមយណ៍ឈនាោះ ។ 

 បនាធ ប់មក មឈនាទាឝ រវថិីទី ៤ រប្មងឈកើតតម ពិចារណាឈ យ្ ោះប្ដល
ឈកើតរួមជាមួយនឹងអារមយណ៍ឈនាោះ លប ិនឈបើមឈនាទាឝ រវថិីដ៏ចា ំច់ជាឈលចើន 
ឈកើតឈ ើងយា៉ា ងរហ័  តមលោំប់ ពិចារណាលកខណៈរប ់អារមយណ៍
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ឈនាោះយា៉ា ងលអិតលអន់ លពមទាងំឈពលឈវោនិងទីកប្នវង ប្ដល ក់ព័នននឹង
អារមយណ៍ឈនាោះ លប ិនឈបើោត់ នជួបលបទោះអារមយណ៍ឈនាោះពីមុន ។  

 បនាធ ប់ពីមឈនាទាឝ រវថិីបនាធ ប់បនសជំាឈលចើនទាងំឈនោះភាវ ម បុគាលពិតជា
ដឹងអារមយណ៍ឈនាោះ លពមទាងំលទង់លទាយ,  ណាឌ ន, ឈ យ្ ោះ និង លកខណៈ
លមអិតដថ្ទឈទៀត ។  

 ការពិចារណាតថភាពថ្វ ចិតថទាងំឡាយអាចឈកើតឈ ើងកបុងអលត
ឈលចើនជាង ១០០០ ឈកាដិដង កបុងមួយប៉ាលបិចប្ភបក១ ឈហើយមឈនាទាឝ រវថិីមាន
លតឹមប្តែណៈចិតថលបប្ហល ១០ ប៉ាុឈណាត ោះ, វថិីចិតថអាចឈកើតឈ ើងឈលចើនជាង
ឈកាដិ កបុងភាគមួយថ្នវនិាទី ដូឈចាប ោះឈហើយ ឈទើបឈយើងអាចដឹងអារមយណ៍
ឈនាោះ ឈយើងឈ ើ្ញឬឮឈ ធើរប្តមួយប្ភវត រហូតដល់ឈយើងគិតថ្វ ឈយើងឈ ើ្ញ
និងឮដណំាលោប  ។  

៤.៥.៦. ការរតួតពិនិតយដ្៏របសប ់

 បញ្េទាឝ រវថិី និង មឈនាទាឝ រវថិីឈនាោះ កពុំងឈកើតឈ ើងកបុងឈលផឿន
ឈលឿនឥតឈប់កបុងែវួនមនុ ស អាចពិនិតរឈមើល ន ឈោយមនុ សែវួនឯង 
ឈល ោះចិតថជា ភាវៈមិនអាចឈមើលឈ ើ្ញ ឈទាោះឈៅឈលកាមឧបករណ៍អតិ-

                                                           

១ កបុងបរមតទទីបនី  ងាហមហាដីកា វថិី ងាហៈ ប្ចងថ្វ ឯកចិត្តកខណំ នាមាត្ិ ឯកស្ស ចិត្ត-
ស្ស ខមោ នាម ។ មោ បន ខមោ អចឆរាសង្ាដកខណស្ស អកខិនិមមិលនកខណស្ស 
ច អមនកមោដិសត្សហស្សភាមោ ទដឋមវោ ។ ែណៈថ្នចិតថមួយដួង ឈៅថ្វ ១ ចិតថកខណៈ ។ 
ែណៈឈនាោះ ឈលបៀបដូចជាការផ្ទធ ត់លមាមថ្ដនិងការប៉ាលបិចប្ភបកឈលចើនប្ នឈកាដិដង ។ អចឆរាសងា្-
ដកខមណ អមនកមោដិសត្សហស្សសង្ខា មវទនា ឧប្បជជនតីត្ិ ហិ អដឋកថាយំ វុត្តំ ។ កបុង
អដឌកថ្វប្ចងថ្វ កបុងកាផ្ទធ ត់លមាមថ្ដ ១ ែណៈ មានឈវទនាឈកើតឈ ើងឈលចើនប្ នឈកាដិ ។ 
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 ុែុមទ សន៍ដ៏លបណីតបផុំតក៏ឈោយ ចិតថជា ភាវៈមានឥទនិពលខាវ ងំ
ជាងអតិ ុែុមទ សន៍ដ៏ទឈំនើបចុងឈលកាយ នឹងជាការចា ំច់ ឈងាតចិតថ
ឈនាោះ ឧបករណ៍ឈនោះ គឺមិនប្មនអឝីដថ្ទឈលៅប្តពីចិតថែវួនឯង ប្ដលលបកប
លពមឈោយឧបចារ មាធិ (ការជិតឬការចូល មាធិ) ឬលបឈ ើជាងឈនាោះ គឺ
ឈោយ្ន មាធិ (អបផនា មាធិ)។ 

 ែញុ ំនសាក ួរអបកឈធឝើភាវនាជាឈលចើននាក់ កបុងមជឈមណឍ លភាវនា
 ៉ា អកឈៅយា៉ា  ជិតលកុងម៉ា មយិនី ជាទីប្ដលមានការបឈលងៀន មថ-
ភាវនានិងវបិ សនាភាវនា យា៉ា ងលតឹមលតូវតមឈ ចកឋីប្ណនាកំបុងគមភីរពុទន-
សា នា ។  

 កបុងទីឈនោះ អបកភាវនាទាងំឡាយ តលមូវឲ្រចឈលមើន មាធិជាមុន ិន 
ឈលកាយពីពួកឈគ ន ឈលមច មាធិតមតលមូវការឈនាោះឈហើយ ពួកឈគក៏លតូវ
បឈលងៀនឲ្រភាវនាឈៅឈលើរូបធម៌ វភិាគវាយា៉ា ងលអិតលអន់ឈៅកបុងរូប ២៧ កបុង
ែវួនមនុ ស ឈដើមផ ីនឈ ើ្ញបរមតទ ចេៈប្ដលទាក់ទងនឹងរូប ។  

 បនាធ ប់មក អបកភាវនាទាងំឡាយក៏លតូវបឈលងៀនឲ្រភាវនាឈៅឈលើ 
នាមធម៌ (ចិតថនិងឈចត ិក) ពួកឈគលតូវប្តប្បរមកឈផ្ទឋ តការយកចិតថទុក 
ោក់ឈៅឈលើវតទុ នីមួយៗ វញិ  ឈងាតអារមយណ៍ប្ដលប៉ាោះែធប់បសាទឈនាោះ និង
កណំត់វថិីចិតថប្ដលឈកើតឈ ើងកបុងបញ្េទាឝ រ (ទាឝ រ ៥) លពមទាងំកបុងមឈនាទាឝ រ ។  

 ពួកឈគអាចឈមើលឈ ើ្ញ នូវវថិីចិតថកពុំងឈកើតឈ ើងយា៉ា ងពិតល កដ 
ដូចប្ដល នឈ លទុកកបុងឈ ៀវឈៅឈនោះ និងឈលកាយមក បុគាលក៏អាចប្វក
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ប្ញកឈចត ិកឈផសងៗ ប្ដល នឈកើតរួមជាមួយនឹងចិតថ លទនផលឈនោះជាទី
ោប់ចិតថយា៉ា ងថ្លកប្លង លប ិនឈបើអបកអានមានឈ ចកឋីមនធិល ងសយ័ែវោះ 
 ូមអឈញ្ជើញមកភាវនាកបុងមជឈមណឍ លភាវនា ៉ា អកឈៅយា៉ា  កបុងឈពល
ណាមួយ តមអធាល ័យរប ់អ ់ឈោក ឈោកល ី ។  

៤.៦. អបបនាជវនមមនាោវ រវីថិ 

 កបុង មថភាវនានិងវបិ សនាភាវនា អបផនា្នមឈនាទាឝ រវថិី 
រប្មងឈកើតឈ ើងឈៅឈពលប្ដល្នឬមគាលតូវ នលជួតលជាប កបុងវថិីទាងំ
ឈនោះ ចិតថ ១ បណាឋ អបផនាជវនចិតថ ២៦ ឈនាោះ រប្មងចូលរួមកបុងកិចេ្ ន
ឈនាោះ ។ 

 អប្បនាជវនចិត្ត = រូ វចរកុ លចិតថ ៥  

    + អរូ វចរកុ លចិតថ ៤ 

    + មហគាតកិរយិចិតថ ៩ 

    + ឈោកុតថរចិតថ ៨  

 លប ិនឈបើបុគាល អបកមិនទាន់ ន ឈលមចជាលពោះអរហនថឈៅឈ ើយ 
បដិបតថិ មថភាវនា ឈោកអាច ឈលមចនូវរូ វចរកុ ល្ន ៥ និង  
អរូ វចរកុ ល្ន ៤, ប្ដលរួមមកឈៅថ្វ “មហគគត្កុសលចិត្ត 
៩” ។ លប ិនឈបើលពោះអរហនថលបកាន់ភាជ ប់ មថភាវនា ឈោកអាច ឈលមច
នូវរូ វចរកិរយិ្ន ៥ និងអរូ វចរកិរយិ្ន ៤ ប្ដលរួមមកឈៅថ្វ  
“មហគគត្កិរិយចិត្ត ៩” ។  
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 លប ិនឈបើបុគាលបរបូិណ៌ឈោយកុល មូលទាងំ ៣ គឺ អឈោភៈ,  
អឈទា ៈ និងអឈមាហៈ លបកាន់ខាជ ប់នូវវបិ សនាភាវនា យា៉ា ងលតឹមលតូវនិង
ខាវ ងំកាវ  ឈោកអាច ឈលមចនូវមគា ៤ និងផល ៤ ប្ដលឈៅថ្វ   
មលាកុត្តរចិត្ត ៨ ។  

៤.៦.១. របូាវចរអបបនាវីថិ ៥ 

 (មនទប្បញ្ញា) ន-ទ- “ម-ប-ឧ-នុ-មោ-ឈា-“-ភ-ភ- 

 (ត្ិកខប្បញ្ញា) ន-ទ- “ម-ឧ-នុ-មោ-ឈា-“-ភ- 

១- កាលប្ដលបដិភាគនិមិតថរប ់ក ិណឈនាោះ ល កដកបុងមឈនាទាឝ រ  
ភវងាឈនាោះរប្មងញ័រ ២ ដង ឈហើយោច់ (ន-ទ) លោឈនាោះ មឈនាទាឝ រាវជជនៈ 
(ម) បប្ងឝរលកប្ ចិតថឈនាោះឈឆ្ភ ោះឈៅកាន់បដិភាគនិមិតថ  ឈងាតនិងកណំត់
 ឈលមចអារមយណ៍ឈនាោះថ្វឈតើលអឬអាលកក់ ។  

 បនាធ ប់មក ចិតថ ១ បណាឋ  មោមនស្សសហគត្ំ ញាណសម្ប-
យុត្តំ មហាកុសលចតិ្ត ២ បឈំពញមុែង្គរ្នថ្វប ក់ឧបចារ មាធិ ៤ 
ដងកបុងមនុ សប្ដលមានបញ្ញដ យឺតឬ ធក់ឈនាោះ (មនធបផញ្ញដ ) ដូចមាន 
ឈ យ្ ោះដូឈចបោះ ៖ 

ប = បរិកមម = ការឈលតៀមរប ់្ន 

ឧ = ឧបច្ចរៈ = ភាពជិតរប ់្ន 
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នុ = អនុមលាម =  លមប ឬ ការភាជ ប់រវាងបរកិមយនិង្ន, វាបឈំពញ
មុែង្គរជាសាភ ន  លមួលចិតថថ្វប ក់ទាបជាមួយនឹងចិតថថ្វប ក់ែភ ់ ។  

មោ = មោរត្ភូ = ចិតថប្ដលកាត់លតកូលកមយ ឈដើមផបីឈងាើតលតកូលែភង់ 
ែភ ់ឬមហគាតលតកូល ។  

 ចិតថទាងំ ៤ ឈនោះ ឈៅថ្វ ឧបច្ចរសមាធិជវ័ន កាលឈបើបុគាលមាន
បញ្ញដ រហ័ ឬភវឺថ្វវ , បរកិមយមិនរាប់បញ្េូ លឈទ ។  

 បនាធ ប់ពីឈោលតភូភាវ ម, រូ វចរកុ លបឋមជានចិតថ រប្មងឈកើត
ឈ ើង ១ ែណៈ ជាអបផនាជវន័ បនាធ ប់ពីការរលត់ឈៅថ្នបឋមជានចិតថ
ឈនោះឈហើយ លកប្ ភវងាឈផឋើមដឈំណើ រការដូចធមយត ។ 

 ២- រូ វចរអបផនាវថិីទី ២ រប្មងឈកើតឈ ើងដូចខាងឈលើឈនាោះ ញុងំ
ឲ្ររូ វចរកុ លទុតិយជានចិតថ បឈំពញមុែង្គរជាអបផនាជវន័ លតឹមប្ត 
១ ែណៈ ។ 

 ៣- រូ វចរអបផនាវថិីទី ៣ ក៏រប្មងឈកើតឈ ើងដូចកបុងទី (១) ប្ដរ 
ញុងំឲ្ររូ វចរកុ លតតិយជានចិតថ បឈំពញមុែង្គរជាអបផនាជវន័ 
លតឹមប្ត ១ ែណៈ ។  

 ៤- រូ វចរអបផនាវថិីទី ៤ រប្មងឈកើតឈ ើងមឋងឈទៀត ដូចកបុងទី (១) 
ប្ដរ ញុងំឲ្ររូ វចរកុ លចតុតទជានចិតថ បឈំពញមុែង្គរជាអបផនាជវន័ 
លតឹមប្ត ១ ែណៈ ។ 
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 ៥- រូ វចរអបផនាវថិីទី ៥ រប្មងឈកើតឈ ើង ដូចកបុងទី (១) ប៉ាុប្នថផ្ទវ  ់
ពីចិតថ ១ បណាឋ  មោមនស្សសហគត្ំ ញាណសម្បយុត្តំ មហា-
កុសលចិត្ត ២  ឈៅជាចិតថ ១ បណាឋ  ឧមបោាសហគត្ំ ញាណ-ស
ម្បយុត្តំ មហាកុសលចិត្ត ២  បឈំពញឧបចារ មាធិជវនកិចេ ៤ ឬ ៣ 
ដង ចបំ្ណកឯរូ វចរកុ លបញ្េមជានចិតថ រប្មងឈកើតឈ ើងលតឹមប្ត ១ 
ែណៈ ឈដើមផបីឈំពញមុែង្គរជាអបផនាជវន័ ។  

កំណត្់ចំោំ ៖ 

 ១- កាលប្ដលបុគាលភាវនាឈៅឈលើក ិណ, ឈទាោះកុ លចិតថជា
ឈសាមន សកឋី ឧឈបកាខ កឋី រប្មងបឈំពញជវនកិចេឈនាោះ ។ 

 ២- កាលបុគាលចូល្ន មាធិ, ទាងំឧបចារ មាធិជវន័ ទាងំ
្នជវន័ គបផលីពមោប កបុងការឈសាយអារមយណ៍ (ឈវទនា) ឈោយឈហតុប្ត
្នទាងំ ៤ ដបូំង លបកបលពមឈោយ  ុែឈវទនា ដូឈចាប ោះឈទើបចាត់ជា 
ឈសាមន សចិតថ កាលឈបើដូឈចបោះ ឧបចារ មាធិជវន័ គបផជីា មោមនស្ស-
សហគត្ំ, កាលឈបើបញ្េមជានជា ឧមបោាសហគត្ំ ដូឈចាប ោះឧបចារ
 មាធិជវន័ ក៏គបផជីា ឧមបោាសហគត្ំ ប្ដរ ។  

 ៣- កុ លជវន័ (កុ លចិតថ) រប្មងឈកើតតមកុ លជវន័ ។  
៤.៦.២. អរបូាវចរអបបនាវីថិ ៤ 

 (មនទប្បញ្ញា) ន-ទ “ម-ប-ឧ-នុ-មោ-ឈា” -ភ-ភ- 

 (ត្ិកខប្បញ្ញា) ន-ទ- “ម-ឧ-នុ-មោ-ឈា” -ភ-ភ- 
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 វថិីទាងំឈនោះ មានទលមង់ដូចរូ វចរអបផនាវថិីប្ដរ ប៉ាុប្នថអរូ វចរ-
្ន ែភ ់ជាងរូ វចរ្ន កបុងកលមិត មាធិ ទាងំខាង មថៈទាងំ
ខាងវបិ សនា បុគាលលតូវប្តឈលបើបញ្េមជានជាមូលោឌ ន ឈដើមផ ី្ នឈ ើង
ែភ ់ឈៅអរូ វចរ្ន ប្ថមទាងំលតូវឈផ្ទថ តចិតថឈលើអារមយណ៍ប្ដលមិនឈកើត
រួមជាមួយនឹងរូប ។  

 កបុងការបដិបតថិ, បុគាលលតូវប្តចឈលមើននូវបញ្េមជានជាមុន ិន 
ឈោយភាវនាឈៅឈលើបដិភាគនិមិតថថ្នក ិណ បនាធ ប់មក ឈោកឈចញពី
អបផនា្ន ឈសាោះអឈងាើយោក់បដិភាគនិមិតថប្ដលឈកើតរួមនឹងរូបឈនាោះ 
(ក ិណ កបុងករណីឈនោះ),  យិងសាយ ធិ៍ឈៅឈលើលមាទឈទ (អាកា ) ប្ដលឈកើត
ឈ ើងហួ ពីបដិភាគនិមិតថឈនាោះ, ទាងំភាវនាថ្វ “អាោស, អាោស” ។ 
កាលប្ដលឈ ចកឋីជាប់ជ ំក់តិចតួចចឈំ ោះបដិភាគនិមិតថឈនាោះ លតូវ ន
កមាេ ត់បង់ឈហើយ, និមិតថឈនាោះក៏អនថរធាន ត់ភាវ ម ចឈលមើនប្តលមាទឈទ 
ឈោកភាវនាឈៅឈលើ “អាោស, អាោស” ។ កាលប្ដលកលមិត មាធិ
ឈនាោះឈ ើងែភ ់លយមឈហើយ, អបផនាវថិីនឹង នទទួលផល ។  

១- កាលប្ដលអារមយណ៍ថ្នអាកា ឈនាោះល កដកបុងមឈនាទាឝ រ លកប្    
ភវងាញ័រ ២ ដង ឈហើយោច់ (ន-ទ) ចិតថកបុងមឈនាទាឝ រ គឺ មឈនាទាឝ រា-
វជជនៈ  ឈងាតអារមយណ៍ឈនាោះ និងកណំត់ ឈលមចថ្វឈតើអារមយណ៍
ឈនាោះលអឬអាលកក់ បនាធ ប់មក ចិតថ ១ បណាឋ  ឧមបោាសហគត្ំ 
ញាណសម្បយុត្តំ មហាកុសលចិត្ត ២  បឈំពញមុែង្គរជា
បរកិមយ (ប), ឧបចារៈ (ឧ), អនុឈោម (នុ) និង ឈោលតភូ (មោ) កបុង
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មនុ ស អបកមានបញ្ញដ យឺត (មនធបផញ្ញដ ), ឬជាឧបចារៈ, អនុឈោម 
និងឈោលតភូ កបុងមនុ សអបកមានបញ្ញដ រហ័  (តិកខបផញ្ញដ ) បនាធ ប់
មក អាកាសានញ្ញេ យតនកុ លចិតថ រប្មងឈកើតឈ ើង ១ ែណៈ ជា
អបផនាជវន័ និងភវងាចិតថរប្មងធាវ ក់ចុោះឈៅកបុងភវងា។ 

២- កបុងការឈ ើងជឈណឋើ រឈៅកាន់អរូ វចរ្នទី ២ អបកភាវនាឈនាោះ
ភាវនាឈៅឈលើអាកាសានញ្ញេ យតនកុ លចិតថ កាលកលមិត មាធិ
ឈនាោះឈ ើងែភ ់លយមឈហើយ, អរូ វចរអបផនាវថិីទី ២ នឹងឈកើតឈ ើង ។  

 អារមយណ៍ប្ដលល កដកបុងមឈនាទាឝ រឈនាោះ គឺអាកាសានញ្ញេ យតន-
កុ លចិតថ ប្ដលបណាឋ លឲ្រលកប្ ភវងាចលនៈ, ភវងាុបឈចេទៈ, 
មឈនាទាឝ រាវជជនៈ, បរកិមយ (ឈវៀរបុគាលតិកខបផញ្ញដ ), ឧបចារៈ, អនុឈោម, 
ឈោលតភូ និងវញិ្ញដ ណញ្ញេ យតនកុល ចិតថ ជាអបផនាជវន័ រប្មង
ឈកើតឈ ើង បនាធ ប់មក ភវងាឈផឋើមដឈំណើ រការដូចធមយត ។  

៣- កបុងករណីអរូ វចរ្នទី ៣, អារមយណ៍ប្ដលល កដកបុងមឈនា-
ទាឝ រឈនាោះ គឺ មិនមានអឝី ប្ដលបណាឋ លមកពីការឈវៀរចាកអាកាសា-
នញ្ញេ យតនកុ លចិតថ វថិីចិតថរប្មងឈកើតឈ ើងដូចមុន ផុតរលត់
ជាមួយនឹងអាកិញ្េញ្ញដ យតនកុ លចិតថ ជាអបផនា្ន ។ 

៤- កបុងការឈ ើងឈៅកាន់អរូ វចរ្នទី ៤, អបកភាវនា យិងសាយ ធិ៍ឈៅ
ឈលើអាកិញ្េញ្ញដ យតនកុ លចិតថ ជាអារមយណ៍ថ្នភាវនា កាលប្ដល
 ឈលមចអរូ វចរ្នទី ៤ ឈហើយ, អារមយណ៍ថ្នអាកិញ្េញ្ញដ យតន-
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កុ លចិតថ រប្មងល កដកបុងមឈនាទាឝ រ បណាឋ លឲ្រវថិីចិតថឈកើតឈ ើង
ដូចមុន កាលឈបើឈនវ ញ្ញដ នា ញ្ញដ យតនកុ លចិតថ ឈកើតឈ ើង
មឋងជាអបផនាជវន័ លោឈនាោះ ភវងាចិតថធាវ ក់ចុោះឈៅកបុងភវងា ។  

កំណត្់ចំោំ ៖ 

 អបកអានគួរប្តរលឹំកឈ ើងវញិ ឈ ចកឋីពណ៌នាពី “អរូបជ្ាន” លតង់
ទពំ័រ ៦៦ លោន់នឹងជាជនួំយកបុងការ ិកាអរូ វចរអបផនាវថិីឈនោះ ។ 

៤.៦.៣. ឈានសោបតតិវីថិ១ 

 “សមាបត្តិ” មានន័យថ្វ “ការ ឈលមចចូល” បុគាលអបក ន ឈលមច 
រូ វចរបឋមជាន អាចចូលឈៅកាន់អបផនា មាធិល បតម្នឈនាោះ 
ឈៅឈពលណាប្ដលឈោកល ថ្វប  ។ លប ិនឈបើឈោកបដិបតថិ នលអ ឈោក
អាច ឈលមចអបផនា មាធិ នភាវ មៗ និងឋិតកបុង មាធិឈនាោះ អ ់ ១ 
ឈមា៉ា ង, ២ ឈមា៉ា ង, ៣ ឈមា៉ា ង, ជាឈដើម រហូតដល់ ៧ ថ្ថៃ ។ អ ុំងឈពលចូល
្នឈនោះ ្នចិតថឈនាោះរប្មងឈកើតឈ ើងដប្ដលនិង ឝ័យលបវតថិ ឈផ្ទឋ តការ
យកចិតថទុកោក់ឈៅឈលើបដិភាគនិមិតថរប ់ក ិណ ។ ឈហតុឈនាោះ ឈោក
មិនឮនូវ ឈំ ងណាមួយ ទាងំមិនដឹងអារមយណ៍ដថ្ទណាមួយ អ ុំង
ឈពលចូល្ន ។  

                                                           

១ ចូរេមើលែែមន សុត្តដតបដិកនសារិបុត្តសដយុត្តទ្ ន ៧ន វិេវកជសូក្ត្ទ្ ន ១,ន សុត្តដតបដិកន អងគតុ្តរដកិាយន
បឋមនានាករណ្សូក្ត្ទ្ ន៣,ន សុត្តដតបិដកនសដយុត្តដិកាយនអវតិ្កកសូក្ត្ទ្ ន២,នសដយុត្តដិកាយនចត្ុត្ថ-
ឈាដបញ្ញាសូក្ត្ទ្ ន៤,នដងិអភធិមម បិដកនឈាដវភិងគទ្ ន១២នអភធិមម ភាជដ យទ្ ន២ន។នន 
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 បុគាលអបក ឈលមចរូ វចរ្ននិងអរូ វចរ្នទាងំអ ់ អាច
ចូលឈៅកាន់អបផនា មាធិ ល បតម្នណាមួយ ប៉ាុប្នថឈោកលតូវចូល
ឈៅកាន់បឋមជានឈនាោះជាមុន ិន បនាធ ប់មក ឈោយឈហតុប្តកមាេ ត់បង់
វតិកាៈ ឈោករប្មងចូលកាន់ទុតិយជាន, បនាធ ប់មក ឈោយកមាេ ត់បង់វចិារៈ 
ឈោករប្មងចូលកាន់តតិយជាន ដូឈចបោះជាឈដើម ។  

 ្ន មាបតថិវថិីឈនាោះ ចាប់ដឈំណើ រការដូចខាងឈលកាម ៖ 

(មនទប្បញ្ញា) ន-ទ- “ម-ប-ឧ-នុ-មោ-ឈា-ឈា-ឈា-មរចើនដង” -ភ- 

(ត្ិកខប្បញ្ញា) ន-ទ- “ម-ឧ-នុ-មោ-ឈា-ឈា-ឈា-មរចើនដង” -ភ- 
៤.៦.៤. សោបតតិថនរបូាវចរឈាន 

 បដិភាគនិមិតថថ្នក ិណឈនាោះ រប្មងល កដកបុងមឈនាទាឝ រ បណាឋ ល
ឲ្រភវងាឈនាោះញ័រ ២ ដង ឈហើយោច់ឈៅ (ន-ទ) បនាធ ប់មក មឈនាទាឝ រាវជជនៈ 
 ឈងាតបដិភាគនិមិតថឈនាោះនិងកណំត់ ឈលមចថ្វឈតើលអឬអាលកក់ បនាធ ប់មក 
ចិតថ ១ បណាឋ  មោមនស្សសហគត្ំ ញាណសម្បយុត្តំ មហាកុសល-
ចិត្ត ២  (ចាប់យកឧឈបកាខ  ហគត ំ ឈដើមផចូីលឈៅកាន់បញ្េមជាន) 
បឈំពញមុែង្គរជាបរកិមយ (ឈវៀរបុគាលតិកខបផញ្ញដ ), ឧបចារៈ, អនុឈោម, និង
ឈោលតភូ, បនាធ ប់មក រូ វចរកុ លបឋមជាន (ឬ ទុតិយជាន, តតិយ-
ជាន, ចតុតទជាន ឬបញ្េមជាន) ចិតថ ឈធឝើមុែង្គរជាឈលចើនដង ជាអបផនា-
ជវន័ កាលប្ដលអបផនា មាធិ ចប់ឈហើយ ភវងាចិតថធាវ ក់ចុោះកបុងភវងា ។  
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៤.៦.៥. សោបតតិថនអរបូាវចរឈាន 

 លមា (អាកា ) ោត ននឹងឈោយការមិនល កដថ្នបដិភាគនិមិតថ
ឈនាោះ (ចាប់យកអារមយណ៍ មល ប ឈដើមផអីរូ វចរ្នថ្វប ក់ែភ ់) រប្មង
ចូលឈៅកាន់ផវូវមឈនាទាឝ រ បណាឋ លឲ្រភវងាញ័រ ២ ដង ឈហើយោច់ បនាធ ប់មក 
មឈនាទាឝ រាវជជនៈ ឈងាតលមាឈនាោះ និងកណំត់ ឈលមចថ្វឈតើវាលអឬ អាលកក់ 
បនាធ ប់មក ចិតថ ១ បោាឧមបោាសហគត្ំ ញាណសម្បយុត្តំ មហា
កុសលចិត្ត ២  បឈំពញមុែង្គរជាបរកិមយ (ឈវៀរបុគាលតិកខបផញ្ញដ ), ឧបចា
រៈ, អនុឈោម និងឈោលតភូ បនាធ ប់មក អាកាសានញ្ញេ យតនកុ លចិតថ (ឬ
អរូ វចរកុ លចិតថថ្វប ក់ែភ ់) បឈំពញមុែង្គរជាឈលចើនដងជាអបផនាជវន័ 
កាលអបផនា មាធិឈនាោះចប់, ភវងាចិតថធាវ ក់ចុោះឈៅកបុងភវងា ។  

៤.៦.៦. អភិញ្ញដ អបបនាវីថិ១ 

 បុគាលទាងំឡាយណា  ន ឈលមចនូវរូ វចរ្នទាងំអ ់ និង    
អរូ វចរ្នទាងំអ ់ អាចបដិបតថិបប្នទម តមឈ ចកឋីប្ណនាបំ្ដល
មានប្ចងកបុងគមពីរវិសទុធិមគគ ឬគមភីរពុទនសា នាដថ្ទឈទៀត ឈដើមផ ីន
 ឈលមចនូវឈោកិយអភិញ្ញដ  ៥ (វជិាជ ឈលើ ពីធមយតខាងឈោកិយ) អភិញ្ញដ
ទាងំឈនោះ អាច ឈលមច នតមរយៈ ុលកឹតភាពបផុំតកបុង មាធិផវូ វចិតថ 
និងទាក់ទងនឹងចឈំណោះវជិាជ ែភ ់ ប្ដលឈកើតរួមនឹងបញ្េមជានថ្វប ក់រូ វចរៈ 
ឈោកិយអភិញ្ញដ  ៥ ឈនាោះ១គឺ ៖ 
                                                           

១ ចូរេមើលបែដថមន សុត្តដតបិដកន បដិសមភិទាមគគន អភិញ្ញាទ្ិវារៈទ្ ន ៥ន ដិងអភិធមម ត្ថវិកាសិដ ន
អភិធមាាវតារសដវណ្ណនានអភិញ្ញាដិេទ្ទសវណ្ណនាន។ 
១ បរមត្ថទ្ បដ នកមម ដ្ឋាដសងគហៈនដិងអភធិមម បកាសិដ នអភិញ្ញាដិេទ្ទសវណ្ណានបរិេចឆទ្ទ្ ន១៦ន។ 
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១- ឥទធិវិធអភិញ្ញា២ = កមាវ ងំឫទនិឈផសង, ដូចជា ភាពប្តមាប ក់បុគាល
អាចប្បវងជាឈលចើននាក់ក៏ ន, លុោះ នប្បងជាឈលចើននាក់ឈហើយ 
បុគាលប្បវងមកជាមាប ក់វញិក៏ ន, បុគាលឈដើរកាត់ជញ្ញជ ងំឬភបក៏ំ ន
ឈោយ ោយ នការរាងំ ធោះ ហាក់ដូចឈដើរតមលមា, ឈៅឈលើដី បុគាល
មុជនិងឈងើបក៏ ន ហាក់ដូចមុជឈងើបកបុងទឹក, បុគាលអាចឈដើរឈលើ
ទឹក ឥតលិចែវួន ហាក់ដូចឈដើរឈលើដីក៏ ន, បុគាលអងាុយប្ពនប្ភបន
អប្ណឋ តតមអាកា  ហាក់ដូចបកស ីកំាងំសាវ បក៏ ន ។  

២- ទិពវមោត្អភិញ្ញា = លតឈចៀកទិពឝប្ដលអាចឮ ឈំ ង ឈទាោះរប ់
ឈទ ឋ កឋី រប ់មនុ សកថី, ឈៅឆ្ៃ យកឋី ឈៅជិតកឋី ។ 

៣- ទិពវចកខុអភិញ្ញា = ប្ភបកទិពឝប្ដលអាចឈមើលឈ ើ្ញរូ រមយណ៍ 
ឈទាោះជារប ់ឈទ ឋ កឋី មនុ សកឋី, ឈៅឆ្ៃ យកឋី ឈៅជិតកឋ,ី ឈៅក ំងំ
មុែកឋី ឈៅលបទល់មុែកឋី និងអាចឈមើលឈ ើ្ញ តឝទាងំឡាយកបុង
អ យភូមិ (ឋានឈលកាម) លពមទាងំកបុងឋាន ួគ៌ និងឈមើលឈ ើ្ញ
 តឝទាងំឡាយកពុំងចរុតនិងកពុំងឈកើតឈ ើង ឈ ើ្ញបុគាលឈថ្វក
ទាបនិងបុគាលែភង់ែភ ់ ឈ ើ្ញបុគាលសាអ តនិងបុគាលគួរឈែភើម ឈមើល
ឈ ើ្ញ តឝទាងំឡាយកពុំងឈកើតឈ ើង តមយថ្វកមយរប ់ែវួន ។  

៤- បរចិត្តវិជាាននអភញិ្ញា ឬ មចមោបរិយញ្ញាណ =  មតទភាពដឹង
ចិតថរប ់អបកដថ្ទជាឈលចើនលបការ ឬឈមើលធវុោះចិតថរប ់អបកដថ្ទ ។ 

                                                           

២ ក្ពះសុត្តដតបិដកនសដយុត្តដិកាយនដវមសូក្ត្នេលខន៣២នទ្ដព័រន១៥៣ន។ 
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៥- បុមពវនិវាោនុស្សត្ិអភិញ្ញា១ =  មតទភាពចងចានូំវអតីតជាតិ
ជាឈលចើន ដូចជា ១ ជាតិ, ២ ជាតិ, ៣ ជាតិ, ៤ ជាតិ ឬ ៥ ជាតិ ...
១០០ ជាតិ, ១០០០ ជាតិ, និងចងចាកំារឈកើតជាឈលចើនជាតិនិងការ
សាវ ប់ជាឈលចើនជាតិថ្វ “អញ នឈកើតឈៅទីឯឈណាោះ, អញមាន
ឈ យ្ ោះយា៉ា ងឈនោះ... ឈហើយចរុតចាកទីឈនាោះ ឈៅឈកើតទីឯឈណាោះឈទៀត 
ឈហើយចរុតចាកទីឈនាោះ មកឈកើតទីឈនោះឈទៀត១”  

 អភិញ្ញដ វថិីឈនាោះ មានទលមង់ដូឈចបោះ ៖ 

 ន-ទ- “ម-ប-ឧ-នុ-មោ-ភិ” -ភ- 

 នយតថ្វ មនុ សមាប ក់  ន ឈលមចឈោកិយអភិញ្ញដ  ចង់ប្លបលកឡា
ជាមនុ សឈលចើននាក់  ឈោកភាវនាឈៅឈលើបឋវកី ិណឈនាោះ និងចឈលមើន
រូ វចរកុ លបញ្េមជានឈនាោះ អ ់ ២-៣ ែណៈ បនាធ ប់មក ឈោក
ឈចញចាក្នឈនាោះ និង នផ្ទឋ ច់ភវងារប ់ឈោក ឈធឝើអធិោឌ នថ្វ “ ូម
ឲ្រមាន ១០០០ នាក់ប្ដលបបំ្បកឈចញពីរូបឈដើមរប ់អាតយ អញឈនោះ” ។ 

 ឈោកមាន ទាន ឈពញឈលញកបុងអធិោឌ នរប ់ឈោក រូបនិមិតថឈនាោះ
រប្មងល កដកបុងមឈនាទាឝ ររប ់ឈោក បណាឋ លឲ្រភវងាញ័រ ២ ែណៈ 
ឈហើយោច់ មឈនាទាឝ រាវជជនៈ ឈងាតរូបនិមិតថឈនាោះ និងកណំត់ ឈលមចថ្វឈតើ
រូ រមយណ៍ឈនាោះលអឬអាលកក់  បនាធ ប់មក ចិតថ ១ បណាឋ  ឧមបោាសហគត្ ំ

                                                           

១ ក្ពះសុត្តដតបិដកនសដយុត្តដិកាយនដវមសូក្ត្នេលខន៣២នទ្ដព័រន១៥៥ន។ 
១ ក្ពះសុត្តដតបិដកនទ្ ឃដិកាយនសម្បសាទ្ដ យសូក្ត្ទ្ ន៥នេលខន១៨នទ្ដព័រន២២៥ន។ន 
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ញាណសម្បយុត្តំ មហាកុសលចិត្ត ២  បឈំពញមុែង្គរជាបរកិមយ, 
ឧបចារៈ, អនុឈោម និងឈោលតភូ បនាធ ប់មក កាលប្ដល ឈងាតរូបនិមិតថ 
១០០០, រូ វចរកុ លបញ្េមជាន រប្មងឈកើតឈ ើង ១ ែណៈ បឈំពញមុែង្គរ 
ជាអភិញ្ញដ ជវន័ បនាធ ប់មក ភវងាចិតថជាប់តម ឈហើយបុគាលឈនាោះឈចញចាក
្ន អភិញ្ញដ ជវន័រប្មងឈកើតឈ ើងភាវ ម រូបនិមិតថ ១០០០ ក៏ឈកើតឈ ើង ។ 

 ឈោកិយអភិញ្ញដ ដថ្ទមាននាមំក ប្មឋងកបុងន័យដូចោប  ។  
៤.៦.៧. មគគអបបនាវីថិ 

 បុគាលទាងំឡាយអបក មាទានវបិ សនាភាវនា រប្មងភាវនាឈៅឈលើ
ថ្លតលកខណៈ១ (តិលកខណៈ) គឺ ឈ ចកឋីមិនឈទៀង (អនិចេ)ំ, ឈ ចកឋីទុកខឬ
ឈ ចកឋីល ំក (ទុកខ)ំ និងមិនប្មនែវួន (អនតថ ) បនាធ ប់ពីចឈលមើនវបិ សនា
ញណ ១០ (ចឈំណោះខាងវបិ សនា), ការ ន ឈលមចនូវមគានិងផលរប ់
មគា (មគានិងផល) រប្មងជាប់តម, មគានិងផលមាន ៤ កលមិត ឯមគា
អបផនាវថិីឈនាោះ ចាប់ដឈំណើ រការ ដូចតឈៅឈនោះ ៖ 

 (មនទប្បញ្ញា) ន-ទ- “ម-ប-ឧ-នុ-មោ-មគគ-ផ-ផ-“ ភ- 

 (ត្ិកខប្បញ្ញា) ន-ទ- “ម-ឧ-នុ-មោ-មគគ-ផ-ផ-ផ“-ភ-ភ- 

 ១- កាលប្ដលលកខណៈ ១ បណាឋ លកខណៈទាងំ ៣ ចូលឈៅកាន់
ផវូ វមឈនាទាឝ ររប ់បុថុជជន (ឈោកិយជន ឬជនអបកលតូវ ឈំយាជនធម៌ ១០ 
ទាងំអ ់រួបរតឹ), ភវងាញ័រ ២ ដង ឈហើយោច់ (ន-ទ) លោឈនាោះ ឈោយការ
                                                           

១ សដយុត្តដិកាយនអដិចចសូក្ត្នដិងទ្ុកខអដត្តសូក្ត្នដិងបរមត្ថទ្ បដ នកមម ដ្ឋាដសងគហៈន។ 
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 ឈងាតនិងពិចារណាថ្លតលកខណ៍ មឈនាទាឝ រាវជជនៈ (ម) រប្មងឈកើតឈ ើង ១ 
ែណៈ បនាធ ប់មក ចិតថ ១ បណាឋ  ញាណសម្បយុត្តំ មហាកុសលចិត្ត 
៤ កាលកពុំង ឈងាតថ្លតលកខណៈឈនាោះ រប្មងឈធឝើមុែង្គរ ៣ ែណៈ ជា
បរកិមយ (ប), ឧបចារៈ (ឧ), អនុឈោម (នុ), និងបនាធ ប់មក កាលកពុំង
 ឈងាតលពោះនិ ឝ ន ឈធឝើមុែង្គរ ១ ែណៈឈទៀត ជាឈោលតភូ (មោ) លោឈនាោះ 
ឈសាតបតថិមគាជវន័រប្មងឈកើតឈ ើង ១ ែណៈ ឈធឝើកិចេ ឈងាតលពោះនិ ឝ ន, 
លោឈនាោះ ឈោយឥតមានការបងអង់ណាមួយយូរឈ ើយ ផលរប ់មគាឈនាោះ 
គឺ ឈសាតបតថិផលចិតថ ឈធឝើមុែង្គរ ២ ែណៈ ជាអបផនាជវន័ បនាធ ប់មក ភវងា-
ចិតថធាវ ក់ចុោះកាន់ភវងា ឯបុគាលឈនាោះឈចញចាកមគាវថិី (លប ិនឈបើបុគាល
ឈនាោះមានតិកខបផញ្ញដ  លតូវឈវៀរបរកិមយ, ឯផលជវន័រប្មងឈកើត ៣ ែណៈ) ។ 

 កំណត្់ចំោំ ៖ 

 កបុងមគាវថិីខាងឈលើ, បរកិមយ, ឧបចារៈ, អនុឈោម និងឈោលតភូ 
បង្គា ញធម៌ទាងំឡាយ ដូចខាងឈលកាម ៖ 

ប = បរិកមម = ការឈលតៀមថ្នមគា 

ឧ = ឧបច្ចរ = ភាពជិតថ្នមគា 

នុ = អនុមលាម = ការ លមបឬការភាជ ប់ គឺ លមួលចិតថទាបភាជ ប់
ជាមួយនឹងចិតថែភ ់ 

មោ = មោរត្ភូ = ចិតថប្ដលកាត់លតកូលបុថុជជន ឈដើមផបីឈងាើតលតកូល 
អរយិៈ (អរយិ=លបឈ ើរ)  
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 កាលបុគាល ឈលមចជាលពោះអរយិៈ បុគាលឈនាោះប្លងលត ប់មកកាន់
ភាពជាបុថុជជនឈទៀតឈហើយ ឈល ោះឈោលតភូលតូវកាត់លតកូលបុថុជជនឈនាោះ
លតឹមប្ត ១  ែណៈប៉ាុឈណាត ោះក៏ជាការឈល ច ។ ដូឈចាប ោះ កបុងមគានិងផលវថិី
ខាងឈលកាយ, មវា = មវាទាន (មានន័យថ្វ បនសុទន) លតូវ  កចូលកបុងកប្នវង
រប ់ មវា = មោរត្ភូ ។  

 ២- ឈដើមផ ីន ឈលមចមគានិងផលទី ២ ឈសាតបនប (បុគាលអបក ន
 ឈលមចប្ែសមគានិងផលទី ១) លតូវប្តភាវនាថ្លតលកខណៈឈទៀត កាលប្ដល
មគាវថិីឈកើតឈ ើង វាឈផឋើមដឈំណើ រការដូចខាងឈលើ លោន់ប្តផ្ទវ  ់បឋូ រកប្នវងដ៏
ចា ំច់ឈនាោះ គឺ “មវាទាន” ជនួំ ឲ្រ “មោរត្ភូ”, “សកទាោមិមគគ” 
ជនួំ ឲ្រ “មោោបត្តិមគគ” និង “សកទាោមិផល” ជនួំ ឲ្រ 
“មោោបត្តិផល” ។  
 បនាធ ប់ពីមគាវថិីទី ២ ឈនោះ, បុគាលឈនាោះ ឈលមចជា កទាោមិ (អបក
លត ប់មឋងឈទៀត គឺបុគាលឈនាោះនឹងលត ប់ឈៅកាន់កាមភូមិ លតឹមប្ត ១ ដង 
ប៉ាុឈណាត ោះ)  
 ៣- លប ិនឈបើ កទាោមិបុគាលឈនាោះ  មាទានវបិ សនាភាវនា
បប្នទម ឈោកអាចចឈលមើនមគាវថិីទី ៣ ប្ដលចាប់ដឈំណើ រការដូចមគាវថិីទី 
២ ឈនាោះប្ដរ លោន់ប្តបឋូ រ “សកទាោមិ” ឈៅជា “អនាោមិ” ប៉ាុឈណាត ោះ ។ 
 បុគាលឈនាោះ ឥ ូវឈនោះ ឈលមចជាអនាោមិ (អបកមិនលត ប់ គឺបុគាល
ឈនាោះនឹងមិនឈកើតកបុងកាមភូមិឈទៀតឈ ើយ) ។ 
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 ៤- លប ិនឈបើអនាោមិបុគាលឈនាោះ មាទានវបិ សនាភាវនាបប្នទម 
ឈោកអាចចឈលមើន មគាវថិីទី ៤ វថិីឈនោះ ក៏ឈផឋើមដឈំណើ រការមឋងឈទៀតដូចមុន
ប្ដរ លោន់ប្តបឋូ រ “អនាោមិ” ឈៅជា “អរហត្ត” ប៉ាុឈណាត ោះ ។  
 បុគាលឈនាោះ ឥ ូវឈនោះ ឈលមចជាលពោះអរហនថ (បុគាល ុលកឹត) ។ 

៤.៦.៨. ផលសោបតតវិីថិ 
 អរយិបុគាលមាន ៤ គឺ ឈសាតបនបបុគាល (បុគាលអបក នលកប្ មគា
ផល) ១,  កទាោមិបុគាល (បុគាលអបកលត ប់មកមឋងឈទៀត) ១, អនាោមិ-
បុគាល (បុគាលអបកមិនលត ប់ឈទៀត) ១, អរហនថបុគាល (បុគាល ុលកឹត) ១ ។  
 អរយិបុគាលនីមួយៗ អាចចូលកាន់អបផនា្នល បតមផលថ្ន
មគាប្ដលឈោក ន ឈលមច កាលឈបើដូឈចបោះ ឈោកកពុំងឈសាយឈ ចកឋី
 ុែ ៃប់ថ្នលពោះនិ ឝ ន និងកបុងអ ុំងចូល្នឈនោះ ផល មាបតថិវថិី
រប្មងឈកើតឈ ើងដូចខាងឈលកាម ៖ 
 (មនទប្បញ្ញា) ន-ទ- “ម-ប-ឧ-នុ-មវា-ផ-ផ-មរចើនដង” -ភ- 
 (ត្ិកខប្បញ្ញា) ន-ទ- “ម-ឧ-នុ-មវា-ផ-ផ-មរចើនដង” -ភ- 

 កបុងការចឈលមើនផល មាបតថិវថិី អរយិបុគាលឈនាោះ លតូវភាវនាថ្លត
លកខណ៍ រហូតដល់ ផល មាបតថិវថិីឈកើតឈ ើង ។  

 ១- កាលប្ដលលកខណៈ ១ បណាឋ ថ្លតលកខណ៍ឈនាោះ ចូលឈៅកាន់
ផវូ វមឈនាទាឝ ររប ់ឈសាតបនបបុគាល, ភវងារប្មងញ័រ ២ ដង ជាភវងាចលនៈ 
និងភវងាុបឈចេទ ឈហើយោច់ ។ លោឈនាោះ មឈនាទាឝ រាវជជនៈ ពិចារណា
អារមយណ៍ឈនាោះនិងកណំត់ ឈលមចថ្វឈតើវាលអឬអាលកក់ ។ លោឈនាោះ ចិតថ ១ 
បណាឋ ញាណសម្បយុត្តំ មហាកុសលចិត្ត ៤  កាលឈបើ ឈងាត
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អារមយណ៍ថ្លតលកខណ៍ រប្មងឈធឝើកិចេ ៣ ដងជាបរកិមយ (ឈវៀរបុគាលតិកខបផញ្ញដ ), 
ឧបចារៈ, និងអនុឈោម, កាលឈបើ ឈងាតលពោះនិ ឝ ន រប្មងឈធឝើកិចេប្តមឋងជា
ឈវាទានៈ ។ បនាធ ប់ពីឈសាតបតថិផលឈនាោះ ឈងាតលពោះនិ ឝ ន រប្មងឈធឝើកិចេជា
អបផនាជវន័ឈលចើនដង ដរាបដល់បុគាលឈនាោះល ថ្វប ដល់ឈៅ ៧ ថ្ថៃ ។ លោ
ឈនាោះ ភវងាចិតថធាវ ក់ចុោះកាន់ភវងា និងបុគាលឈនាោះរប្មងឈកើតឈ ើងអពីំផល
 មាបតថិ ។  

 ២- កាលប្ដលលកខណៈ ១ បណាឋ ថ្លតលកខណ៍ ចូលឈៅកាន់ផវូ វ
មឈនាទាឝ ររប ់ កទាោមិបុគាល.............................................................. 

.......................................... កទាោមិផលចិតថ................................. ។ 

 ៣- កាលប្ដលលកខណៈ ១ បណាឋ ថ្លតលកខណ៍ ចូលឈៅកាន់ផវូ វ
មឈនាទាឝ ររប ់អនាោមិបុគាល.................................................................. 

..........................................អនាោមិផលចិតថ .................................. ។ 

 ៤- កាលប្ដលលកខណៈ ១ បណាឋ ថ្លតលកខណ៍ ចូលឈៅកាន់ផវូ វ
មឈនាទាឝ ររប ់លពោះអរហនថ........................................................................ 
ចិតថ១ បណាឋ  ញាណសម្បយុត្តំ មហាកិរយិចិត្ត ..........................
អរហតថផលចិតថ.....................។ 
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៤.៦.៩. និមរធសោបតតិវីថិ 

 “និមរាធសមាបត្តិ១” មានន័យថ្វ “ការ ឈលមចនូវដឈំណើ ររលត់” វថិី
ឈនោះចឈលមើនឈហើយឈដើមផឈីប់បឈណាឋ ោះអា នបនូវចិតថនិងឈចត ិកទាងំអ ់ 
លបលពឹតថឈៅភាវ មៗ តម ភាពចិតថ ក់កណាឋ ល ឈៅថ្វ “មនវសញ្ញានា-
សញ្ញាយត្នឈាន (មាន ញ្ញដ ក៏មិនប្មន មិនមាន ញ្ញដ ក៏មិនប្មន” ។  

 មានប្តលពោះអនាោមិនិងលពោះអរហនថប៉ាុឈណាត ោះ ប្ដល នឈធឝើឲ្រសាធ ត់
ជនំាញនូវ្ន ៨ ទាងំអ ់ អាចចឈលមើននិឈរាធ មាបតថិវថិីឈនោះ ដឈំណើ រ
ការចឈលមើននិឈរាធ មាបតថិវថិីឈនាោះ មានប្ចងដូចតឈៅឈនោះ ៖ 

 ដបូំងបងអ ់ បុគាលឈនាោះចូលកាន់រូ វចរបឋមជាន ឈចញចាក
្នឈនាោះឈហើយ ភាវនាឈៅឈលើអងា្ ន អពីំលកខណៈមិនឈទៀង, ជាទុកខ 
និងជាអនតថ  ឈោកឈធឝើដប្ដលៗ នូវដឈំណើ រការឈនោះជាមួយនឹងរូ វចរ-
ទុតិយជាន, តតិយជាន, ចតុតទជាន និងបញ្េមជាន ឈហើយបនាធ ប់មក 
ក៏ជាមួយនឹងអរូ វចរបឋមជាន, ទុតិយជាន និងតតិយជាន ។  

 បនាធ ប់មក ឈោកឈធឝើអធិោឌ ន ៤ គឺ ៖ 

១-  ូមឲ្រអាតយ អញឋិតឈៅកបុងនិឈរាធ មាបតថិអ ់ ១ ឈមា៉ា ង, ២ ឈមា៉ា ង
..., ១ ថ្ថៃ, ២ ថ្ថៃ...., ឬ ៧ ថ្ថៃ (ដផតិថ្វ រយៈឈពលប្ដលឈោកអាច
ដឹងឈនាោះ មិនឈលើ ហួ អាយុកាលរប ់ឈោកឈទ) ។  

                                                           

១ សុត្តដតបិដកនខុទ្ទកដិកាយនបដិសមភិទាមគគននដិេោធសមាបត្តិញាណ្ដិេទ្ទសនទ្ដព័រន២២៣ន។ 
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២-  ូមឲ្រកាយរប ់អាតយ អញ វតទុ ប្ដលអញកពុំងឈលបើ និងលឈំៅឋាន
ប្ដលអញកពុំងឈៅ កុឲំ្រអនថរាយ ទាងំកុវំនិា ឈោយឧ យណា
មួយឈ ើយ (ឈោកអាចកហិំតកប្នវងជាឈលចើន តមប្ដលឈោក
ឈពញចិតថ) ។ 

៣-  ូមឲ្រអាតយ អញឈចញចាកនិឈរាធ មាបតថិឈនោះភាវ ម កាលណាឈបើ
លពោះ មាយ  មភុទនលទង់មានបណំងចង់ឈ ើ្ញអាតយ អញ (ឈនោះឋិតកបុង
ឈពលប្ដលលពោះពុទនមានលពោះជនយឈៅ) ។  

៤-  ូមឲ្រអាតយ អញឈចញចាកនិឈរាធ មាបតថិឈនោះភាវ ម កាលណាឈបើ
 មាគម ងឃចង់ នវតថមានរប ់អាតយ អញ (ឈនោះឈធឝើឈចញពី
ឈ ចកឋីឈោរពចឈំ ោះ មាគម ងឃ)។ 

 ឥ ូវឈនោះ បុគាលឈនាោះចឈលមើនអរូ វចរចតុតទជាន ឈហើយភាវ មឈនាោះ
បនាធ ប់ពីការឈកើតឈ ើងថ្នឈនវ ញ្ញដ នា ញ្ញដ យតនចិតថ ជាអបផនាជវន័ 
អ ់ ២ ចិតថកខណៈ, លកប្ ចិតថក៏ោច់ គឺោយ នចិតថ, ឈចត ិក និងចិតថជជរូប 
(រូបឈកើតឈ ើងអពីំចិតថ) ឈកើតឈ ើងប្ថមឈទៀតឈទ ។  

 បុគាលឈនាោះ នឹងឋិតឈៅកបុង ភាពថ្នការរលត់ចិតថ, ឈចត ិកនិង
ចិតថជជរូប រហូតដល់ទីបញ្េ ប់ថ្នរយៈឈពលឈនាោះ ប្ដលឈោក នអធិោឌ ន
ឋិតឈៅកបុងនិឈរាធ មាបតថិ ឈបើឈទាោះបីឈោកមិនដកដឈងាើម ហូប ផឹក ឬដឹង
អឝីណាមួយក៏ឈោយ ក៏ឈោកឈៅប្តរ ់ កាលប្ដលឈោកឈចញចាកនិឈរាធ-
 មាបតថិឈនាោះ អនាោមិផលចិតថរប្មងឈកើតឈ ើង ១ ែណៈ ជាអបផនាជវន័ 
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លប ិនឈបើឈោកជាអនាោមិ, ឬអរហតថផលចិតថ រប្មងឈកើតឈ ើង ១ ែណៈ 
ជាអបផនាជវន័ លប ិនឈបើឈោកជាលពោះអរហនថ បនាធ ប់មក ភវងាចិតថធាវ ក់ចុោះ
កាន់ភវងា ។  

៤.៧. វិបាកនិយម 

 “និយាម” មានន័យថ្វ “ចាប់” ឈោយឈហតុប្តវ ិកចិតថជាផលថ្ន
កមយ (អឈំពើ) ដូឈចាប ោះ វ ិកចិតថទាងំឈនាោះរប្មងឈកើតឈ ើងកបុងវថិីជាលបចា ំ ឈៅ
តមកមយឈនាោះ ដូចជានិមិតថរប្មងល កដកបុងកញ្េ ក់ ឈៅតមមនុ សឈៅមុែ
កញ្េ ក់ឈនាោះឯង ។  

 ឥ ូវឈនោះ បុគាលលបទោះអារមយណ៍មិនរកីរាយ ដូចសាក ពរលួយ, 
អាចម៍, ជាឈដើម ឈល ោះប្តអកុ លកមយ (អឈំពើអកុ ល) ដូឈចាប ោះ កបុងែណៈ
ប្បបឈនោះ អកុ លវ ិកចិតថ គឺ ចកខុ វញិ្ញដ ណ,  មផដិចេនៈ,  នថីរណៈ, និង
តទាលមភណៈរប្មងឈកើតឈ ើង កបុងវថិីឈនោះ ។ 

 កាលប្ដលបុគាលលបទោះអារមយណ៍លអគួរ ម កុ លវ ិកចិតថ គឺ ចកខុ -
វញិ្ញដ ណ,  មផដិចេនៈ ឧឈបកាខ  នថីរណៈ និងឧឈបកាខ តទាលមភណៈ រប្មង
ឈកើតឈ ើងកបុងវថិីឈនោះ, កាលប្ដលអារមយណ៍ឈនាោះលអលបណីត ឈសាមន ស- 
 នថីរណៈនិងឈសាមន សតទាលមភណៈ រប្មងឈកើតឈ ើង ជនួំ ចិតថឧឈបកាខ  
ឈនាោះ ។  

 កុ លជវន័និងអកុ លជវន័ មិនឈកើតឈ ើងជាលបចា ំ ដូចវ ិកចិតថ
ឈទ មយានិមោមនសោិរ (ការឈធឝើទុកកបុងចិតថយា៉ា ងឆ្វ ត) នាឈំៅកាន់ការ
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ឈកើតឈ ើងថ្នកុ លជវន័ ចបំ្ណកអមយានិមោមនសិោរ (ការឈធឝើទុក
កបុងចិតថមិនឆ្វ ត) នាឲំ្រអកុ លជវន័ឈកើតឈ ើង ។ 

៤.៧.១. ភាពញកឹញាប់ថនកាមជវ័ន 

 ជាធមយត កាមជវន័រប្មងឈកើតឈ ើង ៧ ែណៈកបុងវថិី ក៏ប៉ាុប្នថកបុង
មនុ សឈកយងតូចនិងកបុងមនុ ស ត់សាយ រតី ហទយវតទុ ឈនាោះរប្មងឈែាយ 
ឈល ោះឈហតុឈនាោះ កាមជវន័ឈកើតឈ ើង ៦ ឬ ៥ ែណៈប៉ាុឈណាត ោះ កបុងវថិី ។ 

 កបុងមរណា នបវថិី ប្ដលឈកើតឈ ើងកបុងឈពលជិតសាវ ប់ កាមជវន័
រប្មងឈកើតឈ ើងលតឹមប្ត ៥ ែណៈប៉ាុឈណាត ោះ ។  

 កបុងបចេឈវកខណវថិី (ដឈំណើ រចិតថពិចារណា), បុគាលឈនាោះកពុំងពិនិតរ
អងា្ នឈលឿនខាវ ងំ កាលឈបើដូឈចាប ោះ កាមជវន័រប្មងឈកើតឈ ើងលតឹមប្ត ៤ 
ឬ ៥ ែណៈ កបុងមួយវថិីៗ ។ 

 កបុងឧបចារ មាធិជវន័, កាមជវន័រប្មងឈកើតឈ ើង ៤ ែណៈជា
បរកិមយ, ឧបចារៈ, អនុឈោម និងឈោលតភូ កបុងមនុ សមនធបផញ្ញដ , ឬ ៣     
ែណៈជាឧបចារៈ, អនុឈោម និង ឈោលតភូ កបុងមនុ សតិកខបផញ្ញដ  ។  

៤.៧.៣. ភាពញកឹញាប់ថនអបបនាជវ័ន 

 កបុងរូ វចរ្នវថិីនិងអរូ វចរ្នវថិីទាងំអ ់, អបផនា្ន
ប្ដល មល បឈនាោះ រប្មងឈកើតឈ ើងប្ត ១ ែណៈកបុងមនុ សអបក ន
 ឈលមច្នឈនាោះមួយដង ឈដើមផចូីលឈៅកាន់អបផនា្នឈោយ ម
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ល បតម្នឈនាោះ បុគាលឈនាោះអាចចឈលមើន្ន មាបតថិវថិី ជាទី
ប្ដលអបផនាជវន័ឈកើតឈ ើងដប្ដលឈលចើនដង ។  

 កបុងអភិញ្ញដ អបផនាវថិី, រូ វចរកុ លបញ្េមជាន រប្មងឈកើតឈ ើង 
១ ែណៈឈោយឈធឝើកិចេជាអភិញ្ញដ ជវន័ ចបំ្ណកឯកបុងលពោះអរហនថ, រូ វចរ-
កិរយិបញ្េមជានរប្មងឈកើតឈ ើង ១ ែណៈជាអភិញ្ញដ ជវន័ ។  

 កបុងមគាអបផនាវថិី, មគាជវន័ប្ដល មល បឈនាោះ រប្មងឈកើតឈ ើងប្ត 
១ ែណៈ មានផលចិតថ ២ ណាមួយឈកើតតម ជាអបផនាជវន័កបុងមនុ សម
នធបផញ្ញដ  ឬផលចិតថ ៣ ជាអបផនាជវន័ កបុងមនុ សតិកខបផញ្ញដ  ។  

 កបុងផល មាបតថិវថិី, ផលចិតថប្ដល មល បឈនាោះ រប្មងឈកើតឈ ើង
ជាឈលចើនែណៈ ោយ នោច់ ឈោយឈធឝើកិចេជាអបផនាជវន័ ។  

 កបុងនិឈរាធ មាបតថិវថិី, ឈនវ ញ្ញដ នា ញ្ញដ យតនចិតថ រប្មងឈកើត
ឈ ើង ២ ែណៈ មុននឹងរលត់ចិតថនិងឈចត ិកប៉ាុឈណាត ោះ កបុងអ ុំងនិឈរាធ-
 មាបតថិឈនោះ ចិតថលពមទាងំឈចត ិក និងចិតថជជរូប គឺរលត់ ដូឈចាប ោះឥតមាន
្នឈកើតឈទ កាលឈបើឈចញចាកនិឈរាធ មាបតថិ អនាោមិផលចិតថរប្មង
ឈកើតឈ ើង ១ ែណៈជាអបផនាជវន័ កបុងអនាោមិបុគាល, ឬអរហតថផលចិតថ
រប្មងឈកើតឈ ើង ១ ែណៈជាអបផនាជវន័ កបុងលពោះអរហនថ ។ 

 តមដឈំណើ រការលបលកតីរប ់្ន, បនាធ ប់ពីឈសាមន សកាមជវន័ 
ភាវ ម លតូវប្តមានឈសាមន សអបផនាជវន័ឈកើតឈ ើង និងបនាធ ប់ពីកាមជវន័
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លបកបឈោយឧឈបកាខ  លតូវប្តមានអបផនាជវន័លបកបឈោយឧឈបកាខ ឈកើត
ឈ ើងប្ដរ ។  

៤.៧.២. ដ្ំមណ្ើ រការថនតោលមពណ្ៈ 

 ត្ទាលមពណៈ (ការចុោះឈ យ្ ោះ) រប្មងឈកើតឈ ើងប្តកបុងកាមបុគាល
ប៉ាុឈណាត ោះ ឈៅឈពលប្ដលពួកឈគកពុំង ឈងាតនូវកាមារមយណ៍ ឈោយកាម-  
ជវនវារវថិី ។  

 ជាទូឈៅ ឧឈបកាខ ជវន័ឬឈទាមន សជវន័ រប្មងលបលពឹតថឈៅតមឈោយ 
ឧឈបកាខ តទាលមភណៈ ចបំ្ណកឯឈសាមន សជវន័ រប្មងលបលពឹតថឈៅតម
ឈោយឈសាមន សតទាលមភណៈ កបុងការបដិបតថិ  ូម ឈងាតដឈំណើ រខាង
ឈលកាមឈនោះ ៖ 

១- បនាធ ប់ពីមហាកិរយិឧឈបកាខ ជវន័ ៤ និងឈទាមន សជវន័ ២,  
ឧឈបកាខ មហាវ ិកតទាលមភណៈ ៤ និងឧឈបកាខ  នថីរណតទាលមភណៈ ២ 
អាចឈកើតឈ ើង ។ 

២- បនាធ ប់ពីមហាកិរយិឈសាមន សជវន័ ៤ និងហ ិតុបាទជវន័ ១, 
ឈសាមន សមហាវ ិកតទាលមភណៈ ៤ និងឈសាមន ស នថីរណ-          
តទាលមភណៈ ១ អាចឈកើតឈ ើង ។ 

៣- បនាធ ប់ពីអកុ លជវន័ ១០ ដ៏ឈ  ឈនាោះ និងមហាកុ លជវន័ 
៨, តទាលមភណៈ ១១ ទាងំអ ់ អាចឈកើតឈ ើង ។ 
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៤.៧.៤. អាគនតុកភវងគ 

 ចឈំ ោះបុគាលប្ដលមានបដិ ននិ ជាឈសាមន សចិតថ, ភវងារប ់
បុគាលឈនាោះក៏លតូវប្តជាឈសាមន សភវងាអ ់មួយជីវតិប្ដរ ទាងំបដិ ននិចិតថ
ទាងំភវងាចិតថរប ់បុគាល លតូវប្តល បកបុង ភូមិ, ចិតថ,  មផយុតថធម៌ 
(ឈចត ិក), ឈវទនា និង ង្គខ រ ។  

 កាលប្ដលបុគាលឈនាោះែឹង, ឈទាមន សជវន័រប ់ឈគមិនអាចលបលពឹតថ
តមឈោយឈសាមន សតទាលមភណៈ និងឈសាមន សភវងាឈទ ឈល ោះ
ឈទាមន សឈវទនា បដិបកសនឹងឈសាមន សឈវទនា ដូចឈភវើងបដិបកសនឹងទឹក
ដូឈចាប ោះ ប៉ាុប្នថអាល ័យឈោយបដិ ននិចិតថរប ់បុគាលឈនាោះ, ឈសាមន សត
ទាលមភណៈ និងឈសាមន សភវងា គបផឈីកើតឈ ើង ។  

 កបុងសាទ នការណ៍ដ៏ល ំកឈនោះ, ឧឈបកាខ  នថីរណៈរប្មងឈកើតឈ ើង 
១ ែណៈដូចអាគនថុកភវងា (អាគនតុកៈ មានន័ថ្វ ឈភញៀវ ឬអបកចប្មវក) 
បឈំពញភវងាកិចេ និងមិនប្មន នថីរណកិចេ ។  

 ឧឈបកាខ ឈវទនាឈនាោះ អាចផាូផាងជាមួយនឹងឈទាមន សឈវទនាផង    
ឈសាមន សឈវទនាផង ឯអាគនថុកភវងាមិនអាចទទួលដឹងអារមយណ៍ឈនាោះ 
ប្ដល ន ឈងាតឈោយឈទាមន សឈវទនា, វាទទួលដឹងកាមារមយណ៍ប្ដល
 ន ឈងាតជាឈលចើនដង កបុងអតីតកាល ។ 
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៥. ភូមិនិងចិតត 

 “ភូមិ” មានន័យថ្វ “កប្នវងឈកើត” ។ កបុងកាមភូមិ, ចិតថ ៨០  ឈវៀរ    ម
ហគាតចិតថ ៩ អាចឈកើតរួមកបុងវថិី ។ មហគាតចិតថ ៩ ឈនាោះឈធឝើកិចេជាបដិ ននិ
ចិតថ, ភវងា និងចុតិចិតថកបុងលពហយឈោកឈោយប្ កៗ ពីោប  ។  

 កបុងរូបភូមិ, ឃ្លនវញិ្ញដ ណចិតថ ២, ជិវាា វញិ្ញដ ណចិតថ ២, កាយ-
វញិ្ញដ ណចិតថ ២, មហាវ ិកចិតថ ៨, ឈទាមន សចិតថ ២, និង អរូ វចរវ ិក-
ចិតថ ៤,  រុបទាងំអ ់ ២០  មិនឈកើតឈ ើងឈទ ដូឈចាប ោះឈហើយ ចិតថ ៦៩ ដ៏
ឈ  ឈនាោះ អាចឈកើតឈ ើងកបុងរូបភូមិ ។ បណាឋ ចិតថទាងំ ៦៩ ឈនាោះ រូ វចរ-
វ ិកចិតថ ៥ មិនឈកើតរួមកបុងវថិីឈទ ឈល ោះឈហតុឈនាោះ មានប្តចិតថ ៦៤ ដ៏
ឈ  ឈនាោះឯង នឹងឈកើតរួមកបុងវថិី ។  

 កបុងអរូបភូមិ, ចិតថ ៤២  ទាងំអាចទាងំមិនអាចអាល ័យហទយ-វតទុ
 លមាប់ការឈកើតឈ ើងថ្នែវួន ដូចបរយិាយរួចឈហើយកបុង “វគាបកិណតកៈ” 
(បរឈិចេទទី ៣) រួមទាងំ អរូ វចរវ ិកចិតថ ៤,  រុបទាងំអ ់ ៤៦  អាច
ឈកើតឈ ើង ។ បណាឋ ចិតថទាងំ ៤៦ ឈនាោះ អរូ វចរវ ិកចិតថ ៤ មិនឈកើតរួម
កបុងវថិី ឈល ោះឈហតុឈនាោះ មានប្តចិតថ ៤២ ដ៏ឈ  ឈនាោះឯង នឹងឈកើតរួមកបុង
វថិី ។  
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៥.១. របមភទបុគគល 

 “បុគគល” មានន័យថ្វ “មនុ ស” ឬ “ជន” ។ បុថុជជន (ឈោកិយជន) 
មាន ៤ ពួក ឯអរយិបុគាល (ជនលបឈ ើរ) មាន ៨ ពួក គឺ ៖ 

 ១- ទុគាតិអឈហតុកបុគាល 

 ២-  ុគតិអឈហតុកបុគាល 

 ៣-ទឝិឈហតុកបុគាល 

 ៤- តិឈហតុកបុគាល 

 ៥- ឈសាតបតថិមគាដឌ 

 ៦-  កទាោមិមគាដឌ 

 ៧-អនាោមិមគាដឌ 

 ៨-អរហតថមគាដឌ 

 ៩- ឈសាតបតថិផលដឌ 

 ១០-  កទាោមិផលដឌ 

 ១១- អនាោមិផលដឌ 

 ១២- អរហតថផលដឌ  

= បុថុជជន ៤ ពួក 

= មគាដឌបុគាល ៤ 
ពួក 

= ផលដឌបុគាល ៤ 
ពួក 
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“ទុគគត្ិ” មានន័យថ្វ “ការឈកើតជាទុកខ” ចបំ្ណកឯ “សុគត្ិ” មានន័យ
ថ្វ “ការឈកើតជា ុែ” ។  

 “ទុគគត្ិអមហត្ុកបុគគល”  នដល់ បុគាលកបុងអ យភូមិ គឺ ឈោក
ថ្វប ក់ទាប ៤ ជាន់ គឺ តិរចាេ ន, អ ុរកាយ, ឈលបត១ និង នរក ។  

 “សុគត្ិអមហត្ុកបគុគល”  នដល់ បុគាលអបកវកិលចរតិ, ខាឝ ក់ ឬ 
ថវង់ ពីកឈំណើ ត កបុងមនុ សឈោក និងកបុងឋានចាតុមយហារាជិកាពួក
ែវោះ ។ 

 “ទវិមហត្ុកបុគគល”  នដល់ មនុ សនិងឈទវត អបកចាប់បដិ ននិ
ឈោយញណវបិផយុតថមហាវ ិកចិតថ ប្ដលែឝោះបញ្ញដ  បុគាលទាងំ
ឈនោះមិនអាច ន ឈលមច្ននិងមគាកបុងបចេុបផនបជាតិ ឈទាោះយា៉ា ង
ឈនោះក៏ឈោយ ពួកឈគពាយាមឈធឝើ នឈលចើន អាចឈៅជា “ត្ិមហត្ុ-
កបុគគល” កបុងជាតិបនាធ ប់ ប្ដលជាផលថ្នភាវនាប្ដលពួកឈគែិតែំ
កបុងបចេុបផនបជាតិឈនោះ ឈហើយបនាធ ប់មក  ន ឈលមច្ននិងមគា
យា៉ា ងង្គយ លប ិនឈបើពួកឈគនឹងចឈលមើនភាវនាឈទៀត ។  

 “ត្ិមហត្ុកបុគគល”  នដល់ មនុ សនិងឈទវត អបកចាប់បដិ ននិ
ឈោយញណ មផយុតថមហាវ ិកចិតថបរបូិណ៌ឈោយបញ្ញដ  បុគាល
ទាងំឈនោះ អាច ឈលមច្នទាងំអ ់ និងមគាទាងំអ ់ លប ិនឈបើ
ពួកឈគ មាទានខាវ ងំកាវ  នូវ មថភាវនានិងវបិ សនាភាវនា ។  

                                                           

១ ក្ពះសុត្តដតបិដកនខុទ្ទកដិកាយនេបត្វត្ថុនេលខន៥៦នទ្ដព័រន១នដល់ន១៣៣ន។ន 
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 មគាដឌបុគាល ៤ ពួក និងផលដឌបុគាល ៤ ពួក  ុទន ឹងប្តជា        
“ត្ិមហត្ុកបុគគល” មគាដឌបុគាលឈនាោះឋិតឈៅប្ត ១ ែណៈប៉ាុឈណាត ោះ 
លុោះ នលត ់ដឹងមគាញណដ៏ មល បឈហើយ បនាធ ប់ពីមគា-
ញណឈនាោះ ពួកឈគ ឈលមចជាផលដឌបុគាល ។  

៥.១.៥. បុគគលនិងចិតត 

 ចិតថប្ដលអាចឈកើតឈ ើងកបុងបុគាលឈផសងៗ កបុងឋានឈផសងៗ ឈនាោះ 
នឹងឈរៀបជាតរាងដូច ខាងឈលកាមឈនោះ ៖ 

បុគាល កាមភូមិ រូបភូមិ អរូបភូមិ 

 

ទុគាតិអឈហតុក 

អកុ លចិតថ                          ១២ 

អឈហតុកចិតថ (ឈវៀរហ ិតុបាទ) ១៧ 

មហាកុ លចិតថ                       ៨ 

                                  រុប  ៣៧ 

 

    ូនរ 

 

   ូនរ 

 ុគតិអឈហតុក 

      និង 

ទឝិឈហតុក 

អកុ លចិតថ                          ១២ 

អឈហតុកចិតថ (ឈវៀរហ ិតុបាទ)  ១៧ 

មហាកុ ល                              ៨ 

មហាវ ិកញណវបិផយុតថ           ៤ 

                                   រុប   ៤១ 

 

 

    ូនរ 

 

 

      ូនរ 

ចប់បរឈិចេទទី ៤ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
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បរមិចឆទទី ៥ 

វីថិមុតតចតិត និងភូម ិ
 

វីថិមុតតចិតត 
 កបុងបរឈិចេទមុនឈនាោះ មុែង្គររប ់វថិីចិតថ នពណ៌នារួចឈហើយ 
ឥ ូវកបុងបរឈិចេទឈនោះ ឈយើងនឹងពណ៌នាកិចេរប ់វថិីមុតថចិតថ ១៩ ឈ លគឺ 
ចិតថប្ដលផុតចាកវថិី ។  
 វថិីមុតថចិតថ ១៩ ឈនាោះ គឺ ឧឈបកាខ  នថីរណចិតថ ២, មហាវ ិកចិតថ ៨, 
និងមហគាតវ ិកចិតថ ៩ ។  
 ចិតថទាងំឈនោះ រប្មងឈធឝើមុែង្គរជាបដិ ននិចិតថ លមាប់ ពឝ តឝអបក
ចាប់កឈំណើ តកបុងភូមិតម មគួរ ។ បនាធ ប់មក ចិតថទាងំឈនាោះឈធឝើមុែង្គរជា
ភវងាឈពញមួយជាតិរប ់ តឝនីមួយ ៗ និងទីបផុំតរប្មងឈធឝើកិចេជាចុតិចិតថ 
រប ់ តឝឈនាោះ ៗ ។  
 ឈោយឈហតុប្តកប្នវងកឈំណើ ត  ក់ព័នននឹងការពណ៌នាកិចេរប ់វថិី
មុតថចិតថ ដូឈចាប ោះ នជាបរឈិចេទឈនោះមានចណំងឈជើងថ្វ “វីថិមុត្ត” លពមទាងំ 
“ភូមិ” ។ 

ចតុកកៈ ៤ រកុម 
 “ចត្ុកកៈ” មានន័យថ្វ “លកុម ៤” ។ ចតុកាៈ ៤ លកុមឈនាោះនឹងឈផឋើម
ពណ៌នាកបុងបរឈិចេទឈនោះគឺ ៖ 
 ១- ភូមិចត្ុកកៈ  = កប្នវងកឈំណើ ត ៤ យា៉ា ង 
 ២- បដិសនធិចត្ុកកៈ  = បដិ ននិ ៤ យា៉ា ង 
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 ៣- កមមចត្ុកកៈ  = កមយ ៤ យា៉ា ង 
 ៤- មរណុប្បត្តិចត្ុកកៈ = ការមកដល់ថ្នឈ ចកឋីសាវ ប់ ៤ យា៉ា ង 

១. ភូមិចតុកកៈ 
១.១. កបនលងកំមណ្ើ ត ៤ យ៉ង១ 

 កប្នវងកឈំណើ ត (ភូមិ) គឺជាទីកប្នវងប្ដល តឝទាងំឡាយវលិវល់
ចាប់កឈំណើ ត រ ់ឈៅ និងសាវ ប់ឈៅទីបផុំត ។ 
 ភូមិ ៤ ឈនាោះ គឺ ៖ 

១- អបាយភូមិ២ ឬ ោមទុគគត្ិភូមិ = ភូមិមានឈ ចកឋីទុកខល ំក 
២- ោមសុគត្ិភូមិ = ភូមិមានឈ ចកឋី ុែកបុងកាម 
៣- រូបភូមិ = ភូមិប្ដលមានរូប 
៤- អរូបភូមិ = ភូមិប្ដលឥតមានរូប 

 បណាឋ ភូមិទាងំឈនោះ, អ យភូមិមាន ៤ យា៉ា ងឈទៀតគឺ ៖ 
១- និរយៈ៣  = នរក, ឬឋានប្ដលមានទុកខឈសាក 
២- ត្ិរច្ចាន = លកុម តឝធាតុ 
៣- មបត្វិស័យ = លកុមឈលបត 
៤- អសុរោយ = ពួកអ ុរកាយ 

អបាយ  នឈ ចកឋីថ្វ ោយ នឈ ចកឋី ុែ  
                                                           

១ ក្ពះសុត្តដតបិដកនមជ្ឈិមដិកាយនមហាស ហនាទ្សូក្ត្ទ្ ន២នេលខន២០នទ្ដព័រន២៧៧ន។ន 
២ អប (ល  ) + អយ (ឈ ចកឋីចឈលមើន) + ភូម ិ(កប្នវងឈកើត) = អបាយភូមិ កប្នវងឈកើត
ប្ដលល  ចាកឈ ចកឋីចឈលមើន ឈ យ្ ោះថ្វ អ យភូមិ ។   
៣ និ (ឥត) + អយ (ឈ ចកឋីចឈលមើន) + រ-អា. = និរយ ទីកប្នវងមិនមានឈ ចកឋីចឈលមើន 
ឈៅថ្វ និរយៈ ។ 
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ោមទុគគត្ិ  នឈ ចកឋីថ្វ ឈសាយឈ ចកឋី ុែកបុងកាម ក៏ប៉ាុប្នថ   
បរបូិណ៌ឈោយឈ ចកឋីទុកខល ំក ។ 

ោមសុគត្ិភូមិ  នដល់ មនុ សឈោក ១ ឋាន និងឈទវឈោក 
៦ ឋាន រួមទាងំអ ់ជា ៧ ឋាន ។ ោមសុគត្ិ  នឈ ចកឋីថ្វ បរបូិណ៌
ឈោយកាមគុណ ។  
 រូបភូមិ មាន ១៦ គឺ ៖ 

-បឋមជានភូមិ ៣ 
-ទុតិយជានភូមិ ៣ 
-តតិយជានភូមិ ៣ 
-ចតុតទជានភូមិ ៧  
 រុបទាងំអ ់ ១៦ ភូមិ ។  

 អរូបភូមិ មាន ៤ គឺ ៖ 
១- អាោោនញ្ញាយត្នភូមិ = ឋានប្ដលមានលមាលបមាណ

មិន ន 
២- វិញ្ញាណញ្ញាយត្នភូមិ = ឋានប្ដលមានវញិ្ញដ ណលបមាណ

មិន ន 
៣- អាកិញ្ចញ្ញាយត្នភូមិ = ឋានប្ដលមិនមានអឝីឈសាោះ 
៤- មនវសញ្ញានាសញ្ញាយត្នភូមិ = ឋានប្ដលមិនមាន ញ្ញដ  មិន

មានអ ញ្ញដ   



ឈមឈរៀនលពោះអភិធមយ 236 

 



 ឈោយ នរាប់ភូមិឈផសងៗ មកទាងំអ ់ឈនោះ ដូឈចាប ោះឈទើបឈយើង ន
អ យភូមិ ៤, កាម ុគតិភូមិ ៧, រូបភូមិ ១៦, និងអរូបភូមិ ៤ រួមទាងំអ ់
មាន ៣១ ភូមិ ។  

១.២. សថ នភាពថនភមូិ 
១- ឋានមនុ ស, ឋានតិរចាេ ន, ឋានឈលបត និងឋានអ ុរកាយ មានឈៅ

ឈលើថ្ផធថ្នប្ផនដី ឋានទាងំឈនោះមិន នប្បងប្ចកោច់ពីោប ឈទ ប៉ាុប្នថ
 តឝទាងំឈនាោះលតច់ចល័តកបុងឈោកជាទីរ ់ឈៅរប ់ែវួន ។  

២- នរក ជាឋានមានឈ ចកឋីទុកខឈសាកជាឈលចើនយា៉ា ង ជាទីប្ដល តឝ
ទាងំឡាយទទួលរងទណឍ កមយជាផលថ្ន បកមយរប ់ែវួន ពួកឈគ
ជា តឝនរកប្ដលរ ់ឈៅយូរអប្ងឝង លុោះប្តអ ់ បកមយឈនាោះឈហើយ 
ឈទើប តឝទាងំឡាយឈនាោះអាចចាប់កឈំណើ តកបុងឋានលអ ន ជាផល
ថ្នបុញ្ដកមយអតីតៈរប ់ពួកឈគ ។  

 មហានិរយៈឬមហានរក១ មាន ៨ ប្ដលមានឈៅខាងឈលកាមថ្ផធប្ផន
ដី  ឹងឆ្ៃ យពីថ្ផធប្ផនដីតមលោំប់ ឈ យ្ ោះឋាននរកទាងំឈនាោះ គឺ   
សញ្ជីវៈ, ោឡសុត្តៈ, សង្ាត្ៈ, មរារុវៈ, មហាមរារុវៈ, ោបនៈ, 
មហាោបនៈ, និង អវីចី ។ 

 ( ូមអបកអានឈៅឈមើលតរាងឧប មភ័នន ឋីពីភូមិ ភាជ ប់ឈៅខាង
ឈលកាយថ្នឈ ៀវឈៅឈនោះ តរាងឧប មភ័ននឈនាោះ  នឈរៀបរាប់ចមាៃ យ
រវាងឋានមួយៗ គិតជាឈយាជន៍ ប្ដលលបប្ហលជា ១២ ថ្មល៍) ។ 

                                                           

១ ក្ពះសុត្តដតបិដកនមជ្ឈិមដិកាយនេទ្វទ្ូត្សូក្ត្ទ្ ន១០នេលខន២៧ន២២៣ន។ 
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 មហានរកនីមួយ ៗ មានរាង ៤ លជុងឈ យើោប  ឈៅតមប្ផបកថ្នលជុង
នីមួយៗ ឈនាោះ មានបរវិារនរក ៤ ឈទៀត គឺ នរកោមក ១, នរកវាល
ឈផោះឈៅឋ  ១, នរកថ្លពឈឈើបនាវ  ១, នរក ធឹងឈៅឋ មានអឈណាឋ ត ១ ។  

 ឈោយឈហតុមានបរវិារនរក ១៦ តមលជុងទាងំ ៤ ថ្នមហានរក ១ 
ដូឈចាប ោះ នជាមហានរកទាងំ ៨ មាននរកបរវិារ រុប ១២៨ ។  

៣- ឋាន ួគ៌ ៦ ជាន់ ឋិតឈៅរាប់ចាប់តងំពីឈលើប្ផនដី ែភ ់ដរាបដល់
អាកា  ។ 
ក) ច្ចត្ុមមហារាជិោ = ឋានឈទវតជាន់ទាបបផុំត ជាទីរ ់ឈៅ
រប ់ឈ ឋចចតុឈោក លលពមទាងំបរវិារ ឈទ ឋ ថ្វប ក់ទាបែវោះថ្ន
ឋានឈនោះមានលឈំៅឈលើប្ផនដី ។  
ែ) ោវត្តិង្ា = ឋានឈទវត ៣៣ អងានិងបរវិាររប ់ពួកលទង់  កា-
ឈទវរាជជាឈ ឋចរប ់ឈទវតទាងំឈនាោះ គង់ឈៅកបុងឋាន ួគ៌ឈនោះ ។  
គ) យាមា = ឋានថ្នឈទវតយាមៈ 
្) ត្ុសិោ = ឈទវតប្ដលមានឈ ចកឋីឈលតកអរ 
ង) និមាោនរត្ី = ឋាន ួគ៌រប ់ឈទវតអបកឈលតកអរកបុងការនិមយិត
រប ់ែវួន 
ច) បរនិមមិត្វសវត្តី = ឋាន ួគ៌រប ់ឈទវតអបកនាមំកអឝី  ៗជាឥទនិពល 
រប ់ែវួន ប្ដលនិមយិតឈោយឈទវតដថ្ទ ។  
ឈទវឈោក ួគ៌ទាងំ ៦ ជាន់ឈនោះ ជាឋាន ុែ បាយបឈណាឋ ោះ 
អា នប ជាទីប្ដល តឝទាងំឡាយរ ់ឈៅយា៉ា ង បាយ ឈោយ
ឈសាយកាមគុណជាផលថ្នបុញ្ដកមយ ។  
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ែភ ់ជាងកាមភូមិទាងំឈនោះ គឺឋានលពហយ ជាទីប្ដល តឝទាងំឡាយ
ឈលតកអរនឹងឈ ចកឋី ុែកបុង្ន ប្ដល ឈលមចឈោយរូ វចរ
កុ លកមយ និងអរូ វចរកុ លកមយ រប ់ែវួន ។ 

៤- រូបភូមិ តងំឈៅែភ ់ជាងកាមាវចរ ួគ៌ទាងំ ៦, មាន ១៦ ជាន់គឺ ៖  
ក) បឋមជ្ានភូមិ ៣ គឺ ៖ 
រពហមបរិសជាា = ឋាន ួគ៌ថ្នបរវិាររប ់លពហយ 
រពហមបុមរាហិោ = ឋាន ួគ៌ថ្នមស្ត្នថីរប ់លពហយ 
មហារពហាោ = ឋាន ួគ៌រប ់មហាលពហយ 

ែ) ទុត្ិយជ្ានភូមិ ៣ គឺ ៖ 
បរិោាភា  = ឋាន ួគ៌ប្ដលមានរ យីបនាធ ប់បនស ំ
អប្បមាោភា = ឋាន ួគ៌ប្ដលមានរ យីលបមាណមិន ន  
អាភស្សរា = ឋាន ួគ៌ប្ដលមានរ យីចាងំជោះ 

គ) ត្ត្ិយជ្ានភូមិ មាន ៣ គឺ ៖ 
បរិត្តសុភា = ឋាន ួគ៌ប្ដលមានរ យីតិច 
អប្បមាណសុភា = ឋាន ួគ៌ប្ដលមានរ យីលបមាណមិន ន 
សុភកិោា = ឋាន ួគ៌ឈ រឈពញឈោយរ យីភវឺរឈោង 

្) ចត្ុជ្ានភូមិមាន ៧ គឺ ៖ 
មវហបផលា = ឋាន ួគ៌ប្ដលមានផលធ ំ
អសញ្ញសោា  = ឋាន ួគ៌លពហយមានប្តរូប មិនមាននាមឈទ 
សុទាោវាស = ឋាន ួគ៌បរ ុិទនិ មានប្តលពោះអនាោមីនិង
លពោះអរហនថប៉ាុឈណាត ោះប្ដលរ ់ឈៅកបុងឋានទាងំឈនោះ 
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 សុទាោវាស មាន ៥ ឋានគឺ ៖ 
១- អវិហា = ឋាន ួគ៌ជាប់ោប់យូរ 
២- អត្ប្ា = ឋាន ួគ៌ ៃប់សាៃ ត់ 
៣- សុទស្ា = ឋាន ួគ៌ល  ់សាអ ត 
៤- សទុស្ស ី =ឋាន ួគ៌ប្ដលអាចឈ ើ្ញយា៉ា ងចា ់ 
៥- អកនិដ្ឋា = ឋាន ួគ៌កពូំល 

៥- អរូបភមូិទាងំ ៤ ឈនោះ តងំឈៅែភ ់ខាងឈលើរូបភូមិ ឯឈ យ្ ោះរប ់
អរូបភូមិទាងំ ៤ ឈនាោះ  នពណ៌នាខាងឈលើរួចឈហើយ ។  

១.៣. ភូមិនិងបុគគល 
 បុគាល ១២ លបឈភទ  នពណ៌នារួចឈហើយ មុននឹងឈធឝើឈ ចកឋី រុប
បរឈិចេទទី ៤ ឈនាោះ ។ ឥ ូវ ឈយើងនឹងប្ ឝងរកបុគាលទាងំឈនាោះ កបុងភូមិឈផស
ងៗ ជាទីប្ដលពួកឈគឈកើត ៖ 

១- កបុងអ យភូមិ ៤ ជាទីឈកើតរប ់ទុគាតិអឈហតុកបុគាលប៉ាុឈណាត ោះ  
២- កបុងឋានមនុ សនិងឋានចាតុមយហារាជិកា ជាទីឈកើតរប ់បុគាល ១១ 

លបឈភទ ឈវៀរប្តទុគាតិអឈហតុកបុគាល 
៣- កបុងឋាន ួគ៌ឈទវឈោកជាន់ែភ ់ ៥ ជាន់ ជាទីឈកើតរប ់បុគាល ១០ 

លបឈភទ ឈវៀរប្តទុគាតិអឈហតុកបុគាលនិង ុគតិអឈហតុកបុគាល  
៤- កបុងឋានរូបលពហយ ១០ ជាន់ ឈវៀរប្តអ ញ្ដ តថនិង ុទាន វា ទាងំ ៥ 

ជាទីឈកើតរប ់តិឈហតុកបុថុជជនបុគាលនិងលពោះអរយិបុគាល ៨ ពួក។  
៥- កបុងឋាន ួគ៌អ ញ្ដ តថ ជាទីឈកើតរប ់ ុគតិអឈហតុកបុគាល ១ 

ប៉ាុឈណាត ោះ ប្ដលឈកើតឈោយជីវតិរូប ។  
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៦- កបុងឋាន ុទាន វា ទាងំ ៥ ជាទីឈកើតរប ់អនាោមិបុគាល អរហតថ-
មគាដឌបុគាល និងអរហតថផលដឌបុគាល ។ អនាោមីអបក ន ឈលមច 
ចតុតទជាន កបុងមនុ សឈោក រប្មងឈកើតកបុងទីឈនោះ ឈលកាយពីឈធឝើ
កាលកិរយិាកបុងមនុ សឈោក មិនយូរប៉ាុនាយ ន ឈោករប្មង ឈលមច
អរហតថផល កបុងឋាន ុទាន វា ឈនាោះ ។ 

៧- កបុងអរូបភូមិ ៤ ជាទីឈកើតរប ់អរយិបុគាល ៧ (ឈវៀរឈសាតបតថិមគា-
ដឌបុគាល) និងតិឈហតុកបុថុជជនបុគាល ១ ។ ឈសាតបតថិមគាមិន ន
 ឈលមចកបុងឋានឈនោះឈទ ។ ឈសាតបនបបុគាល អបក ន ឈលមចអរូប-
ជាន កបុងមនុ សឈោក អាចចាប់កឈំណើ តកបុងអរូបភូមិ និងអាច
 ឈលមចមគានិងផលជាន់ែភ ់ កបុងកាលដ៏ឆ្ប់ខាងមុែ ។  

២. បដ្ិសនធិចតុកកៈ 
(បដិ ននិ ៤ យា៉ា ង) 

១- អបាយបដិសនធិ = (កឈំណើ តទុកខឈសាក) អកុ លវ ិក-  
ឧឈបកាខ  នថីរណៈ អឈហតុកចិតថ 

២- ោមសុគត្ិបដិសនធិ = (កឈំណើ ត បាយកបុងកាម) (ក) កាម-
 ុគតិអឈហតុកបដិ ននិ = កុ លវ ិក នថីរណៈ អឈហតុកចិតថ, 
(ែ) កាម ុគតិ ឈហតុកបដិ ននិ = មហាវ ិកចិតថ ៨ ។ 

៣- រូបបដិសនធិ = (កឈំណើ តកបុងរូបភូមិ) រូ វចរវ ិកចិតថ ៥ + ជីវតិ- 
នវកកោបរូបបដិ ននិ 

៤- អរូបបដិសនធិ = (កឈំណើ តកបុងអរូបភូមិ) អរូ វចរវ ិកចិតថ ៤ ។  
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កំណត្់ចំោ ៖ 
១- អ យបដិ ននិ ១, កាម ុគតិអឈហតុកបដិ ននិ ១, និងកាម ុគតិ-

 ឈហតុកបដិ ននិ ៨ រួមមក ឈៅថ្វ កាមបដិ ននិ ១០ ។  
២- រូ វចរវ ិកចិតថ ៥ និងជីវតិនវកកោបរូបបដិ ននិ ១ រួមមកឈៅ

ថ្វ រូបបដិ ននិ ៦ ។ 
៣- កាមបដិ ននិ ១០, រូបបដិ ននិ ៦ និងអរូបបដិ ននិ ៤ រួមមកឈៅ

ថ្វ បដិ ននិ ២០ យា៉ា ង ។ 
 ចនួំនបដិ ននិឈលើ ពីចនួំនបដិ ននិចិតថ ១ ឈល ោះមានរូបបដិ ននិ ១ ។  

២.១. បុគគលនិងបដ្សិនធិ 
១- អ យបុគាល ៤ កបុងឋាននរក, តិរចាេ ន, ឈលបត និងអ ុរកាយ 

រប្មងឈកើតឈោយអកុ លវ ិក ឧឈបកាខ  នថីរណៈ អឈហតុកចិតថ ។ 
 ចិតថឈនោះគឺជាផលថ្នអកុ លកមយ វាជាបដិ ននិចិតថ កបុងែណៈចុោះ

ឈៅកាន់អ យភូមិ បនាធ ប់មក ចិតថឈនាោះធាវ ក់ចុោះកាន់ភវងា និងទី
បផុំត វាជាចុតិចិតថ ឈហើយោច់ ។  

២- កបុងឋានមនុ សនិងឋានចាតុមយហារាជិកា, មនុ សអបផលកខណ៍ ដូច
ជាមនុ សទាងំឡាយណាប្ដលខាឝ ក់, ថវង់, គ និងពិកលពិការ ឬែឝោះ
លទង់លទាយពីកឈំណើ ត និងអ ុរកាយអបផលកខណ៍ឈកើតឈលើប្ផនដី 
ដូចជា ឈខាយ ចល យបិសាចទាងំឡាយ ប្ដលឈកើតឈោយកុ ល
វ ិកឧឈបកាខ  នថីរណៈ អឈហតុកចិតថ ។  

៣- កបុងកាម ុគតិភូមិទាងំ ៧, មនុ សជាតិធមយតនិងឈទវតរប្មងឈកើត 
ឈោយមហាវ ិកចិតថណាមួយ បណាឋ មហាវ ិកចិតថទាងំ៨ ។ 
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ឈហតុឈនាោះ មហាវ ិកទាងំ ៨ ឈនាោះឈធឝើកិចេជាបដិ ននិចិតថ, ភវងា និង
ចុតិចិតថ លគប់កប្នវងកបុងកាម ុគតិភូមិ ។  

 បណាឋ មនុ សនិងឈទវតទាងំឡាយឈនាោះ, ទឝិឈហតុកបុគាលរប្មងឈកើត 
ឈោយមហាវ ិកញណវបិផយុតថចិតថ ៤, ចបំ្ណកខាងតិឈហតុក-
បុគាល រប្មងឈកើតឈោយមហាវ ិកញណ មផយុតថចិតថ ៤ ។  

៤- បណាឋ រូបលពហយទាងំឡាយ, លពហយថ្វប ក់បឋមជានភូមិ ៣  រប្មង
ឈកើតឈោយរូ វចរបឋមជានវ ិកចិតថ ។  
លពហយថ្វប ក់ទុតិយជានភូមិ ៣ រប្មងឈកើតឈោយរូ វចរទុតិយជាន-
វ ិកចិតថែវោះ ឈោយរូ វចរតតិយជានចិតថែវោះ ។ 
លពហយថ្វប ក់តតិយជានភូមិ ៣  រប្មងឈកើតឈោយរូ វចរចុតទជាន-
ចិតថ ។ 
លពហយថ្វប ក់ចតុតទជានភូមិ ឈវៀរអ ញ្ដ តថលពហយឈចញ រប្មងឈកើត
ឈោយរូ វចរបញ្េមជានចិតថ ។ 

 អ ញ្ដ តថលពហយ រប្មងឈកើតឈោយជីវតិនវកកោបរូប ។  
៥- អាកាសានញ្ញេ យតនលពហយ រប្មងឈកើតឈោយអាកាសានញ្ញេ យតន-

វ ិកចិតថ ។ 
 វញិ្ញដ ណញ្ញេ យតនលពហយ រប្មងឈកើតឈោយវញិ្ញដ ណញ្ញេ យតន-

វ ិកចិតថ ។ 
 អាកិញ្េញ្ញដ យតនលពហយ រប្មងឈកើតឈោយអាកិញ្េញ្ញដ យតនវ ិក-

ចិតថ ។ 
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 ឈនវ ញ្ដនា ញ្ញដ យតនលពហយ រប្មងឈកើតឈោយឈនវ ញ្ញដ នា-
 ញ្ញដ យតនវ ិកចិតថ។ 

២.២. វិធីតាងំមឈាម ះរបូភូមិ 
 ឈោយឈហតុប្តការមិនយល់ល បោប ែវោះ កបុងការតងំឈ យ្ ោះរូបភូមិ
និងបដិ ននិចិតថរប ់លពហយ ដូឈចាប ោះ នជារាប់រូបភូមិជា ២ ប្បប ។  

បបបទី ១ ចឈំ ោះបុគាលអបកមានបញ្ញដ យឺត, បនាធ ប់ពី ន ឈលមចរូ -
វចរបឋមជាន ឈោកលតូវប្តកមាេ ត់បង់អងា្ នមឋងមួយ ៗ កបុងការឈ ើង
ឈៅកាន់្នថ្វប ក់ែភ ់ ឈល ោះឈហតុឈនាោះ បុគាលប្ដលមាន ភាពប្បបឈនោះ 
មានរូ វចរ្ន ៥ ។  

បបបទី ២ ចឈំ ោះបុគាលអបកមានបញ្ញដ រហ័ , បនាធ ប់ពី ន ឈលមច
បឋមជាន ឈោកកមាេ ត់បង់ វតិកាៈនិងវចិារៈដណំាលោប  កបុងការឈ ើងឈៅ
កាន់ទុតិយជាន ឈល ោះឈហតុឈនាោះ ទុតិយជានរប ់ឈោក មានន័យឈ យើ
នឹងតតិយជាន រប ់បុគាលអបកមានបញ្ញដ យឺត និងចតុតទជានរប ់
ឈោក មានន័យឈ យើនឹងបញ្េមជានរប ់បុគាលអបកមានបញ្ញដ យឺត ។  
 ដូឈចាប ោះ មានប្តរូ វចរ្ន ៤ ប៉ាុឈណាត ោះ១ ចឈំ ោះបុគាលអបកមាន
បញ្ញដ រហ័  ។  
 កបុងការបដិបតថិ, ដូចប្ដល ន ឈងាតកបុងមជឈមណឍ លភាវនា ៉ា អក 
ជិតលកុងម៉ា មយិនី, មនុ សឈ ធើរប្តទាងំអ ់កមាេ ត់បង់វតិកាៈ និងវចិារៈ
                                                           

១ ១ ចូរេមើលែែមនសុត្តដតបិដកនសារិបុត្តសដយុត្តទ្ ន៧នវិេវកជសូក្ត្ទ្ ន១,នសុត្តដតបិដកនអងគុត្តរ-
ដិកាយន បឋមនានាករណ្សូក្ត្ទ្ ន ៣,ន សុត្តដតបិដកន សដយុត្តដិកាយន អវិត្កកសូក្ត្ទ្ ន ២,នននននននន
សដយុត្តដិកាយនចត្ុត្ថឈាដបញ្ញាសូក្ត្ទ្ ន៤,នដិងអភិធមម បិដកនឈាដវិភងគទ្ ន១២នអភិធមម -
ភាជដ យទ្ ន២ន។នន 
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ដណំាលោប  ឈហតុឈនាោះ វធីិរាប់រូ វចរ្ន ឈ ើងឈៅដល់កលមិតទី ៤ 
ឈនាោះ ប្ដលជាកលមិតទូឈៅឈោយឈលចើន ដូឈចាប ោះការតងំឈ យ្ ោះ្នភូមិ
ឈនាោះ លតូវឈលបើតមវធីិឈនោះ ។  
 កបុងតរាងឧប មភ័នន ឋីពីភូមិឈនាោះ (គឺតរាងឧប មភ័ននឈលែ ៥.១ ភាជ ប់ 
ឈៅខាងឈលកាយថ្នឈ ៀវឈៅឈនោះ), បដិ ននិចិតថឈនាោះពណ៌នាតមវធីិសាស្ត្ ថ
រូ វចរ្នទាងំ ៥ ចបំ្ណកខាងរូបភូមិឈនាោះ ពណ៌នាតមវធីិរូ វចរ-
្នទាងំ ៤ ។  
 វធីិរាប់រូ វចរ្ន មាន ២ ប្បប លពមទាងំឈ យ្ ោះរប ់រូបភូមិ នឹង
មានបង្គា ញកបុងតរាង ៥.១ ។  

២.៣. តារង ៥.១ វិធីរប់របូាវចរឈាន ២ បបប 
អងា្ ន ្នវធីិទាងំ 

៥ 

្នវធីិទាងំ 
៤ 

ឈ យ្ ោះរូបភូមិ 

វតិ, វចិា, បី,  ុ, ឯក 
វចិា, បី,  ុ, ឯក 
បី,  ុ, ឯក 
 ុ, ឯក 
ឧ, ឯក 

បឋមជាន 
ទុតិយជាន 
តតិយជាន 
ចតុតទជាន 
បញ្េមជាន 

បឋមជាន 
        – 
ទុតិយជាន 
តតិយជាន 
ចតុតទជាន 

បឋមជាន 
      – 
ទុតិយជាន 
តតិយជាន 
ចតុតទជាន 
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២.៤. កំមណ្ើ ត ៤ យ៉ង១ 
១- អណឌជបដិសនធិ = កឈំណើ តកបុង  ុត 
២- ជលាពុជបដិសនធិ = កឈំណើ តកបុង ផូន 
៣- សំមសទជបដិសនធិ = កឈំណើ តកបុងលបឈហាងឈឈើ, ប្ផវឈឈើ,  ផ្ទា  ឬ

កបុងភក់ 
៤- ឱបបាត្ិកបដិសនធិ = កឈំណើ តកបុងទលមង់មនុ សធឈំពញវយ័

អាយុលបប្ហល ១៦ ឆ្ប  ំហាក់ដូចផុ ឈចញពីអាកា  ។   
កំណត្់ចំោំ ៖  

អណឌជបដិសនធិ និង ជលាពុជបដិសនធិ រួមមកឈៅថ្វ គពភ-
មសយ្យកបដិសនធិ (កឈំណើ តឈដកកបុងគភ៌) ។  

២.៥. កិចចអនុវតតន ៍
១- អ យបុគាលកបុងនរក រប្មងឈកើតឈោយរឈបៀបឱប តិកបដិ ននិ

ប្តមា៉ាង 
២- ឈលបត២និងអ ុរកាយ រប្មងឈកើតឈោយជោពុជបដិ ននិែវោះ ឱប-

 តិកបដិ ននិែវោះ 

                                                           

១ បិដកេលខន១៩នទ្ដព័រន១៦៧ន។ន 
២ បរំ មលាកំ ឯត្ិ គចឆត្ីត្ិ > មបមោ  តឝអបកឈៅឈោកខាងមុែ ឈ យ្ ោះថ្វ មបត្ (ឈលបត) 
កបុង យុំតថនិកាយ និទានវគាប្ចងថ្វ ឈលបតមាន ១២ ពួកគឺ ១) វនាាសមរបត្ ឈលបត ីុ
កហំាក, ២) កុណបាសមរបត្ ឈលបត ីុសាក ព, ៣) គូថខាទកមរបត្ ឈលបត ីុ
អាចម៍, ៤) អគគិជាលមុខមរបត្ ឈលបតឈភវើងឈចញពីមាត់ ៥) សុចិមុខមរបត្ ឈលបតមាត់
 អុយ ៦) ត្ណាដដិកមរបត្  ឈលបតឈភវើងឈៅកបុងមាត់, ៧) សុនិជ្ាមកមរបត្ ឈលបតឈលយ
ដូចដងាត់លតូវឈភវើងឈឆោះ, ៨) សត្ថងគមរបត្ ឈលបតមានលកចកដូចកាបំិត, ៩) បពវត្ងគមរបត្ 
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៣-  តឝតិរចាេ នរប្មងឈកើតឈោយរឈបៀបកឈំណើ តលគប់ទាងំ ៤ 
៤- មនុ សជាតិ កាលដបូំងឈ ើយ ឈកើតឈោយឱប តិកបដិ ននិ កបុង

កាលឈផឋើមឈ ើងថ្នឈោកឈនោះ ឈហើយឈលកាយមក ឈោយជោពុជ-ប
ដិ ននិែវោះ ឈោយ ឈំ ទជបដិ ននិែវោះ ។ 

៥- ឈខាយ ចល យបិសាច ឬអ ុរកាយរ ់ឈលើដី រប្មងឈកើតឈោយជោ-
ពុជបដិ ននិែវោះ ឈោយឱប តិកបដិ ននិែវោះ ។ 

៦- ឈទវតនិងលពហយ រប្មងឈកើតឈោយឱប តិកបដិ ននិប្តមា៉ាង ។  
២.៦. អាយកុាលរបសស់តវោងំឡាយ 

១- អ យបុគាល កបុងអ យភូមិ ៤ ឈនាោះ មិនមានអាយុឈទៀងទាត់
ឈ ើយ ពួកឈគទទួលរងទុកខកបុងអ យភូមិឈៅតមកមយរប ់ពួកឈគ 
កលមិតអាយុរប ់ពួកឈគែុ ោប  អាល ័យឈោយ បកមយរប ់ពួក
ឈគ ែវោះក៏អាយុែវី ែវោះក៏អាយុប្វង ។ 

 អ ុំងកាលលពោះពុទន, ភិកខុ តិ សៈឈធឝើនូវមរណកាលឈកើតជាថ្ច អ ់   
រយៈកាល ៧ ថ្ថៃ កបុង ពំត់ថយីប្ដលបអូនល ី នថ្វឝ យឈោក និងជា
រប ់ប្ដលឈោកជាប់ជ ំក់កបុងឈពលឈោកជិតសាវ ប់ ។  

 មួយឈទៀត លពោះនាងមលវិកា អគាមឈហ ីរប ់លពោះ ទបឈ នទិ-
ឈកា ល  នទទួលរងទុកខកបុងអ យភូមិ អ ់រយៈកាលលតឹមប្ត 
៧ ថ្ថៃ ឈោយសារអឈំពើអកុ លកមយ ១ ។ បនាធ ប់មក លពោះនាង ន
ចាប់កឈំណើ តឈៅឯឋាន ួគ៌ឈទវឈោក ឈោយសារបុញ្ដកមយរប ់

                                                                                                                                                      

ឈលបតកាយធដូំចភប,ំ ១០) អជគរងគមរបត្ ឈលបតកាយដូចព ់ថ្វវ ន់, ១១) វិមានិកមរបត្ 
ឈលបតរ ់កបុងវមិាន ១២) មហិទធិកមរបត្ ឈលបតមានឫទនិឈលចើន ។ 



ឈមឈរៀនលពោះអភិធមយ 247 

 



លពោះនាង មា៉ាងវញិឈទៀត ឈទវទតថមុែប្តរងទុកខកបុងនរកអ ់រយៈ
កាល ១ កបផ១ ឈោយសារ បកមយដ៏ធៃន់រប ់ឈោកប្ដលបណាឋ ល
ឲ្រ ងឃប្បក ក់ោប  ។  

២- មនុ សជាតិក៏មិនមានអាយុកាលឈទៀងទាត់ប្ដរ កលមិតអាយុឈកើត
តងំពី ១០ ឆ្ប  ំ ឈ ើងឈៅដល់អ ឈងខយរឆ្ប  ំ ឈហើយបនាធ ប់មក ធាវ ក់
ចុោះមកលតឹម ១០ ឆ្ប មំឋងឈទៀត ។  

 អនថរកាលប្ដលកលមិតអាយុរប ់មនុ សឈកើតចាប់ពី ១០ ឆ្ប ឈំ ើង
ឈៅអ ឈងខយរឆ្ប  ំ និងបនាធ ប់មកធាវ ក់ចុោះ ១០ ឆ្ប វំញិ ឈនោះឈៅថ្វ 
“អនតរកប្បៈ” ។ មួយឈទៀត អនថរកបផវា ់ឈោយឈពលឈវោប្ដល
តលមូវការឈោយចឈនាវ ោះថ្នអាយុកាលរប ់ជនំាន់មនុ ស ឈយាលពី
កាល ១០ ឆ្ប  ំ ឈ ើងឈៅកាលអ ឈងខយរឆ្ប  ំ និងលត ប់មកកាល 
១០ ឆ្ប វំញិ ។  

 អនថរកបផប្បបឈនោះ ៦៤ ដង ឈ យើនឹង ១ អ ឈងខយរកបផ តមរូប ពធ 
ជារយៈកាលប្ដលមិនអាចគណនា ន ។ មួយអឈងខយរកបផ 
ឈលើ ពីរយៈកាលប្ដលតលមូវឲ្រយកឈចញ នូវលោប់ថ្ ភ ១ លោប់ 
កបុង ១០០ ឆ្ប មំឋង អពីំលបអប់ដ៏ធមួំយលបប្វងមួយឈយាជន៍ទាងំ       
បឈណាឋ យ ទាងំទទឹង និងកមភ ់ ប្ដលឈពញឈោយលោប់ថ្ ភ២ ។ 
មួយអ ឈងខយរកបផ អាចរាប់ថ្វជា ១ កបផ ។  

                                                           

១ ក្ពះសុត្តដតបិដកនសដយុត្តដិកាយនអដមត្គគសដយុត្តនេលខន៣២នទ្ដព័រន៨៥ន។នននន 
២ ក្ពះសុត្តដតបិដកនសដយុត្តដិកាយនអដមត្គគសដយុត្តនឧបមាេដ្ឋយក្គាប់ៃសៃនេលខន៣២នទ្ដព័រន៨៧ន។ 
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 អ ឈងខយរកបផ ៤ ឈ យើនឹង ១ មហាកបផ តមរូប ពធ ជារយៈកាល
ដ៏ធ ំ។ មហាកបផ ១ ក៏ឈៅថ្វ ១ កបផប្ដរ ។  

៣- ភុមយឈទវត និងអ ុរកាយ កឋិទាប ទាងំពីរឈនាោះជាប្ផបកមួយរប ់
ឋានចាតុមយហារាជិកា ពួកឈគមិនមានអាយុកាលឈទៀងទាត់ឈទ ។  

២.៧. តារង ៥.២ អាយកុាលរបសម់ទព្ដឋ ១ 
ភូមិឈទវត ឆ្ប ឈំទវឈោកនីមួយៗ ឆ្ប មំនុ សឈោក 

ចាតុមយហារាជិកា 
តវតថិងា 
យាមា 
តុ ិត 
និមាយ នរតី 
បរនិមយិតវ វតថី 

៥០០ 
១០០០ 
២០០០ 
៤០០០ 
៨០០០ 

១៦០០០ 

៩,០០០,០០០ 
៣៦,០០០,០០០ 
១៤៤,០០០,០០០ 
៥៧៦,០០០,០០០ 

២,៣០៤,០០០,០០០ 
៩២១៦,០០០,០០០ 

 
កំណត្់ចំោំ ៖ 

ក) ១ ថ្ថៃ ួគ៌កបុងឋានចាតុមយហារាជិកាខាងឈលើ ឈ យើនឹង ៥០ ឆ្ប ំ
មនុ ស, ១ ថ្ថៃ ួគ៌កបុងឋានតវតថិងស ឈ យើនឹង ១០០ ឆ្ប មំនុ ស, ១ ថ្ថៃ
 ួគ៌កបុងឋានយាមាឈ យើនឹង ២០០ ឆ្ប មំនុ ស, ដូឈចបោះជាឈដើម ។ ៣០ 
ថ្ថៃ ួគ៌ ជា ១ ប្ែ, ១២ ប្ែជា ១ ឆ្ប  ំ។  
ែ) ឈោយឈហតុប្តឈយើងឈ ើងពីភូមិជាន់ទាបឈៅភូមិជាន់ែភ ់ អាយុ
កាលឈកើនឈ ើងឈទឝដង និងរយៈកាលថ្នថ្ថៃ ួគ៌ក៏ឈកើនឈ ើងឈទឝដង

                                                           

១ អភិធមយបិដក វភិងា ធមយហទយវភិងា ឧបាទកមយអាយុបផមាណវារៈ ។  
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ប្ដរ ដូឈចាប ោះឈហើយ  នជាឈពលឈវោកបុងឆ្ប មំនុ សឈកើនឈ ើង ៤ 
ដង ឈនោះជាគនវឹោះចងចាអំាយុកាលថ្នភូមិឈទវតឈផសងៗ គឺឈទឝដង, 
ឆ្ប  ួំគ៌ឈនាោះ គុណនឹងឆ្ប មំនុ ស ៤ ដង ហាក់ដូចបុគាលឈ ើងកា ំ
ជឈណឋើ រដូឈចាប ោះ ។  
គ) លពោះ មាយ  មភុទនលទង់ ប្មឋងលពោះអភិធមយឈទ នា កបុងឋានតវតថិងស 
អ ់រយៈកាល ៣ ប្ែ ជាប់មិនោច់ឥតឈប់ ពុំមានមនុ សណា
មួយ អាចសាឋ ប់ឮធមយឈទ នាដ៏ប្វងឥតឈប់ លមាកឈនាោះ នឈទ 
ប៉ាុប្នថអ ុំងកាល ៩០ ថ្ថៃឈលើប្ផនដី គឺលតឹមប្ត ៣.៦ នាទីកបុងឋាន
តវតថិងស ដូឈចាប ោះឈហើយ  នជាឈទវតទាងំឈនាោះឥតមានការចុក
ល ពន់អ ុំងឈពលសាឋ ប់លពោះ មាយ  មភុទនអងាឈនាោះឈទ ។ 

២.៨. អនតរធានថនមលក 
 ឈបើតមគមភីរពុទនសា នា, ឈោកមានចនួំនលបមាណមិន ន ទាងំ
មិនមានឈោកណាឈទៀងទាត់ឈទ ប្ផនដីរប ់ឈយើងឈនោះ នឹង្នឈៅដល់
ទីបញ្េ ប់ កបុងថ្ថៃណាមួយ ឈនោះទាក់ទងោប តិចតួចឈៅនឹងការ ឈងាតតម   
រយៈប្កវយឹតដ៏មានឥទនិពលបផុំត ឈ ើ្ញថ្វ តរាចា ់កពុំងប្តឈឆោះអ ់ ឯ
តរាថយីកពុំងប្តឈលចរូបរាងឈ ើង ។  

ឈោកឈនោះ១អាចវនិា ឈោយឈភវើង, ទឹក ឬែរល់ ។ កាលប្ដលវនិា 
ឈោយឈភវើង ឈោកទាងំអ ់នឹងលតូវឈភវើងឈឆោះឈ ើងឈៅដល់បឋមជានភូមិ 
៣ ឈែធចអ ់ ។ បនាធ ប់ពីវនិា ជាប់តោប  ៧ ដង ឈោយឈភវើងឈហើយ ឈោក

                                                           

១ ក្ពះសុត្តដតបិដកន មជ្ឈិមដិកាយន សឡាយត្ដវគគន អនាែបិណ្ឌិកសូក្ត្ទ្ ន ១ន េលខន ២៨ន
ទ្ដព័រន២៤៣នមាដដិយយព េោកេដះដិងេោកខាងមុខន។ 
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ឈនោះនឹងវនិា ឈោយទឹក ៨ ដងវញិ ឈោកទាងំអ ់នឹងលតូវទឹកឈធឝើឲ្រ 
វនិា  ដល់ឈៅទុតិយជានភូមិ ៣ ។  

២.៩. តារង ៥.៣ អាយកុាលថនរពហម 
លពហយភូមិ ឈ យ្ ោះភូមិ អាយុកាល 

បឋមជានភូមិ ៣ លពហយបរ ិជាជ  
លពហយបុឈរាហិត 
មហាលពហាយ  

១/៣ អ ឈងខយរកបផ 
១/២ អ ឈងខយរកបផ 
១ អ ឈងខយរកបផ 

ទុតិយជានភូមិ ៣ បរតិថ ភា 
អបផមាណាភា 
អាភ សរា 

២ មហាកបផ 
៤ មហាកបផ 
៨ មហាកបផ 

តតិយជានភូមិ ៣ បរតិថ ុភា 
អបផមាណ ុភា 
 ុភកិណាា  

១៦ មហាកបផ 
៣២ មហាកបផ 
៦៤ មហាកបផ 

ចតុតទជានភូមិ ៧ ឈវហបពោ 
អ ញ្ដ តថ  
អវហិា 
អតបា 
 ុទ ា 
 ុទ ស ី
អកនិដឌកា 

៥០០ មហាកបផ 
៥០០ មហាកបផ 
១០០០ មហាកបផ 
២០០០ មហាកបផ 
៤០០០ មហាកបផ 
៨០០០ មហាកបផ 
១៦០០០ មហាកបផ 

អរូ វចរភូមិ ៤ អាកាសានញ្ញេ យតន 
វញិ្ញដ ណញ្ញេ យតន 
អាកិញ្េញ្ញដ យតន 
ឈនវ ញ្ញដ នា ញ្ញដ យតន 

២០០០០ មហាកបផ 
៤០០០០ មហាកបផ 
៦០០០០ មហាកបផ 
៨៤០០០ មហាកបផ 
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បនាធ ប់ពីវនិា កបផឈរៀងោប  ៧ ដង ឈោយឈភវើង និង ១ ដង ឈោយ
ទឹក ដូឈចាប ោះឈហើយ ឈោកឈនោះនឹងវនិា ឈោយែរល់ ៦៤ ដង ឈោកទាងំ
អ ់នឹងលតូវែរល់ឈធឝើឲ្រវនិា ឈ ើងឈៅដល់តតិយជានភូមិ ៣ ។  
 តមធមយត ចតុឈោក ល (ឈទវតរកាឈោក) ប្តងល ប់ដណឹំង
ដល់មនុ សទាងំឡាយជាមុន អពីំការមកដល់ថ្នការវនិា ឈោក ដូឈចាប ោះ 
មនុ សទាងំឡាយ ឈហតុប្តតក់ វុត នាោំប បឈំពញបុញ្ដកមយទាងំឡាយ និង
 មាទាន មថភាវនា ឈដើមផ ីន ឈលមច្នថ្វប ក់ែភ ់ កបុងឈោល
បណំងឈៅឈកើតកបុងឈទវឈោកជាន់ែភ ់ ឈដើមផឈីគចពីមហនថរាយ ។  

៣. កមម ៤ ពួក១ 
(កមយចតុកាៈ) 

 កមម,  សំ្ត្ ាឹតថ្វ កម ៈ, តមរូប ពធ មានន័យថ្វ អឈំពើ ឬទឈងឝើ ។ 
តមនិយាម កមយលអឲ្រផលលអ និងកមយអាលកក់ឲ្រផលអាលកក់ ។  
 ឥ ូវឈនោះ កមយអាចលបលពឹតថឈោយកាយ, ឈោយវាចា, ឬឈោយចិតថ 
ប៉ាុប្នថកាយនិងវាចាឈនាោះ មិនអាចឈធឝើចលនា ឈល ចប្តែវួនឯងឈទ លតូវប្ត
មានចិតថញុងំឲ្រឈធឝើចលនា តមរយៈចិតថជជរូប ។  
 មា៉ាងឈទៀត ចិតថលោន់ប្តដឹងនូវអារមយណ៍ មិនផឋល់បញ្ញជ ឬឈ ចកឋី
បង្គា ប់ឲ្រឈធឝើកមយ ឈល ចប្តែវួនឯងឈទ ។ តួឈចតនាហបឹងឯងប្ដលបង្គា ប់ចិតថ
និងឈចត ិករប ់ចិតថឲ្រលបលពឹតថនូវកមយឈនាោះ ឈហតុឈនាោះ ឈចតនាជា ភាវៈ
បឈំពញភារកិចេលបលពឹតថនូវកមយ ។  

                                                           

១ ក្ពះសុត្តដតបិដកនមជ្ឈិមដិកាយនកុកកុេោវាទ្សូក្ត្ទ្ ន៧នេលខន២៣នទ្ដព័រន១៤៣ន។ 
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 ឈល ោះឈហតុឈនាោះ កាលឈបើនិយាយឈោយលបឹតឈលបៀង កមយ មានន័យ
ថ្វ ឈចតនាជាកុ លនិងជាអកុ លទាងំអ ់ ឈចតនា នចាក់ឫ កបុង
ឈ ចកឋីលៃិតលៃង់ (ឈមាហៈ) ឈ ចកឋីឈោភឬឈ ចកឋីជាប់ជ ំក់ (ឈោភៈ) ឬ
ឈ ចកឋីែឹងឈលកាធ (ឈទា ៈ) ជាតួអកុ ល ។ ឈចតនា ប្ដលលបកបឈោយ
ទាន (អឈោភៈ) ការមិនែឹងឈលកាធ (អឈទា ៈ) និង ល ជាញ  (បញ្ញដ ) ជាតួ 
កុ ល ។  
 មា៉ាងឈទៀត ឈចតនាឈកើតកបុងអកុ លចិតថ ១២ ជាអកុ លកមយ 
ចបំ្ណកខាងឈចតនាឈកើតកបុងមហាកុ លចិតថ ៨, រូ វចរកុ លចិតថ ៥,  
អរូ វចរកុ លចិតថ ៤ ជាកុ លកមយ ។ 
 ឥ ូវឈនោះ ឈចតនានិង ហជាតធម៌រប ់ែវួន (គឺចិតថនិងឈចត ិក 
ទីថ្ទពីឈចតនា) រប្មងរលត់ ឈលកាយពីបឈំពញឈោលបណំងឈរៀងៗ ែវួន
ឈហើយ ប៉ាុប្នថមុននឹងពួកវារលត់ ពួកវាទុក មផតថិកមយរប ់ែវួនកបុងលកប្ 
ចិតថ  មផតថិកមយឈនោះជាកមយដ៏មានឥទនិពល ប្ដលនឹងបឈងាើតនូវផលដ៏ មគួរ
រប ់ែវួន កបុងឈពលដ៏ មគួរណាមួយ ឈហើយផលឈនាោះនឹងធាវ ក់មកឈលើែវួន
ឯងអបកឈធឝើហបឹងឯង ។  
 មានភាពល ឈដៀងបនថិចបនថួចឈៅនឹងចាប់ទី ៣ រប ់ញូត្ុន  ឋីពី
ចលនាកបុងកាយ ចាប់ឈនាោះប្ចងថ្វ “រាល់ កមយភាព រប្មងមានលបតិកមយ
ល បនិងជទំា ់” ។ ឈហតុឈនាោះ បុគាលអបកលបលពឹតថកមយលអនិងកមយអាលកក់ គួរ
ឈជឿដល់លបតិកមយល បនិងជទំា ់ កបុងជាតិឈនោះផង កបុងអនាគតជាតិផង ។ 
 ឈលើ ពីឈនោះ ការលបតិកមយជទំា ់ឈនាោះអាចមកជាឈលចើនដង តម
ប្ដលកមយឈនាោះ នគុណនឹងលកខណៈរប ់ចិតថ ឈលចើនជាងឈកាដិដង ។ ដូច



ឈមឈរៀនលពោះអភិធមយ 253 

 



ឈមឋច ? ។ ដូចប្ដលពណ៌នាពីឈដើមឈហើយថ្វ ចិតថអាចឈកើតកបុងអលតឈលចើន
ជាង ១ ប្ នឈកាដិដង កបុងមួយប៉ាលបិចប្ភបក១ ដូឈចាប ោះ ចិតថជាឈលចើនឈកាដិ 
លបកបលពមឈោយឈចតនា មាវ ប់មូ  ១ នឹងឈកើតឈ ើងកបុងការទោះមូ ឈនាោះ 
ចិតថជាឈលចើនឈកាដិទាងំឈនោះ រួមទាងំឈចតនា មាវ ប់ នឹងកក់ពូជកមយជាឈលចើន
ឈកាដិ ទុកកបុងលកប្ ចិតថឈនាោះឯង ។  
 លោប់ពូជបប្នវមួយលោប់ រប្មងញុងំឈដើមថយីមួយឈដើមឲ្រឈកើតឈ ើង 
ប្ដលមានតួឈដើមដូចោប នឹងឈដើមប្ដលផឋល់នូវលោប់ពូជ យា៉ា ងណាមិញ ពូជ
កមយក៏យា៉ា ងឈនាោះប្ដរ នឹងបឈងាើតនូវអតថភាពថយីមួយ កបុងភូមិមួយ  កឋិ ម
ឈៅតមកមយឈដើម ។ អកុ លកមយនឹងឲ្រកឈំណើ តកបុងអ យភូមិ ចបំ្ណក
ខាងកុ លកមយនឹងឲ្រកឈំណើ តកបុង ុគតិភូមិ ។  
 អកុ លកមយជាឈលចើនឈកាដិ កពុំងប្តបឈងាើតកបុងអឈំពើ មាវ ប់មូ ប្ត
មួយគត់ ដូចឈមឋចមិញ កបុងការបឈំពញកុ លកមយ ក៏ដូឈចាប ោះប្ដរ តួយា៉ា ងដូច 
ការឲ្រទាន, កុ លកមយជាឈលចើនឈកាដិ កពុំងប្តបឈងាើត ។  
 ឈល ោះឈហតុឈនាោះ ចនួំនថ្នកុ លកមយ លពមទាងំអកុ លកមយ  ន
 នសកំបុងបចេុបផនបជាតិឈនោះ លពមទាងំកបុងអតីតជាតិដ៏ឈលចើនឥតគណនា គឺ
កាន់ប្តឈលចើនឈៅៗ ប្ដលវាមិនអាចរាប់ នឈោយអបកគិតឈលែដ៏កពូំល 

                                                           

១ កបុងបរមតទទីបនី  ងាហមហាដីកា វថិី ងាហៈ ប្ចងថ្វ ឯកចិត្តកខណំ នាមាត្ិ ឯកស្ស ចិត្ត-
ស្ស ខមោ នាម ។ មោ បន ខមោ អចឆរាសង្ាដកខណស្ស អកខិនិមមិលនកខណស្ស 
ច អមនកមោដិសត្សហស្សភាមោ ទដឋមវោ ។ ែណៈថ្នចិតថមួយដួង ឈៅថ្វ ១ ចិតថកខណៈ ។ 
ែណៈឈនាោះ ឈ យើនឹងការផ្ទធ ត់លមាមថ្ដនិងការប៉ាលបិចប្ភបកឈលចើនប្ នឈកាដិដង ។ អចឆរាសង្ាដកខ-
មណ អមនកមោដិសត្សហស្សសង្ខា មវទនា ឧប្បជជនតីត្ិ ហ ិ អដឋកថាយំ វុត្តំ ។ កបុង
អដឌកថ្វប្ចងថ្វ កបុងកាផ្ទធ ត់លមាមថ្ដ ១ ែណៈ មានឈវទនាឈកើតឈ ើងឈលចើនប្ នឈកាដិ ។ 
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ប៉ាុប្នថកមយទាងំអ ់ឈនោះ គឺឋិតកបុងលកប្ ចិតថរប ់បុគាលមាប ក់ៗ ជាប់តម
បុគាលឈនាោះ ឈៅឈពលណាប្ដលបុគាលឈនាោះឈកើតកបុងជាតិថយីណាមួយ ។  
 ឧបមាថ្វ លគប់អារមយណ៍រប្មងលបកបលពមឈោយល ឈមាល យា៉ា ង
ណាមិញ លគប់កមយ រប្មងលបកបលពមឈោយផលដ៏ មគួររប ់កមយឈនាោះ 
យា៉ា ងឈនាោះប្ដរ ។ កមយគឺជាអឈំពើ ឯវ ិក (ផល) គឺជាលបតិកមយរប ់កមយឈនាោះ 
គឺតួឈហតុនិងតួផលឈនាោះឯង កមយដូចជាលគប់ពូជ តួឈដើមដូចជាវ ិក ឈយើង
សាបឈល ោះពូជប្បបណា ឈយើងរប្មងទទួលផលប្បបឈនាោះ ឈទាោះកបុងជាតិ
ឈនោះកឋី កបុងអនាគតជាតិកឋី អឝីប្ដលឈយើងទទួលថ្ថៃឈនោះ គឺជាអឝីប្ដលឈយើង
 នសាបឈល ោះ កបុងបចេុបផនបជាតិែវោះ កបុងអតីតជាតិែវោះ ។  
 កមយគឺជានិយាមមួយ (ចាប់) កបុងែវួនវា ឈហើយវាចាប់ដឈំណើ រការកបុង      
វ ័ិយផ្ទធ ល់ែវួនរប ់វា ឈោយោយ នការឈលជៀតប្លជករប ់ភាប ក់ង្គលគប់លគង
ពីខាងឈលៅ ធមយជាតិកបុងកមយ គឺ កាឋ នុពលខាងបឈងាើតនូវផលដ៏ មគួរ
រប ់ែវួន កមយជាឈហតុ វ ិកជាផល ឈហតុបឈងាើតនូវផល ផលពនរល់នូវ
ឈហតុឈនាោះ ចាប់ថ្នឈហតុនិងផល លគប់លគងលគប់ទីកប្នវង ។  
 ថឝីឈបើឈយើងមិនអាចដឹងកមយនីមួយៗ កបុងមនុ សក៏ពិតប្មន ប៉ាុប្នថឈយើង
អាចប្បងប្ចកកមយជាលបឈភទឈផសងៗ តមប្ដលលពោះពុទនអងាលទង់ ប្មឋង និង
ពាករថ្វឈតើឈពលណា, កប្នវងណា និងរឈបៀបណាប្ដលកមយនីមួយៗ ឈនាោះ 
នឹងបឈងាើតផលរប ់ែវួន ។  

៣.១. កិចចកមម ចតុកកៈ 
 កមយទាក់ទងនឹងកិចេ មាន ៤ យា៉ា ងគឺ ៖ 



ឈមឈរៀនលពោះអភិធមយ 255 

 



១- ជនកកមម = កមយ លមាប់បឈងាើតនូវនាមែនននិងរូបកខនន កបុងែណៈ
ចាប់បដិ ននិ លពមទាងំឈពញមួយជីវតិរប ់បុគាលឈនាោះ ។ 

២- ឧបត្ថមភកកមម = កមយ លមាប់ឧបតទមម   ជនកកមយឈនាោះ លពម
ទាងំផលរប ់ជនកកមយឈនាោះ ឈពញមួយជីវតិ រប ់បុគាលឈនាោះ ។ 

៣- ឧបបីឡកកមម = កមយ លមាប់បង្គអ ក់ ឈធឝើឲ្រឈែាយ, ឬបនធច់នូវ
មុែង្គររប ់ជនកកមយឈនាោះ ។ 

៤- ឧបឃាត្កកមម = កមយ លមាប់បផំ្ទវ ញ មិនលតឹមប្តកាត់ផ្ទឋ ច់នូវ
ផលរប ់ជនកកមយប៉ាុឈណាត ោះឈទ ប្ថមទាងំបផំ្ទវ ញនូវជនកកមយឈនាោះ 
និងបឈងាើតផលជារប ់ែវួនឯងវញិ មា៉ាងឈទៀត បុគាលឈនាោះរប្មង
សាវ ប់យា៉ា ងទាន់ហន់ និងចាប់កឈំណើ តតមឧបឃ្លតកកមយឈនាោះឯង ។ 

ឧទាហរណ៍ពីដឈំណើ រការរប ់កមយទាងំ ៤ ខាងឈលើ  ូមទាញយក
ករណីឈទវទតថ ជនកកមមរប ់ឈោក តក់ប្តងឈោកឲ្រ នឈកើតកបុង
លតកូលកសលតិយ៍ ផ្ទ ុកភាពនិងលទពរ មផតថិប្ដលមានជាបនថបនាធ ប់ រប ់
ឈោក គឺអាល ័យឈោយកមយរប ់ជនកកមយឈនាោះ លពមទាងំឧបត្ថមភក-
កមម ។ ឧបបីឡកកមម កមយបង្គអ ក់ចូលមកឈដើរតួ ឈៅឈពលឈោកលតូវ
បឈណឋ ញឈចញអពីំ ងឃ និងមានការអាមា៉ា  មុែកាន់ប្តខាវ ងំ បនាធ ប់មក 
អកុ លកមយដ៏ធៃន់រប ់ឈោក ឈោយបណាឋ លឲ្រមានការប្បក ក់កបុង
 ងឃ  នឈដើរតួជា ឧបឃាត្កកមម កមយ លមាប់បផំ្ទវ ញ ទាញឈោកឲ្រ
ធាវ ក់ចុោះឈៅកបុងអវចីីមហានរក ។   

៣.២. បាកោនបរយិយកមម ចតុកកៈ 
 កមយទាក់ទងនឹងអាទិភាពកបុងការបឈងាើតផល មាន ៤ យា៉ា ងគឺ ៖ 
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១- គរុកកមម = កមយធៃន់ ប្ដលមានកមាវ ងំខាវ ងំ ពុំមានកមយដថ្ទណា
មួយ អាចមកឈលជៀតប្លជកបញ្ឈប់មុែង្គររប ់ែវួន ន កបុងជាតិ
បនាធ ប់ឈ ើយ ។ មា៉ាងឈទៀត គរុកកមយឈនាោះឈទៀងប្តបឈងាើតនូវផល
រប ់ែវួនកបុងជាតិបនាធ ប់ឲ្រខាងប្ត ន ។ 

 កមយធៃន់ខាងអាលកក់ គឺ អននតរិយកមម ៥ យា៉ា ង១ គឺ ១) សង្ឃមភទ 
= បឈងាើតការប្បក ក់កបុង ងឃ, ២) មលាហិត្ុប្ាទ = ឈធឝើឲ្រលពោះ
ពុទនរបួ , ៣) អរហនតឃាត្ =  មាវ ប់លពោះអរហនថ, ៤) 
មាត្ុឃាត្ =  មាវ ប់មាត និង ៥) បិត្ុឃាត្ =  មាវ ប់បិត ។ 
និយត្មិច្ចាទិដឋិ (ឈ ចកឋីយល់ឈ ើ្ញែុ ដ៏ឈទៀង) ក៏ឲ្រឈ យ្ ោះថ្វ
ជាកមយធៃន់មួយប្ដរ បណាឋ កមយធៃន់ទាងំឡាយ ។  

 មា៉ាងឈទៀត រូ វចរកុ លកមយ ៥ និងអរូ វចរកុ លកមយ ៤ គឺជា
គុរកកមយខាងលអ ។ ឈោកុតថរមគា ក៏ជាកមាវ ងំដ៏ធៃន់មួយ ដផតិវាបិទ
ទាឝ រអ យភូមិ ៤ ជាឈរៀងរហូត ។  

២- អាសននកមម = កមយ  នប ប្ដលបឈំពញមុែង្គរ ឬចងចា ំមុននឹង
មរណកាល 

៣- អាចិណណកមម = កមយជាទមាវ ប់ ប្ដលលបលពឹតថជាលបចា ំឬជាកមយមួយ
ប្ដលលបលពឹតថមឋងឈហើយ ឈៅប្តរលឹកឈ ើ្ញនិងចងចា ំនលគប់
ឈពល 

៤- កដោាកមម = កមយមិនប្ ឋង ប្ដលឈធឝើមឋងឈហើយ ឆ្ប់ឈភវច 

                                                           

១ អងាុតថរនិកាយ បញ្េកនិ ត ។  
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ឥ ូវឈនោះ លប ិនឈបើឈយើងមានគរុកកមយណាមួយ គរុកកមយឈនាោះនឹង
បឈងាើតផលរប ់ែវួនឈៅឈពលប្ដលឈយើងសាវ ប់ និងតក់ប្តងជាតិបនាធ ប់
រប ់ឈយើង ។  

លប ិនឈបើឈយើងមិនមានគរុកកមយណាមួយ ប្ដលជាករណីញឹក
ញប់ឈទ ឈពលឈនាោះ ឈយើងលតូវពឹងប្ផអកឈលើអា នបកមយ ឈដើមផតីក់ប្តងជាតិ
បនាធ ប់រប ់ឈយើង ។ ឈដើមផ ីនអា នបកមយលអ, កូនលបុ និងកូនល ីឬញតិ
និងមិលត គួរឈរៀបចកុំ លកមយ តួយា៉ា ងដូច ការលបឈគនចីវរចឈំ ោះលពោះ ងឃ 
ឬការសាឋ ប់ធម៌ឈទ នា  លមាប់បុគាលប្ដល លមានថឈលើប្លគមរណៈរប ់
ោត់ បុគាលជិតសាវ ប់ឈនាោះ គួរប្តរលឹំកោត់ឲ្រឈ ើ្ញនូវកមយលអអតីតៈរប ់
ោត់ ។ 

មានឧទាហរណ៍លអមួយ គឺ ឪពុករប ់លពោះឈតជលពោះគុណ មោណៈ 
ឈៅល ីលង្គា  ឪពុកឈនាោះ នលបកបរបរចិញ្េឹ មជីវតិឈោយការបរ ញ់ ។ 
ដល់ឈពលោត់ចា ់បរ ញ់ប្លងឈកើត ោត់ក៏បួ ជាភិកខុកបុងវតថរប ់
ឈោកកូនោត់ ។ ែណៈឈនាោះឈោកធាវ ក់ែវួនឈឺ ឈហើយឈចោះប្តឈមើលឈ ើ្ញ 
ថ្វ ែវួនឈោកលតូវហឝូងប្ឆានរកឈ ើងភបឈំដញតមខា ំ ឈោករននត់តក់ វុត ក៏
ឲ្រឈោកកូនោត់បឈណឋ ញហឝូងប្ឆាឈនាោះ ។  

ឈោកកូន ជាលពោះអរហនថ ដឹងថ្វឪពុករប ់ឈោកកពុំងមានគតិ-
និមិតថ ឈ ោះឈៅកបុងឋាននរក ឈោក ុឲំ្រពួកកូន ិ សរប ់ឈោកឈៅ
លបមូលផ្ទា ជាឈលចើនឲ្រ នឆ្ប់ ឈហើយឈរាយរាយផ្ទា ទាងំឈនាោះឈពញលពោះ
ឈចតិយកបុងវតថឈនាោះ ។ បនាធ ប់មក ពួកកូន ិ សប្ ងឪពុករប ់ឈោកទាងំ
ប្លគឈៅកាន់លពោះឈចតិយ ។ លពោះឈតជលពោះគុណឈសាណៈ រឭំកឪពុករប ់
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ឈោកឲ្រថ្វឝ យបងាលំពោះឈចតិយ និងឲ្រឈលតកអរកបុងការថ្វឝ យផ្ទា  ឈដើមផជីា
លបឈយាជន៍រប ់ឪពុកឈោក ។ 

ភិកខុចា ់ ន ៃប់រងំ្គប់ ឈធឝើោរវកិចេចឈំ ោះលពោះឈចតិយ ឈហើយ
 បាយរកីរាយ កបុងការឈ ើ្ញផ្ទា ប្ដលកពុំងថ្វឝ យចឈំ ោះលពោះឈចតិយ 
ឈដើមផជីាលបឈយាជន៍រប ់ឈោក កសណិឈនាោះ គតិនិមិតថរប ់ឈោកផ្ទវ  ់បឋូ រ 
ោត់ល ប់កូនរប ់ោត់ថ្វ “មាឋ យចិញ្េឹ មរប ់អបកល  ់សាអ តណា ់មក
យកែញុឈំៅជាមួយ” ឈោកកូនឈនាោះ បាយនឹងផលថ្នឈ ចកឋីពាយាម ។  

ឈនោះជាវធីិសាស្ត្ ថដ៏លអពន់ប្ពក កបុងការតប បងការដឹងគុណប្ដល
ឈយើងជ ំក់ចឈំ ោះមាឋ យឪពុករប ់ឈយើង ។  

ឈទាោះយា៉ា ងណាក៏ឈោយចុោះ ឈដើមផពិីតល កដថ្វ នទទួលអា នប-
កមយលអ ឈយើងគួរប្តចឈលមើនអាចិណតកមយ កាលប្ដលឈយើងកពុំងរ ់ឈៅកបុង
អាចិណតកមយដ៏លអបផុំត គឺ មថភាវនា ឬវបិ សនាភាវនា ប្ដលអាច
បឈំពញ ន ពឝកាល កាលវាកាវ យជាទមាវ ប់ វាមុែប្តចងចានឹំងបដិបតថិ
ជិតឈពលសាវ ប់ ។  
 លពោះ ទ ទុដឌោមិនិ ថ្នលបឈទ ល ីលង្គា ១ មានទមាវ ប់ឲ្រទាន
ចឈំ ោះភិកខុទាងំឡាយ មុននឹងលពោះអងាឈសាយលកយាហារ ។ កាលមួយឈនាោះ 
លពោះអនុជរប ់លពោះអងាឈងើបបោះឈ លបឆ្ងំលពោះអងា និងឈដញលពោះអងាចូល
ឈៅកបុងថ្លព ។ កាលប្ដលលពោះអងាោក់ែវួនកបុងថ្លព លពោះអងា ួរជនួំយការ

                                                           

១ មឈនារថបូរណី អដឌកថ្វ អងាុតថរនិកាយ តិកនិ ត បឋមបណាត  កៈ ឈទវទូតវគា និទាន
 ុតថវណតនា ។  



ឈមឈរៀនលពោះអភិធមយ 259 

 



រប ់លពោះអងាថ្វ ឈតើពួកឈយើងមានអឝីែវោះ លមាប់ហូប ។ ជនួំយការរប ់
លពោះអងាលកាបទូលថ្វ ទូលបងា ំននាមំកនូវលកយាហារមួយចានឈោម ។  
 លពោះរាជាលទង់ប្បងប្ចកលកយាហារឈនាោះជា ៤ ភាគ គឺ ១ ភាគ
 លមាប់លពោះអងា, ១ ភាគ  លមាប់ជនួំយការ, ១ ភាគ លមាប់ឈ ោះ និង ១ 
ភាគ លមាប់ឲ្រទាន ។ លោឈនាោះ លពោះអងាបង្គា ប់ជនួំយការឈនាោះឲ្រនិមនថភិកខុ
ឬតប មកបិណឍ  ត ។ 
 តមពិតឈៅ ពួកឈគឥត នឈ ើ្ញនរណាមាប ក់ឈៅជុវំញិឈនាោះឈសាោះ 
ប៉ាុប្នថឈោយសារការទទូចរប ់លពោះរាជា ឈទើបជនួំយការឈនាោះប្ល កនិមនថ
ខាវ ងំៗ ។ ឈមើលចុោះ លសាប់ប្តមានភិកខុ មួយអងាឈហាោះមកតមអាកា  ។ ភិកខុ
ឈនាោះជាលពោះអរហនថមានវជិាជ អភិញ្ញដ  ។ លពោះរាជាឈលតកអរយា៉ា ងខាវ ងំថ្វ លពោះ
អងាលបឈគនមិនលតឹមប្តអាហារជាភាគទី ៤ ប៉ាុឈណាត ោះឈទ ប្ថមទាងំភាគ
អាហាររប ់លពោះអងាផង ។ ជនួំយការឈនាោះ នលបលពឹតថតមនិងលបឈគន
ភាគរប ់ែវួនប្ដរ ។ លកឈ កឈមើលឈៅឈ ោះ វាក៏ងក់កាលបង្គា ញថ្វ វាចង់
លបឈគនភាគរប ់ែវួនជាទានប្ដរ ។  
 លពោះរាជាអងាឈនាោះ ឈកើតបីតិល ឈមាទរមួយរយៈកាល ឈហើយបនាធ ប់
មក លពោះអងាឃ្លវ នឈសាយឈទៀត ។ ឈោយដឹងថ្វលពោះអរហនថឈនាោះអាចឮលពោះ
អងាឈោយលតឈចៀកទិពឝ (ទិពឝឈសាត) រប ់ឈោក ដូឈចាប ោះលពោះអងាឈធឝើឈ ចកឋី
ល ថ្វប  ូមឲ្រឈោកឈផញើអាហារដ៏ឈ   ល់មកលពោះអងា ។ លពោះអរហនថអងា
ឈនាោះ នបញ្ជូ នឈៅថ្វឝ យលពោះអងា នូវ លតប្ដលឈហាោះមកតមអាកា  ។ 
លពោះរាជាទទួល លតឈមើលឈ ើ្ញ លតឈពញ ុទនប្តអាហារ ។ អាហារឈនាោះ
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អាចឈកើនឈ ើងឈោយឥទនិអភិញ្ញដ  (កមាវ ងំឈលើ ពីធមយត) ។ លពោះរាជា, 
ជនួំយការ និងឈ ោះ  នទទួលទានអាហារឈនាោះប្ឆអតយា៉ា ង ាប់ ាល់ ។ 
 ឈលកាយមក លពោះរាជា នមកវញិនូវអណំាច ឈហើយលទង់បរចិាេ គ
ចនួំនលទពរ មផតថិដ៏មហាសាលចឈំ ោះលពោះពុទនសា នា  លមាប់សាង
មហា ថូប ឈៅថ្វ មហាឈចតិយ, វតថអារាមជាឈលចើន និងអោរពុទនសា នា
ដថ្ទឈទៀត ឈោយលពោះអងា នលត ់បង្គា ប់ឲ្រកត់លតនូវបុញ្ដកមយរប ់លពោះ
អងាទាងំអ ់ ។ កាលប្ដលលពោះអងាឈៅឈលើប្លគមរណៈរប ់លពោះអងា លពោះ
អងាសាឋ ប់កណំត់លតឈនាោះ ប្ដលឈគអានឲ្រលទង់សាឋ ប់ ។ លុោះអានមកដល់
ឈរឿងលបឈគនលកយាហារចឈំ ោះលពោះអរហនថកបុងថ្លព លពោះអងា ុឲំ្រអបកអាន
បញ្ឈប់ការអាន ។ លពោះអងាឈកើតបីតិឈសាមន សពន់ឈពក និងកពុំងប្តចា ំ
អឈំពើឈនាោះ លសាប់ប្តលពោះអងាឈសាយទិវងាតឈៅ ។ បុញ្ដកមយឈនោះឲ្រលពោះអងា
ចាប់បដិ ននិកបុងឋានតុ ិត ។  
 អបកកាប់ មាវ ប់មាប ក់ ឈ យ្ ោះចុនធ លបកបរបរចិញ្េឹ មជីវតិឈោយការ
កាប់ មាវ ប់លជូក យា៉ា ងឈឃ្លរឈៅ អ ់រយៈកាលជាង ៥០ ឆ្ប  ំទីបផុំត ឈភវើង
ពីនរកផុ ឈ ើងនិងដុតោត់ ឈោយឈធឝើឲ្រោត់ប្ល កដូចលជូក អ ់ ៧ ថ្ថៃ 
ោត់ឈកើតកបុងនរកភាវ មែណៈប្ដលសាវ ប់ ឈហតុឈនាោះ អាចិណណកមម កាវ យ
ជាអាសននកមម និងបឈងាើតនូវផលរប ់ែវួន ។  

៣.២.១. ឧបោមរកាលមោ 
  ូម នយតថ្វ ឈោជាឈលចើនលតូវឈគរកាទុកកបុងឈលកាលដ៏ធ ំអ ់ឈពល
យប់ លុោះដល់លពឹកឈ ើង ទាឝ រឈលកាលឈនាោះគឺឈគឈបើកឲ្រឈោឈចញឈៅវាល
ឈៅយ  ឥ ូវឈនោះ ឈតើឈោមួយណានឹងឈចញមុនឈគបងអ ់ ? 
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 ឈោទាងំអ ់ ុទនប្តចង់ឈចញភាវ មតមប្ដលអាច លប ិនឈបើមាន
ឈោណាមួយធកំមាវ ងំខាវ ងំឈលើ ឈគ ឈោមួយឈនោះឯងនឹងឈដើរយា៉ា ងអង់អាច
ឈៅកាន់ទាឝ រឈហើយឈចញមុនឈគបងអ ់ ឈោមួយឈនោះឈលបៀបដូច គរុកកមម 
ប្ដលមិនលបប្ជងបឈងាើតផលរប ់ែវួន កបុងជាតិបនាធ ប់ ។ 
 ឥ ូវឈនោះ លប ិនឈបើោយ នឈោធកំមាវ ងំខាវ ងំឈលើ ឈគឈទ ឈោមួយណា
ប្ដលឈៅជិតទាឝ របផុំតជាងឈគ ឈោឈនាោះឯងអាចឈចញមុនឈគ ឈនោះឈលបៀប
ដូចជា អាសននកមម ប្ដលបឈងាើតនូវផលរប ់ែវួន កបុងជាតិបនាធ ប់ ។  
 ចួនកាល ឈោមួយណាប្ដលលបុងលបយ័តប  ឹង នកណំត់ឈពល
ឈវោជាលបចា ំ កាលប្ដលឈលកាលលតូវឈបើក ឈោឈនាោះអាចឈដើរឈៅកាន់ទាឝ រ 
មុននឹងទាឝ រលតូវឈបើក ឈហើយឈចញមុនឈគ កាលប្ដលទាឝ រ នឈបើក ឈនោះឈលបៀប 
ដូចជា អាចិណណកមម កពុំងបឈងាើតនូវផលរប ់ែវួនកបុងជាតិបនាធ ប់ ។ 
 ចួនកាល ឈោឈែាយប្ដលមិន នរពឹំងទុក ឈោយឈហតុប្តឈោ   
ខាវ ងំៗ រុញឈៅ ក៏អាចឈចញពីឈលកាល នមុនឈគប្ដរ ឈនោះឈលបៀបដូចជា
ករណីប្ដលកដោាកមមមិនរពឹំងទុកឈសាោះ ប្បរជាមានឱកា តក់ប្តង
ជាតិបនាធ ប់ ន ។  
 លពោះរាជិនីមលវិកា នដឹកនាជីំវតិលតឹមលតូវ ប៉ាុប្នថលពោះនាង នចងចាំ
នូវការកុហក ប្ដលលពោះនាង នទូលលពោះ ទបឈ នទិឈកា ល ជាយូរមក 
ឈហើយ ដូឈចាប ោះឈហើយ នជាកបុងែណៈមរណកាលរប ់លពោះនាង កដោា-
កមមដ៏អាលកក់ឈនោះ លចានលពោះនាងទមាវ ក់ឈៅកបុងអ យភូមិ អ ់ ៧ ថ្ថៃ ។  

៣.៣. បាកកាលកមម ចតុកកៈ 
 កមយទាក់ទងនឹងកាលថ្នការទទួលផល មាន ៤ យា៉ា ងគឺ ៖ 
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១- ទិដឋធមមមវទនីយកមម = កមយ លមាប់ឲ្រផលភាវ ម ប្ដលបឈងាើតនូវ
ផលកបុងបចេុបផនបជាតិ 

២- ឧបបជជមវទនីយកមម = កមយ លមាប់ឲ្រផលខាងឈលកាយ ប្ដល 
បឈងាើតនូវផលកបុងជាតិបនាធ ប់ទី ២  

៣- អបរាបរិយមវទនយីកមម = កមយ លមាប់ឲ្រផលឈោយមិនឈទៀង
ទាត់ ប្ដលបឈងាើតនូវផល ចាប់ពីជាតិទី ៣ រហូតដល់ជីវតិចុង
ឈលកាយ កាលប្ដលបុគាលឈនាោះ ឈលមចនូវលពោះនិ ឝ ន 

៤- អមហាសិកមម = កមយឥតផល ប្ដលប្លងបឈងាើតនូវផលឈទៀត
ឈហើយ  
កបុងការ ិកាវថិីចិតថ, ឈយើងកណំត់ថ្វ មហាកុ លចិតថ ឬអកុ ល-

ចិតថ ឈធឝើកិចេ ៧ ដងជាជវន័ ។ កបុងសាទ នភាពធមយត ឈចតនាប្ដលឈកើតរួម
ជាមួយនឹងជវន័ដបូំង ឈ យ្ ោះថ្វ ទិដឋធមមមវទនីយកមម ប្ដលនឹងបឈងាើត
នូវផលរប ់ែវួន កបុងបចេុបផនបជាតិឈនោះ លប ិនឈបើវាមិនដឈំណើ រការកបុងជាតិ
ឈនោះឈទ វាកាវ យជា អមហាសិកមម ។  

ភិកខុ ឈទវទតថនិងនាយចុនធ លតូវឈឆោះឈោយឈភវើងនរក កបុងបចេុបផនបជាតិ 
គូសាឝ មីភរយិាឈ យ្ ោះ កាកវលិយៈ ជាអបកលកលកី ឈលកាយឈពលប្ដល ន
លបឈគនបបរចឈំ ោះលពោះសារបុីតថឈហើយ កាវ យជាអបកមាន កបុង ៧ ថ្ថៃ ។  

បណាឋ ជវន័ទាងំ ៧ ឈនាោះ, ជវន័ទី ១ ឈែាយបផុំត ជវន័ឈែាយបផុំត
បនាធ ប់ គឺជវន័ទី ៧ ។ ឈចតនាប្ដលឈកើតរួមជាមួយនឹងជវន័ឈនោះ ឈៅថ្វ    
ឧបបជជមវទនីយកមម ។ វាបឈងាើតនូវផលរប ់ែវួន កបុងជាតិបនាធ ប់ទី ២ ។ 
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លប ិនឈបើវាមិនដឈំណើ រការកបុងកឈំណើ តទី ២ ឈទ វាក៏កាវ យជាកមយឥតផល 
ឬោយ នលប ិទនិភាព (អឈហា ិកមយ) ។  

ជវន័កណាឋ លទាងំ ៥ ឈនាោះ ជា ភាវៈខាវ ងំ ឯឈចតនាប្ដលឈកើតរួម
ជាមួយនឹងជវន័ទាងំឈនាោះ ឈៅថ្វ អបរាបរិយមវទនីយកមម ឈហតុប្តវថិី
រាប់ឈកាដិឈកើតឈ ើងកបុងទឈងឝើជាកុ លកមយ ឬអកុ លកមយ នឹងមានលបឈភទ
ថ្នកមយជាឈលចើនឈកាដិឈកើតឈ ើង អ ុំងការង្គរឈនាោះ ។ ដូឈចាប ោះឈហើយ កមយ
ឈនោះនឹងដឈំណើ រការឈោយឥតឈទៀងទាត់ រាប់ចាប់ពីជាតិទី ៣ រហូតដល់
ជាតិចុងឈលកាយ កាលប្ដលបុគាលឈនាោះ ន ឈលមចលពោះនិ ឝ ន ។ ឥតមាន
បុគាលណាមួយឈគចផុតអពីំកមយប្បបឈនោះឈ ើយ  ូមផបី្តលពោះពុទននិងលពោះ
អរហនថ ក៏ឈគចមិនផុតអពីំកមយមាន ភាពប្បបឈនោះប្ដរ ។ 

ដូឈចាប ោះ រាល់កមយទាងំឡាយប្ដលឈយើង នបឈំពញមកឈហើយ ឈយើង
គួរ ងឃមឹផល មិនលតឹមប្តកបុងបចេុបផនបជាតិឈនោះឈទ ប្ថមទាងំកបុងអនាគត-
ជាតិឥតកណំត់ កបុងអ ុំងកាលប្ដលឈយើងលតច់រង្គា ត់កបុង ងារវដឋ ។ 
ឈហតុឈនាោះ  ូមលបយ័តប !  

៣.៤. បាកឋានកមម ចតុកកៈ 
 កមយទាក់ទងនឹងឋាន ជាទីប្ដលផលថ្នកមយឈនោះឈកើតឈ ើង មាន ៤ 
យា៉ា ងគឺ ៖ 

១- អកុសលកមម = អកុ លកមយប្ដលបឈងាើតនូវផលរប ់ែវួន កបុង
អ យភូមិ ៤ 

២- ោមាវចរកុសលកមម = កាមាវចរកុ លកមយប្ដលបឈងាើតនូវ
ផលរប ់ែវួនកបុងកាម ុគតិភូមិ (កាមឈោក) ៧  
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៣- រូបាវចរកុសលកមម = រូ វចរកុ លកមយប្ដលបឈងាើតនូវផល
រប ់ែវួនកបុងរូបភូមិ (រូបឈោក) ១៦  

៤- អរូបាវចរកុសលកមម = អរូ វចរកុ លកមយប្ដលបឈងាើតនូវ
ផលរប ់ែវួនកបុងអរូបភូមិ (អរូបឈោក) ៤  

កំណត្់ចំោំ ៖ 
ក) កបុងែវឹមសារឈនោះ គួរប្តកណំត់ថ្វ 
 អកុសលកមម = ឈចតនា ១២ ឈកើតរួមនឹងអកុ លចិតថ ១២ 
 ោមាវចរកុសលកមម = ឈចតនា ៨ ឈកើតរួមនឹងមហាកុ ល-

ចិតថ ៨ 
 រូបាវចរកុសលកមម = ឈចតនា ៥ ឈកើតរួមនឹងរូ វចរកុ លចិតថ ៥ 
 អរូបាវចរកុសលកមម = ឈចតនា ៤ ឈកើតរួមនឹងអរូ វចរ

កុ ល-ចិតថ ៤ ។ 
ែ) ផលថ្នកមយមាន ២ យា៉ា ងគឺ វ ិកនាមែនន និងកដតថ រូប 
 វិបាកនាមខនធ = វ ិកចិតថលពមទាងំឈចត ិករប ់ចិតថឈនាោះ 
 កដោារូប = កមយជជរូបនិងឧតុជជរូប 
 កមមជជរូប = គឺរូបប្ដលឈកើតឈ ើងឈោយកមយ 
 ឧត្ុជជរូប = គឺរូបប្ដលឈកើតឈ ើង ីតុណា ភាព 
ឈលើ ពីឈនោះ ផលថ្នកមយឈនាោះ រប្មងឈកើតឈ ើងកបុងបដិ ននិកាល (គឺ    

ែណៈឈកើតឈ ើងថ្នបដិ ននិចិតថ) លពមទាងំបវតថិកាល (គឺរាប់ចាប់តងំពី   
ែណៈឈកើតថ្នបដិ ននិចិតថ រហូតដល់មរណៈ) ។ 
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៣.៥. កមមោវ រ ៣ របមភទ 
 កប្នវងជាទីប្ដលកមយឈកើតឈ ើង ឬរឈបៀបប្ដលកមយឈកើតឈ ើង ឈៅថ្វ 
កមយទាឝ រៗ ឈនាោះ មាន ៣ យា៉ា ងគឺ ៖ 

១- ោយទាោរ = ចលនាកាយពិឈ   ឈៅថ្វ កាយវញិ្ដតថិ ជាទីប្ដល
កាយកមយឈកើតឈ ើង 

២- វចីទាោរ = ចលនាបឈងាើតការនិយាយរប ់មាត់ ឈៅថ្វ វចីវញិ្ដតថិ ជា
ទីប្ដលវចីកមយឈកើតឈ ើង 

៣- មមនាទាោរ = ចិតថទាងំអ ់ ជាទីប្ដលមឈនាកមយឈកើតឈ ើង 
៣.៦. កមម ៣ របមភទ 

១- ោយកមម = កមយប្ដលលបលពឹតថជាទូឈៅតមផវូវកាយ 
២- វចីកមម = កមយប្ដលលបលពឹតថជាទូឈៅតមផវូវវាចា 
៣- មមនាកមម = កមយប្ដលលបលពឹតថឈោយចិតថ តមរយៈការគិត, ការ  

ជញ្ជឹ ង, ការភាវនា ជាឈដើម 
៣.៧. អកសុលកមមបថ ១០ 

 “កមមបថ” មានន័យថ្វ “ផវូ វរប ់កមយ” ជាឈ យ្ ោះលកុមធម៌ ១០ យា៉ា ង
ទាងំខាងអកុ លកមយ ទាងំខាងកុ លកមយ អកុ លកមយបថឈនាោះអាចប្បង
ជា ៣ លកុម តមកមយទាងំ ៣ យា៉ា ង១ គឺ ៖  

អកសុលកាយកមម ៣ 
អកុ លកាយកមយមាន ៣ យា៉ា ងគឺ ៖ 

១- បាោត្ិបាត្ = ការ មាវ ប់ តឝមានជីវតិណាមួយ 
                                                           

១ ក្ពះសុត្តដតបិដកន មជ្ឈិមដិកាយន មូលបណ្ណាសកៈន េវរញ្ជកសូក្ត្ទ្ ន ២ន េលខន ២២ន ទ្ដព័រន
២៥៧នដិងសាេលយ្យសូក្ត្ទ្ ន១នេលខន២២នទ្ដព័រន២៤១ន។ន 
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២- អទិនាោទាន = ការលួច ឬការកាន់យកលទពររប ់អបកដថ្ទឈោយ
ែុ ចាប់ 

៣- ោមមសុមិច្ចាច្ចរ = ការលបលពឹតថែុ កបុងកាម ជាឈមថុនធមយែុ 
ចាប់ 

អកសុលវចីកមម ៤ 
អកុ លវចីកមយមាន ៤ យា៉ា ងគឺ ៖ 

៤- មុោវាទ  = ការកុហក 
៥- បិសុណវាច្ច = ការញុោះញង់ 
៦- ផរុសវាច្ច  =  មឋីលទឈោោះឬឈលោតលោត 
៧- សមផប្បលាបៈ = ការនិយាយឥតលបឈយាជន៍ ឬលៃីឈលៃើ

ប៉ា ៉ា ច់ប៉ាឈ ៉ា ច 
អកសុលមមនាកមម ៣ 

អកុ លមឈនាកមយមាន ៣ យា៉ា ងគឺ ៖ 
៨- អភិជ្ា = ការ មវឹងរថំ្ពចង់ ន 
៩- ព្ាបាទ = គនិំតគិតឈបៀតឈបៀន 
១០- មិច្ចាទិដឋ ិ = ការយល់ឈ ើ្ញែុ  

 អកុ លកមយទាងំ ១០ ឈនោះ ក៏ឈៅថ្វ “ទុចចរិត្ ១០”១ មានន័យថ្វ 
“ការលបលពឹតថ ប” ។ 
 បណាឋ ទាងំ ១០ ឈនាោះ, ការ មាវ ប់, ការនិយាយលទឈោោះ និងគនិំត
ឈបៀតឈបៀន  ឈលមចឈោយឈទា មូលចិតថ ។ 

                                                           

១ លពោះ ុតថនថបិដក អងាុតថរនិកាយ ទ កនិ ត ។ 
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 ការលបលពឹតថែុ កបុងកាម, ការ មវឹងរថំ្ព និងការយល់ឈ ើ្ញែុ  
 ឈលមចឈោយឈោភមូលចិតថ ។  
 ការលួច, ការកុហក, ការញុោះញង់ និងការនិយាយឥតលបឈយាជន៍ 
 ឈលមចឈោយឈោភមូលចិតថែវោះ ឈោយឈទា មូលចិតថែវោះ ។  

៣.៨. កសុលកមមបថ ១០ 
 កុ លកមយទាងំ ១០ យា៉ា ងឈនាោះ ក៏ឈៅថ្វ “ ុចរតិ ១០”២ មានន័យ
ថ្វ “ការលបលពឹតថលអ ១០ យា៉ា ង” កុ លកមយទាងំ ១០ ឈនាោះ ក៏ប្បងប្ចកជា ៣ 
លកុម តមកមយទាងំ ៣ យា៉ា ងគឺ ៖ 

កសុលកាយកមម ៣ 
កុ លកាយកមយមាន ៣ យា៉ា ង 

១- បាោត្ិបាត្វិរត្ិ  = ឈវៀរចាកការ មាវ ប់ 
២- អទិនាោទានាវិរត្ិ  = ឈវៀរចាកការលួច 
៣- ោមមសុមិច្ចាច្ចរវិរត្ ិ = ឈវៀរចាកការលបលពឹតថែុ កបុងកាម 

កសុលវចីកមម ៤ 
កុ លវចីកមយមាន ៤ យា៉ា ង 

៤- មុោវាទវិរត្ ិ = ឈវៀរចាកការកុហក 
៥- បិសុណវាច្ចវិរត្ ិ = ឈវៀរចាកការញុោះញង់ 
៦- ផរុសវាច្ចវរិត្ ិ = ឈវៀរចាក មឋីលទឈោោះ 
៧- សមផប្បលាបវិរត្ ិ = ឈវៀរចាកការនិយាយឥតលបឈយាជន៍  

                                                           

២ លពោះ ុតថនថបិដក មជឈមិនិកាយ មូលបណាត  កៈ និងអងាុតថនិកាយ ទ កនិ ត ។ ក្ពះ
សុត្តដតបិដកនមជ្ឈិមដិកាយនេវរញ្ជកសូក្ត្ទ្ ន២នេលខន២២នទ្ដព័រន២៦១នដិងសាេលយ្យសូក្ត្
ទ្ ន១នេលខន២២នទ្ដព័រន២៤៧ន។ 
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កសុលមមនាកមម ៣ 
កុ លមឈនាកមយមាន ៣ យា៉ា ងគឺ ៖ 

៨- អនភិជ្ា = មិនមានការ មវឹងរថំ្ព (មិនអាតយ និយម) 
៩- អព្ាបាទ = មិនគិតឈបៀតឈបៀន 
១០- សមាោទិដឋិ = ការយល់ឈ ើ្ញលតូវ 

៣.៩. បុញ្ដកិរយិវតថុ ១០ យ៉ង១ 
 ឈបើបុគាលឈពញចិតថ នសកុំ លកមយកបុងជាតិឈនោះ មានលគឹោះថ្នអឈំពើ
កុ ល ១០ យា៉ា ងប្ដលបឈងាើតនូវផលលអប្ដលគួរប្តឈធឝើតមលគប់មឈធា យ  

១- ទាន  = ការឲ្រទាន ឬ បផុរ ធម៌ 
២- សីល  =  ីល, ការរកា ីល ៥,  ីល ៨,  ីល ១០ ជាឈដើម 
៣- ភាវនា = ការចឈលមើន មថភាវនានិងវបិ សនាភាវនា 
៤- អបច្ចយនៈ = ការឈោរពឈរៀមចផងនិង មណៈ 
៥- មវយ្ាវចចៈ = ការបឈលមើកបុងអឈំពើជាកុ ល 
៦- បត្តិទាន = ការប្ចកបុណរ២ 
៧- បោានុមមាទនា = ការឈលតកអរចឈំ ោះបុណររប ់អបកដថ្ទ 
៨- ធមមស្សវនៈ = ការសាឋ ប់ធម៌ 
៩- ធមមមទសនា = ការ ប្មឋងធម៌ 
១០- ទិដឋុជុកមម  = តលមង់ឈ ចកឋីយល់ឈ ើ្ញរប ់ែវួនឲ្រលតូវ 

 បុញ្ញកិរិយវត្ថុ ទាងំ ១០ ខាងឈលើឈនាោះប្បងជា ៣ លកុម១គឺ ៖ 
                                                           

១  ុមងាលវោិ ិនី អដឌកថ្វ ។  
២ អត្តមនា សនាានំ បុនាត្ិ មោមធត្ីត្ិ = បុញ្ញំ ធមយជាតណារប្មងជលមោះ គឺឈធឝើឲ្រសាអ ត
នូវ នាឋ នរប ់ែវួន ឈល ោះឈហតុឈនាោះ ធមយជាតឈនាោះ ឈ យ្ ោះថ្វ បុណរ ។ 
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១- រកុមទាន = ទាន, បតថិទាន, បតថ នុឈមាទនា, 
២- រកុមសីល =  ីល, បចាយនៈ, ឈវយាវចេៈ, 
៣- រកុមភាវនា = ភាវនា, ធមយ សវនៈ, ធមយឈទ នា, ទិដឌុ ជុកមយ ។ 

 ទិដឋុជុកមម អាចរួមបញ្េូ លឈៅកបុងលកុម ៣ ទាងំអ ់ឈនាោះ ឈល ោះ
បុគាលនឹងបឈំពញទាន,  ីល និងភាវនា ន លុោះណាប្តបុគាលមានឈ ចកឋ ី
យល់ឈ ើ្ញលតូវអពីំកមយ និងផលថ្នកមយ ។ 
 លកុមទានឈនាោះ  ឈំៅដល់ “អមលាភៈ = ឈ ចកឋីមិនជាប់ជ ំក់”, 
ប្ដលជាបដិបកសនឹង “មលាភៈ = ឈ ចកឋីជាប់ជ ំក់” និង “មចឆរិយៈ = 
ឈ ចកឋីកណំាញ់ ឝិត” ឈលបៀបដូចជាឈជើង ។  
 លកុម ីលឈនាោះ  ឈំៅដល់ “អមទាសៈ = ឈ ចកឋីមិនែឹងឈលកាធ” 
ប្ដលជាបដិបកសនឹង “ឥស្ា = ឈ ចកឋីលចប្ណន” និង “មទាសៈ = ឈ ចកឋី
ែឹងឈលកាធ” ឈលបៀបដូចជាដងែវួន ។ 
 លកុមភាវនាឈនាោះ  ឈំៅដល់ “អមមាហៈ = ឈ ចកឋីមិនវឈងឝង” ប្ដល
ជាបដិបកសនឹង “មមាហៈ = ឈ ចកឋីវឈងឝង” ឈលបៀបដូចជាកាល ។  
 ឈដើមផមីានឈជើង ដងែវួន និងកាលឈពញឈលញ បុគាលគបផបីឈំពញ
លកុមបុញ្ដកិរយិវតទុ  ៣ ទាងំអ ់ ។  
 បុញ្ដកិរយិវតទុទាងំ ១០ ឈនាោះ លតូវបឈំពញឈោយមហាកុ លចិតថទាងំ 
៨ លប ិនឈបើបុគាលមិន ន ឈលមច្នឬមគា កបុងការឈធឝើភាវនាឈទ ក៏
បុញ្ដកិរយិវតទុទាងំឈនាោះ ញុងំឲ្រកាមាវចរកុ លកមយឈកើតឈ ើងជាទូឈៅប្ដរ។  

                                                                                                                                                      

១ សងគ ត្ិសូក្ត្នបិដកេលខន១៩នទ្ដព័រន១៤០,នដិងអងគុត្តរដិកាយនអដឋកដិបាត្នដវមភាគនបុញ្ញ-
កិរិយវត្ថុសូក្ត្ទ្ ន៦នបិដកេលខន៤៨ ។ 
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 រូ វចរកុ លកមយ និងអរូ វចរកុ លកមយ គឺជាកមយផវូ វចិតថឈោយ
បរ ុិទនិ ឋិតកបុងលកុមភាវនា ។  

៣.១០. ទវិមហតុកៈនិងតិមហតុកៈកសុលកមម 
 លប ិនឈបើបុគាលបឈំពញកុ លកមយ ឈោយការដឹងកមយនិងផលថ្ន
កមយ គឺកមយ សកតញណ, លោឈនាោះ ញណ មផយុតថមហាកុ លចិតថ 
រប្មងឈកើតឈ ើង ឈចតនាប្ដលឈកើតរួមនឹងចិតថទាងំឈនោះ លបកបលពមឈោយ
កុ លមូល ៣ គឺ អឈោភៈ, អឈទា ៈ និងអឈមាហៈ ដូឈចាប ោះ ឈគទទួល ន
តិឈហតុកកុ លកមយ ។ 
 ឈៅប្តលបឈ ើរ លប ិនឈបើអ ុំងឈពលឈធឝើកុ លកមយឈនាោះ បុគាលអាច
ចឈលមើនវបិ សនា ឈោយពិចារណាថ្វ អឝីៗ មិនឈទៀង ជាទុកខ និងជាអនតថ  
កុ លកមយឈនាោះទទួល នឈហើយ ទាងំលបកបឈោយកុ លមូលទាងំ ៣ ។  
 មា៉ាងឈទៀត លប ិនឈបើបុគាលបឈំពញកុ លកមយឈោយោយ នការ
យល់ដឹងកមយនិងផលថ្នកមយ ឬឈោយោយ នវបិ សនាញណ, ឈគកពុំងឈធឝើ
បុញ្ដកមយឈនាោះឈោយញណវបិផយុតថ មហាកុ លចិតថ ឈោយឈហតុប្ត
ឈចតនារប ់ោត់មានកុ លមូល ២ មកឈកើតរួម គឺអឈោភៈ និងអឈទា ៈ 
ដូឈចាប ោះ ោត់ទទួល នលតឹមទឝិឈហតុកកុ លកមយ ។  

៣.១១. ឧកកដ្ឌនិងឱមកកសុលកមម 
 “ឧកកដឋ” មានន័យថ្វ “លបឈ ើរបផុំត ឬ ឈលើ លុប” ចបំ្ណកឯ  
“ឱមក” មានន័យថ្វ “អន់ថយ” ។  
 លប ិនឈបើបុគាលអាចចឈលមើនកុ លចិតថ មុនឬឈលកាយការឈធឝើកុ ល 
លោឈនាោះ កុ លឈចតនាឈនាោះប្ដលជាកមយទទួលអ ុំងឈពលឈធឝើ នឹងព័ទនជុំ
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វញិឈោយកុ លឈចតនា និងជាឈហតុឈធឝើឲ្រ កាឋ នុពលកាន់ប្តឈកើនឈ ើង 
ឈល ោះឈហតុឈនាោះ កមយលបឈភទឈនោះឈៅថ្វ ឧកាដឌកមយ។ 
 ឈដើមផ ីនទទួលកមយប្បបឈនោះ បុគាលគួរគិតដល់កុ លកមយជាមុន
 ិន ឈហើយមានចិតថរកីរាយ ចឈំ ោះការមានឱកា ឈធឝើកុ លកមយឈនាោះ 
មា៉ាងឈទៀត ឈលកាយពីបឈំពញកមយឈនាោះ បុគាលគួរឈ រឈពញឈោយឈ ចកឋី
រកីរាយ ឈោយគិតដល់ទិដឌភាពដ៏លអថ្នកមយឈនាោះ ។  

មា៉ាងឈទៀត លប ិនឈបើបុគាលមានចិតថទលមន់ ឬសាធ ក់ឈ ធើរ ឬលចប្ណន 
ឬកណំាញ់ មុនឈធឝើកុ លកមយ ដូចការឲ្រទាន និងរប្មងសាឋ យឈលកាយ 
បនាធ ប់ពីការឈធឝើកុ លកមយឈនាោះឈហើយ លោឈនាោះ កុ លឈចតនាឈនាោះលតូវ
ឈឡាមព័ទនឈោយអកុ លឈចតនា និងជាឈហតុឈធឝើឲ្រ កាឋ នុភាពរប ់
កុ លឈនាោះអន់ចុោះថយ កាលឈបើដូឈចបោះ កុ លកមយប្ដលទទួល នឈនាោះ 
ឈៅថ្វ ឱមកកមយ ។  

៣.១២. រមបៀបកមមឲ្យផល 
 អបកអានគួរប្តឈៅឈមើលតរាងឧប មភ័ននឈលែ ៧ ប្ដលមានចណំង
ឈជើងឈនោះភាជ ប់ឈៅខាងឈលកាយថ្នឈ ៀវឈៅឈនោះ ។ កមយ ៤ យា៉ា ង ន
បរយិាយកបុងបពឝខាងឈដើមឈនាោះឈហើយ ឈៅឈ ើយប្តវ ិកចិតថប្ដលលតូវ
ពណ៌នាកបុងតរាងឧប មភ័នន ជាផលឈោយលតង់រប ់កមយទាងំឈនាោះ ។ គួរ
យល់ថ្វ វ ិកចិតថទាងំឡាយឈនោះ នឹងលបកបឈោយឈចត ិកឈោយប្ កៗ 
ប្ដលឈកើតរួមជាមួយនឹងចិតថឈនាោះៗ ។ 
 វ ិកចិតថលពមទាងំឈចត ិកប្ដលឈកើតរួមឈនាោះ រប្មងផាត់ផាង់វ ិក
នាមកខនន គឺលកុមនាមជាផល ៤ ។ កមយក៏បឈងាើតនូវកមយជជរូបលគប់អនុែណៈ
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ទាងំអ ់ ជាប់មិនោច់ ឈហើយអាល ័យកមយជជរូបឈនោះឯង ឈទើបឧតុជជរូបឈកើត
ឈ ើង ។ នាមកខនន ៤ ឈនាោះ និងរូបកខននឈនាោះ រួមមកឈកើតជាែនន ៥ (បញ្េែនន) 
ប្ដលបឈងាើតឈ ើងនូវបុគាលមាប ក់ ។  

៣.១៣. ផលថនអកសុលកមម 
 កបុងបដិ ននិកាល អកុ លឈចតនា ១១ ឈោយឈវៀរឈចតនាឈែាយ ១ 
ឈចញប្ដលឈកើតរួមនឹងឧទនចេ មផយុតថចិតថ រប្មងបឈងាើតនូវអកុ លវ ិក- 
ឧឈបកាខ  នថីរណចិតថ ប្ដលបឈងាើតអ យបដិ ននិ កបុងអ យភូមិ ៤ ។  
 កបុងបវតថិកាល អកុ លឈចតនាទាងំអ ់ ១២ បឈងាើតនូវអកុ ល-
វ ិកចិតថ ៧ កបុងកាមភូមិ ១១ ។ អកុ លឈចតនា ១២ ឈនាោះបឈងាើតនូវ
អកុ លវ ិកចិតថ ៤ ឈវៀរឃ្លនវញិ្ញដ ណ, ជិវាា វញិ្ញដ ណ និងកាយវញិ្ញដ ណ 
កបុងរូបភូមិ ១៥ មិនរាប់បញ្េូ លអ ញ្ដ តថភូមិផងឈទ ។ 

៣.១៤. ផលថនកាោវចរកសុលកមម 
 ដបូំង មានកាមាវចរកុ លកមយ ២ យា៉ា ងគឺ ទឝិឈហតុកៈនិងតិឈហតុកៈ ។ 
ទឝិឈហតុកកមយ ប្បងប្ចកជា ២ លកុមតូចឈទៀត គឺ ឧកាដឌៈ និង ឱមកៈ ។          
តិឈហតុកកមយ ក៏ដូចោប ប្ដរ ប្បងជា ២ លកុមតូច គឺ ឧកាដឌៈ និង ឱមកៈ ។ 
ដូឈចាប ោះ  រុបរួមោប  ឈយើង ន ៤ លកុមតូច ។  
         ឧកាដឌ 
      ទឝិឈហតុក 

កាមាវចរកុ លកមយ      ឱមក 
         ឧកាដឌ 

តិឈហតុក 
          ឱមក 
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 ឥ ូវឈនោះ ញណវបិផយុតថមហាកុ លចិតថ ៤ បឈងាើតទឝិឈហតុក- 
មហាកុ លកមយ ៤ ចបំ្ណកឯញណ មផយុតថមហាកុ លចិតថ ៤ បឈងាើត
តិឈហតុកមហាកុ លកមយ ៤ ។  
 ឈោយឈហតុប្តទឝិឈហតុកមហាកុ លកមយ ៤ អាចជាឱមកៈែវោះ ជា
ឧកាដឌៈែវោះ ដូឈចាប ោះឈយើង ន  

ក) ទឝិឈហតុកឱមកមហាកុ លកមយ ៤ 
ែ) ទឝិឈហតុកឧកាដឌមហាកុ លកមយ ៤  

 តិឈហតុកមហាកុ លកមយ ៤ ក៏មានន័យដូចោប ប្ដរ ឈយើង ន 
គ) តិឈហតុកឱមកមហាកុ លកមយ ៤ 
្) តិឈហតុកឧកាដឌមហាកុ លកមយ ៤ 

 បណាឋ លកុមតូចទាងំ ៤ ឈនាោះ ក) ឈែាយបផុំត, ែ) និងគ) ឈ យើោប ែវោះ, 
ឯ ្) លបឈ ើរបផុំត, ផលទាងំឡាយប្ដលកមយទាងំឈនាោះបឈងាើត មានដូច
ខាងឈលកាមឈនោះ ៖ 

ក) ទឝិឈហតុកឱមកមហាកុ លកមយ ៤ កបុងបដិ ននិកាល បឈងាើតនូវ
កុ លវ ិក ឧឈបកាខ  នថីរណចិតថ ប្ដលបឈងាើតកាម ុគតិអឈហតុក-
បដិ ននិ កបុងមនុ សឈោក និងឈទវឈោកជាន់ទាបថ្វប ក់ចាតុមយហា-
រាជិកា ។  

 កបុងបវតថិកាល កមយទាងំឈនាោះបឈងាើតអឈហតុកកុ លវ ិកចិតថ ៨ 
កបុងកាមភូមិ ១១, កបុងរូបភូមិ ១៥ ឈវៀរអ ញ្ដ តថភូមិ កមយទាងំឈនាោះ
បឈងាើតអឈហតុកកុ លវ ិកចិតថ ៥ ឈវៀរឃ្លនវញិ្ញដ ណ, ជិវាា -
វញិ្ញដ ណ និងកាយវញិ្ញដ ណ ។  
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ែ) និង គ) ទឝិឈហតុកឧកាដឌមហាកុ លកមយ ៤ និងតិឈហតុកឱមកមហា-
កុ លកមយ ៤ កបុងបដិ ននិកាល រប្មងបឈងាើតញណវបិផយុតថមហា-
វ ិកចិតថ ៤ ប្ដលបឈងាើតកាម ុគតិទឝិឈហតុកបដិ ននិ កបុងកាម-
 ុគតិភូមិ ៧ ឈនាោះ ។ 

 កបុងបវតថិកាល កមយទាងំឈនាោះបឈងាើតអឈហតុកកុ លវ ិកចិតថ ៨ និង 
ញណវបិផយុតថមហាវ ិកចិតថ ៤ កបុងកាម ុគតិភូមិ ៧ ឈនាោះ ។ 

 កមយទាងំឈនាោះបឈងាើតអឈហតុកកុ លវ ិកចិតថ ៨ កបុងអ យភូមិ ៤, 
និងបឈងាើតអឈហតុកកុ លវ ិកចិតថ ៥ ឈវៀរឃ្លនវញិ្ញដ ណ, ជិវាា -
វញិ្ញដ ណ និងកាយវញិ្ញដ ណ កបុងរូបភូមិ ១៥ ឈវៀរអ ញ្ដ តថភូមិ ។  

្) តិឈហតុកឧកាដឌមហាកុ លកមយ ៤ កបុងបដិ ននិកាល បឈងាើត
ញណ មផយុតថមហាវ ិកចិតថ ៤ ប្ដលបឈងាើតកាម ុគតិតិឈហតុ-
កបដិ ននិ កបុងកាម ុគតិភូមិ ៧ ឈនាោះ ។ 

 កបុងបវតថិកាល កមយទាងំឈនាោះ បឈងាើតអឈហតុកកុ លវ ិកចិតថ ៨ 
កបុងអ យភូមិ ៤, និងបឈងាើតអឈហតុកកុ លវ ិកចិតថ ៥ ឈវៀរ    
ឃ្លនវញិ្ញដ ណ, ជិវាា វញិ្ញដ ណ និង កាយវញិ្ញដ ណ កបុងរូបភូមិ ១៥ ឈវៀរ      
អ ញ្ដ តថភូមិ ។  

៣.១៥. ផលថនរបូាវចរកសុលកមម 
 កបុងចឈំណាម ឆនធៈ, ចិតថៈ, វរីយិៈ និងបញ្ញដ  ប្ដលឈកើតរួមជាមួយនឹង
្នចិតថឈនាោះ ជាធមយត មានធម៌ ១ ជាអធិបតី (ឈលើ លុបឈលើឈគ) 
អាល ័យឈោយ ភាពថ្នឈចត ិកជាអធិបតីឈនោះឈហើយ ឈទើប្នអាច
ប្បងឈផសងោប ជា បរិត្ត (អន់ថយ) មជ្ឈិម (មធរម) និង បណីត្ (ែភង់ែភ ់)  
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១) បរតិថបឋមជានកុ លកមយ ឲ្រឈកើតកបុងលពហយបរ ិជាជ ភូមិ ឈោយ
បឋមជានវ ិកចិតថ ជាបដិ ននិចិតថ ។ 
មជឈមិបឋមជានកុ លកមយ ឲ្រឈកើតកបុងលពហយបុឈរាហិតភូមិ ឈោយ
បឋមជានវ ិកចិតថ ជាបដិ ននិចិតថ ។ 
បណីតបឋមជានកុ លកមយ ឲ្រឈកើតកបុងមហាលពហាយ ភូមិ ឈោយ
បឋមជានវ ិកចិតថ ជាបដិ ននិចិតថ ។ 

២) បរតិថទុតិយជានកុ លកមយ និងបរតិថតតិយជានកុ លកមយ ឲ្រ
ឈកើតកបុងបរតិថ ភាភូមិ ឈោយទុតិយជានវ ិកចិតថ និងតតិយជាន-
វ ិកចិតថ ជាបដិ ននិចិតថឈរៀងៗ ែវួន ។ 

 មជឈមិទុតិយជានកុ លកមយ និងមជឈមិតតិយជានកុ លកមយ ឲ្រ
ឈកើតកបុងអបផមាណាភាភូមិ ឈោយទុតិយជានវ ិកចិតថ និងតតិយ-
ជានវ ិកចិតថ ជាបដិ ននិចិតថ ។ 

 បណីតទុតិយជានកុ លកមយ និងបណីតតតិយជានកុ លកមយ 
ឲ្រឈកើតកបុងអាភ សរាភូមិ ឈោយទុតិយជានវ ិកចិតថ និងតតិយ-
ជានវ ិកចិតថ ជាបដិ ននិចិតថ ឈរៀងៗ ែវួន ។  

៣) បរតិថចតុតទជានកុ លកមយ ឲ្រឈកើតកបុងបរតិថ ុភាភូមិ ឈោយ     
ចតុតទជានវ ិកចិតថ ជាបដិ ននិចិតថ ។ 
មជឈមិចតុតទជានកុ លកមយ ឲ្រឈកើតកបុងអបផមាណ ុភាភូមិ 
ឈោយចតុតទជានវ ិកចិតថ ជាបដិ ននិចិតថ ។  
បណីតចតុតទជានកុ លកមយ ឲ្រឈកើតកបុង ុភកិណាា ភូមិ ឈោយ
ចតុតទជានវ ិកចិតថ ជាបដិ ននិចិតថ ។ 
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៤) បញ្េមជានកុ លកមយ ឲ្រឈកើតកបុងឈវហបពោភូមិ ឈោយបញ្េម-
ជានវ ិកចិតថ ជាបដិ ននិចិតថ ។  
ឈលកាយពី ន ឈលមចបញ្េមជានឈហើយ លប ិនឈបើបុគាលបដិបតថិ

 ញ្ញដ វរិាគភាវនា (ភាវនាប្ដលចឈលមើនឈ ើង មិនល ថ្វប  ញ្ញដ និងចិតថ) 
ឈដើមផកីារបញ្េ ប់ លោឈនាោះ កមយឈនោះនឹងឲ្រឈកើតកបុងអ ញ្ដ តថភូមិ ឈោយ
រូបបដិ ននិ ។  

បញ្េមជានកុ លកមយ កបុងអនាោមិបុគាល ឲ្រឈកើតកបុង ុទាន វា -
ភូមិ ឈោយបញ្េមជានវ ិកចិតថ ជាបដិ ននិចិតថ ។  

មា៉ាងឈទៀត ឈោយអាល ័យឈលើឥស្ត្នធិយជាអធិបតីឈនាោះ បដិ ននិ
រប្មងឈកើតឈ ើងកបុង ុទាន វា ភូមិទាងំ ៥ ដូចខាងឈលកាមឈនោះ ៖ 

១- សទធិន្ទនទិយ  (ជឈំនឿ) ... អវិហាភូម ិ
២- វីរិយិន្ទនទិយ  (ពាយាម) អាត្ប្ាភូមិ 
៣- សត្ិន្ទនទិយ (សាយ រតី) សុទស្ាភូមិ 
៤- សមាធិន្ទនទិយ( យិងសាយ ធិ៍) សុទស្សីភូម ិ
៥- បញ្ញិន្ទនទិយ (បញ្ញដ ) អកនិដ្ឋាភូមិ  

៣.១៦. ផលថនអរបូាវចរកសុលកមម 
១- អាកាសានញ្ញេ យតនកុ លកមយ ឲ្រឈកើតកបុងអាកាសានញ្ញេ យ-      

តនភូមិ ឈោយអាកាសានញ្ញេ យតនវ ិកចិតថ ជាបដិ ននិចិតថ ។ 
២- វញិ្ញដ ណញ្ញេ យតនកុ លកមយ ឲ្រឈកើតកបុងវញិ្ញដ ណញ្ញេ យតនភូមិ 

ឈោយវញិ្ញដ ណញ្ញេ យតនវ ិកចិតថ ជាបដិ ននិចិតថ ។ 
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៣- អាកិញ្េញ្ញដ យតនកុ លកមយ ឲ្រឈកើតកបុងអាកិញ្េញ្ញដ យតនភូមិ 
ឈោយអាកិញ្េញ្ញដ យតនវ ិកចិតថ ជាបដិ ននិចិតថ ។ 

៤- ឈនវ ញ្ញដ នា ញ្ញដ យតនកុ លកមយ ឲ្រឈកើតកបុងឈនវ ញ្ញដ នា
 ញ្ញដ យតនភូមិ ឈោយឈនវ ញ្ញដ នា ញ្ញដ យតនវ ិកចិតថ ជា
បដិ ននិចិតថ ។  

៤. មរណុ្បបតតិ ចតុកកៈ 
(ឈ ចកឋីសាវ ប់ មាន ៤ យា៉ា ង) 

 ការដល់ឈ ចកឋីសាវ ប់មាន ៤ យា៉ា ង អាចឈលបៀបលបដូចឈៅនឹងការ
រលត់លបទីបឈលបងឈោយឈហតុ ៤ យា៉ា ង ។ 
 អណាឋ តលបទីបឈលបងអាចរលត់ឈៅឈពល ៖ 

១- លបឈឆោះឈឆោះអ ់ 
២- ឈលបងឈឆោះអ ់ 
៣- ទាងំលបឈឆោះទាងំឈលបងឈឆោះអ ់ ឬ 
៤- ែរល់បក់រលត់ភាវ ម ឬពនវឺឈនាោះរលត់ឈោយឈចតនា ឈទាោះបីលបឈឆោះ

និងឈលបងឈៅ ល់ក៏ឈោយ ។  
យា៉ា ងណាមិញ បុគាលក៏យា៉ា ងឈនាោះប្ដរ អាចសាវ ប់កបុងឈហតុណា
មួយ បណាឋ ឈហតុខាងឈលកាមឈនោះ ៖ 

១- អាយុកខយមរណៈ = សាវ ប់ឈោយអ ់កហិំតអាយុ 
២- កមមកខយមរណៈ = សាវ ប់ឈោយអ ់កមាវ ងំកមយ លមាប់បឈងាើត

ផលថយី 
៣- ឧភយកខយមរណៈ = សាវ ប់ឈោយអ ់ទាងំកហិំតអាយុទាងំកមយ  
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៤- ឧបមចឆទកមរណៈ = សាវ ប់ឈោយការឈលជៀតប្លជករប ់ឧបឃ្លត- 
កកមយ វាជាឈ ចកឋីសាវ ប់ឈលឿនរហ័  តួយា៉ា ងដូច បុគាលឈនាោះជួប
ឈលោោះថ្វប ក់ឡាន ឬការឈធឝើអតថឃ្លត ។  

៤.១. មរណាសនននិមតិត ៣ យ៉ង 
 ឥ ូវឈនោះ ចឈំ ោះបុគាលទាងំឡាយអបកជិតសាវ ប់ ឈោយកមាវ ងំថ្ន
កមយប្ដលនឹងតក់ប្តងជាតិបនាធ ប់ អារមយណ៍មួយ បណាឋ អារមយណ៍ទាងំ ៣ 
ប្តងប្តមកបង្គា ញែវួន តមរយៈទាឝ រណាមួយ បណាឋ ទាឝ រទាងំ ៦ ដូចខាង
ឈលកាម ៖ 

១- កមមអារមមណ៍ = កមយប្ដលបឈងាើតកឈំណើ តកបុងជាតិឈលកាយ ចូល
ឈៅកបុងមឈនាទាឝ រ 

២- កមមនិមិត្ត =  ញ្ញដ រប ់កមយ គឺរូបភាព,  ឈំ ង, កវិន ជាឈដើម 
ប្ដល ន ឈងាតអ ុំងឈពលឈធឝើកមយឈនាោះ ប្ដលនឹងបឈងាើតផល 

៣- គត្ិនិមិត្ត =  ញ្ញដ រប ់វា នា គឺរូបភាពរប ់មនុ សឬអោរ
ទាក់ទងនឹងទីកប្នវងប្ដលបុគាលនឹងឈៅចាប់កឈំណើ តតមកមយជ័យ 

ឈល ោះកមយអារមយណ៍ឈនាោះ ជារូបរាងរប ់អតីតឈចតនា ដូឈចាប ោះឈហើយ
ឈទើបវាបង្គា ញែវួន តមរយៈមឈនាទាឝ រឈនាោះ ។  

 លប ិនឈបើកមយនិមិតថឈនាោះ ជាប្ផបករប ់អតីតកមយ វាក៏បង្គា ញែវួនវា
តមរយៈមឈនាទាឝ រឈនាោះ លប ិនឈបើវាជាប្ផបករប ់បចេុបផនបកមយ វាអាចចូល
ឈៅតមទាឝ រណាមួយ បណាឋ ទាឝ រទាងំ ៦ អាល ័យឈលើរូបរាងរប ់វា 
លប ិនឈបើវាជារូ រមយណ៍ វានឹងចូលឈៅតមចកខុទាឝ រ, លប ិនឈបើវាជា ទាធ - 
រមយណ៍ វានឹងចូលឈៅតមឈសាតទាឝ រ ដូឈចបោះជាឈដើម ។  
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 គតិនិមិតថជាប្ផបកថ្នបចេុបផនបឈនាោះ ដូឈចាប ោះ ឈោយល ័យរូបរាងរប ់
វា វាអាចបង្គា ញែវួនវាតមរយៈទាឝ រណាមួយ បណាឋ ទាឝ រទាងំ ៦ ។  

 ( ូមអបកអានឈៅរលឹំក “មរណា នបនិមិតថ” ឈ ើងវញិ តមប្ដល
ពណ៌នាឈហើយ កបុងទពំ័រ ១៧៩)។  

៤.២. មរណាសននវីថ ិ
ឥ ូវឈនោះ កាលប្ដលមរណា នបនិមិតថល កដឈ ើងកបុងទាឝ រណាមួយ 

បណាឋ ទាឝ រទាងំ ៦ អាវជជនចិតថ (ចិតថរាវរក) នឹងចាប់អារមយណ៍ឈនាោះ និង លកប្ 
ចិតថ ឈៅថ្វ មរោសននវីថិ ចាប់ដឈំណើ រការបនថ ។ ឈបើតមកមយប្ដលនឹង
បឈងាើតកឈំណើ តបនាធ ប់ អកុ លចិតថឬកុ លចិតថ ឈធឝើមុែង្គរតមធមយត ៥ 
ដងជាជវន័ កបុងវថិីទាងំឈនោះ ជវន័ទាងំឈនោះឈៅថ្វ “មរោសននជវ័ន”។ 

៤.២.១. អតិមហនាត រមមណ្ចកខោុវ រមរណាសននវីថិ 
 មរណា នបវថិី លមាប់រូ រមយណ៍ ២ យា៉ា ង ជាអតិមហនាថ រមយណ៍ 
ប៉ាោះែធប់ចកខុទាឝ រ ៖ 

(១) ត្ី-ន-ទ- “ប-ច-សំ-ណ-មវា-ជ-ជ-ជ-ជ-ជ-ទា-ទា-ភ-ចុត្ិ-បដិ-“-ភ- 
(២) ត្ី-ន-ទ- “ប-ច-សំ-ណ-មវា-ជ-ជ-ជ-ជ-ជ-ទា-ទា-ចុត្ិ-បដិ-“-ភ- 

មសចកឋីពនយល ់
កមយនិមិតថឬគតិនិមិតថឈនាោះ ប៉ាោះែធប់ចកខុទាឝ រ កបុងែណៈឈកើតឈ ើងថ្ន

បឋមអតីតភវងាឈនាោះ (ត្ី) ។ ឈហតុប្តជាអតិមហនាថ រមយណ៍ ដូឈចាប ោះឈទើបវា
ប្បវកោប  កបុងែណៈឈកើតឈ ើងថ្នភវងាចលនៈ (ន) ។ ភវងាឈនាោះញ័រ ២ ចិតថកខ
ណៈ (ន-ទ) ឈហើយោច់ឈៅ បនាធ ប់មក  ឈងាតនិមិតថ បញ្េទាឝ រាវជជនៈ (ប), 
ចកខុ-វញិ្ញដ ណ (ច),  មផដិចេនៈ (សំ),  នថីរណៈ (ណ), ឈវាដឌពឝនៈ (មវា), ជ
វន័ ៥ (ជ), តទាលមភណៈ ២ (ទា) និងភវងា ១ (ភ), រប្មងឈកើតឈ ើងជា
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លកប្  ។ បនាធ ប់មក ចុតិចិតថឈកើតឈ ើងកាលប្ដលបុគាលឈនាោះសាវ ប់ កបុងវថិី
ទី ២ ចុតិឈកើតបនាធ ប់ពីតទាលមភណៈឈោយច ំ ោយ នការឈលជៀតប្លជកណា
មួយពីភវងាចិតថឈទ ។ 
 បនាធ ប់ពីការរលត់ឈៅថ្នចុតិចិតថភាវ ម, បដិ ននិចិតថរប្មងឈកើតឈ ើង
កបុងជាតិបនាធ ប់ ឈោយោយ នការោច់ណាមួយកបុងលកប្ ចិតថ និងឈោយោយ ន
ការផ្ទអ កណាមួយកបុងឈពលឈវោប្ដរ ។ ជាតិបនាធ ប់អាចល កដកបុងកប្នវង
ណាមួយ ឈទាោះបីឆ្ៃ យដូចឋានលពហយក៏ឈោយ ក៏ោយ នការផ្ទអ កកបុងឈពល
ឈវោឈសាោះឈ ើយ ។  
 ឈោយឈហតុប្តលកប្ ឈចោះប្តដឈំណើ រការបនថ ដូឈចាប ោះ មិនមាន
ឧប គាកបុងឈពលនិងទីកប្នវងឈទ ។ គនិំតប្ដលថ្វឥតឈពលនិងឥតកប្នវង
ឈនាោះ គង់ប្ត នលជាបចា ់កបុងទីឈនោះ ទាងំគនិំតប្ដលថ្វលពលឹងឈនាោះ
លតច់រង្គា ត់វលិវល់ មុននឹងវាចូលឈៅកាន់ជាតិបនាធ ប់ គឺមិនលតឹមលតូវឈទ ។ 
កបុងលពោះអភិធមយ មិនមានលពលឹងឈទ មិនមានបុគាលឈទ មានប្តដឈំណើ រការ
ឥតឈប់រប ់លកប្ នាមនិងលកប្ រូបប៉ាុឈណាត ោះ តមបដិចេ មុបាទ ប្ដល
នឹងមានពនរល់កបុងបរឈិចេទទី ៨ ។ 

៤.២.២. មហនាត រមមណ្ចកខោុវ រមរណាសននវីថិ 
(១) ត្ី-ត្-ីន-ទ- “ប-ច-សំ-ណ-មវា-ជ-ជ-ជ-ជ-ជ-ភ-ចុត្-ិបដ-ិ“ -ភ- 
(២) ត្ី-ត្-ីត្ី-ន-ទ- “ប-ច-សំ-ណ-មវា-ជ-ជ-ជ-ជ-ជ-ចុត្ិ-បដិ-“ -ភ- 

៤.២.៣. អតិវិភូតារមមណ្មមនាោវ រមរណាសននវីថ ិ
(១) ន-ទ- “ម-ជ-ជ-ជ-ជ-ជ-ទា-ទា-ភ-ចុត្-ិបដិ-“ -ភ- 
(២) ន-ទ- “ម-ជ-ជ-ជ-ជ-ជ-ទា-ទា-ចុត្ិ-បដិ-“ -ភ- 
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មសចកឋីពនយល ់
 កាលប្ដលកមយកពុំងប្តបឈងាើតកឈំណើ តបនាធ ប់ ឬកមយនិមិតថ ឬក៏គតិ-
និមិតថ ទាក់ទងនឹងកមយឈនាោះល កដឈ ើងកបុងមឈនាទាឝ រ, ភវងាឈនាោះរប្មងញ័រ 
២ ដង ឈហើយោច់ឈៅ (ន-ទ-) ។ បនាធ ប់មក មឈនាទាឝ រាវជជនៈបប្ងឝរលកប្ 
ចិតថឈនាោះឈឆ្ភ ោះឈៅកាន់អារមយណ៍ឈនាោះ អឈងាតអារមយណ៍ឈនាោះ និងឈធឝើឈ ចកឋី
 ឈលមចចិតថរប ់ែវួន ។ បនាធ ប់មក ជវន័ឈកើត ៥ ែណៈ លបលពឹតថឈៅតម
ឈោយតទាលមភណៈ ២ និងមានភវងា ១ ឬក៏ោយ ន ។ បនាធ ប់មក ចុតិចិតថ
ឈកើតឈ ើងកាលប្ដលបុគាលឈនាោះសាវ ប់ ។ បដិ ននិចិតថ រប្មងឈកើតឈ ើងកបុង
ជាតិបនាធ ប់ ឈោយោយ នការោច់កបុងលកប្ ចិតថឈនាោះ ។ បនាធ ប់ពីឈនាោះ ភវងា 
ចាប់ដឈំណើ រការបនថកបុងជាតិបនាធ ប់ឈនាោះ ។  

៤.២.៤. វិភូតារមមណ្មមនាោវ រមរណាសននវីថិ 
(១) ន-ទ- “ម-ជ-ជ-ជ-ជ-ជ-ភ-ចុត្ិ-បដ-ិ“ -ភ- 
(២) ន-ទ- “ម-ជ-ជ-ជ-ជ-ជ-ចុត្ិ-បដិ-“ -ភ- 

៤.៣. បដ្ិសនធិចិតត 
 បដិ ននិចិតថរប្មងឈកើតឈ ើងកបុងជាតិថយី ជាផលថ្នកមយប្ដលមាន    
ឱកា តក់ប្តងជាតិថយីឈនាោះ ។ បដិ ននិចិតថភាជ ប់កឈំណើ តថយីជាមួយនឹង
កឈំណើ តចា ់ ដូឈចាប ោះឈទើបឈៅថ្វ បដិ ននិចិតថ ។ 
 បដិ ននិចិតថឈនាោះនឹងលបកបឈោយឈចត ិករប ់ែវួន ។ វាជាលោប់
 បូល លពមទាងំជាអបកឈដើរមុែ និងជាអបកដឹកនា ំហជាតធម៌រប ់ែវួន ។ វា
នឹងមានហទយវតទុបឈងាើតឈោយកមយដូចោប  លប ិនឈបើកឈំណើ តថយីឈនាោះឈកើត
ឈ ើងកបុងបញ្េ ឈវាការភព (ភពមានែនន ៥)១ ។ លប ិនឈបើកឈំណើ តថយីឈនាោះ 
                                                           

១ ក្ពះសុត្តដតបិដកនខុទ្ទកដិកាយនចូឡដិេទ្ទសនេលខន៦៧នទ្ដព័រន១៤៩នមាដដិយយព ភពន២នយ៉ាងន។ 
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ឈកើតឈ ើងកបុងចតុឈវាការភព (ភពមានែនន ៤ គឺអរូបភព), នឹងមិនមាន   
ហទយវតទុ  ។ 
 បដិ ននិចិតថឈនាោះ ចាប់យកអារមយណ៍ប្ដលមរណា នបជវន័ ន
អឈងាត ។ លប ិនឈបើជវន័ នអឈងាតកមយនិមិតថ បដិ ននិចិតថឈនាោះ ក៏អឈងាត
កមយនិមិតថប្ដរ ។ ឈលើ ពីឈនោះ  ូមផភីវងាចិតថទាងំអ ់កបុងជាតិថយីឈនាោះ ក៏
អឈងាតអារមយណ៍ដូចោប  ។  
 អារមយណ៍រប ់រូបបដិ ននិ គឺកមយនិមិតថ ប្ដលអាចជាបដិ ននិនិមិតថ
រប ់ក ិណ ប្ដលជាធមយតរប្មងល កដឈ ើងកបុងមឈនាទាឝ រ កបុងឈពល  
មរណៈ ។  
 អារមយណ៍រប ់អរូបបដិ ននិ ក៏ជាកមយនិមិតថប្ដរ ប្ដលអាចជាគនិំត
ក៏ថ្វ ន ដូច លមាឥតកណំត់ (អកា ) ឬមហគាតចិតថ ។ 

៤.៣.១. ភូមិថនបដ្ិសនធិមរកាយពីចុត ិ
 ឈ ចកឋីសាវ ប់ ជាការបញ្េ ប់បឈណាឋ ោះអា នប រប ់ ភាវៈបឈណាឋ ោះ 
អា នប ។ តមនិយមន័យ ឈ ចកឋីសាវ ប់ ជាការផុតរលត់រប ់ជីវតិិស្ត្នធិយ, 
រប ់កឈៅឋ  (ឧសម = មត្មជាធាត្ុ) និងរប ់វញិ្ញដ ណ រប ់បុគាលមាប ក់ៗ 
កបុងកឈំណើ តឈរៀងៗ ែវួន ។ ប៉ាុប្នថឈ ចកឋីសាវ ប់មិនប្មនជាការបញ្េ ប់អតថភាព
ទាងំល ុងឈទ ឈ ចកឋីសាវ ប់កបុងកប្នវងមួយ មានន័យថ្វ កឈំណើ តថយី កបុង
កប្នវងមួយឈទៀត ឲ្រប្តមានឈហតុ លមាប់ជាតិបនាធ ប់ ក៏មិនទាន់មានការ
ផុតរលត់ប្ដរ ។  
 ឥ ូវ ភពជាទីប្ដលបដិ ននិអាចឈកើតឈ ើង មាន បនាធ ប់ពីឈ ចកឋី
សាវ ប់កបុងភពចឈំ ោះមុែឈនោះ នឹងមានឈរៀបរាប់ដូចខាងឈលកាម ៖ 
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១- កាលប្ដលលពហយកបុងអរូបភូមិសាវ ប់ ឈគអាចចាប់កឈំណើ តកបុងភូមិ
ឈនាោះដប្ដល ឬភូមិែភ ់ជាងឈនាោះ ប៉ាុប្នថមិនប្មនកបុងអរូបភូមិជាន់
ទាបឈទ ។ ឈលើ ពីឈនោះ ឈគអាចចាប់កឈំណើ តកបុងកាមភូមិ ឈោយ
ឈហតុទាងំ ៣ យា៉ា ង ឈទាោះអតថភាពជាឈទវតកឋី អតថភាពជាមនុ សកឋី 
ឈល ោះឈហតុឈនាោះ ៖ 
ក) បនាធ ប់ពីឈ ចកឋីសាវ ប់ កបុងអាកាសានញ្ញេ យតនភូមិ, អរូប-
បដិ ននិ ៤ និងកាមតិឈហតុកបដិ ននិ ៤ អាចលបលពឹតថឈៅ ន 
ែ) បនាធ ប់ពីឈ ចកឋីសាវ ប់ កបុងវញិ្ញដ ណញ្ញេ យតនភូមិ អរូបបដិ ននិ 
៣ (ឈវៀរអាកាសានញ្ញេ យតនបដិ ននិ) និង កាមតិឈហតុកបដិ ននិ 
៤ អាចលបលពឹតថឈៅ ន 
គ) បនាធ ប់ពីឈ ចកឋីសាវ ប់ កបុងអាកិញ្េញ្ញដ យតនភូមិ អាកិញ្េញ្ញដ យ-
តនបដិ ននិ, ឈនវ ញ្ញដ នា ញ្ញដ យតនបដិ ននិ និង កាមតិឈហតុ
កបដិ ននិ ៤ អាចលបលពឹតថឈៅ ន  
្) បនាធ ប់ពីឈ ចកឋីសាវ ប់ កបុងឈនវ ញ្ញដ នា ញ្ញដ យតនភូមិ ឈនវ-
 ញ្ញដ នា ញ្ញដ យតនបដិ ននិ និង កាមតិឈហតុកបដិ ននិ ៤ អាច
លបលពឹតថឈៅ ន  

២- កាលលពហយកបុងរូបភូមិ (ឈវៀរអ ញ្ដ តថនិង ុទាន វា ) សាវ ប់ ឈគអាច
ចាប់កឈំណើ ត កបុងភូមិណាមួយ ឈវៀរអ យភូមិ ៤ ឈល ចឈហើយប្ត
កមយរប ់ឈគ ។ មួយឈទៀត ឈគនឹងមិនចាប់កឈំណើ តជាមនុ សអបផ
យ  ឬអ ុរកាយអបផយ ឈទ ។ មា៉ាងវញិឈទៀត កាមទឝិឈហតុ-
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កបដិ ននិ ៤, កាមតិឈហតុកបដិ ននិ ៤, រូ វចរបដិ ននិ ៦ និងអ-
រូ វចរបដិ ននិ ៤ ឈវៀរអឈហតុកបដិ ននិ ២ អាចលបលពឹតថឈៅ ន ។ 
កាលប្ដលអ ញ្ដ តថលពហយសាវ ប់ ឈគនឹងចាប់កឈំណើ តកបុងកាមភូមិ 
ឈទាោះជាមនុ សកឋី ឈទវតកឋី ឈល ោះឈហតុឈនាោះ កាមទឝិឈហតុកបដិ ននិ 
៤ និង កាមតិឈហតុកបដិ ននិ ៤ អាចលបលពឹតថឈៅ ន ។  

៣- ឥ ូវឈនោះ កាលមនុ សឬឈទវតកបុងកាមភូមិ សាវ ប់ ឈគអាចចាប់
កឈំណើ តកបុងភូមិណាមួយ លប ិនឈបើឈគជាតិឈហតុកបុគាល, ឈល ោះ
ឈគអាចចឈលមើន្នឈដើមផចីាប់កឈំណើ តជាលពហយ ឬឈគអាចលបលពឹតថ
អកុ លកមយឈដើមផធីាវ ក់ចុោះកាន់អ យភូមិ ។  
កាលប្ដលមនុ សឬឈទវតជាទឝិឈហតុកបុគាល សាវ ប់ បដិ ននិណា
មួយ បណាឋ កាមបដិ ននិ ១០ អាចលបលពឹតថឈៅ ន ។  

៤- កាលប្ដលអឈហតុកបុគាល កបុងមនុ សឈោក លពមទាងំកបុងឋាន   
ចាតុមយហារាជិកាថ្វប ក់ទាប សាវ ប់ កាមបដិ ននិ ១០ ទាងំអ ់ អាច
លបលពឹតថឈៅ ន ។  

 កាលប្ដលអ យបុគាលកបុងអ យភូមិ ៤ សាវ ប់ កាមបដិ ននិ ១០ 
ទាងំអ ់ អាចលបលពឹតថឈៅ ន ។  

ចប់បរឈិចេទទី ៥ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
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បរមិចឆទទី ៦ 

របូ 
 
 កបុងបណាឋ បរមតទធម៌ ៤ យា៉ា ងឈនាោះ ចិតថនិងឈចត ិក  នពណ៌នា
កបុង ៥ បរឈិចេទខាងឈដើមថ្នឈ ៀវឈៅឈនោះរួចឈហើយ ។ ឈយើង នឈ ើ្ញចិតថ 
៨៩ ឬ ១២១, ឈចត ិក ៥២,  មផឈយាគឈចត ិកជាមួយនឹងចិតថ, ការ
ឈតងរប ់នាម (ចិតថ) ឈៅឈលើអារមយណ៍ លពមទាងំវតទុ , ការឈកើតឈ ើងថ្នវថិី
ចិតថឈដើមផដឹីងអារមយណ៍, ភូមិ ៣១ និងលបឈភទបុគាលប្ដលឈកើតកបុងភូមិទាងំ
ឈនាោះ, លបឈភទកមយឈផសងៗ និងមុែង្គររប ់កមយទាងំឈនាោះតមរយៈផលថ្ន
កមយ ដូចបដិ ននិចិតថ, ភវងា និងចុតិចិតថ, និងទីបផុំត ចុតិនិងបដិ ននិ ។ 
 ឥ ូវ កបុងបរឈិចេទឈនោះ ឈយើងនឹងពណ៌នាបរមតទធម៌ដ៏ឈ   ២ ឈនាោះ 
គឺរូប និងនិ ឝ ន ។  

អវីជារបូ ? 
រូប១  នប្លបថ្វ “រូបធាតុ”, “រូបរាង”, “ មាម រៈ”, “កាយ”, “រាងកាយ”, 

“លទង់លទាយ” ជាឈដើម ប៉ាុប្នថពំុមាន ករណាមួយលតឹមលតូវពិតឈសាោះ ។ ឈដើមផ ី
 លមាងំយក ករឈផសងៗ ថ្នរូបឈនាោះឲ្រមានន័យ មមូល, ឈយើងឈ ើ្ញប្ត 
 ករថ្វ “រូប ឬ រូបធាតុ” ឈនោះឯង គឺជា ករមានន័យជិតជាងឈគបងអ ់ ។ 

                                                           
១ លកខណាទិចតុកាៈរប ់រូបគឺ ១- រុប្បនលកខណំ មាការប្លបលបួលប្បកធាវ យជាលកខណៈ, ២-       
វីកិរណរសំ មានការមិនោយចូលោប ជាមួយនឹងចិតថជារ ៈ, អព្ាកត្បចចុបដ្ឋាន ំ មាន
 ភាពជាអពាកតៈជាបចេុបោឌ ន, ៤- វិញ្ញាណបទដ្ឋានំ មានវញិ្ញដ ណជាបទោឌ ន ។  
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ប៉ាុប្នថរូប  នដល់ លកខណៈឈផសងៗ រប ់រូបធាតុ លពមទាងំថ្វមពលរប ់
លកខណៈទាងំឈនាោះ ។  
 រូបអាចផ្ទវ  ់បឋូ រ ភាព, លទង់លទាយ និងពណ៌ ឈោយសារប្តកឈៅឋ
និងលតជាក់ ដូចជា រូបធាតុដូឈចាប ោះប្ដរ ។ ថឝីដផតិប្តលទង់លទាយ,  ណាឌ ន 
និងគនំរ រប្មងល កដឈៅឈពលប្ដលរូបជាឈលចើន នឈកើនឈ ើងក៏ពិតប្មន 
ប្តឈបើតមន័យបរមតទ រូបជា ភាវៈឥតលទង់លទាយ, ឥត ណាឌ ន និងឥត
គនំរ ដូចជាឋាមពលដូឈចាប ោះប្ដរ ។ ឥ ូវឈនោះ អបកវទិាសាស្ត្ ថទាងំឡាយ 
ដឹងថ្វ រូបធាតុនិងថ្វមពល គឺជា ភាវៈអាចផ្ទវ  ់បឋូ រ ន និងដូចោប  ុទន
សាធ កបុងន័យបរមតទ ។ 
 ប៉ាុប្នថមិនដូចជាចាប់អភិរកស មូហៈនិងថ្វមពលប្ដលប្ចងថ្វ រូប-
ធាតុនិងថ្វមពល មិនអាចលតូវឈគបឈងាើតឈ ើងនិងបផំ្ទវ ញឈទ ឈយើង ន
ប្ ឝងយល់កបុងលពោះអភិធមយថ្វ រូបរប្មងឈកើតឈ ើងនិងរលត់ឈៅវញិ ជាប់
មិនោច់ កបុងចឈនាវ ោះឈពលដ៏ែវីឈពក ប្ដលវា ់ឈោយ “អនខុណៈ” ឈៅថ្វ        
ខណៈត្ូច ។ រូបលតូវបឈងាើតឈ ើងឈោយឥតឈប់ពីលបភពចមផង ៤ យា៉ា ង 
គឺ កមម ១, ចិត្ត ១, ឧត្ុ ១, អាហារ ១ ។ មួយឈទៀត រូបមានអាយុែវី
ណា ់ គឺវាឋិតឈៅលតឹមប្ត ១៧ ចិតថកខណៈប៉ាុឈណាត ោះ ។ អឝីប្ដលឈកើតឈ ើង 
គឺឈលចើនប្តកនវងឈៅភាវ មៗ ។ តមពិតឈៅ អលតឈកើតនិងអលតរលត់រប ់
រូប រប្មងលុបជនួំ រូបោប ឯង ឈោយបឈងាើតចាប់អភិរកសរូបធាតុនិង
ថ្វមពលឈនាោះ ឈដើមផរីាប់ថ្វជា ែនន ។  

មា៉ាងឈទៀត រូបនិងនាមរប្មងអាល ័យោប នឹងោប  ។ ឈយើងនឹងយល់រូប
កាន់ប្តចា ់ ឈោយ ិកាលបឈភទរូបឈផសងៗ ប្ដលនឹងពណ៌នាដូចតឈៅ ៖ 
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១. របូសមុមទទស 

(ការរាយឈ យ្ ោះរប ់រូប) 
 ដបូំង រូបមាន ២ យា៉ា ងគឺ ៖ 

ក- មហាភូត្រូប  = រូបធចំា ់ 
ែ- ឧបាទាយរូប = រូបអាល ័យ 

 ភូតរូប គឺជារូបប្ដលឈលចឈធាវ ឈលចើនជាងឧ ទាយរូប ។ ដុធំដូំចជា 
ប្ផនដី និងលពោះអាទិតរ រប្មងឈកើតឈ ើង ឈៅឈពលប្ដលភូតរូបជាឈលចើន ន
ឈកើនឈ ើង ឈល ោះឈហតុឈនាោះ មហាភូតរូប ក៏ឈៅថ្វ ភូតរូប (រូបធ)ំ  

១.១. មហាភូតរបូ១ ៤ 
(រូបធចំា ់ ៤)  

១- បឋវ២ី =  ដី ជាធាតុពលងីក ប្ដលមានលកខណៈរងឹនិងទន់ ។ 
  ករថ្វ ពលងីក មានន័យថ្វ ការកាន់កាប់កបុងលមា ។ ការពលងីក

តមខាប តទាងំ ៣ រប្មងបឈងាើតទ សនៈថ្វជា មាឌ ។ ឈោយឈហតុប្ត
មិនមានកាយ ២ អាចកាន់កាប់ទីតងំប្តមួយ ន កបុងែណៈ
ដណំាលោប  ដូឈចាប ោះ  នជាពុទនសា និកទាញការគិតថ្វរងឹឈនាោះ 
ឈចញអពីំបឋវធីាតុ ។ លកខណៈរងឹនិងទន់ទាងំពីរឈនាោះ  ឈំៅដល់ 

                                                           

១ សុត្តដតបិដកន មជឈ្ិមដិកាយន មហាហត្ថបិេទាបមសូក្ត្ទ្ ន ៨ន េលខន ២១ន ទ្ដព័រន ១៩៥ន ដិងសដយុត្ត-
ដិកាយនមហាវគគនេលខន៣១នទ្ដព័រន២០៧ន។នអភិធមម បិដកនវិភងគនខដធវិភងគន។ 
២ លកខណាទិចតុកាៈរប ់បឋវធីាតុគឺ ១- កកខឡលកខោ មានការរងឹជាលកខណៈ, ឬ អថទធ-
លកខោ មានការទន់ជាលកខណៈ, ២- បត្ិដ្ឋានរោ មានការតមាល់ឈៅជារ ៈ, ៣- សម្បដិចឆ- 
ននបចចុបដ្ឋានា មានការទទួលទុកជាបចេុបោឌ ន, ៤- អវមសសធាត្ុត្តយបទដ្ឋានា មានធាតុទាងំ 
៣ ដ៏ឈ   (គឺអាឈ , ឈតឈជា វាឈយា) ជាបទោឌ នា ។ 
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 ភាពប្លបលបួល ន តួយា៉ា ង ថយ អាចនិយាយ នថ្វ រងឹ 
លប ិនឈបើឈលបៀបនឹងដីឥដឌ ប៉ាុប្នថ ទន់ ឈបើឈលបៀបនឹងប្ដក ។ បឋវឈីលបើ
ជាឈលគឿងឧបតទមម ឬ បូល លមាប់រូបដថ្ទប្ដលឈកើតរួមោប  ។  

២- អាឈ ១ = ទឹក ជាធាតុ អិតជាប់ ប្ដលមានលកខណៈ អិតជាប់និង
លជួតលជាប ។ 

 អាឈ ធាតុឈនាោះ ឈធឝើអនុភាគឈផសងៗ រប ់រូបធាតុឲ្រជាប់ោប និង
ឈកាឋ បឲ្រឈៅជាមួយោប  ហាក់ដូចជាកមាវ ងំឆក់ល ូបរវាងប្ែសដកនិង
ប្ែសបូករប ់ចរនថអគាិ នី ។ កាលប្ដលឈយើងប្ថមទឹកបនថិចឈៅកបុង
ឈមៅ អនុភាគឈមៅឈនាោះ  អិតជាប់ោប ជារដិបរដុប ឈបើឈយើងប្ថមទឹក
ឈលចើន ឈមៅឈនាោះគង់ប្តកាវ យជាលាយរាវហូរលជួតលជាប ន ។  

៣- ឈតឈជា២ = ឈភវើង ជាធាតុឈៅឋ  ឬថ្វមពលឈៅឋ  ប្ដលមានលកខណៈ
ឈៅឋ និងលតជាក់ ។ 

 ភាពឈកវៀវកាវ  (ភាពរ ់រឈវ ើក), បកាភាព, ភាពឈៅឋ  និងភាពលតជាក់ ឈកើត
ឈ ើងឈោយសារឈតឈជា ។ ទាងំឈៅឋ ទាងំលតជាក់ជាលកខណៈរប ់

                                                           
១ លពោះ ុតថនថបិដក មជឈមិនិកាយ មហាហតទិបឈទាបម ូលតទី ៨ ឈលែ ២១ ទព័ំរ ២០១ ។ លកខណា-
ទិចតុកាៈរប ់អាឈ ធាតុគឺ ១- អាពនននលកខណា មានការចងឈកាឋ បទូឈៅ ហជាតរូបជាលកខណៈ, 
ឬ បគ្ឃរណលកខោ មានការហូរលជាបជាលកខណៈ, ២- ព្យូហនរោ មានការលូតោ ់ជា  
រ ៈ, ៣- សងគហបចចុបដ្ឋានា មានការរួបរួមជាបចេុបោឌ ន, ៤- អវមសសធាត្ុត្តយបទដ្ឋានា 
មានធាតុទាងំ ៣ ដ៏ឈ   (គឺបឋវ ីឈតឈជា វាឈយា) ជាបទោឌ ន ។  
២ លពោះ ុតថនថបិដក មជឈមិនិកាយ មហាហតទិបឈទាបម ូលតទី ៨ ឈលែ ២១ ទព័ំរ ២០៣ ។ លកខណា-
ទិចតុកាៈរប ់ឈតឈជាធាតុគឺ ១- ឧណាត្តលកខោ មានការឈៅឋ ជាលកខណៈ, ២- បរិបាចនរោ 
មានការដុតជារ ៈ, ៣- មទទវានុបា្ទនបចចុបដ្ឋានា  មានការបឈងាើតភាពទន់ជាបចេុបោឌ ន, ៤- 
អវមសសធាត្ុត្តយបទដ្ឋានា មានធាតុទាងំ ៣ ដ៏ឈ   (គឺបឋវ ីអាឈ  វាឈយា) ជាបទោឌ ន ។ 



ឈមឈរៀនលពោះអភិធមយ 289 

 



ឈតឈជា ឬថ្វមពលកឈៅឋ  ។ កាលកឈៅឋ ផាយឈៅកាន់រាងកាយ
រប ់ឈយើង ឈយើងមានអារមយណ៍ឈៅឋ , កាលប្ដលកឈៅឋ ផាយឈចញពី 
រាងកាយរប ់ឈយើងឈៅកាន់ទីជុវំញិ ឈយើងមានអារមយណ៍លតជាក់ ។ 

៤- វាឈយា១ = ែរល់ ជាធាតុកឈលមើក ឬថ្វមពលកឈលមើក មានលកខណៈ
រុញនិងទប់ ។ 

 កាលប្ដលឈយើងផវុ ែំរល់ចូលឈៅកបុងឈប៉ាងឈ ៉ា ង ែរល់ឈនាោះប៉ាោះប្ ផក
ឈប៉ាងឈ ៉ា ងឈៅខាងឈលៅ លប ិនឈបើោយ នកមាវ ងំឈ យើលបឹងទប់ឈោយ
ប្ ផកឈប៉ាងឈ ៉ា ងហបឹងឈទ ឈប៉ាងឈ ៉ា ងឈនាោះ មុែប្តផធុោះប្បក ចូរចាថំ្វ 
ប្តងមានកមយនិងលបតិកមយលគប់កាល ។  

 កឈលមើក, ញ័រ, ឈយាល, វលិ, និង មាភ ធ ឈកើតឈ ើងឈោយវាឈយា ។  
កំោត្់ចំោំ ៖ មហាភូតរូប ៤ នឹងឈៅថ្វ មហាធាតុ ៤ ក៏ ន ។  
 ធាតុ កបុង លី មានន័យថ្វ  ភាវៈលទលទង់លកខណៈឬសាប មរប ់

ែវួន ។  
 ឥ ូវ បឋវធីាតុ តមរូប ពធ ក៏មានន័យថ្វ ធាតុដី, អាឈ ធាតុ 

ធាតុទឹក, ឈតឈជាធាតុ ធាតុឈភវើង និង វាឈយាធាតុ ធាតុែរល់ ប៉ាុប្នថ
បឋវ ី មិនប្មនជាដី, ទាងំអាឈ ក៏មិនប្មនជាទឹក ទាងំវាឈយាក៏មិន
ប្មនជាែរល់ ។  

                                                           
១ លពោះ ុតថនថបិដក មជឈមិនិកាយ មហាហតទិបឈទាបម ូលតទី ៨ ឈលែ ២១ ទព័ំរ ២០៧ ។ លកខណា-
ទិចតុកាៈរប ់វាឈយាធាតុគឺ ១- វិត្ថមភនលកខោ មានការតឹងកឈលមើកជាលកខណៈ, ២- សមុទី-
រោរោ មានការញ័រជារ ៈ, ៣- អភិនិហារបចចុបដ្ឋានា មានការបឈងអៀនឈៅជាបចេុបោឌ ន, 
៤- អវមសសធាត្ុត្តយបទដ្ឋានា មានធាតុទាងំ ៣ ដ៏ឈ   (គឺបឋវ ីអាឈ  ឈតឈជា) ជាបទោឌ ន ។ 
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 មហាភូតរូបទាងំ ៤ ឈនាោះ គឺជា មាម រធាតុមូលោឌ ន ប្ដលឈកើតឈ ើង
លពមោប  និងមិនអាចបបំ្បកឈចញពីោប  ន រាល់រប ់របរ មាម រៈ 
ឈទាោះជាដីកឋី, ទឹកកឋី, ឈភវើងកឋី, ែរល់កឋី  ចាប់តងំពីអនុភាគលអិតតូច
ដល់វតទុធដុំបំផុំត ឈសាត ឹងប្តឈកើតឈចញពីធាតុទាងំ ៤ ឈនោះ ប្ដល
មានលកខណៈឈរៀងៗ ែវួន ដូច នពណ៌នាខាងឈលើលសាប់ឈហើយ ។  

 ចាប់ពីឈនោះឈៅ បុគាលអាចយល់យា៉ា ងង្គយថ្វ ពុទនសា និកមិន
 ក់ព័នននឹងទឹករប ់លពោះប្ថឈ  , ែរល់រប ់លពោះអាណាកសមិមឹុន
នី, ឈភវើងរប ់លពោះហឺប្រកឈកវអិុតថឺ , ឬឈរឿងរា៉ា វចិតថសាស្ត្ ថ រប ់
ទ សនវជិាជ លកិកឈនាោះឈទ ។  

(២) បឋវ,ី អាឈ , ឈតឈជា និងវាឈយា ឈបើតមន័យបរមតទ ជា ភាវៈឥត
លទង់លទាយ និង ឥតដុគំនំរអឝីឈទ ។ កបុងវបិ សនាភាវនា ឈយើងចឈលមើនភាវនា
ប្តឈៅឈលើលកខណៈកបុងកាយប៉ាុឈណាត ោះ គឺ រងឹនិងទន់,  អិតនិងរាវ, ឈៅឋ និង
លតជាក់, បក់និងនឹង ។ 

១.២. ឧបាោយរបូ ២៤ 
(រូបអាល ័យ ២៤) 

 ឧបាទាយរូប១មាន ២៤ ជារូបប្ដលអាល ័យនឹងមហាភូតរូប ៤ ។ 
មហាភូតរូប ដូចជាដី  ឯឧ ទាយរូបដូចជាឈដើមឈឈើប្ដលដុោះឈ ើងពីដី ។  
 មហាភូតរូប ៤ រួមទាងំឧ ទាយរូប ២៤ ឈនាោះ បឈងាើត នជារូប 
២៨ ប្ដលមានលកខណៈឈផសងៗ ោប  ។ 

រូបទាងំឈនាោះ រាប់ ន ១១ យា៉ា ងដូចខាងឈលកាម ៖ 
                                                           

១ អភិធមម បិដកនវិភងគនខដធវិភងគន។ន 
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១- មហាភូត្រូប ៤ គឺ បឋវ,ី អាឈ , ឈតឈជា, ឈវាឈយា 
២- បោទរូប ៥ គឺ ចកខុបសាទ១, ឈសាតបសាទ២, ឃ្លនបសាទ, 

ជិវាា បសាទ, កាយបសាទ 
៣- មោចររូប ៥ គឺ រូ រមយណ៍,  ទាធ រមយណ៍, គនាន រមយណ៍, រសារមយណ៍, 

ឈផ្ទដឌ ឝ រមយណ៍ 
៤- ភាវរូប ២ គឺ ឥតទីភាវរូប, បុរ ិភាវរូប 
៥- ហទយរូប ១ គឺ ហទយវតទុ  
៦- ជីវិត្រូប ១ គឺ ជីវតិិស្ត្នធិយ 
៧- អាហាររូប ១ គឺ កព ីការាហារ  
៨- បរិមចឆទរូប ១ គឺ អាកា ធាតុ 
៩- វិញ្ញត្តិរូប ២ គឺ កាយវញិ្ដតថិរូប ១, វចីវញិ្ដតថិរូប ១ 
១០- វិោររូប ៣ គឺ រូបលហុត ១, រូបមុទុត ១, រូបកមយញ្ដត ១, រួម

ទាងំវញិ្ដតថិរូប ២ ផង 
១១- លកខណរូប ៤ គឺ ឧបចយរូប ១,  នថតិរូប ១, ជរតរូប ១, 

អនិចេតរូប ១   
                                                           
១ លកខណាទិចតុកាៈរប ់ចកខុបសាទគឺ ១- រូបាភិឃាោរហភតូ្ប្បោទលកខណំ មាន ភាព
ថ្វវ រប ់មហាភូតរូបគួរដល់ការប៉ាោះែធប់ថ្នរូ រមយណ៍ជាលកខណៈ, ២- រូមបសុ អាវិញ្ឆនរសំ មាន
ការទាញយករូ រមយណ៍ជារ ៈ, ៣- ចកខុវិញ្ញាណស្ស អាធារភាវបចចុបដ្ឋាន ំ មានការលទលទង់
ចកខុ វញិ្ញដ ណជាបចេុបោឌ ន, ៤- ទិដឋោមោនិទានកមមជជភតូ្បទដ្ឋានំ មានមហាភូតរូបឈកើតអពីំ
កមយ ប្ដលមានការចង់ឈ ើ្ញជាឈដើមចម (រូបតណាា ) ជាបទោឌ ន ។ បសាទរូប ៤ ឈទៀត ែញុ លំោន់ប្ត
ោក់ លីឲ្រ ចូរអបកអានប្លបឈោយដូរ អារមយណ៍ វញិ្ញដ ណ និងតណាា  ដូចទនំងខាងឈលើផងចុោះ ។ 
២ ១- សទាាភិឃាោរហភូត្ប្បោទលកខណំ, ២- សមទទសុ អាវិញ្ឆនរសំ, ៣- មោត្-
វិញ្ញាណស្ស អាធារបចចុបដ្ឋានំ, ៤- មោត្ុោមោទិនិទានកមមជជភូត្បទដ្ឋានំ ។  
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១.២.១. បសទរបូ ៥ 
(រូបប្ដលមាន ភាពថ្វវ ) 

 បោទរូបទាងំឈនាោះ ជាប្ផបក លមាប់ដឹងរប ់ ររីាងា គឺ ប្ភបក, 
លតឈចៀក, លចមុោះ, អណាឋ ត និងកាយ ។ បសាទរូបឈនាោះបឈង្គអ នឈៅឈធឝើរូប
ប្ដលឈកើតរួមឈនាោះឲ្រថ្វវ ល  ោះ ជាទីទទួលបញ្េ វញិ្ញដ ណ ។ 

១- ចកខុបោទ =  ភាពថ្វវ រប ់ប្ភបក ោតជា ៧ ល ទាប់កបុងកូន
លបល ីប្ភបក ជាទីប្ដលរូបភាពល កដ  

២- មោត្បោទ =  ភាពថ្វវ រប ់លតឈចៀក ោតកបុងកប្នវងឈនាោះ
មាន ណាឌ នដូចជាចិឈញ្េ ៀន ឈៅខាងកបុងលបឈហាងលតឈចៀកឈនាោះ 

៣- ឃានបោទ១ =  ភាពថ្វវ រប ់លចមុោះ ោតកបុងកប្នវងឈនាោះ
មាន ណាឌ នដូចជាឈជើងពប្ព ឈៅខាងកបុងែធង់លចមុោះឈនាោះ 

៤- ជិវាាបោទ២ =  ភាពថ្វវ រប ់អណាឋ ត ោតឈៅថ្ផធខាងឈលើលតង់
កណាឋ លអណាឋ ត 

៥- ោយបោទ៣ =  ភាពថ្វវ រប ់រាងកាយ ោតទូឈៅឈពញ
  ៌ងាកាយ គួរដល់ការប៉ាោះែធប់, ឈលើកប្លងប្ត ក់កាល, ឈរាម, 
លកចកថ្ដ, លកចកឈជើង និងប្ ផកឈលកៀមរងឹឈចញ ។  

                                                           
១ ១- គនាោភឃិាោរហភូត្ប្បោទលកខណំ, ២- គមនធសុ អាវិញ្ឆនរស,ំ ៣- ឃានវិញ្ញាណស្ស 
អាធារបចចុបដ្ឋានំ, ៤- ឃាយតិ្ុោមោនិទានកមមជជភូត្បទដ្ឋានំ ។   
២ ១- រោភិឃាោរហភូត្ប្បោទលកខណំ, ២- រមសសុ អាវិញ្ឆនរសំ, ៣- ជិវាាវិញ្ញាណស្ស 
អាធារបចចុបដ្ឋានំ, ៤- ោយតិ្ុោមោនិទានកមមជជភូត្បទដ្ឋានំ ។ 
៣ ១- មោដឋវោភិឃាោរហភូត្ប្បោទលកខណំ, ២- មោដឋមពវសុ អាវិញ្ឆនរសំ, ៣-   
ោយវិញ្ញាណស្ស អាធារបចចុបដ្ឋានំ, ៤- ផុសិត្ុោមោនិទានកមមជជភូត្បទដ្ឋាន ំ ។ ចូរ
ឈមើលឈលែឈយាងចកខុបសាទផង 
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១.២.២. មោចររបូ ៧ 
(រូបគឺអារមយណ៍) 

 អារមយណ៍ប្ដលបញ្េ វញិ្ញដ ណ ឈងាតដឹងញឹកញប់ឈនាោះមាន ៥ គឺ ៖ 
១- រូបារមមណ៍១ = អារមយណ៍គឺរូប (វណណ) 
២- សទាារមមណ៍២ =អារមយណ៍គឺ ឈំ ង (សទទ) 
៣- គនាោរមមណ៍៣ = អារមយណ៍គឺកវិន (គនធ) 
៤- រោរមមណ៍៤ = អារមយណ៍គឺរ  (រស) 
៥- មោដឋវោរមមណ៍៥ = អារមយណ៍គឺឈផ្ទដឌពឝៈ (បឋវី, មត្មជា, វាមយា) ។  
កំណត្់ចំោំ ៖ 
១- ឈ យ្ ោះកបុងវង់លកចក គឺធាតុ ខំាន់រប ់អារមយណ៍ទាងំ ៥ ។ កណំត់

ថ្វ ធាតុទាងំអ ់ មាន ៧ ។  

                                                           
១ លកខណាទិចតុកាៈរប ់រូ រមយណ៍គឺ ១- ចកខុបដិហននលកខណំ មានការប៉ាោះែធប់ចកខុបសាទជា
លកខណៈ, ២- ចកខុវិញ្ញាណស្ស វិសយភាវរសំ មានការឈធឝើជាអារមយណ៍រប ់ចកខុ វញិ្ញដ ណជារ ៈ, 
៣- ត្មស្សវ មោចរបចចុបដ្ឋានំ ជាទីឈោចររប ់ចកខុ វញិ្ញដ ណឈនាោះឯងជាបចេុបោឌ ន, ៤- ចត្ុមហា
ភូត្បទដ្ឋានំ មានមហាភូតរូប ៤ ជាបទោឌ ន ។ អារមយណ៍ ៤ ឈទៀត ែញុ លំោន់ប្តោក់ លីឲ្រ ចូរអបក
អានប្លបឈោយដូរ វញិ្ញដ ណ ដូចទនំងខាងឈលើផងចុោះ ។ 
២ ១- មោត្បដិហននលកខណំ ២- មោត្វិញ្ញាណស្ស វិសយភាវរសំ ៣- ត្មស្សវ មោចរ-
បចចុបដ្ឋានំ ៤- ចត្ុមហាភូត្បទដ្ឋានំ ។ 
៣ ឃានបដិហននលកខណំ ២- ឃានវិញ្ញាណស្ស វិសយភាវរសំ ៣- ត្មស្សវ មោចរបចចុប-
ដ្ឋានំ ៤- ចត្ុមហាភូត្បទដ្ឋានំ ។ 
៤ ជិវាាបដិហននលកខណំ ២- ជិវាាវិញ្ញាណស្ស វិសយភាវរសំ ៣- ត្មស្សវ មោចរបចចុបដ្ឋា-
នំ ៤- ចត្ុមហាភូត្បទដ្ឋានំ ។ 
៥ ោយបដិហននលកខណំ ២- ោយវិញ្ញាណស្ស វិសយភាវរសំ ៣- ត្មស្សវ មោចរបចចុ- 
បដ្ឋានំ ៤- បឋវីមត្មជាវាមយាបទដ្ឋានំ ។ ចូរឈមើលឈលែឈយាងរូ រមយណ៍ផង 
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២- ឈោយសារប្តភាពលអិត ុែុមរប ់ែវួន ឈទើបអាឈ មិនអាចទទួល
អារមយណ៍ប៉ាោះែធប់ ឧទាហរណ៍ កាលឈយើងោក់ថ្ដរប ់ឈយើងឈលើទឹក 
លតជាក់ប្ដលទទួលឈនាោះ គឺជាឈតឈជា, ទន់ឈនាោះ គឺបឋវ ី ឯ មាភ ធ
ឈនាោះ គឺជាវាឈយា ឈហតុឈនាោះ ធាតុមូលោឌ នលតឹមប្ត ៣ ឈនាោះ ចាត់ជា 
ឈផ្ទដឌ ឝ រមយណ៍ ។  

១.២.៣. ភាវរបូ ២ 
(រូបប្ដលមានឈភទ) 

១- ឥត្ថីភាវៈ១ = រូបប្ដលលបកា ភាពស្ត្ ថី ផាយទូឈៅឈពញរាងកាយ
ស្ត្ ថី 

២- បុរិសភាវៈ២ = រូបប្ដលលបកា ភាពបុរ  ផាយទូឈៅឈពញរាង
កាយបុរ  

កំណត្់ចំោំថា ៖  
រូបទាងំ ២ ឈនាោះ ប្ញកបុរ ឈនាោះឲ្រប្បវកពីស្ត្ ថី ស្ត្ ថីឈនាោះប្បវកពីបុរ  
ោច់ឈោយប្ កពីោប  ។  

                                                           
១ លកខណាទិចតុកាៈរប ់ឥតទីភាវរូបគឺ ១- ឥត្ថីភាវលកខណំ មានភាពជាស្ត្ ថីជាលកខណៈ, ២- ឥត្ថ-ី
បោសនរសំ មាន តុភូតថ្នស្ត្ ថីជារ ៈ, ៣- ឥត្ថីលិង្ខាទីនំ ោរណភាវបចចុបដ្ឋាន ំ មាន
អាការថ្នឈភទល ីជាឈដើមជាបចេុបោឌ ន, ៤- ចត្ុមហាភូត្បទដ្ឋានំ មានមហាភូតរូប ៤ ជាបទោឌ ន ។  
២ បុរិសភាវលកខណំ មានភាពជាលបុ ជាលកខណៈ, ២- បុរិមោត្ិបោសនរសំ មាន តុភូត
ថ្នលបុ ជារ ៈ, ៣- បុរិសលិង្ខាទីនំ ោរណភាវបចចុបដ្ឋាន ំមានអាការថ្នឈភទលបុ ជាឈដើមជា
បចេុបោឌ ន, ៤- ចត្ុមហាភូត្បទដ្ឋានំ មានមហាភូតរូប ៤ ជាបទោឌ ន ។  
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១.២.៤. ហទយវតថ ុ
(ឈបោះដូងជាមូលោឌ ន) 

 ហទយវត្ថុ១ គឺមានឈបោះដូងជាមូលោឌ ន ប្ដលផាយកបុង្ម
ខាងកបុងឈបោះដូង ។ ហទយវតទុ  ជាលគឹោះសាទ នរប ់ចិតថ (មឈនាវញិ្ញដ ណ) ។ ហ
ទយវតទុ ឈនាោះ មិនប្មនមានប្តមួយឈទ គឺមានហទយវតទុ ឈលចើនឈកាដិប្ដល
ផាយកបុង្មថ្នឈបោះដូងឈនាោះ ។  

១.២.៥. ជីវិតរបូ 
(រូបជីវតិ) 

ជីវិត្ិន្ទនទិយរូប២ គឺជាកមាវ ងំរ ់រប ់កមយជជរូបប្ដលផាយទូឈៅ
  ៌ងាកាយ ។ គួរប្តកណំត់ថ្វ មានការរ ់ទាងំកបុងចិតថទាងំកបុងរូប ។ ការ 
រ ់រប ់ចិតថ ឈៅថ្វ “ជីវិត្ិន្ទនទិយ” ប្ដលជាឈចត ិក ១ បណាឋ  ពឝចិតថ
សាធារណឈចត ិកទាងំ ៧ ។ ការរ ់រប ់រូបឈនោះ ឈៅថ្វ “ជីវិត្រូប“ ឈនោះ
ឯង ។ ជីវិត្ិន្ទនទិយ ចាត់ជាជីវតិរប ់ចិតថ ចបំ្ណកឯជីវិត្រូប ចាត់ជាជីវតិ
រប ់រូប ។ 

                                                           
១ លកខណាទិចតុកាៈរប ់ហទយរូបគឺ ១- មមនាធាត្ុមមនាវិញ្ញាណធាត្ូនំ និស្សយលកខណ ំ
ជាទីអាល ័យរប ់មឈនាធាតុនិងមឈនាវញិ្ញដ ណធាតុជាលកខណៈ, ២- ោសមញ្ញវ ធាត្ូនំ អាធារន-
រសំ មានការលទលទង់ធាតុទាងំឈនាោះជារ ៈ, ៣- ត្ទុពវហនបចចុបដ្ឋាន ំ មានការរកាទុកធាតុទាងំ
ឈនាោះជាបចេុបោឌ ន, ៤- ចត្ុមហាភូត្បទដ្ឋានំ មានមហាភូតរូប ៤ ជាបទោឌ ន ។  
២ លកខណាទិចតុកាៈរប ់ជីវតិរូបគឺ ១-សហជាត្រូបានបុាលលកខណំ មានការអនុ ល ហ-
ជាតរូបជាលកខណៈ, ២- មត្សំ បវត្តនរសំ មានការឲ្រលបលពឹតថឈៅថ្នរូបទាងំឈនាោះជារ ៈ, ៣-     
មត្សមញ្ញវ ថបនបចចុបដ្ឋានំ មានការតមាល់រូបទាងំឈនាោះឲ្រឈៅមាជំាបចេុបោឌ ន, ៤- យាបយីត្ពវ- 
បទដ្ឋានំ មានរូបប្ដលគបផចិីញ្េឹ មជាបទោឌ ន ។   
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១.២.៦. អាហាររបូ (ឱជៈ) 
(ចណីំអាហារ) 

 អាហារ១ឈលោតលោត ប្ដលលបមូលផឋុ ឈំធឝើជាដុជំាពំនូតឈនាោះ ឈៅថ្វ 
“កពឡីោរាហារ”, អាហាររូប កបុងទីឈនោះ  ឈំៅដល់ ឱជារ ប្ដល
ញុងំរាងកាយឈនោះឲ្ររ ់ឈៅបនថ ន ។  

១.២.៧. បរមិចឆទរបូ (អាកាសធាតុ) 
(រូបកហិំត) 

 បរិមចឆទរូប២ គឺជាអាកា រវាងអាតូម ឬខាងកបុងអាតូម ប្ដល
កណំត់កហិំត ឬបបំ្បក ណំុំរូប (រូបកោបៈ) ។ រវាងពងកបុងកប្ស្ត្ញ្េង
ប្តងមានលមា យា៉ា ងណាមិញ រវាងរូបកោបៈ ក៏មានលមា (អនុភាគតូច
លអិត) យា៉ា ងឈនាោះប្ដរ រូបកោបៈទាងំឈនាោះរប្មងឈកើតឈ ើងឈោយឈហតុ ៤ 
យា៉ា ង គឺ កមម, ចិត្ត, ឧត្ុ និងអាហារ ។ យា៉ា ងណាមិញ បរិមចឆទរូប ក៏
យា៉ា ងឈនាោះប្ដរ គឺ នយតថ្វឈកើតឈ ើងឈោយឈហតុទាងំ ៤ ឈនាោះដូចោប  ។  
 បរិមចឆទរូប ក៏ឈៅមា៉ាងឈទៀតថ្វ “អាោសធាត្ុ” ។ អាោស គឺ 
លមា ប្ដលកបុងែវួនឯង គឺោយ នអឝីឈសាោះ ។ អាកា ក៏ជាធាតុ កបុងន័យថ្វ មិន

                                                           
១ លកខណាទិចតុកាៈរប ់អាហាររូបគឺ ១- ឱជាលកខណំ មានការឈធឝើឲ្ររូបចឈលមើនជាលកខណៈ, ២- 
រូបាហរនរសំ មានការប្ថទារូំបជារ ៈ, ោយុបត្ថមភនបចចបុដ្ឋាន ំ មានការឧបតទមមរូបកាយជា  
បចេុបោឌ ន, ៤- អមជ្ាហរិត្ពវបទដ្ឋានំ មានអាហារប្ដលគួរដល់ការបរឈិភាគជាបទោឌ ន ។  
២ លកខណាទិចតុកាៈរប ់បរឈិចេទរូបគឺ ១- រូបបរិមចឆទលកខណំ មានការកណំត់ប្ដនរូបកោបៈជា
លកខណៈ, ២- រូបបរិយនតប្បោសនរសំ មានការលបកា ចបំ្ណករូបជារ ៈ, ៣- រូបមរិយាទ-
បចចុបដ្ឋានំ មានលពំប្ដនរូបជាបចេុបោឌ ន, បរិចឆិននរូបបទដ្ឋានំ មានរូបប្ដលោច់ជា ង្គា ត់ៗ ជា
បទោឌ ន ។  
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មានជីវៈ (និជជីវ), មិនប្មនជាធាតុប្ដលកពុំងឈកើតឈ ើង ដូចមហាធាតុទាងំ 
៤ ឈទ ។ កបុងភាពជារូប ១ កបុងចឈំណាមរូប ២៨, អាកា ធាតុ មានន័យថ្វ 
មិនប្មនជាលមាខាងឈលៅដ៏លឝឹងឈលឝើយឈនាោះឈទ លោន់ប្តជាលមារវាងអាតូម 
ឬុលមាខាងកបុងអាតូម ប្ដលបបំ្បករូបកោបៈប៉ាុឈណាត ោះ ។  

១.២.៨. វិញ្ដតតិរបូ ២ 
(រូបទាក់ទង) 

 វិញ្ញត្តិរូប ជាអាកបផកិរយិារប ់រាងកាយនិងមាត់ ប្ដលបុគាលឈលបើ
 លមាប់ទាក់ទងគនិំតរប ់ែវួនឯង ឈៅជាមួយនឹងអបកឯឈទៀត និងតម
មឈធា យណាមួយប្ដលែវួនឈគយល់នូវបណំងរប ់អបកឯឈទៀត ។  

១- ោយវិញ្ញត្តិ១ = ការឈធឝើឈោយថ្ដ, កាល, ប្ភបក, ឈជើងជាឈដើម ប្ដល
ឲ្រអបកដថ្ទយល់នូវបណំងរប ់ែវួន ។ 

២- វចីវិញ្ញត្តិ១ = ចលនារប ់មាត់បឈងាើត មឋីឈដើមផឲី្រអបកដថ្ទយល់
បណំងរប ់ែវួន ។ 

ទាងំកាយវញិ្ដតថិនិងវចីវញិ្ដតថិ ឈកើតឈ ើងពីវាឈយាធាតុប្ដលមានចិតថជា
 មុោឌ ន ឈហើយឋិតឈៅលតឹមប្ត ១ ចិតថកខណៈប៉ាុឈណាត ោះ ។ 
                                                           
១ លកខណាទិចតុកាៈរប ់កាយវញិ្ដតថិរូបគឺ ១- វិញ្ញាបនលកខណំ មានការ ប្មឋងឲ្រដឹងឈ ចកឋីជា
លកខណៈ, ២- អធិប្ាយបោសនរសំ មានការ ប្មឋងបណំងជារ ៈ, ៣- ោយវិបផនទន-
មហត្ុភាវបចចុបដ្ឋានំ មានការកឈលមើកកាយជាបចេុបោឌ ន, ៤- ចិត្តសមុដ្ឋានវាមយាធាត្ុបទដ្ឋាន ំ
មានវាឈយាធាតុឈកើតអពីំចិតថជាបទោឌ ន ។  
១ លកខណាទិចតុកាៈរប ់វចីវញិ្ដតថិរូបគឺ ១- វិញ្ញាបនលកខណំ មានការ ប្មឋងឲ្រដឹងឈ ចកឋីជា
លកខណៈ, ២- អធិប្ាយបោសនរសំ មានការ ប្មឋងបណំងជារ ៈ, ៣- វចីមឃាសមហត្ុ-
ភាវបចចុបដ្ឋានំ មានការឈ លវាចាជាបចេុបោឌ ន, ៤- ចិត្តសមុដ្ឋានបឋវីធាត្ុបទដ្ឋាន ំ មាន
បឋវធីាតុឈកើតអពីំចិតថជាបទោឌ ន ។  
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១.២.៩. វិការរបូ ៥ 
(រូបប្ដលមានការផ្ទវ  ់បឋូ រ ន) 

 លពោះមហាឈថរ ឈ ឌី  ាដ័រ ពនរល់ថ្វ “វោិររូប” ជា “ ភាវៈ
ចា ់ប្បវក” ចបំ្ណកឯលពោះនារទៈយល់ថ្វ “ជា ភាពអាចផ្ទវ  ់បឋូ រ ន
រប ់រូប” ។ ដូឈចាប ោះ នជាឈយើងចាត់ “វិោររូប” ជា ភាវៈរូបពិឈ   ។ 

១- រូបស្ស លហុោ១ = ភាពលសាលថ្នរូប  ងាត់ ងាិនភាពធៃន់កបុង
រាងកាយ 

២- រូបស្ស មុទុោ២ = ភាពទន់ថ្នរូប កមាេ ត់នូវភាពរងឹកបុងរាងកាយ 
និងឈលបៀបដូប្ ផកប្ដលដទំន់លអឈហើយ  

៣- រូបស្ស កមមញ្ញោ៣ = ភាពសុាថំ្នរូប បដិបកសនឹងភាពរងឹថ្នកាយ 
និងឈលបៀបដូចមា ប្ដលដលំអឈហើយ  

 វកិាររូប ៣ ឈនោះ រាប់វញិ្ដតថិរូប ២ ចូលផង រួមជា វិោររូប ៥ យា៉ា ង ។  

                                                           

១ លកខណាទិចតុកាៈរប ់លហុតរូបគឺ ១- អទនធលកខោ មានការរហ័ ជាលកខណៈ, ២- របូាន ំ
គរុភាវវិមនាទនរោ មានការកមាេ ត់ភាពធៃន់រប ់រូបជារ ៈ, ៣- លហុបរិវត្តិោបចចុបដ្ឋានា 
មានការលបលពឹតថឈៅយា៉ា ងលសាលជាបចេុបោឌ ន, ៤- លហុរូបបទដ្ឋានា មានរូបលសាលជាបទោឌ ន ។ 
២

 លកខណាទិចតុកាៈរប ់មុទុតរូបគឺ ១- អថទធោលកខោ មានការមិនរងឹជាលកខណៈ, ២- រូបា
នំ ត្ទធវិមនាទនរោ មានការកមាេ ត់ភាពរងឹតអឹងរប ់រូបជារ ៈ, ៣- សពវរកិយាសុ អវិមរា-ធិ
ោបចចុបដ្ឋានា មានការមិនជទំា ់កបុងអឈំពើទាងំពួងជាបចេុបោឌ ន, ៤- មុទុរូបបទដ្ឋានា មានរូប
ទន់ជាបទោឌ ន ។ 

៣
 លកខណាទិចតុកាៈរប ់កមយញ្ដតរូបគឺ ១- កមមញ្ញភាវលកខោ មានភាពគួរដល់ការង្គរជា

លកខណៈ, ២- អកមមញ្ញោវិមនាទនរោ មានការកមាេ តនូ់វភាពមិនគួរដល់ការង្គរជារ ៈ, ៣- 
អទុពវលភាវបចចុបដ្ឋានា មានភាពមិនអន់ថយជាបចេុបោឌ ន, ៤- កមមញ្ញរូបបទដ្ឋានា មានរូប
គួរដល់ការង្គរជាបទោឌ ន ។ 
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១.២.១០. លកខណ្របូ ៤ 
(រូបប្ដលមានលកខណៈ) 

 លកខណៈទូឈៅរប ់រូបនិងនាម មាន ៣ យា៉ា ងគឺ ការឈកើតឈ ើង 
(ឧប្ាទៈ), ការតងំឈៅ (ឋិត្)ិ និងការប្បកធាវ យ (ភងគ) ។ រូបឈនាោះបង្គា ញ
អនុែណៈទាងំ ៣ ឈនោះកបុងរូបធម៌ ឈៅថ្វ លកខណរូប ។ ឈបើតមរូប ពធ 
លកខណៈ មានន័យថ្វ “ ញ្ញដ  ឬឈលគឿង មាា ល់” ។  

១- ឧបចយរូប២ = ការឈកើតឈ ើងថ្នរូប កបុងែណៈបដិ ននិ និងការ
ឈកើតឈ ើងបនថរប ់រូប រហូតដល់រូបប្ដលជាតលមូវការកបុងជីវតិមាន
លទង់លទាយលគប់លោន់ 

២- សនតត្ិរូប៣ = ការឈកើតឈ ើងថ្នរូបជាបនថបនាធ ប់ឈពញមួយជីវតិ 
៣- ជរោរូប១ = រូបប្ដលបង្គា ញការចឈលមើនឈ ើងនិងការលទុឌឈលទាម 

ឈៅអ ុំងឈពលឈកើតឈ ើង ១៥ ចិតថកខណៈ 

                                                           
២ លកខណាទិចតុកាៈរប ់ឧបចយរូបគឺ ១) អាចយលកខមោ មានការឈផឋើមឈកើតឈ ើងដបូំងជា
លកខណៈ, ២) រូបានំ ឧមមជាាបនរមោ ឲ្ររូបទាងំឡាយឈកើតឈ ើងជាកិចេ, ៣) បរិបុណណភាវបចចុប- 
ដ្ឋាមនា មានភាពបរបូិណ៌ថ្នរូបជាបចេុបោឌ ន, ៤) ឧបចិត្រូបបទដ្ឋាមនា មានរូបប្ដល នសឈំ ើង
ជាបទោឌ ន ។ 
៣ លកខណាទិចតុកាៈរប ់ នថតិរូបគឺ ១- បវត្តិលកខោ មានការលបលពឹតថឈៅជាលកខណៈ, ២- 
អនុប្បពនធនរោ មានការបនថោប ជាលោំប់ជារ ៈ, ៣- អនុបមចឆទបចចុបដ្ឋានា មានការមិនោច់
ជាបចេុបោឌ ន, ៤- អនុបពនធកររបូបទដ្ឋានា មានរូបប្ដលឈកើតបនថោប ជាបទោឌ ន ។  
១ លកខណាទិចតុកាៈរប ់ជរតរូបគឺ ១- រូបបរិបាកលកខោ មានការចា ់ថ្នរូបជាលកខណៈ, ២- 
ឧបនយនរោ មានការនាចូំលឈៅរកការចា ់ជារ ៈ, ៣- នវភាវាបគមនបចចុបដ្ឋានា មាន 
ការមិនឈកើតថយីឈ ើងវញិជាបចេុបោឌ ន, ៤- បរិបចចមានរបូបទដ្ឋានា មានរូបប្ដលចា ់ជាបទោឌ ន ។  
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៤- អនិចចោរូប២ = រូបប្ដលបង្គា ញការរលត់កបុងែណៈរលត់រប ់រូប
ធម៌ឈនាោះ 

កំណត្់ចំោំ ៖  
 ១- ឧបចយៈ និង សនតត្ិ ចួលកាលចាត់ជា ជាត្ិ (ការឈកើត) ។ 

កាលឈនាោះ ចនួំនថ្នរូប មានចនួំនប្ត ២៧ ជនួំ  ២៨ ។  
 ២- ឈលើកប្លងប្តរូប ៥ ឈចញ គឺ វញិ្ដតថិរូប ២, ជាតិរូប ១, ជរតរូប 

១, អនិចេតរូប ១, រូបដ៏ឈ  ទាងំអ ់ ឋិតឈៅ ១៧ ចិតថកខណៈ ។  
 ៣- ឈបើនិយាយឲ្រហយត់ចត់ឈៅ លកខណរូបមានលតឹមប្ត ៣ ប៉ាុឈណាត ោះ

គឺ ជាតិរូប ១, ជរតរូប ១, អនិចេតរូប ១ ។ ជាតិរូប  នដល់ រូប
កបុងែណៈកពុំងឈកើតឈ ើង, ជរតរូប  នដល់ រូបកបុងែណៈកពុំង
តងំឈៅ, និងអនិចេតរូប  នដល់ រូបកបុងែណៈកពុំងប្បកធាវ យ ។  

១.៣- និបផននរបូ ១៨ 
 រូប ១៨ ឈនាោះ  នដល់ មហាភូត្រូប ៤, បោទរូប ៥, មោចររបូ 
៧ (លតវូរាប់លតឹមប្ត ៤  នឈហើយ ឈល ោះឈវៀរឈផ្ទដឌពឝៈឈចញ), ភាវរូប ២, 
ហទយវត្ថុ ១, ជវីិត្របូ ១, អាហាររូប ១  ុទនប្តឈកើតឈ ើង និងតក់ប្តង
ឈ ើងឈោយ កមម, ចិត្ត, ឧត្ុ (មត្មជា) និងអាហារ (ឱជា) ដូឈចាប ោះ  ន
ជារូបទាងំ ១៨ ឈនោះ ឈៅថ្វ និបផននរូប ។ 

                                                           
២ លកខណាទិចតុកាៈរប ់អនិចេតរូបគឺ ១- បរិមភទលកខោ មានការប្បកធាវ យ ពឝជាលកខណៈ, 
២- សំសីទនរោ មានការលិចចុោះជារ ៈ, ៣- ខយវយបចចុបដ្ឋានា មានការអ ់ឈៅ ូនរឈៅជា
បចេុបោឌ ន, ៤- បរិភិជជមានរបូបទដ្ឋានា មានរូបប្ដលប្បកធាវ យជាបទោឌ ន ។  
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 រូបនីមួយៗ បណាឋ រូបទាងំ ១៨ ឈនាោះ មានលកខណៈតមធមយជាតិ
រប ់ែវួន ដូច ភាពរងឹរប ់បឋវ ី និង ឈៅឋ រប ់ឈតឈជា ដូឈចាប ោះក៏ឈៅថ្វ 
សភាវរូប ។  
 រូបនីមួយៗ បណាឋ រូបទាងំ ១៨ ឈនាោះ ក៏មាន ងខតលកខណៈ ៣ 
( ញ្ញដ ឬឈលគឿង មាា ល់តមធមយជាតិ) គឺ ជាតិ (ការឈកើត), ជរា (ការចា ់) 
និង អនិចេត (មរណៈ) ដូឈចាប ោះក៏ឈៅថ្វ សលកខណរូប ។  
 ឈល ោះប្តរូបទាងំឈនាោះអាចប្លបលបួលតម ភាព,  ណាឌ ន និងពណ៌ 
ជាឈដើម ឈោយសារកឈៅឋ និងលតជាក់ ជាឈដើម ដូឈចាប ោះឈៅថ្វ រូបរូប ។  
 ឈល ោះប្តរូបទាងំឈនាោះគួរប្តជញ្ជឹ ងគិតថ្វ អនិចេ ំ (មិនឈទៀង), ទុកខ ំ
(ជាទុកខ) និងអនតថ  (មិនប្មនែវួន) ដូឈចាប ោះឈទើបឈៅថ្វ សមមសនរូប ។   

១.៤- អនិបផននរបូ ១០ 
 រូប ១០  នដល់ បរិមចឆទរូប ១, វិញ្ញត្តិរូប ២, វិោររូប ៣, និង
លកខណរូប ៤ រប្មងមិនឈកើតឈ ើងនិងតក់ប្តងឈ ើឈោយ កមម, ចតិ្ត, 
ឧត្ុ, និង អាហារឈទ ដូឈចាប ោះឈទើបឈៅថ្វ អនិបផននរូប ។ 
 រូបទាងំ ១០ ក៏ឈៅថ្វ អសភាវរូប ឈល ោះមិនមានលកខណៈធមយ-
ជាតិ, ឈៅថ្វ អសលកខណរូប ឈល ោះមិនមាន ងខតលកខណៈ, ឈៅថ្វ 
អរូបរូប ឈល ោះមិនអាចប្លបលបួល នឈោយឈៅឋ និងលតជាក់ជាឈដើម, និង
ឈៅថ្វ អសមមសនរូប ឈល ោះមិនគួរជញ្ជឹ ងគិតកបុងវបិ សនាភាវនា ។  
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២. របូវិភាគ 
(ការវភិាគឈៅឈលើរូប) 

២.១. ឯកន័យ 
 រូបទាងំអ ់ មានលបឈភទមួយៗ កបុងចឈំណាមលបឈភទជាឈលចើនដូច
ខាងឈលកាមឈនោះ ៖ 

២.១.១- អមហត្ុកៈ = រូបទាងំអ ់ឥតមានឈហតុ 
២.១.២- សប្បចចយៈ = រូបទាងំអ ់ទាក់ទងនឹងបចេ័យ (កមយ, ចិតថ, ឧតុ 

និងអាហារ)  
២.១.៣- ោសវៈ = រូបទាងំអ ់ ឈធឝើជាអារមយណ៍ឲ្រកិឈល  
២.១.៤- សងខត្ៈ = រូបទាងំអ ់តក់ប្តងឈ ើងឈោយបចេ័យ ៤ 
២.១.៥- មលាកិយៈ = រូបទាងំអ ់ទាក់ទងនឹងឈោកប្ដលមានែនន ៥ 

មានឈ ចកឋីជាប់ជ ំក់ 
២.១.៦- ោមាវចរៈ = រូបទាងំអ ់ លិចចុោះកបុងលោំប់ថ្នកាមារមយណ៍ 
២.១.៧- អនារមមណៈ = រូបទាងំអ ់មិនទទួលដឹងនូវអារមយណ៍ 
២.១.៨- អប្បហាត្ពវៈ = រូបទាងំអ ់រប្មងមិនលោះបង់ នឈោយមគា  

២.២. ពហុធាន័យ 
 ឈទាោះយា៉ា ងណាក៏ឈោយចុោះ កាលឈបើប្វកប្ញករូបជាខាងកបុង ឬខាង

ឈលៅ ដូឈចបោះជាឈដើម រូបឈនាោះ ឹងមានឈ យ្ ោះឈលចើនលបការតឈៅឈទៀត ។  ូម
អបកអានពិឈលោោះតមតរាងឧប មភ័ននឈលែ ៨  ឋីពីរូប ឈដើមផរីលឹំកឲ្រ ន
ឈលឿន តមប្បបវភិាគឈនាោះផងចុោះ ។  
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២.២.១- អជ្ឈត្តិករូប ៥  នដល់ បសាទរូប ៥ ឈៅថ្វ អជ្ឈត្តិកៈ 
(ខាងកបុង), រូប ២៣ ដ៏ឈ   ឈៅថ្វ វហិរៈ (ខាងឈលៅ), ឈល ោះ
បសាទរូប ៥ ឈនាោះ ជា ររីាងា ខំាន់ លមាប់ការឈ ើ្ញ, ការឮ, ការ
ធុកំវិន, ជាឈដើម មនុ សឈោកឲ្រតថ្មវវាយា៉ា ងែភ ់ ថ្វឈបើោយ នបសាទ-
រូបទាងំ ៥ ឈនាោះឈទ មនុ សឈោកឈយើងជាឈឈើឥតដឹងអឝី ។ 

២.២.២- វត្ថរុូប ៦  នដល់ បសាទរូប ៥ និងហទយវតទុ  ១ ឈៅថ្វ វត្ថុ-
រូប ចបំ្ណកឯរូបដ៏ឈ  ឈៅថ្វ អវត្ថុរបូ ។ វតទុ រូបទាងំឈនាោះឈធឝើកិចេ
ជាទីតងំរប ់ចិតថ ។  

២.២.៣- ទាោររូប ៧  នដល់ បសាទរូប ៥ និងវញិ្ដតថិរូប ២ ឈៅថ្វ 
ទាោររូប ចបំ្ណកឯរូបដ៏ឈ   ឈៅថ្វ អទាោររូប ។ បសាទរូបទាងំ 
៥ ឈនាោះឈធឝើកិចេជាទាឝ រ ប្ដលញុងំឲ្របញ្េទាឝ រវថិីឈកើតឈ ើង ចបំ្ណក
ខាងវញិ្ដតថិរូប ២ គឺជាកប្នវងនិងជាមឈធា យ លមាប់បឈំពញ
កាយកមយ និង វចីកមយ ។  

២.២.៤- ឥន្ទនទិយរូប = បសាទរូប ៥ រួមទាងំភាវរូប ២ និងជីវតិរូប ១ 
រួមមកជាឥស្ត្នធិយរូប ៨, ចបំ្ណកឯរូប ២០ ដ៏ឈ   ឈៅថ្វ អនិន្ទនទិ-
យរូប ។  

 “ឥន្ទនទិយ” មានន័យថ្វ “ភាពជាធ”ំ ប្ដលមានអណំាចលគប់លគងកបុង
វ ័ិយរប ់ែវួន ឧទាហរណ៍ ចកខុបសាទ លគប់លគងការឈ ើ្ញ, 
ឈសាតបសាទ លគប់លគងការឮ, ដូឈចបោះជាឈដើម ។ ឥតទីភាវៈ លគប់លគង
ភាពស្ត្ ថី ចបំ្ណកឯបុរ ិភាវៈ លគប់លគងភាពបុរ  ។  
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២.២.៥- ឱឡារិករបូ = បសាទរូប ៥ និងឈោចររូប ៧ រួមជា ឱឡារកិ- 
រូប ១២, ចបំ្ណកឯរូប ១៦ ដ៏ឈ   ឈៅថ្វ សុខុមរូប ។  

 “ឱឡារិក” មានន័យថ្វ “ឈលោតលោតឬឈលគើម”, “សុខុម” មានន័យ
ថ្វ “លអិត ុែុមឬលអិតឆ្យ រ” ឈល ោះប្តភាពឈលោតលោតឬឈលគើមរប ់
ែវួនឈនាោះ បសាទនិងអារមយណ៍ទាងំ ៥ អាចឈមើលឈ ើ្ញនិងយល់
 នយា៉ា ងង្គយ ។ មា៉ាងឈទៀត ឈល ោះប្តវាយល់ នង្គយ ឈទើប 
ចាត់ថ្វឈៅជិតចឈំ ោះបញ្ញដ  ។ ដូឈចាប ោះឈហើយ ឱឡារកិរូបទាងំឈនាោះ 
ក៏ឈៅមា៉ាងឈទៀតថ្វ សនតិមករូប (សនតិមក = ជិត) ចបំ្ណកខាង
 ុែុមរូបទាងំឈនាោះ ឈៅថ្វ ទូមររូប (ទូមរ = ឆ្ៃ យ) ។  

 មួយវញិឈទៀត បសាទរូប និងអារមយណ៍ អាចប៉ាោះោប  គឺរូ រមយណ៍ប៉ាោះ
ចកខុទាឝ រ,  ទាធ រមយណ៍ប៉ាោះឈសាតទាឝ រ, ដូឈចបោះជាឈដើម ។ ដូឈចាប ោះឈហើយ    
ឱឡារិករូប ១២ ឈនាោះ ឈៅមា៉ាងឈទៀតថ្វ សប្បដិឃរូប ចបំ្ណក 
ខាង ុែុមរូប ១៦ ឈនាោះ ឈៅថ្វ អប្បដិឃរូប ។ “សប្បដិឃ” 
តមរូប ពធ មានន័យថ្វ “មានការប៉ាោះ” ចបំ្ណកខាង “អប្បដិឃ” 
មានន័យថ្វ “មិនមានការប៉ាោះ” ។  

២.២.៦- ឧបាទិននរូប = កមយជជរូប ១៨ ឈៅថ្វ ឧបាទិននរូប, រូបឈលៅពី
ឈនាោះ ឈៅថ្វ អនុបាទិននរូប ។ រូប ១៨ ឈនាោះ ឈកើតឈ ើងឈោយកមយ 
ឈកាឋ បកាឋ ប់ឈោយកមយ ជាផលរប ់កមយឈនាោះ កបុងការឈធឝើកិចេរួមោប
ជាមួយនឹងឈ ចកឋីចង់ ន (ត្ោា) និងឈ ចកឋីយល់ឈ ើ្ញែុ  
(ទិដឋិ) ។ 
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២.២.៧- សនិទស្សនរូប = រូ រមយណៈ (វណតៈ) ឈៅថ្វ សនិទស្សន-
រូប ឈល ោះអាចឈមើលឈ ើ្ញឈោយប្ភបក ចបំ្ណកឯរូបឈលៅពីឈនាោះ 
ឈៅថ្វ អនិទស្សនរូប ឈល ោះមិនអាចឈមើលឈ ើ្ញឈោយប្ភបកឈនាោះ
 នឈទ ។  

២.២.៨- មោចរោាហិករូប = បសាទរូប ៥ អាចចាប់អារមយណ៍ខាង
ឈលៅមកជាទីឈោចរ ដូឈចាប ោះឈៅថ្វ ឈោចរោា ហិករូប ចបំ្ណកឯរូប
ឈលៅពីឈនាោះឈៅថ្វ អមោចរគគហិករូប ។  

 បណាឋ បសាទរូបទាងំ ៥ ឈនាោះ, ប្ភបកនិងលតឈចៀកទទួលដឹងអារមយណ៍
ប្ដលឈៅឆ្ៃ យ ឈោយោយ នការប៉ាោះឈោយលតង់ណាមួយ ឈយើងអាច
ឈ ើ្ញផ្ទា  ឈោយមិនចា ំច់ផ្ទា ឈនាោះមកប៉ាោះនឹងប្ភបកឈទ ឈយើងអាចឮ
អឝីប្ដលមនុ សនិយាយ ឈោយមិនចា ំច់មនុ សឈនាោះមកប៉ាោះនឹង
លតឈចៀកឈទ ។  

 ឈោយប្ ក កវិនឈនាោះលតូវប្តមកប៉ាោះនឹងលចមុោះ, រ ឈនាោះលតូវប្តមក
ប៉ាោះចអំណាឋ ត, ឈហើយអឝីៗ លតូវប្តប៉ាោះកាយឈោយផ្ទធ ល់ ឈទើបទទួល
ដឹងអារមយណ៍ទាងំឈនោះ ន ។  

 ឈហតុឈនាោះ ចកខុបសាទនិងឈសាតបសាទ ឈៅថ្វ អសម្បត្តោហកៈ 
ចបំ្ណកឯបសាទរូប ៣ ដ៏ឈ  ឈនាោះ ឈៅថ្វ សម្បត្តោហកៈ ។  

២.២.៩- អវិនិមវោគរូប = រូប ៨ ឈនាោះ  នដល់ បឋវី, អាមបា, មត្មជា, 
វាមយា, វណណៈ, គនធៈ, រស, និង ឱជា រប្មងជាប់ោប  និងមិនអាច
បបំ្បកពីោប  ន និងមិនអាចប្បងប្ចកពីោប  ន ។ ដូឈចាប ោះ ឈៅថ្វ    
អវិនិមវោគរូប ចបំ្ណកឯរូបឈលៅពីឈនាោះ ឈៅថ្វ វិនិមវោគរូប ។  
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 អតទន័យ រប ់ “អវិនិមវោគរូប” ឈនាោះ ហាក់ដូចអតទន័យឈដើមរប ់ 
“អាតូម” ប៉ាុប្នថអាតូម ឈលកាយមក ឈគរកឈ ើ្ញថ្វអាចប្បងប្ចកឈចញ
 នឈៅជា ឈអ ិចលតុង, លបូតុង និង ណឺលតុង ។  

 ឈបើតមរពះអភិធមម, អនុភាគអាតូមតូចៗ ទាងំឈនោះ អាចចាត់ថ្វជា      
អវិនិមវោគរូប ។ មហាភូតរូប ៤ និងឧ ទាយរូប ៤ តមធមយជាតិ
រប ់ែវួនឈនាោះ រប្មងឈកើតឈ ើងលពមោប តមធមយជាតិ ជាកោបៈ 
ប្ដលជាលកុមមូលោឌ នរប ់រូបធាតុ ។ 

 កោបៈទាងំឈនោះ មានខាប តលបហាក់លបប្ហលោប នឹងឈអ ិចលតុង ។ 
ដូឈចាប ោះឈហើយ នជាអនុភាគតូចៗ អាចឈកើត ន  ុទន ឹងប្តឈកើត
អពីំអវនិិឈ ម គរូបទាងំឈនាោះ ប្ដលតមពិតឈៅ ឈៅប្តបបំ្បកពីោប មិន
 ន និងមិនអាចប្បងប្ចក ន ។  

២.២.១០ មភលើងកនងុទឹក និង ទឹកកនងុមភលើង 
ឥ ូវ អនុភាគធូលី ឬប្ផនដីទាងំមូល ឈកើតអពីំអវនិិឈ ម គរូប ដូឈចាប ោះ 

ប្ផនដីលតូវផធុករូបទាងំ ៨ ឈនាោះទាងំអ ់ គឺ បឋវ,ី អាឈ , ឈតឈជា, វាឈយា,     
វណតៈ, គននៈ, រ ៈ, និងឱជា ប្ដលកបុងបណាឋ រូបទាងំឈនោះ បឋវធីឈំលើ លុប ។ 

 ូមផទឹីកក៏ដូចោប  លតូវប្តផធុកអវនិិឈ ម គរូប ៨ ទាងំអ ់ ប៉ាុប្នថអាឈ ទី
ឈនោះធឈំលើ លុប ឈោយសារប្តទឹកផធុកឈតឈជា (ធាតុឈភវើង) ដូឈចាប ោះ នជា
ឈយើងអាចនិយាយថ្វ មានឈភវើងកបុងទឹក ។  

 ូមផឈីភវើងក៏ដូចោប  លតូវផធុកអវនិិឈ ម គរូបទាងំ ៨, ឈតឈជាធឈំលើ លុប 
ឈោយឈហតុប្តឈភវើងផធុកអាឈ  ធាតុទឹក ដូឈចាប ោះឈយើងអាចនិយាយថ្វ ឈភវើង
ផធុកទឹក ។  
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 គមភីររពះអភិធមមប្ចងថ្វ “ទឹកផធុកឈភវើង ឯឈភវើងក៏ផធុកទឹក” គឺមិន
ល បោប ជាមួយនឹងតថភាពរប ់វទិាសាស្ត្ ថ ។ ឈយើងដឹងថ្វ ទឹកផធុកកឈៅឋ  
ប្ដលជាសារធាតុដូចោប នឹងឈភវើង មួយឈទៀត កបុងការដុតឧ និងលកោ  
ប្ដលជាសាច់ឈឈើមានផធុកកាឈ ន អីុលដូប្ហសន និងអុកសុបី្ហសន, កឈៅឋ វវិឌណន៍ 
ឈោយសារប្តការផសចូំលោប រប ់កាឈ នជាមួយនឹងអុកសុបី្ហសន បឈងាើត
 នជាកាឈ នោយអកសុដី មា៉ាងឈទៀត ឈោយសារការផសចូំលោប រវាង    
អីុលដូប្ហសននិងអកសុបី្ហសន  បឈងាើត នជាទឹក ។ ដុកំឈៅឋ ដ៏លបតិពល ល កដ 
ឈៅជាអណាឋ តឈភវើង ប្ដលពិតជាផធុកនូវចហំាយទឹក ។  

៣. របូសមុដ្ឋាឌ ន 
(ឈហតុនាឲំ្រឈកើតរូប) 

៣.១. សមុដ្ឋាឌ ន ៤ យ៉ង 
  មុោឌ ន ឈហតុប្ដលនាឲំ្រឈកើតរូប មាន ៤ យា៉ា ងគឺ ៖  

១- កមមសមុដ្ឋាន 
២- ចិត្តសមុដ្ឋាន 
៣- ឧត្ុសមុដ្ឋាន  
៤- អាហារសមុដ្ឋាន  

៣.១.១- កមមសមុដ្ឋាឌ នរបូ 
កមយ ២៥ យា៉ា ងប្ដលបឈងាើតនូវរូបខាងកបុង កបុងរាងកាយរប ់ ពឝ
 តឝ  លមាប់បនថរូបរប ់ែវួន ។ កមយ ២៥ យា៉ា ងឈនាោះ គឺ អកុ ល-
ឈចតនា ១២, កាមាវចរកុ លឈចតនា ៨ និងរូ វចរកុ លឈចតនា 
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៥ ។ អកុ លកមយនិងកុ លកមយទាងំឈនោះ បឈងាើតរូបកបុងកាមភូមិនិង
រូបភូមិឈនាោះ រាល់អនុែណៈ ឈោយចាប់ឈផឋើមពីែណៈឈកើតឈ ើងថ្ន
បដិ ននិចិតថ រហូតដល់មរណៈ ។ រូបប្ដលឈកើតឈ ើងឈោយកមយ
ឈនាោះ ឈៅថ្វ កមមជជរូប ។  

 ចូរកណំត់ចណំាថំ្វ អរូ វចរកមយ មិនបឈងាើតរូបឈទ ។  

៣.១.២- ចិតតសមុដ្ឋាឌ នរបូ 
ចិតថ ៧៥ ឈវៀរទឝិបញ្េ វញិ្ញដ ណចិតថ ១០ និងអរូ វចរវ ិកចិតថ ៤ 
រប្មងបឈងាើតនូវរូប ។ ឯរាល់បដិ ននិចិតថទាងំអ ់ រួមទាងំចុតិចិតថ 
រប ់លពោះអរហនថផងឈនាោះ រប្មងមិនបឈងាើតនូវរូប ។  

 ចាប់តងំពីភវងាចិតថដបូំងរប ់ភវងា រហូតដល់ចុតិ, ចិតថ ៧៥ ប្ដល
 នឈរៀបរាប់ឈហើយខាងឈលើ រប្មងបឈងាើតចិតថជជរូប រាល់ែណៈឈកើត
ឈ ើងថ្នចិតថនីមួយៗ ។ រូបប្ដលឈកើតឈ ើងឈោយចិតថឈនាោះ ឈៅថ្វ   
ចិត្តជជរូប ។  

 បណាឋ ចិតថ ៧៥ ឈនាោះ, អបផនាជវនចិតថ ២៦ មិនលតឹមប្តបឈងាើត    
ចិតថជជរូបឈទ ប្ថមទាងំផាត់ផាង់ឥរយិាបថ ៤ ឈទៀតផង គឺឥរយិាបថ
ឈរ, អងាុយ, ឈដក និងឈដើរ ។  

 ចិតថ ៣២ ឈនាោះ គឺ មឈនាទាឝ រាវជជនៈ ១, កាមាវចរជវន័ ២៩ និង
អភិញ្ញដ  ២ (វជិាជ ឈលើ ពីធមយត) បឈងាើតចិតថជជរូប, ផាត់ផាង់ឥរយិាបថ 
ប្ថមទាងំបឈងាើតវញិ្ដតថិរូប ២  លមាប់កាយកមយនិងវចីកមយផង ។  

 បណាឋ ចិតថ ៣២ ប្ដលរាប់ខាងឈលើ, ឈសាមន សជវន័ ១៣ ក៏បឈងាើត
ការញញឹមនិងការឈ ើច ចបំ្ណកឯឈទាមន សជវន័ ២ គឺ 
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ឈទា មូលចិតថ ២ ឈនាោះ រប្មងបឈងាើតការថៃូ រនិងការយ ំលមក់ទឹក
ប្ភបក ។  

 ហ ិតុបាទចិតថ ១ និងឈសាមន សមហាកិរយិចិតថ ២ បឈងាើតការ 
ញញឹម កបុងលពោះពុទននិងលពោះអរហនថទាងំឡាយ ។  

 ឈោភមូលទិដឌគតវបិផយុតថ ឈសាមន សចិតថ ២ និង ឈសាមន ស-
មហាកុ លចិតថ ៤ រប្មងបឈងាើតការញញឹមនិងការឈ ើច កបុងឈ កខ-
បុគាល១ គឺឈសាតបនប,  កទាោមី, និងអនាោមី ។  

 ឈោភមូលឈសាមន សចិតថ ៤ និង ឈសាមន សមហាកុ លចិតថ ៤ 
រប្មងបឈងាើតការញញឹមនិងការឈ ើច កបុងបុថុជជន (ឈោកិយជន) ។  

 មឈនាធាតុ ៣, តទាលមភណចិតថ ១១ និងរូ វចរវ ិកចិតថ ៥ ( រុប 
១៩) រប្មងបឈងាើតលតឹមប្តចិតថជជរូបធមយតប៉ាុឈណាត ោះ ។  

៣.១.៣- ឧតុសមុដ្ឋាឌ នរបូ 
 ធាតុឈៅឋ  ឈតឈជាឈនាោះ  នដល់ ទាងំឈៅឋ ទាងំលតជាក់ និងល កដកបុង

រូបកោបៈទាងំអ ់ កបុងឋិតិែណៈរប ់ែវួន រប្មងបឈងាើតឧតុជជរូប 
និងបនថបឈងាើតឧតុជជរូបលគប់អនុែណៈ ទាងំខាងកបុងទាងំខាងឈលៅ ។ 

៣.១.៤- អាហារសមុដ្ឋាឌ នរបូ 
 ចណីំអាហារ, ឱជា រប្មងល កដកបុងរូបកោបៈទាងំអ ់ ទាងំខាង

កបុងកាយទាងំខាងឈលៅកាយ ។ អាហារខាងឈលៅប្ដលបរឈិភាគចូល
ឈៅ រប្មងរោយកបុងលកពោះ និងលជួតលជាបឈៅតម្មលគប់ប្ផបក

                                                           

១ ក្ពះសុត្តដតបិដកនខុទ្ទកដិកាយនមហាដិេទ្ទសនេលខន៦៦នទ្ដព័រន៣១០ន។ន 
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ទាងំអ ់ថ្នរាងកាយ ។ ដូឈចាប ោះឈហើយ  នជាឱជាប្ដលឈៅខាង
កបុងនិងឱជាប្ដលឈៅខាងឈលៅឈនាោះ ជួបោប លគប់ប្ផបកថ្នរាងកាយ
ឈនាោះ ។ កាលប្ដលឱជាទាងំឈនាោះជួបោប  ឈៅថ្វ “ឧប្ាទៈ” (ែណៈ
ឈកើត) ។ ឈលកាយពីែណៈឈនោះឈៅ ឋិតិែណៈរប្មងឈកើតឈ ើង ។ 
ឈលកាយពីឋិតិែណៈឈនោះឈៅ ការផសចូំលោប ថ្នឱជាខាងកបុងនិងខាង
ឈលៅ រប្មងចាប់ឈផឋើមបឈងាើតអាហារជជរូប និងបនថបឈងាើតរូបទាងំឈនាោះ
លគប់អនុែណៈ រហូតដល់ការផសចូំលោប ឈនាោះចប់ឈល ច ។  

៣.២. របមភទមហតុថនការមកើតរបូ 
១- ឯកជរូប = រូបឈកើតឈ ើងឈោយឈហតុ ១ 
២- ទវិជរូប = រូបឈកើតឈ ើងឈោយឈហតុ ២ 
៣- ត្ិជរូប  = រូបឈកើតឈ ើងឈោយឈហតុ ៣ 
៤- ចត្ុជរូប  = រូបឈកើតឈ ើងឈោយឈហតុ ៤  
៥- អមនកជរូប = រូបឈកើតឈ ើងឈោយឈហតុឈលចើនជាង ១ ឬឈោយ

ឈហតុឈលចើន 

៣.២.១. ឯកជរបូ ១១ 
១- បោទរូប ៥, ភាវរូប ២, ហទយវត្ថុ ១, ជីវិត្រូប ១  រុប ៩ រូប

ឈនោះ រប្មងឈកើតឈ ើងឈោយកមយប្តមា៉ាង ។ 
 វិញ្ញត្តិរូប ២ រប្មងឈកើតឈ ើងឈោយចិតថប្តមា៉ាង ដូឈចាប ោះ រុបចនួំន

ថ្នឯកជរូប គឺមាន ១១ ។ 
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៣.២.២. ទវិជរបូ ១ 
២- សទទ ( ឈំ ង) ជាទឝិជរូបប្តមា៉ាង រប្មងឈកើតឈ ើងឈោយចិតថនិង

ឧតុ ។  ឈំ ងវាចា ដូច ការនិយាយ, ការឈ ើច, ការថៃូ រ, ការប្ល កយ,ំ 
ការឈលចៀង, និងការហួច រប្មងឈកើតឈ ើងឈោយចិតថ ។ ចបំ្ណកឯ
 ឈំ ងអវាចា ដូច  ូររនធោះ,  ូរតស្ត្នថីពីឧបករណ៍,  ូរពីវទិរុ, 
ចឈលមៀងពីកាប្ ត,  ូរឡាននិង ូររថឈភវើង ដូឈចបោះជាឈដើម រប្មង
ឈកើតឈ ើងឈោយឧតុ ។  

៣.២.៣. តិជរបូ ៣ 
៣- ត្ិជរូបមាន ៣ យា៉ា ងគឺ រូបស្ស លុហុោ, រូបស្ស មុទុោ, និង 

រូបស្ស កមមញ្ញោ ។ រូបទាងំ ៣ ឈនោះរប្មងឈកើតឈ ើងឈោយ ចិតថ, 
ឧតុ និងអាហារ ។ រូបទាងំឈនោះទទួលភារៈ លមាប់ការឈសាយ
អារមយណ៍រកីរាយ កាលប្ដលឈយើងជួប កាលប្ដលចិតថឈយើងល  ោះ
លអ ឬកាលប្ដលអាកា ធាតុល  ់លអ ឬឈលកាយពីឈយើងបរឈិភាគ
អាហារជាទីរកីរាយបនថិចឈហើយ ។  

៣.២.៤. ចតុជរបូ ៩ 
៤- ចត្ុជរូប មាន ៩ រប្មងឈ ើងឈោយឈហតុ ៤ ទាងំអ ់ ។ ចតុជរូប 

៩ ឈនាោះគឺ  អវនិិឈ ម គរូប ៨ និងអាកា ធាតុ ១ រប្មងឈកើតឈ ើងឈៅ
ឈពលប្ដលរូបកោបៈរប ់អវនិិឈ ម គរូបឈកើតឈ ើង ។  
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៣.៣. កមមជជរបូ ១៨ 
កមមជជរូប ១៨ = កមយជជឯកជរូប ៩ + កមយជជអឈនកជរូប៩ (គឺចតុជរូប ៩ 

ឈនាោះឯង) 

៣.៤. ចិតតជជរបូ ១៥ 
ចិត្តជជរូប ១៥ = ចិតថជជឯកជរូប ២ + ចិតថជជអឈនកជរូប ១៣ (ចិតថជជ-

អឈនកជរូប ១៣ ឈនាោះ គឺចតុជរូប ៩ +  ទធ + តិជរូប ៣) 

៣.៥. ឧតុជជរបូ ១៣ 
ឧត្ុជជរូប ១៣ = ឧតុជជអឈនកជរូប ១៣ ដូចោប នឹងចិតថជជអឈនកជរូប 

១៣ ឈនាោះប្ដរ 

៣.៦. អាហារជជរបូ ១២ 
អាហារជជរូប ១២ = អាហារជជអឈនកជរូប ១២ ឈនាោះគឺ អវនិិឈ ម គរូប ៨ 

+ បរឈិចេទរូប ១ + តិជរូប ៣ 
កំណត្់ចំោំ ៖ 
 ១- ត្ិជរូប ៣ ឈនាោះគឺ លហុត, មុទុត និងកមយញ្ដត ក៏ឈៅមា៉ាង

ឈទៀតថ្វ លហុោទិរូប 
 ២- លកខណរូប ៤ ឈនាោះ មិនឈកើតឈ ើងឈោយឈហតុណាមួយឈទ វា

លោន់ប្តបង្គា ញការឈកើតឈ ើង (កឈំណើ ត), ការឋិតឈៅ (ការចា ់) 
និងការប្បកធាវ យ (មរណៈ) ជាធមយជាតិរប ់រូបធម៌ ។ 
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៤. របូកលបៈ 
( ណំុំរូប) 

 រូប ២៨ លបឈភទឈនាោះ តមធមយជាតិ មិនឈកើតឈ ើងឈោយប្បកោប ឈទ 
រប្មងឈកើតឈ ើងឈោយឈហតុ ៤ ឈនាោះ តមទលមង់ជា ណំុំរូបតូចៗ ឈៅថ្វ 
កោបៈ ។ កោបៈឈនាោះមានលកខណៈ ៤ យា៉ា ងដូចខាងឈលកាម ៖ 

១- រូបទាងំអ ់កបុងកោបៈ រប្មងឈកើតឈ ើងលពមោប  គឺមានការឈកើត
ជាមួយោប   

២- រូបទាងំឈនាោះក៏ឈប់ឬរលត់លពមោប  គឺមានការរលត់ជាមួយោប  
៣- រូបទាងំអ ់ឈនាោះ អាល ័យមហាភូតរូប ៤ ឈទើបល កដកបុងកោបៈ

 លមាប់ការឈកើតឈ ើងរប ់ែវួន គឺមានទីអាល ័យជាមួយោប   
៤- រូបទាងំឈនាោះោយចូលោប យា៉ា ងហយត់ចត់ណា ់ ឈទើបមិនអាចប្វក

ប្ញក ន គឺរូបទាងំឈនាោះឈកើតរួមោប   
 គួរកណំត់ មាា ល់ថ្វ កោបៈគឺជា ណំុំរូបដ៏តូចពន់ឈពក ឈទើប

មិនអាចឈមើលឈ ើ្ញ ន ឈទាោះបីឈៅឈលកាមអតិ ុែុមទ សន៍ឈអ ិច
លតូនិចក៏ឈោយ ។ ទហំំកោបៈកបុងឋានមនុ ស គឺលតឹមប្ត ១០-៥     

 ូរយី៉ាូមថ្នបរមាណូមួយប៉ាុឈណាត ោះ ប្ដលមានខាប តតូចជាងអាតូម 
ដូឈចាប ោះឈហើយ  នជាទហំំកោបៈអាចឈលបៀបឈៅនឹង ឈអ ិចលតុង, 
លបូតុង និងណឺលតុង ។  

 កលាបៈមាន ២១ យា៉ា ងគឺ កមយជជកោបៈ ៩ + ចិតថជជកោបៈ ៦ + 
ឧតុជជកោបៈ ៤ + អាហារជជកោប ២ ។  
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៤.១. កមមជជកលបៈ ៩ 
កមមជជកលាបៈទាងំឈនោះ រប្មងឈកើតឈ ើងអពីំកមយជជរូប ១៨ ។ កបុង     

កោបៈទាងំអ ់ អវនិិឈ ម គរូប ៨ បឈងាើត បូលអាតូម ។ កមយជជរូបទាងំអ ់ 
ផធុកជីវតិរូបប្ដលជាជីវតិរប ់កាយ ។ ដូឈចាប ោះ លកុមថ្នអវនិិឈ ម គរូប ៨ និង
ជីវតិរូប ១ បឈងាើត នកមយជជរូបមួយឯកតដ៏សាមញ្ដបផុំត ឈៅថ្វ ជីវិត្- 
នវកកលាបៈ មានន័យថ្វ  ណំុំរូប ៩ ឈោយរួមជីវតិចូលផង អាច
ឈៅយា៉ា ងែវីថ្វ “ជីវិត្នវកៈ” ។  

ឈោយបប្នទមកមយជជឯកជរូប ៨ ដ៏ឈ  ឈនាោះ មឋងមួយៗ ឈៅកបុងឯកត
មូលោឌ ន “ជីវិត្នវកៈ” ដូឈចាប ោះឈយើង នកមយជជកោបៈ ៨ ដ៏ឈ  ឈនាោះ ។ 

១- ចកខុទសកៈ = អវនិិឈ ម គរូប ៨ + ជីវតិរូប ១ + ចកខុបសាទ ១ 
២- មោត្ទសកៈ = អវនិិឈ ម គរូប ៨ + ជីវតិរូប ១ + ឈសាតបសាទ ១ 
៣- ឃានទសកៈ = អវនិិឈ ម គរូប ៨ + ជីវតិរូប ១ + ឃ្លនបសាទ ១ 
៤- ជិវាាទសកៈ = អវនិិឈ ម គរូប ៨ + ជីវតិរូប ១ + ជិវាា បសាទ ១ 
៥- ោយទសកៈ = អវនិិឈ ម គរូប ៨ + ជីវតិរូប ១ + កាយបសាទ ១ 
៦- ឥត្ថីភាវទសកៈ = អវនិិឈ ម គរូប ៨ + ជីវតិរូប ១ + ឥតទីភាវរូប ១ 
៧- បុរិសភាវទសកៈ = អវនិិឈ ម គរូប៨ + ជីវតិរូប ១ + បុរ ិភាវរូប ១ 
៨- ហទយទសកៈ = អវនិិឈ ម គរូប៨ + ជីវតិរូប ១ + ហទយវតទុ  ១ 
៩- ជីវិត្នវកៈ (ចនួំន៩នឹងជីវតិ) = អវនិិឈ ម គរូប ៨ + ជីវតិរូប ១ 
កំណត្់ចំោំ ៖ 
 អដឋក  = ៨  នវក = ៩ 
 ទសក  = ១០  ឯោទសក = ១១ 
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 ទាោទសក  = ១២  មត្រសក = ១៣ 

៤.២. ចិតតជជកលបៈ ៦ 
 ចិតថជជកោបៈទាងំ ៦ ឈនាោះ រប្មងឈកើតឈ ើងឈោយចិតថជជរូប ១៤ 
ឈនាោះ (ឈវៀរបរឈិចេទរូប ១) ប្ដលឈកើតឈ ើងជា ណំុំលពមោប តមឈ ចកឋលីតូវការ 

១- ចិត្តជជសុទធដឋកៈ = អវនិិឈ ម គរូប ៨ ឈកើតឈ ើងឈោយចិតថ 
២- ោយវិញ្ញត្តិនវកៈ = អវនិិឈ ម គរូប ៨ + កាយវញិ្ដតថិ ១ 
៣- វចីវិញ្ញត្តិសទទទសកៈ = អវនិិឈ ម គរូប ៨ + វចីវញិ្ដតថិ ១ +  ទធ ១ 
៤- លហុោទិឯោទសកៈ = អវនិិឈ ម គរូប ៨ + លហុត ១ + 

មុទុត ១ + កមយញ្ដត ១ 
៥- ោយវិញ្ញត្តិលហុោទិទាោទសកៈ = អវនិិឈ ម គរូប ៨ + កាយ-

វញិ្ដតថិ ១ + លហុតទិរូប ៣ 
៦- វចីវិញ្ញត្តិសទទលហុោទិមត្រសកៈ = អវនិិឈ ម គរូប ៨ + វចី- 

វញិ្ដតថិ ១ + លហុតទិរូប ៣ +   ទធ ១  

៤.៣. ឧតុជជកលបៈ ៤ 
 ឧតុជជកោបៈ ៤ ឈនាោះ រប្មងឈកើតឈ ើងឈោយឧតុជជរូប ១២ ឈនាោះ 
(ឈវៀរបរឈិចេទរូប ១) ប្ដលឈកើតឈ ើងជា ណំុំលពមោប  តមឈ ចកឋីលតូវការ 

១- ឧត្ុជជសុទធដឋកៈ = អវនិិឈ ម គរូប ៨ ឈកើតឈ ើងឈោយឧតុ 
២- សទទនវកៈ = អវនិិឈ ម គរូប ៨ +  ទធ 
៣- លហុោទិឯោទសកៈ = អវនិិឈ ម គរូប ៨ + លហុតទិរូប ៣ 
៤- សទទលហុោទិទាោទសកៈ = អវនិិឈ ម គរូប ៨ +  ទធ ១ + លហុ-

តទិរូប ៣ 
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៤.៤. អាហារជជកលបៈ ២ 
 អាហារជជកោបៈឈនាោះ រប្មងឈកើតឈ ើងឈោយលកុមអវនិិឈ ម គរូប ៨ 
និងលហុតទិរូប ៣ ឈកើតលពមោប  ប្ដលឈកើតឈ ើងឈោយអាហារ ។  

១- អាហារជជសុទធដឋកៈ = អវនិិឈ ម គរូប ៨ ឈកើតឈ ើងឈោយអាហារ 
២- លហុោទិឯោទសកៈ = អវនិិឈ ម គរូប ៨ + លហុតទិរូប ៣ 

៤.៤.១. កលបៈខាងកនងុនិងខាងមរៅ 
 រូបកោបៈទាងំអ ់ ២១ ប្ដលបរយិាយខាងឈលើឈនាោះ រប្មងឈកើត
ឈ ើងខាងកបុង កបុង ពឝ តឝ ។ ឥតទីភាវទ កៈ មិនឈកើតឈ ើងកបុងបុរ  ទាងំ
បុរ ិភាវទ កៈក៏ដូចោប  មិនឈកើតឈ ើងកបុងស្ត្ ថី ។ ចឈំ ោះបុគាលទាងំឡាយ
ណាប្ដលឈកើតមកខាឝ ក់ប្ភបកឬថវង់ រប្មង ត់ចកខុទ កៈ ឬឈសាតទ កៈ ។  
 (ចូរកណំត់ថ្វ រូប ២៨ លបឈភទឈនាោះ ឥតទីភាវរូបមិនមានកបុងបុរ  ឯ
បុរ ិភាវរូប មិនមានកបុងស្ត្ ថី ដូឈចាប ោះ រូបមានលតឹមប្ត ២៧ ប៉ាុឈណាត ោះ រប្មង
ល កដកបុងែវួន តឝបុគាលមាប ក់ៗ) ។ 
 “អជ្ឈត្តៈ”  ឈំៅដល់ “ខាងកបុង ឬខាងកបុងែវួនបុគាលមាប ក់ៗ” ។ 
 “ពហិទធៈ”  ឈំៅដល់ “ខាងឈលៅ ឬខាងឈលៅែវួនបុគាលមាប ក់ៗ” ។  
 ឥ ូវឈនោះ កបុងពហិទនឈោក (ឈោកខាងឈលៅ) មានប្តឧតុជជកោបៈ 
២ ប៉ាុឈណាត ោះរប្មងឈកើតឈ ើង ។ អវញិ្ញដ ណក ង្គខ រទាងំអ ់ ដូច ឈដើមឈឈើ, 
ថយ, ដី, ែរល់, ទឹក, ឈភវើង, សាក ព ជាឈដើម រប្មងឈកើតឈ ើងឈោយឧតុជជ-
 ុទនដឌកកោបៈ ។  ឈំ ងទាងំឡាយប្ដលឈកើតឈ ើងឈោយការវាយ
ដបំងពីរលពមោប  ឬឈោយការលតដុ ថ្នប្មកឈឈើប្ដលលតូវែរល់បក់ ឬ
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ឈោយឧបករណ៍តស្ត្នថី ដូច វយី៉ាូ ុង, ពា៉ាណូ, វទិរុ, កាប្ ត, ជាឈដើម គឺជា
ឧតុជជ ទធនវកកោបៈ ។  

៥. របូបវតតិកកម 
(ការឈកើតឈ ើងថ្នរូបកបុងបុគាលមាប ក់ៗ) 

 មុននឹងអានវគាឈនោះ  ូមអបកអានឈៅរលឹំកឈ ើងវញិ “បដិ ននិ ៤ 
យា៉ា ង” លតង់ទពំ័រ ២៤០ ។ 
 រូប ២៨ ទាងំអ ់ រប្មងឈកើតឈ ើងមិនអន់លសាកឈ ើយ លប ិនឈបើ 
កាលៈឈទ ៈអនុញ្ញដ ត កបុងបុគាលមាប ក់  ៗអ ុំងឈពលរ ់ឈៅ កបុងកាមឈោក ។  
 ប៉ាុប្នថកបុងែណៈបដិ ននិ (បដិ ននិកាល), កបុង ឈំ ទជបុគាល និង 
ឱប តិកបុគាល, កបុងកមយជជកោបៈយា៉ា ងឈលចើនបផុំត ៧  គឺ ចកខុទ ក-    
កោបៈ, ឈសាតទ កកោបៈ, ឃ្លនទ កកោបៈ, ជិវាា ទ កកោបៈ, 
កាយទ កកោបៈ, ភាវទ កកោបៈ និងហទយទ កកោបៈ រប្មង
ល កដចា ់ ប៉ាុប្នថ ចកខុទ កកោបៈ, ឈសាតទ កកោបៈ, ឃ្លនទ ក- 
កោបៈ និងភាវទ កកោបៈ ចួនកាលមិនល កដចា ់ ។  
 កបុងគពមឈ យរកបុគាល ( តឝឈកើតកបុងគភ៌) មានប្តកមយជជកោបៈ 
៣ ប៉ាុឈណាត ោះ គឺ កាយទ កកោបៈ ភាវទ កកោបៈ និងហទយទ ក- 
កោបៈ រប្មងល កដចា ់ កបុងែណៈបដិ ននិ (បដិ ននិកាល) ។ មួយ
ឈទៀត ភាវទ កកោបៈកបុងទីឈនោះ មិនល កដចា ់ កបុងបុគាលពួកែវោះ ។ 
ឈលកាយពីបដិ ននិ អ ុំងកាលរ ់ឈៅ (បវតថិកាល) ចកខុទ កកោបៈ និង
កោបៈដ៏ឈ  ឈទៀត រប្មងល កដចា ់ នសមឹៗ តមលោំប់ដ៏ មគួរ។  
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 បណាឋ រូបកោបៈប្ដលឈកើតឈ ើងតមប្បបទាងំ ៤ ឈនាោះ, កមមជជរូប 
ចាប់ឈផឋើមឈកើតកបុងែណៈបដិ ននិ និងបនថឈកើតឥតឈប់ ឈរៀងរាល់អនុែណៈ ។  
 ចិត្តជជរូប ចាប់ឈផឋើមឈកើតតងំពីចិតថកខណៈទី ២ គឺតងំពីឧបាទ-     
ែណៈថ្នបឋមភវងាប្ដលឈកើតបនាធ ប់ពីបដិ ននិចិតថ ចិតថជជរូបបនថឈកើតឈរៀង
រាល់ឧបាទែណៈថ្នចិតថឈលកាយៗ ឈទៀត ឈពញមួយជីវតិ ។  

ឧត្ុជជរូប ចាប់ឈផឋើមឈកើតតងំពីឋិតិែណៈរប ់បដិ ននិចិតថ ។ ឈល ោះ
ថ្វឈតឈជាធាតុ (ឧតុ) ល កដកបុងកមយជជកោបៈទី ១ ប្ដលបឈងាើតឋិតិែណៈ 
កបុងែណៈឈនាោះឯង ។ តងំពីឈនាោះឈរៀងឈៅមុែ ឈតឈជាធាតុលោឈនាោះបឈងាើត 
ឧតុជជរូបឈរៀងរាល់អនុែណៈ ។ ឈោយឈហតុប្តឈតឈជាធាតុល កដ កបុងឈរៀង
រាល់កោបៈ ដូឈចបោះលគប់កោបៈរាប់តងំពីឈពលវាដល់ឋិតិែណៈ រប្មង
បឈងាើតឧតុជជកោបៈថយីរាល់អនុែណៈ ។ ចបំ្ណកឯឧតុជជកោបៈថយីឈនាោះ 
រាប់តងំពីវាដល់ឋិតិែណៈ ក៏បឈងាើតឧតុជជកោបៈថយីឈទៀត លគប់អនុែណៈ ។ 
ដូឈចាប ោះឈហើយ នជាដឈំណើ រប្បបឈនោះនឹងបនថឈៅជាឈរៀងរហូត ។  
 លគប់កោបៈ ក៏ផធុកនូវរ ចណីំអាហារ គឺឱជារ  ។ ប៉ាុប្នថអាហារជជ
រូបចាប់ឈផឋើមឈកើត ឈពលប្ដលឱជាខាងកបុងជួបនឹងឱជាខាងឈលៅ កបុងែណៈ
ថ្នការផាយរប ់រ ចណីំអាហារ និងការផសចូំលោប រប ់ឱជាខាងកបុង
និងខាងឈលៅ បឈងាើតឋិតិែណៈ ។ តងំពីែណៈឈនាោះមក អាហារជជរូប ក៏
ឈកើតឈ ើងលគប់ចឈនាវ ោះែណៈតូចៗ ។ 
 ែណៈប្ដលរូបកោបៈថយីរប្មងឈកើតឈ ើងឥតឈប់ រូបកោបៈ
ចា ់រលត់និងមិនល កដ កាលប្ដលអាយុកាលរប ់វា ១៧ ចិតថកខណៈ
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 នចប់ ។ ឈហតុឈនាោះ រូបធម៌ឈនាោះឈកើតបនថឥតអាក់កបុងកាមភូមិ រហូតដល់
ទីបផុំតថ្នជីវតិ បីដូចអណាឋ តលបទីប ឬលកប្ ទឹកទឈនវ ។  

៥.១. របូធម៌កនងុមរណ្កាល 
 ឈៅឈពលមរណកាល អរូបជីវតិិស្ត្នធិយ និងរូបជីវតិិស្ត្នធិយ លតូវរលត់
លពមោប  ។ ឈនោះមានន័យថ្វ កមយជជរូបប្ដលផធុកនូវរូបជីវតិិស្ត្នធិយ លតូវរលត់
កបុងែណៈសាវ ប់ ។  
 ដូឈចាប ោះឈហើយ  នជាកបុងែណៈឈកើតឈ ើងថ្នចិតថទី ១៧ រាប់ថយ
ឈលកាយអពីំចុតិចិតថ (ចិតថសាវ ប់) កមយជជរូបចុងឈលកាយឈនាោះរប្មងឈកើតឈ ើង ។ 
កមយជជរូបចុងឈលកាយឈនោះនឹងរលត់ កបុងែណៈរលត់ថ្នចុតិចិតថ ។  
 ចិតថជជរូប រប្មងឈកើតឈ ើងរហូតដល់ែណៈឈកើតឈ ើងថ្នចុតិចិតថ ។  
ចិតថជជរូបចុងឈលកាយឈនោះ នឹង នឋិតឈៅអ ់ ១ ចិតថកខណៈ កបុងែណៈ
រលត់ថ្នចុតិចិតថឈនាោះ ឈល ោះឈហតុឈនាោះនឹងរលត់កបុងចិតថកខណៈ ១៦ ដថ្ទ
ឈទៀត ប្ដលឈកើតឈ ើងឈ ធើរប្តមួយប្ភវត ។  
 អាហារជជរូប រប្មងឈកើតឈ ើង រហូតដល់ែណៈរលត់ថ្នចុតិចិតថ 
ឈល ោះការឧបតទមមប្ដលលតូវការ  លមាប់ការឈកើតឈ ើងថ្នអាហារជជរូបឈនាោះ 
អាចលតូវផាត់ផាង់ឈោយចិតថរហូតដល់ឈពលឈនាោះ ។ ដូឈចាប ោះឈហើយ នជា
កបុងែណៈសាវ ប់, អាហារជជរូបប្ដលឈកើតឈ ើងចុងឈលកាយឈនាោះ  នឋិតឈៅ
លតឹមប្ត ១ អនុែណៈ ។ ប៉ាុប្នថកបុងអនុែណៈ ៥០ ឈទៀត (រូបជីវតិិស្ត្នធិយ = ៥១ 
អនុែណៈ ឬ ១៥   ចិតថកខណៈ), អាហារជជរូបឈនាោះ ក៏រលត់ប្ដរ ។  
 ឈល ោះឈហតុឈនាោះ កបុងែណៈសាវ ប់, កមយជជរូប, ចិតថជជរូប និងអាហារជជរូប 
រលត់ឈ ធើរប្តមួយប្ភវត ប៉ាុប្នថឧតុជជរូបបនថឈកើតឈ ើងនិងរលត់ រហូតដល់
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សាក ពឈនាោះប្លបកាវ យជាធូលី ។ សាក ពមានផធុកប្តឧតុជជរូបប្តមា៉ាង
ប៉ាុឈណាត ោះ ។  
 ដូឈចាប ោះ កាលប្ដលបុគាលសាវ ប់ និងចាប់កឈំណើ តកបុងជាតិមួយឈទៀត 
រូបធម៌រប្មងឈកើតឈ ើងដូចោប  ចាប់តងំពីែណៈបដិ ននិ និងបនថឈកើតរហូត
ដល់ឈពលសាវ ប់ ។  

៥.១.១. ការមកើតមឡើងថនរបូធម៌កនងុរបូភូម ិ
 កបុងរូបភូមិឈនាោះ ឃ្លនទ កកោបៈ, ជិវាា ទ កកោបៈ, កាយ-
ទ កកោបៈ, ភាវទ កកោបៈ និងអាហារជជកោបៈ មិនឈកើតឈ ើងឈទ ។ 
កបុងែណៈថ្នឱប តិកបដិ ននិ មានកមយជជកោបៈ ៤ គឺ ចកខុទ កកោបៈ, 
ឈសាតទ កកោបៈ, ហទយទ កកោបៈ និងជីវតិនកវកោបៈ ។ 
យា៉ា ងណាក៏ឈោយ អ ុំងកាលរ ់ឈៅ, ចិតថជជកោបៈនិងឧតុជជកោបៈ ក៏
រប្មងឈកើតឈ ើងប្ដរ ។  
 ចឈំ ោះអ ញ្ដ តថលពហយ, ចកខុទ កកោបៈ, ហទយទ កកោបៈ 
 ទធនវកកោបៈ មិនឈកើតឈ ើង  ូមផចិីតថជជកោបៈក៏មិនឈកើតឈ ើងប្ដរ ។ 
ឈល ោះឈហតុឈនាោះ  នជាកបុងែណៈថ្នឱប តិកបដិ ននិ, មានប្តជីវតិនវក- 
កោបៈ ឈកើតឈ ើងប្តមា៉ាង ។ អ ុំងកាលរ ់ឈៅ ឧតុជជកោបៈ ឈវៀរ ទធ- 
នវកកោបៈឈចញ រប្មងឈកើតឈ ើងប្ថមឈទៀត ។  
 ឈល ោះឈហតុឈនាោះ ដឈំណើ រថ្នការឈកើតឈ ើងរប ់រូបធម៌ ទាងំកបុង 
កាមឈោកទាងំកបុងរូបឈោក គួរប្តយល់តមដឈំណើ រ ២ ប្បប គឺ ១) កបុង
បដិ ននិកាល និង ២) កបុងបវតថិកាល ។ 
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៥.២. សមងខបរបូធម ៌
 កបុងឈ ចកឋី ឈងខបឈនោះ គួរកណំត់ចណំាថំ្វ ៖ 

១- រូប ២៨ ទាងំអ ់ ឈកើតឈ ើងកបុងកាមភូមិ 
២- កបុងរូបភូមិ ១៥ ឈវៀរអ ញ្ដ តថ, រូប ២៣ ឈកើតឈ ើង (ឈវៀរ          

ឃ្លនបសាទ, ជិវាា បសាទ, កាយបសាទ, ឥតទីភាវៈ និងបុរ ិភាវៈ)  
៣- មានប្តរូប ១៧ ប៉ាុឈណាត ោះឈកើតឈ ើងកបុងអ ញ្ដ តថភូមិ គឺ            
អវនិិឈ ម គរូប ៨, ជីវតិរូប ១, បរឈិចេទរូប ១, លហុតទិរូប ៣, 
លកខណរូប ៤ ។  

៤- ឥតមានរូបឈកើតឈ ើងកបុងអរូបភូមិឈទ  
៥- រូប ៨ គឺ  ទធ ១, វកិាររូប ៥, ជរតរូប ១, និង អនិចេតរូប ១ មិន

ឈកើតឈ ើងកបុងែណៈបដិ ននិ (បដិ ននិកាល) ចបំ្ណកឯកបុងបវតថិ-
កាល, មិនមានរូបណាប្ដលមិនឈកើតឈ ើងឈនាោះឈ ើយ ។  

៥.២.១. ការសមងកតបដ្ិបតតិ 
 បុគាលអបកចាប់អារមយណ៍ ប្ដលនឹង មាទាន មថភាវនានិង
វបិ សនាភាវនាឲ្រខាជ ប់ែជួនឈនាោះ អាច ឈងាតពិនិតររូបធម៌ទាងំអ ់ តម
ប្ដលពណ៌នាមកឈហើយកបុងបរឈិចេទឈនោះ ។  
 ថឝីដផតិប្តរូបកោបៈមិនអាចឈមើលឈ ើ្ញ ឈលកាមអតិ ុែុមទ សន៍ដ៏
ខាវ ងំកាវ ក៏ពិតប្មន ប៉ាុប្នថឈយើងអាច ឈងាតតមរយៈប្ភបក មាធិ ប្ដលជា
ប្ភបកកបុងចិតថ លបកបលពមឈោយឧបចារ មាធិ ឬលអជាងឈនាោះ ឈោយ
អបផនា មាធិ (្ន មាធិ) ។  
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 បុគាលនឹងឈលបើប្ភបក មាធិ ឈងាតឈមើលថ្វ កោបៈកបុងប្ភបកមាន ៦ 
គឺ ចកខុទ កកោបៈ ១, កាយទ កកោបៈ ១, ភាវទ កកោបៈ ១ 
និង ុទនដឌកៈ ៣ ប្ដលឈកើតឈ ើងឈោយ ចិតថ, ឧតុ និងអាហារ ឈរៀងៗ ែវួន ។ 
បុគាលនឹង ឈងាតតមរឈបៀបឈនោះដូចោប ឈៅឈលើកោបៈ ៦ ប្ដលនីមួយៗ 
ឈៅកបុងលតឈចៀក, លចមុោះ, និងអណាឋ ត លោន់ប្តជនួំ ចកខុទ កកោបៈឈៅ
ជា ឈសាតទ កកោបៈ , ឃ្លនទ កកោបៈ, ជិវាា ទ កកោបៈ ឈរៀងៗ 
ែវួន កបុងការរាយឈ យ្ ោះកោបៈទាងំឈនោះ ។ ចូរកណំត់ថ្វ កាយបសាទ, 
ភាវរូប, ចិតថជជរូប, ឧតុជជរូប និងអាហារជជរូប ផាយទូឈៅ  ៌ងាកាយ ។ 
ដូឈចាប ោះឈហើយ  នជាធម៌ទាងំឈនាោះនឹងល កដកបុងប្ភបក, លតឈចៀក, លចមុោះ, 
អណាឋ ត និងលគប់ប្ផបកទាងំអ ់ថ្នរាងកាយ ។  
 ការ ឈងាតកោបៈ មិនប្មនមានន័យថ្វ បុគាលឈ ើ្ញនូវរូបបរមតទ
ឈទ ។ លប ិនឈបើរូបឈនាោះលតូវ ឈងាតតមទលមង់អនុភាគ គឺវាអាចឈៅតូច រូប
ប្ដល ឈងាតឈនាោះ មិនទាន់ជាបរមតទឈៅឈ ើយ ។ រូបបរមតទឈនាោះគឺឥតមាន
លទង់លទាយនិងមា៉ា  អឝីឈទ ។ ដូឈចាប ោះឈហើយ  នជាបុគាលលតូវប្តវភិាគ        
កោបៈនីមួយៗ ឈដើមផ ីឈងាតចនួំនរប ់វា ដូចបុគាលឈធឝើការវភិាគលកខ
ណៈថ្នបញ្ជី ល ក់ឈដើមផដឹីងចនួំនល ក់ ។  
 លពោះមហាឈ ឌិ  ាដ័រ  ន រឈ រជាភាសាភូមា កបុងឈ ៀវឈៅ
ឈ យ្ ោះថ្វ “កមមដ្ឋាន ក្ានជីយិ” លតង់ទពំ័រ ២៤០ ប្ចងថ្វ ៖ 
 “កាលប្ដលបុគាល មវងឹឈមើល តមអតិ ុែុមទ សន៍ ឬប្កវយឹត 
បុគាលរប្មងឈ ើ្ញ នយា៉ា ងង្គយឥតឈទើ ទាក់ នូវអារមយណ៍តូចលអិតនិង
ឈៅឆ្ៃ យ ប្ដលមិនអាចឈមើលឈ ើ្ញតមលបភពឈដើម ឈោយប្ភបកលបលកតី 
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លប ិនឈបើបុគាលចឈលមើន្នក៏មានន័យយា៉ា ងឈនាោះប្ដរ រប្មងឈធឝើអបផនា
 មាធិឲ្រជា ទនិង មាទានវបិ សនាភាវនា ឈទើបអាចឈ ើ្ញ នយា៉ា ង
ង្គយឥតឈទើ ទាក់ នូវ ញ្ញដ ថ្នឈ ចកឋីមិនឈទៀង, ឈ ចកឋីទុកខ និងអនតថ  
ប្ដលជា ភាវៈលជាលឈលៅ, លអិត ុែុម, ប្ នឆ្ៃ យ និងល ំកឈ ើ្ញ
ណា ់ ឈល ោះឈហតុឈនាោះ មគាញណនិងផលញណប្ដលឈកើតឈ ើងលតង់
ឈនាោះ អាចកមាេ ត់អា វៈ ៤ ឲ្រអ ់ទាងំល ុង ន ។ 
 ចតុរារយិ ចេនិងលពោះនិ ឝ ន ដ៏លជាលឈលៅ, លអិត ុែុម, ប្ នឆ្ៃ យ
និងល ំកឈ ើ្ញណា ់ឈនាោះ ក៏លតូវឈោក ឈងាតពិនិតរប្ដរ ។  
 កាលពីឈពលថយីៗ ឈនោះ ែញុ ឈំទើបប្ត ន មាម  ជាមួយនឹងឈយាគីជា 
ឈលចើននាក់ កបុងមជឈមណឍ លភាវនា ៉ា អក ប្កផរលកុងម៉ា មយិនី កបុងលបឈទ 
ភូមាភាគខាងឈលកាម ជាទីប្ដលមានការបឈលងៀន មថវបិ សនាភាវនា ឈៅ
តមគមភីរវ ុិទនិមគានិងលពោះថ្លតបិដក ។ ែញុមំានគនិំតថ្វ ឈយាគីទាងំឈនាោះ 
អាច ឈងាតកោបៈនិងវភិាគកោបៈឈនាោះឈៅតមបរមតទធម៌ ។ តមពិត
ឈៅ បុគាលអាចឈ ើ្ញបរមតទ ចេៈឈនាោះ លប ិនឈបើបុគាល នទទួលការ
ប្ណនាដ៏ំលតឹមលតូវអពីំ មាប ក់លគូ អាចាររអបកមាន មតទភាព ។ 

៦. និព្ដវ ន១ 
១- និវោន១ ជាធម៌ហួ ផុតចាកឈោក (ឈោកុតថរៈ) គឺថ្វ ឆ្ៃ យហួ 

ពីភូមិទាងំ ៣១ ថ្វប ក់ ហួ ពីឈោកចិតថឈោកកាយ (គឺបញ្េកខនន) ។ 

                                                           

១ សុត្តដតបិដកនធមម បទ្ដឋកថានសុខវគគទ្ ន ១៥ន :នដិព្វាដដនបរមដនសុខដន ក្ពះដិព្វាដជាសុខដ៏ៃក្ក
ែលង ឬជាបរមសុខ ។ន 



ឈមឈរៀនលពោះអភិធមយ 324 

 



២- និវោន  ឈលមច នឈោយញណប្ដលមានឈៅកបុងមគា ៤ និង
ផល ៤ ។ និ ឝ ន លតូវ ឈងាតឈោយមគាញណនិងផលញណ ។  

៣- និវោន ជាអារមយណ៍រប ់មគា ៤ និងផល ៤ រប ់មគាឈនាោះ ។ 
 កបុង សំ្ត្ ាឹត និ ឝ ន ឈៅថ្វ និវ៌ាន ប្ដលផសពីំ “និ” និង “វាន” “និ” 
 ឈំៅដល់ “ការរួចផុត”, រឯី “វាន” មានន័យថ្វ “ឈលគឿងចាក់ឈល ោះ 
ឬចណំង់” ។ ចណំង់ឈនោះ ក៏គឺតណាា  ប្ដលឈដើរតួជាលកប្ ចងឆ្ឝ ក់វថិីជីវតិ
រប ់បុគាលមាប ក់ៗ ទុកកបុងការអឈនាធ លវលិវល់ កបុង ងារវដឋ គឺការវលិវល់
ឈកើតសាវ ប់ខាងឈលៅឈនាោះឯង ។    
 ដរាបណា បុគាលលតូវជ ំក់ជពិំនឈោយតណាា  ដរាបឈនាោះបុគាល
 នសកំមយថយីៗ ប្ដលនឹងឲ្រឈកើតសាវ ប់ថយី ដប្ដលៗ ។ កាលតណាា លគប់លបឈភទ
ទាងំអ ់កមាេ ត់បង់ នឈោយមគា ៤ ឈហើយ កមាវ ងំកមយឈប់ដឈំណើ រការ 
ឈហើយ បុគាលរួចផុតចាកការវលិវល់ឈកើតសាវ ប់ កាលឈនាោះ អាចនិយាយ
 នថ្វបុគាលឈនាោះ ន ឈលមចលពោះនិ ឝ ន ។ ជឈំនឿពុទនសា និក គឺ “ការ
ឈោោះ ឬរឈោោះ” គឺជាការរួផុតចាកការវលិវល់ឈកើតសាវ ប់និងឈ ចកឋីទុកខទាងំ 
ពួងប្ដលជាប់តមែវួនឈរឿយៗឥតលសាកលសានថឈនាោះឯង ។  
 តមធមយជាតិឬតមន័យឈដើម និ ឝ ន ជាធម៌ ុែ ៃប់ ( នថិ) តម
ពិតនិ ឝ នឈនាោះមានប្តមួយគត់ ថឝីដផតិនិ ឝ នឈនាោះមានប្តមួយក៏ពិតប្មន 

                                                                                                                                                      
១ លកខណាទិចតុកាៈរប ់និ ឝ នគឺ ១- សនតិលកខណំ មានឈ ចកឋី ុែ ៃប់ជាលកខណៈ, ២- អចចុត្
រសំ មានការមិនប្បកធាវ យជារ ៈ, ៣- អនិមិត្តបចចុបដ្ឋាន ំ មានការមិនមាននិមិតថជាបចេុបោឌ ន, 
ឬ និស្សរណបចចុបដ្ឋានំ មានការរោ ់ឈចញចាកភពជាបចេុបោឌ ន, ៤- បទដ្ឋានំ ន លពភត្ ិមិន
មានបទោឌ ននាឲំ្រឈកើត ឈល ោះលពោះនិ ឝ នផុតចាកឈហតុចាកបចេយ័ជាឈលគឿងតក់ប្តង ។  
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ប៉ាុប្នថនិ ឝ នឈនាោះឈ ើ្ញថ្វមាន ២ យា៉ា ង១ ឈៅតមមាោ៌ប្ដល នឆវងកាត់ 
មុនឬឈលកាយឈ ចកឋីសាវ ប់រប ់លពោះអរហនថ ។  

៦.១. សឧបាទិមសសនិព្ដវ ន 
សៈ = មាន, ឧបាទ ិ = ែនន ៥ ប្ដលលបកាន់ឈោយតណាា  និងមិចាេ

ទិដឌិ, មសសៈ = ឈ   ល់ ។  
 កបុងលពោះពុទនឬលពោះអរហនថ, កិឈល ទាងំឡាយទាងំពួង នកមាេ ត់
អ ់ក៏ពិតប្មនឈហើយ ប៉ាុប្នថវ ិកចិតថនិងឈចត ិកថ្នចិតថឈនាោះ (រួមមកឈៅ
ថ្វ វ ិកនាមែនន) និងកមយជជរូប ឈៅប្តមាន ។ ប៉ាុប្នថលពោះពុទននិងលពោះអរហនថ
 នជួបនិ ឝ នលគប់លោន់ឈហើយ ។ និ ឝ នធាតុ ប្ដលលពោះពុទននិងលពោះ
អរហនថ នលត ់ដឹងមុនឈ ចកឋីសាវ ប់ ឈៅមានវ ិកនាមែនននិងកមយជជរូប
ឈៅឈ   ល់ឈ ើយឈនោះ ឈៅថ្វ សឧបាទិមសសនិវោនធាត្ុ ។  

៦.២. អនុបាទិមសសនពិ្ដវ ន 
 លពោះនិ ឝ នឈនោះគឺលពោះពុទននិងលពោះអរហនថ ន ឈលមច ឈលកាយពី
ឈ ចកឋីសាវ ប់ និ ឝ នធាតុប្ដល ន ឈលមច ឈោយឥតមានវ ិកនាមែនន
និងកមយជជរូបឈៅឈ   ល់ឈនោះ ឈៅថ្វ អនុបាទិមសសនិវោនធាត្ុ ។  

សឧបាទិមសសនិវោន = កិឈល និ ឝ ន គឺនិ ឝ នឈនាោះ ន ឈលមច
ឈោយការជីកោ ់រឈំលើងកិឈល អ ់ឈហើយ ។ 

អនុបាទិមសសនិវោន = ែនននិ ឝ ន គឺនិ ឝ នឈនាោះ ន ឈលមចឈោយ
អ ់បញ្េកខនន ។  

                                                           

១ សុត្តដតបិដកនខុទ្ទកដិកាយនឥត្ិវុត្តកៈនដិព្វាដធាត្ុសូក្ត្ទ្ ន៧នេលខ៥៣ន។ន 
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៦.២.១. និព្ដវ នោន ៣ យ៉ង 
១- សុញ្ញត្និវោន និ ឝ ន ប្ដលោយ នរាគៈ ឈទា ៈ និងឈមាហៈឈសាោះ 
ទាងំោយ នលកុមរូបនិងនាម ឈទើបឈៅថ្វ សុញ្ញត្និវោន ។  
សុញ្ញ =  ទឈទឬ ូនរ កបុងទីឈនោះ មានន័យថ្វ រាគៈ, ឈទា ៈ, ឈមាហៈ, 

រូបនិងនាម គឺទឈទ ប៉ាុប្នថមិនប្មនមានន័យថ្វ និ ឝ ន ោយ នឈនាោះឈទ ។  
២- អនិមិត្តនិវោន លកុមរូប ប្ដលផសមំកពីរូបកោបៈ មានលទង់លទាយ
និង ណាឌ នឈផសងៗ ោប  ។ លកុមចិតថមានចិតថនិងឈចត ិកទាងំឡាយ
រប ់ចិតថឈនាោះ អាច នយតថ្វមានលទង់លទាយែវោះ ឈល ោះចិតថនិង
ឈចត ិកទាងំឈនាោះអាចឈមើលឈ ើ្ញ ឈោយបុគាលែវោះអបក នចឈលមើន
អភិញ្ញដ  ។ ក៏ប៉ាុប្នថនិ ឝ ន ឥតមានលទង់លទាយនិង ណាឌ នទាល់ប្ត
ឈសាោះ ឈទើបឈៅថ្វ អនិមិត្តនិវោន ។  

៣- អប្បណិហិត្និវោន និ ឝ នឥតមាននាមនិងរូប ទាងំឥតមាន
លទង់លទាយនិង ណាឌ នណាមួយ ឈដើមផជីាទីចង់ នរប ់តណាា  
(ចណំង់ឬតឈលមក) ទាងំឥតមានចណំង់ឬតឈលមកណាមួយ កបុង
និ ឝ នឈនាោះ ។ និ ឝ នរួចផុតចាកទាងំល ុងអពីំរាគៈ លពមទាងំរួចផុត
អពីំឈ ចកឋីឈល កឃ្លវ នរប ់រាគៈឈនាោះ ឈទើបឈៅថ្វ អប្បណិហិត្-
និវោន ។  

៦.២.២. អតថថននិព្ដវ នមួយចំនួនមទៀត 
 និ ឝ នក៏អាចកត់ មាា ល់តមគុណធម៌ខាងឈលកាមឈនោះ ៖ 

១- អចចុត្ំ = និ ឝ ន្នកនវងហួ ឈ ចកឋីសាវ ប់ នឈហើយ ឈហតុ
ឈនាោះ ឥតមានឈ ចកឋីសាវ ប់ឈកើតឈ ើងកបុងលពោះនិ ឝ នឈទ 
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២- អចចនតំ = និ ឝ ន្នកនវងហួ ទីបផុំតគឺឈ ចកឋីសាវ ប់ នឈហើយ 
ឈហតុឈនាោះ និ ឝ នឥតមានទីបផុំតឈទ  

៣- អសងខត្ំ = និ ឝ នឥតតក់ប្តងឈោយឈហតុទាងំ ៤ គឺ កមយ, ចិតថ, 
ឧតុ និងអាហារឈទ ឈហតុឈនាោះ និ ឝ នឥតមានទីបផុំត គឺទាងំឥត
មានឈហតុទាងំឥតមានផល 

៤- អនុត្តរំ = និ ឝ នជាធម៌ឈលើ លុបនិងឈលចើនជាងធម៌ណាៗ ទាងំ
អ ់ 

៥- បទំ = និ ឝ នជា ចេៈសាកល (វតទុធមយ) ប្ដលអាចលត ់ដឹង ន
ឈោយលពោះអរយិបុគាល 

ចប់បរឈិចេទទី ៦ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
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បរមិចឆទទី ៧ 

សមុចច័យ 
 

ធម៌ ៧២ យា៉ា ង ឈៅថ្វ វត្ថុធម  ឈល ោះធម៌ទាងំឈនាោះមានលកខណៈ
រប ់ែវួន ដូចប្ដល នពិពណ៌នាមកទល់ោប នឹងបរឈិចេទឈនោះ ធម៌ទាងំ
ឈនាោះគឺ ចិត្ត, មចត្សិក ៥២, និបផននរូប ១៨ និង និវោន ។  

ចិត្ត = ចិតថទាងំអ ់ ៨៩ ឬ ១២១ ឈនាោះ ចាត់ជាមួយយា៉ា ង ឈល ោះចិតថ
ទាងំអ ់មានលកខណៈដឹង ។ ជាក់ប្ ឋង លកុមចិតថទាងំ ៨៩ ឬ 
១២១ ឈនាោះ មានលកុមឈចត ិកឈរៀងៗ ែវួន 

មចត្សិក = ឈចត ិកទាងំអ ់ ៥២ ឈនាោះ ឈ ើ្ញថ្វឈផសងៗ ោប  ឈល ោះ
ឈចត ិកទាងំឈនាោះ មានលកខណៈឈផសងៗ ោប  

និបផននរូប = រូបទាងំអ ់ ១៨  ឈនាោះ  នឈកើតនិងតក់ប្តងឈ ើងឈោយ
កមយ, ចិតថ, ឧតុ និងអាហារ ចាត់ថ្វជារូបធម៌ និងឈ ើ្ញថ្វឈផសងៗ 
ោប  ឈល ោះរូបទាងំឈនាោះមានលកខណៈឈផសងៗ ោប  

និវោន = និ ឝ នឈនាោះមានប្តមួយយា៉ា ង តមលកខណៈរប ់ែវួន គឺ នថិ
លកខណៈ ( ុែ ៃប់)  

 ឈហតុឈនាោះ ចនួំនវតទុធម៌ រុប គឺ ៖ 
         = ១ + ៥២ + ១៨ + ១ 
         = ៧២ 
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ធម៌ទាងំ ៧២ ឈនោះ ជា មយតិ ចេៈផង ជាបរមតទ ចេៈផង ។ ធម៌
ទាងំឡាយប្ដលទាក់ទងជាមួយឈនាោះ នឹងចាត់ជាលកុមចូលឈៅកបុងអងាធម៌
ទាងំឡាយ កបុងបរឈិចេទប្ដលកពុំង ិកាឈនោះ ។ 

សងគហៈ ៤ យ៉ង 
 សងគហៈ ប្ដលនឹងបរយិាយកបុងទីឈនោះ មាន ៤ យា៉ា ងគឺ ៖ 

១- អកុសលសងគហៈ = ការរួបរួមអកុ លធម៌ 
២- មិស្សកសងគហៈ = ការរួបរួមធម៌ចលមុោះ 
៣- មវធិបកខិយសងគហៈ = ការរួបរួមចបំ្ណកថ្នធម៌លត ់ដឹង 
៤- សពវសងគហៈ = ការរួបរួមធម៌ទាងំឡាយទាងំពួង 

១. អកសុលសងគហៈ 
( ងាហៈ ឋីពីអកុ លធម៌) 

 អកុ លធម៌មាន ៩ លកុមគឺ ៖ 
១- អាសវៈ ៤  ឈលគឿងលត ំ
២- ឱឃៈ ៤  អនវង់  
៣- មយាគៈ ៤  ឈលគឿងចាក់ប្ល ោះ 
៤- គនថៈ ៤  ឈលគឿងរួបរតឹ 
៥- ឧបាទានៈ ៥  ឈ ចកឋីលបកាន់មា ំ
៦- នីវរណៈ ៦  ឈលគឿងរារាងំ 
៧- អនុសយៈ ៧ ឈលគឿងឈដក ងំ ំ
៨- សំមយាជនៈ ១០  ឈលគឿងចងរតឹ 
៩- កិមលស ១០  ឈលគឿងឈៅហយង 



ឈមឈរៀនលពោះអភិធមយ 330 

 



១.១. អាសវៈ ៤ យ៉ង១
 

 “អាសវៈ” មានន័យថ្វ ឈលគឿងលត,ំ ឈលគឿងឈៅហយង, ឈលគឿងរលួយ, 
ឈលគឿងកែឝក់, ឈលគឿងលបឡាក់, ឈលគឿងហូរ ជាឈដើម ។ លសាប្ដលោក់ឈម លត ំ
ទុកកបុងលក តលមាអំ ់រយៈកាលដ៏យូរ រប្មងឈធឝើឲ្រមនុ សល វងឹយា៉ា ង
ខាវ ងំ យា៉ា ងណាមិញ អា វៈទាងំឡាយ ក៏យា៉ា ងឈនាោះប្ដរ ឈដកលតកំបុងែនន
 នាថ នរប ់ ពឝ តឝអ ់រាប់កបផ គឺ ងារវដថ ឈធឝើឲ្រមនុ សល វងឹឈភវច
ភាវ ងំពីការរឈោោះែវួន ។ អា វៈឈនាោះមាន ៤ យា៉ា ង គឺ ៖ 

១- ោមាសវៈ = ឈ ចកឋីជាប់ជ ំក់ចឈំ ោះកាមគុណ កបុងកាមភូមិ 
ជាតួឈោភឈចត ិកប្ដលឈកើតរួមជាមួយនឹងឈោភមូលចិតថ ៨  

២- ភវាសវៈ = ឈ ចកឋីជាប់ជ ំក់ចឈំ ោះរូបជាននិងអរូបជាន លពម
ទាងំការចាប់កឈំណើ តកបុងរូបភូមិនិងកបុងអរូបភូមិឈនាោះ ជាតួឈោភ-
ឈចត ិកប្ដលឈកើតរួមជាមួយនឹងឈោភមូលទិដឌិគតវបិផយុតថចិតថ ៤  

៣- ទិដ្ឋាសវៈ = មិចាេ ទិដឌិ ៦២ យា៉ា ង ជាតួទិដឌិឈចត ិកឈកើតរួមជាមួយ
នឹងឈោភមូលទិដឌគត មផយុតថចិតថ ៤  

                                                           

១ ក្ពះសុត្តដតបិដកនខុទ្ទកដិកាយនដដទមាណ្វកប្បញ្ញាដិេទ្ទសនេលខន៦៧នទ្ដព័រន២៥៦នដិងន៣១៧ន។ន
អភិធមម បិដកន ធមម សងគណ្ិន ទ្ុកអត្ថុទាារៈន កត្មម ធមាោ អាសវា? ចោាមរា អាសវា –          
ោមាសមវា, ភវាសមវា, ទិដ្ឋាសមវា, អវិជាាសមវា។ ោមាសមវា អដឋសុ មលាភសហគមត្ស ុ
ចិត្តបុ្ាមទសុ ឧប្បជជត្ិ ភវាសមវា ចត្ូសុ ទិដឋគិត្វបិ្បយតុ្តមលាភសហគមត្សុ ចិត្តបុា្មទសុ 
ឧប្បជជត្ិ ទិដ្ឋាសមវា ចត្ូសុ ទិដឋិគត្សម្បយុមត្តសុ ចិត្តុប្ាមទសុ ឧប្បជជត្ិ។ អវិជាាសមវា   
សវាកុសមលសុ ឧប្បជជត្ិ – ឥមម ធមាោ អាសវា។ 
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៤- អវិជាាសវៈ = ឈ ចកឋីមិនដឹងចឈំ ោះអរយិ ចេ ៤, អតីតជាតិ, 
អនាគតជាតិ, ទាងំអតីតជាតិទាងំអនាគតជាតិ, និងបដិចេ មុបាទ 
វាជាតួឈមាហឈចត ិកប្ដលឈកើតរួមជាមួយនឹងអកុ លចិតថ ១២  

កំណត្់ចំោំ ៖ 
 ធាតុ ខំាន់រប ់អា វធម៌ទាងំ ៤ ឈនាោះ មានលតឹមប្ត ៣ អងាធម៌ 

ប៉ាុឈណាត ោះគឺ ឈោភៈ, ទិដឌិ និង ឈមាហៈ ។ ទាងំ ៣ អងាធម៌ឈនោះ ពងឝក់
 តឝឈោកឲ្រល វងឹងុបងុលពន់ឈពកណា ់ និងឈធឝើឲ្រពួកឈគវលិ
លតច់រង្គា ត់វលិវល់កបុង ងារវដឋ ។  

១.២. ឱឃៈ ៤ យ៉ង១ 
 “ឱឃៈ” មានន័យថ្វ ជនំន់, អនវង់, ទឹកកួច, ប្ដលមកជន់ពនវិចែធប់
ឲ្រថប់ដឈងាើម ។ 
 ជនំន់ទឹកដ៏ធ ំ  នកួចយកមនុ សនិង តឝតិរចាេ នឲ្រចូលឈៅកបុង     
 មុលទ លគបពនវិចឲ្រលង់ពួកឈគ យា៉ា ងណាមិញ ឱ្ៈទាងំ ៤ ឈនាោះ កួច
យក ពឝ តឝលគបពនវិចឲ្រលង់ពួកឈគកបុងមហា មុលទ ងារវដឋ យា៉ា ង
ឈនាោះប្ដរ ។ ឧបមាថ្វ អនវង់ធទំាងំ ៤ កបុងមហា មុលទដ៏លឝឹងឈលឝើយ អាច
កឈមធច តឝណាប្ដលមកចល័តឈលើវា ដូឈចាប ោះឈហើយឈទើបការឆវងអនវង់ទាងំ
ឈនាោះ ល ំកណា ់ ។ ឱ្ៈ ៤ ឈនោះ ដូចអា វៈទាងំ ៤ ប្ដរ ធាតុ ខំាន់
រប ់វាគឺដូចោប  ៖ 

១- ោមមាឃៈ = អនវង់គឺឈ ចកឋីល ថ្វប កាម 
                                                           

១ ក្ពះអភិធមម បិដកន ធមម សងគណ្ិន ដិេកខបកណ្ឌន ឱឃេគាចឆកដេិកខបន េលខន ៧៩ន ទ្ដព័រន ១៧៦។ន ក្ពះ
សុត្តដតបិដកនសដយុត្តដិកាយនឱឃវគគនឱឃសូក្ត្ទ្ ន១នដងិេបដេកាបេទ្សបករណ្ន៍សុត្តេវភងគិយៈទ្ ន៨ន។ន 
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២- ភមវាឃៈ = អនវង់គឺឈ ចកឋីល ថ្វប ្ននិងកឈំណើ តកបុងរូបភូមិនិង
អរូបភូមិ 

៣- ទិមដ្ឋាឃៈ = អនវង់គឺឈ ចកឋីយល់ឈ ើ្ញែុ  
៤- អវិមជាាឃៈ = អនវង់គឺឈ ចកឋីមិនដឹង 

១.៣.  មយគៈ ៤ យ៉ង១
 

 “មយាគៈ” មានន័យថ្វ ឈលគឿងឈល ោះ, ឈលគឿងចង, ឈលគឿងលបកប, 
ឈលគឿងែឝល់ខាឝ យ, ឈ ចកឋីជាប់ជ ំក់, ចណំង, ឈលគឿង អិត ឬ នឹម ។  
 ឈោប្ដលឈគទឹមកបុងរឈទោះឈហើយ មិនអាចឈចញពីរឈទោះឈនាោះ នឈទ 
 តឝទាងំឡាយ ប្ដលទឹមកបុងជាតិយនថ (យនថគឺការឈកើត) ឈហើយ ក៏យា៉ា ង
ឈនាោះប្ដរ រប្មងជាប់យា៉ា ងមាកំបុង ងារចលក ឈោយសារឈយាគៈទាងំ ៤ 
មិនអាចឈគចឈចញពីជាតិយនថឈនាោះ ន និងពី ងារវដឋ នឈ ើយ ។  
 ឈយាគៈ ៤ ឈនាោះ ក៏ដូចអា វៈ ៤ ប្ដរ ធាតុ ខំាន់គឺដូចោប  ៖ 

១- ោមមយាគៈ = ឈ ចកឋីជាប់ជ ំក់កបុងកាមគុណ 
២- ភវមយាគៈ = ឈ ចកឋីជាប់ជ ំក់កបុង្ននិងកឈំណើ តកបុងរូបភូមិ

និងអរូបភូមិ 
៣- ទិដឋិមយាគៈ = ឈ ចកឋីជាប់ជ ំក់កបុងឈ ចកឋីយល់ឈ ើ្ញែុ  
៤- អវិជាាមយាគៈ = ឈ ចកឋីជាប់ជ ំក់កបុងឈ ចកឋីមិនដឹង  

                                                           

១ ក្ពះអភិធមម បដិកន ធមម សងគណ្ិន ដិេកខបកណ្ឌន េយគេគាចឆកដិេកខបន េលខន ៧៩ន ទ្ដព័រន ១៧៦ន ។ន
សុត្តដតបិដកនសដយុត្តដិកាយនេយគសូក្ត្ទ្ ២នដិងអងគតុ្តរដិកាយនចត្ុកកដិបាត្នេយគសូក្ត្ទ្ ន១០ន។ 
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១.៤. គនថៈ ៤ យ៉ង១ 
(ឈលគឿងរួបរតឹ ៤) 

 “គនថៈ” មានន័យថ្វ “ឈលគឿងរួបរតឹ” ឬ “ចណំង” ។ គនទៈទាងំ ៤ ឈនោះ
ជាចណំងដ៏មាបំ្ដលចងលកុមរូបធម៌និងនាមធម៌ កបុងបចេុបផនបជាតិឈនោះ ឲ្រ
ជាប់នឹងអនាគតជាតិដ៏ឈលចើនឈនាោះ ។  
 កបុងឈ យ្ ោះថ្នគនទៈខាងឈលកាម មានឈលបើ ករ “ោយ” ប្ដលមាន
ន័យថ្វ លកុម ឬ កង ឈោយ ឈំៅន័យទាងំខាងផវូវចិតថទាងំខាងផវូ វកាយ ។  

១- អភិជ្ាោយគនថៈ = លគប់ទលមង់ថ្នចណំង់ទាងំអ ់ (តណាា ) ជា
ឈោភឈចត ិកឈកើតកបុងឈោភមូលចិតថ ៨ ។  

២- ព្ាបាទោយគនថៈ = លគប់ទលមង់ថ្នការែឹងឬការគុកួំនទាងំអ ់ 
ជាឈទា ឈចត ិកឈកើតកបុងឈទា មូលចិតថ ២ ។  

៣- សីលពវត្បរាមាសោយគនថៈ = ឈ ចកឋីលបកាន់មាចំឈំ ោះ
ឈ ចកឋីយល់ឈ ើ្ញែុ ថ្វ បុគាលរប្មងជាអបកបរ ុិទនិ និងរួចរឈោោះ
ែវួនឈោយ ីលវត័ប្បបឈោឬ ុនែ ក៏រួមទាងំឈ ចកឋីលបកាន់មាចំឈំ ោះ 
ចារតិថឬពិធី ។ វាជាទិដឌិឈចត ិកឈកើតកបុងឈោភមូលទិដឌិគត មផយុតថ
ចិតថ ។ 

៤- ឥទំសច្ចាភិនិមវសោយគនថៈ = ការឈជឿដ៏មឺុងមា៉ា ត់ថ្វ មានប្ត   
ទ សនៈរប ់ែវួនឈទ ឈទើបលតឹមលតូវ ឯទ សនៈដថ្ទទាងំអ ់ គឺឥត

                                                           

១ ក្ពះអភិធមម បដិកនធមម សងគណ្ិនដិេកខបកណ្ឌនគដថេគាចឆកដិេកខបនេលខន៧៩នទ្ដព័រន១៦៩ន។នអភិធមាាវតារន
បរិេចឆទ្ទ្ ន២៣នកិេលសប្បហាដកថា  :នគនាោត្ិ ចោាមរា គនាោ អភិជ្ាោយគមនាោ, ព្ាបាមទា, 
សីលពវត្បរាមាមោ, ឥទំសច្ចាភិនិមវមោ ោយគមនាោត្។ិ 
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ែវឹមសារ ឬថ្វ “ឈនោះប្តមា៉ាងឈទើបលតឹមលតូវ” ឈនោះក៏ជាទិដឌិប្ដរ ឈកើត
កបុងឈោភមូលទិដឌិគត មផយុតថចិថ ៤ ។  

១.៥. ឧបាោន ៤ យ៉ង 
 “ឧបាទានៈ”១ មានន័យថ្វ ឈ ចកឋីជាប់ជ ំក់ដ៏ខាវ ងំ ឬឈ ចកឋី
លបកាន់ខាជ ប់ ឬឈ ចកឋីលបកាន់មា ំ ហាក់ដូចជាព ់ខាកំប្ងាប ឈោយមិន     
បឈណាឋ យឲ្រកប្ងាបឈនាោះរួចែវួនឈៅ ន ។ ឧ ទាន រងឹខាវ ងំជាងតណាា  
(ចណំង់) ។ តណាា ឈលបៀបដូចឈចារសាធ បរកកបុងទីងងឹត ឈដើមផលួីចរប ់អឝី
មួយ ចបំ្ណកឯឧ ទានឈលបៀបដូចអាការលួចជាក់ប្ ឋង ។  

១- ោមុបាទាន = ឈ ចកឋីល ថ្វប កាម ឬឈ ចកឋីលបកាន់មាចំឈំ ោះ
អារមយណ៍ទាងំ ៥ 

២- ទិដឋុបាទាន = ឈ ចកឋីលបកាន់មាចំឈំ ោះឈ ចកឋីយល់ឈ ើ្ញែុ  
ឈវៀរទិដឌិ ២ ប្ដល នបរយិាយកបុងឈលែ (៣) និងឈលែ (៤) វាជា
ទិដឌិឈចត ិកឈកើតកបុងឈោភមូលទិដឌិ មផយុតថចិតថ ៤ ។  

៣- សីលពវត្ុបាទាន = ឈ ចកឋីលបកាន់មាចំឈំ ោះឈ ចកឋីយល់ឈ ើ្ញ
ែុ ថ្វ បុគាលរប្មងជាអបកបរ ុិទនិនិងរួចរឈោោះែវួន ឈោយ ីលវត័
ប្បបឈោឬ ុនែ, ឈ ចកឋីលបកាន់មាចំឈំ ោះ ចារតិថនិងពិធី ។ វាក៏ជា
ទិដឌិឈចត ិកឈកើតកបុងឈោភមូលទិដឌិ មផយុតថចិតថ ៤ ។  

៤- អត្តវាទុបាទាន = ឈ ចកឋីលបកាន់មាចំឈំ ោះលទឹ ឋីថ្វ លពលឹងមាន, 
អញ, ឯង, ោត់, នាង, បុគាល ដូឈចបោះជាឈដើម មាន ។ វាជា ទិ -

                                                           

១ ក្ពះអភិធមម បិដកនធមម សងគណ្និរូបកណ្ឌនឧបាទាដេគាចឆកអត្ថទុាារៈនេលខន៧៩នទ្ដព័រន២៨៥ន។នក្ពះ
សុត្តដតបិដកនេលខន១៩នទ្ដព័រន១៦៧ន។ន 
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ន័យនឹង ករ “សោោយទិដឋិ” ប្ដលជា “ជឈំនឿថ្វមាន តឝបុគាល” 
វាក៏ជាទិដឌិឈចត ិកឈកើតកបុងឈោភមូលទិដឌិ មផយុតថចិតថ ៤ ។  

កំណត្់ចំោំ ៖ 
 ឧ ទាន ៣ ខាងចុង បង្គា ញដល់ទិដឌិឈចត ិកប្តមា៉ាង ប្ដលប្បង

ប្ចកជា ៣ ឈផសងោប យា៉ា ងឈនាោះ ឈល ោះរឈបៀបនិងអារមយណ៍ថ្នឈ ចកឋី
លបកាន់ឈនាោះឈផសងោប  ។  

១.៦. នីវរណ្ៈ ៦ យ៉ង១ 
“នីវរណៈ២” មានន័យថ្វ “ធម៌ជាឈលគឿងរារាងំ” ឬ “ឧប គា” នីវរណៈ 

ទាងំឡាយបង្គអ ក់ និងហាមឃ្លត់គនិំតលអនិងអឈំពើលអ, ្ននិងមគា មិន
ឲ្រឈកើតឈ ើង ។ ឈល ោះឈហតុឈនាោះ នីវរណៈទាងំឈនាោះរារាងំផវូ វថ្នឈ ចកឋី
 ុែកបុងឋាន ួគ៌និងលពោះនិ ឝ ន ។  
 ឈោយចឈំ ោះ នីវរណធម៌ទាងំ ៥ ខាងឈដើម ឈធឝើឲ្រប្ភបកផវូ វចិតថរប ់
ឈយើងងងឹតនិងរារាងំកុ លកមយរប ់ឈយើង ។ ឈយើងលតូវប្តត  ូពុោះ រជា 
មួយនឹងនីវរណៈទាងំឈនាោះ ឈៅឈពលប្ដលឈយើងពាយាមបឈំពញកុ ល-
កមយែវោះ ឈទាោះបីកពុំង ូធរធម៌កឋី កពុំងចឈលមើនភាវនាកឋី ។ កាលឈបើនីវរណៈ

                                                           

១ អភិធមម បដិកន ធមម សងគណ្ិន ទ្កុដិេកខបន េលខន ៧៩ន ទ្ដព័រន ១៧៦ន ដិងន ២៧៥ន ។ កត្មម ធមាោ          
នីវរោ? ឆ នីវរោ  – ោមចឆនទនីវរណ,ំ ព្ាបាទនីវរណំ, ថិនមិទធនីវរណំ, ឧទធចច-
កុកកុចចនីវរណំ, វិចិកិច្ចានីវរណំ, អវិជាានីវរណំ។ 
២ កបុងបរមតទទីបនី ពនរល់ថ្វ សោានំ ចិត្តសនាាមន កុសមល ធមមម អនុប្បមនន វា ឧប្ាមទត្ុ ំ
ឧប្បមនន វា វាមសត្ុំ អទោោ និវាមរនតីត្ិ នីវរោនិ ធមណ៌ាមិនញុងំកុ លធម៌ប្ដលមិនទាន់
ឈកើតឈ ើង មិនឲ្រឈកើតឈ ើង ន ឬញុងំកុ លធម៌ប្ដលឈកើតឈ ើងឈហើយ មិនឲ្រឋិតឈៅ ន កបុង
 នាថ នចិតថរប ់ តឝទាងំឡាយ ឈហតុឈនាោះ ធម៌ឈនាោះឈ យ្ ោះថ្វ នវីរណៈ ។ 
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ឈកើតឈ ើង ឈយើងមិនអាចដល់ឧបចារ មាធិ និងអបផនា មាធិ ទាងំមិន
អាចឈមើលឈ ើ្ញចា ់នូវ ចេធម៌ នឈ ើយ ។  

១- ោមចឆនទៈ = ឈ ចកឋីល ថ្វប កាម ជាឈោភឈចត ិកកបុងឈោភមូល
ចិតថ ៨  

២- ព្ាបាទ = គនំុំគុកួំន ជាឈទា ឈចត ិក កបុងឈទា មូលចិតថ ២  
៣- ថីនមិទធៈ = ទលមន់និងរុញរា ជាថីនឈចត ិកនិងជាមិទនឈចត ិក 
៤- ឧទធចចកុកកុចចៈ = ឈ ចកឋីរាយមាយ និងឈ ចកឋីសាឋ យឈលកាយ ឬ

ឈ ចកឋីលពយួ ជាឧទនចេឈចត ិក និងកុកាុចេឈចត ិក 
៥- វិចិកិច្ចា = ឈ ចកឋីមនធិល ងសយ័ ឬភាពអល់ប្អក វាជាវចិិកិចាេ

ឈចត ិក 
៦- អវិជាា = ឈ ចកឋីលៃង់ឈលវ  វាជាឈមាហឈចត ិកកបុងអកុ លចិតថ ១២  
កំណត្់ចំោំថា ៖ 
១- ទាងំថីនៈទាងំមិទនៈ, ទាងំឧទនចេៈទាងំកុកាុចេៈ រប្មងឈកើតជាលកុមលពម

ោប  ឈល ោះប្តកិចេ, ឈហតុ, និងអងាបដិបកសរប ់ធម៌ទាងំឈនាោះដូចោប  ។  
កិចេរប ់ថីនៈនិងមិទនៈ គឺអ កមយភាពរប ់ចិតថ ឈហតុរប ់វាគឺ
ឈ ចកឋីែជិល ឈហើយវាបដិបកសនឹងវរីយិៈ ។ 
កិចេរប ់ឧទនចេៈនិងកុកាុចេៈគឺកងឝល់, ឈហតុរប ់វាគឺការរុកកួនអពីំ
ការ ត់បង់នូវគុណ មផតថិ ជាឈដើម វាបដិបកសនឹងប សទនិ ។  

២- កបុងឈ ចកឋីឧបមាដ៏លអប្ដលលពោះ មាយ  មភុទនលទង់លបទាន កបុងគមភីរ  
អងាុតថរនិកាយថ្វ កាមចេនធៈ ឈលបៀបដូចទឹកោយឈោយពណ៌ជា
ឈលចើន,  ពា ទៈ ឈលបៀបដូចទឹកកពុំងពុោះ, ថីនមិទនៈ ឈលបៀបដូចទឹក
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លគប់ដណឋ ប់ឈោយប្ វ, ឧទនចេកុកាុចេៈឈលបៀបដូចទឹករញ្ជួ យឈ កបក់
ឈោយែរល់, និងវចិិកិចាេ  ឈលបៀបដូចទឹកកែឝក់មានភក់ បុគាលមិន
អាចឆវុោះឈ ើ្ញល ឈមាលែវួនកបុងទឹកប្បបឈនាោះ ន យា៉ា ងណាមិញ 
កាលឈបើនីវរណៈទាងំ ៥ ឈកើតឈ ើង បុគាលក៏មិនអាចឈមើលឈ ើ្ញ
ចា ់នូវលបឈយាជន៍ែវួន ទាងំឈមើលមិនឈ ើ្ញនូវលបឈយាជន៍អបក
ដថ្ទ ទាងំឈមើលមិនឈ ើ្ញនូវលបឈយាជន៍ទាងំពីរ យា៉ា ងឈនាោះប្ដរ ។  

១.៧. អនុសយ័ ៧ យ៉ង១ 
“អនុសយៈ” មានន័យថ្វ “ឈដក ងំ”ំ ឬ “ឈៅក ំងំ” ។ អនុ ័យ 

ទាងំ ៧ ឈនាោះ គឺជាលោប់ពូជ ឬ កាឋ នុពលរប ់កិឈល  ប្ដលឈដក ងំំ
កបុងែនន នាថ នរប ់ ពឝ តឝ ពីមួយជាតិឈៅមួយជាតិ ឈពញ ងារវដឋដ៏
យូរលង់ណា ់មកឈហើយ ។ អនុ ័យទាងំឈនាោះឈលបៀបដូច កាឋ នុពល
រប ់ឈដើមឈឈើបឈញ្េញប្ផវ  កាឋ នុពលឈនាោះ មិនអាចរកឈ ើ្ញឈៅលតង់
ណាខាងកបុងឈដើមឈឈើឈនាោះ នឈទ ប៉ាុប្នថឈយើងដឹងវាឈៅលតង់ឈនាោះ ន 
ឈោយសារឈ ើ្ញប្ផវរប ់វា វាឈចញប្ផវ ឈៅឈពលដល់កាល ។  
 អនុ ័យោយ នកប្នវងលតង់ណាឲ្រឈមើលឈ ើ្ញ នឈសាោះ និងមិន
មានលកខណៈចា ់ោ ់ ទាងំមិនជាក់ោក់តមលកខណៈ ដូចជាកពុំង
ឈកើត កពុំងតងំឈៅ កពុំងរលត់ឈទ ។ ប៉ាុប្នថវាមានលសាប់ឈៅឈហើយ ឈដើមផ ី
ឈលចមុែឈចញមកជាកិឈល កបុងែណៈ នឱកា  ឈៅឈពលប្ដលវាប៉ាោះ
ែធប់ជាមួយនឹងអារមយណ៍ មល បឈនាោះ ។  

                                                           

១ ក្ពះសុត្តដតបិដកនេលខន១៩នទ្ដព័រន២៩៨ន។នអងគុត្តរដិកាយនអដសុយវគគនអដុសយសូក្ត្ទ្ ន១ន។ន 
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១- ោមរាោនុស័យ = ឈ ចកឋីជាប់ជ ំក់ចឈំ ោះអារមយណ៍ ជាតួ
ឈោភឈចត ិកឈកើតកបុងឈោភមូលចិតថ ៨   

២- ភវរាោនុស័យ = ឈ ចកឋីជាប់ជ ំក់ចឈំ ោះរូបជាន អរូបជាន 
និងកឈំណើ តកបុងរូបភូមិនិងអរូបភូមិ ជាតួឈោភឈចត ិកឈកើតកបុង
ឈោភមូលទិដឌិវបិផយុតថចិតថ ៤  

៣- បដិឃានុស័យ = គនំុំគុកួំន ឬឈ ចកឋីែឹងឈលកាធ ជាតួឈទា -
ឈចត ិកឈកើតកបុងឈទា មូលចិតថ ២  

៤- មានានុស័យ = ឈ ចកឋីលបកាន់ ជាតួមានឈចត ិក ឈកើតកបុង 
ឈោភមូលទិដឌិវបិផយុតថចិតថ ៤  

៥- ទិដ្ឋានុស័យ = ឈ ចកឋីយល់ឈ ើ្ញែុ  ជាតួទិដឌិឈចត ិក ឈកើត
កបុងឈោភមូលទិដឌិ មផយុតថចិតថ ៤  

៦- វិចិកិច្ចានុស័យ = ឈ ចកឋីមនធិល ងសយ័ ជាតួវចិិកិចាេ ឈចត ិក
ឈកើតកបុងវចិិកិចាេ  មផយុតថចិតថ  

៧- អវិជាានុស័យ = ឈ ចកឋីលៃិតលៃង់ ជាតួឈមាហឈចត ិកឈកើតកបុង
អកុ លចិតថ ១២  
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១.៨. សមំយជនៈ ១០ យ៉ង១
 

 “សំមយាជនៈ” មានន័យថ្វ លចវាក់ប្ដលចងរតឹ ពឝ តឝឲ្រជាប់
កបុង ងារចលក និងកបុងកងថ្នឈ ចកឋីទុកខ ។  ឈំយាជនៈមាន ១០ យា៉ា ង
ប្ដលចងឆ្ឝ ក់បុគាលមាប ក់ៗ ឲ្រជាប់កបុង ងារវដឋ ។ 

១.៨.១. សមំយជន ១០ តាមរពះសតុតនតបិដ្ក 

១- ោមរាគសំមយាជនៈ = ឈ ចកឋីជាប់ជ ំក់ចឈំ ោះអារមយណ៍ 
២- រូបរាគសំមយាជនៈ = ឈ ចកឋីជាប់ជ ំក់ចឈំ ោះរូបជាននិង

កឈំណើ តកបុងរូបភូមិ 
៣- អរូបរាគសំមយាជនៈ = ឈ ចកឋីជាប់ជ ំក់ចឈំ ោះអរូបជាននិង

កឈំណើ តកបុងអរូបភូមិ 
៤- បដិឃសំមយាជនៈ = គនំុំគុកួំន ឬឈ ចកឋីែឹងឈលកាធ 
៥- មានសំមយាជនៈ = ឈ ចកឋីលបកាន់ 
៦- ទិដឋិសំមយាជនៈ = ឈ ចកឋីយល់ឈ ើ្ញែុ  
៧- សីលពវត្បរាមាសសំមយាជនៈ = ឈ ចកឋីលបកាន់ខាជ ប់នូវឈ ចកឋី

យល់ឈ ើ្ញែុ ថ្វបុគាលរប្មងជាអបកបរ ុិទនិ ឈោយ ីលវត័ប្បប
ឈោនិងប្បប ុនែ ឬឈោយចារតិថ និងពិធី 

                                                           

១ អភិធមាាវតារនបរិេចឆទ្ទ្ ន២៣នកិេលសប្បហាដកថាន:នត្ត្ថ សមំយាជនានតី្ិ ទស សំមយាជនានិ។ 
មសយ្យថិទំ – រូបរាោរូបរាគមានឧទធច្ចាវិជាាត្ិ ឥមម បញ្ច ឧទធំភាគិយសំមយាជនានិ នាម។ 
សោោយទិដឋិ វិចិកិច្ចា សលីពវត្បរាមាមោ ោមរាមោ បដិមឃាត្ិ ឥមម បញ្ច អមធាភាគ-ិ
យសំមយាជនានិ នាម ។ រូបោគៈ,នអរូបោគ,នមាដៈ,នឧទ្ធចចៈនដងិអវិជាាន៥នេដះេឈាាះថានឧទធំភាគិយ-
សំមយាជនៈន ។ន សកាាយទ្ិដឋិន វិចិកិច្ឆាន ស លពវត្បោមាសៈនកាមោគៈន ដិងបដិឃៈន ៥ន េដះេឈាាះថាន
អមធាភាគិយសំមយាជនៈន។  
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៨- វិចិកិច្ចាសំមយាជនៈ = ឈ ចកឋីមនធិល ងសយ័ 
៩- ឧទធចចសំមយាជនៈ = ឈ ចកឋីរាយមាយ 
១០- អវិជាាសំមយាជនៈ = ឈ ចកឋីលៃិតលៃង់ 
ធាតុ ខំាន់ លមាប់ ឈំយាជនៈ ១០ ខាងឈលើ គឺ ឈោភៈ (ឈលែ 

១,២,៣), ឈទា ៈ, មានៈ, ទិដឌិ (ឈលែ ៦,៧), វចិិកិចាេ , ឧទនចេៈ និងឈមាហៈ គឺ
ឈចត ិក ៧ ទាងំអ ់ ។ 

១.៨.២. សមំយជន ១០ យ៉ង១ តាមរពះអភិធមមបិដ្ក 
១- ោមរាគសំមយាជនៈ = ឈ ចកឋីជាប់ជ ំក់ចឈំ ោះអារមយណ៍ 
២- ភវរាគសំមយាជនៈ = ឈ ចកឋីជាប់ជ ំក់ចឈំ ោះរូបជាន និង 

អរូបជាន និងកឈំណើ តកបុងរូបភូមិនិងអរូបភូមិ 
៣- បដិឃសំមយាជនៈ = គនំុំគុកួំន ឬឈ ចកឋីែឹងឈលកាធ 
៤- មានសំមយាជនៈ = ឈ ចកឋីលបកាន់រងឹតអឹង 
៥- ទិដឋិសំមយាជនៈ = ឈ ចកឋីយល់ឈ ើ្ញែុ  
៦- សីលពវត្បរាមាសសំមយាជនៈ = ឈ ចកឋីលបកាន់ខាជ ប់នូវឈ ចកឋី

យល់ឈ ើ្ញែុ ថ្វបុគាលរប្មងជាអបកបរ ុិទន ឈោយ ីលវត័ប្បប
ឈោនិងប្បប ុនែ ឬឈោយចារតិថ និងពិធី 

៧- វិចិកិច្ចាសំមយាជនៈ = ឈ ចកឋីមនធិល ងសយ័ 
៨- ឥស្ាសំមយាជនៈ = ឈ ចកឋីលចប្ណន 
៩- មចឆរិយសំមយាជនៈ = ឈ ចកឋីកណំាញ់ 
១០- អវិជាាសំមយាជនៈ = ឈ ចកឋីលៃិតលៃង់ 

                                                           

១ ក្ពះអភិធមម បិដកនធមម សងគណ្និសេញ្ញាជដេគាចឆកដិេកខបនេលខន៧៩នទ្ដព័រន១៥៩នដិងន២៦៨ន។ 
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ធាតុ ខំាន់ ឈំយាជនៈទាងំ ១០ កបុងគមភីរលពោះអភិធមយឈនាោះ គឺ ឈោភៈ 
(ឈលែ ១,២), ឈទា ៈ, មានៈ, ទិដឌិ (ឈលែ ៥,៦) វចិិកិចាេ , ឥ ា, មចេរយិៈ 
និងឈមាហៈ គឺឈចត ិក ៨ ទាងំអ ់ ។ 

១.៩. កិមលស ១០ យ៉ង១
 

(ឈលគឿងឈៅហយងចិតថ ១០ យា៉ា ង) 
 “កិមលសៈ” មានន័យថ្វ “ឈលគឿងឈៅហយងចិតថ ឬកិឈល ” កិឈល 
ទាងំឡាយ ប្តឈធឝើឲ្រកែឝក់, ឈធឝើឲ្រឈរាលរាល និងឈធឝើឲ្រមួហយងនូវចិតថឈនាោះ  
កិឈល មាន ១០ យា៉ា ងគឺ ៖ 

១- មលាភៈ = ឈ ចកឋីឈោភ ឬឈ ចកឋីជាប់ជ ំក់ 
២- មទាសៈ = ឈ ចកឋីែឹងឈលកាធ ឬគនំុំគុកួំន 
៣- មមាហៈ = ឈ ចកឋីវឈងឝង ឬឈ ចកឋីលៃិតលៃង់ 
៤- មានៈ = ឈ ចកឋីលបកាន់ ឬឈ ចកឋីរងឹតអឹង 
៥- ទិដឋិ = ឈ ចកឋីយល់ឈ ើ្ញែុ  
៦- វិចិកិច្ចា = ឈ ចកឋីមនធិល ងសយ័ ឬឈ ចកឋីមិន ឈលមចចិតថ 
៧- ថីនៈ = ឈ ចកឋីទលមន់ 
៨- ឧទធចចៈ = ឈ ចកឋីរាយមាយ 
៩- អហិរិកៈ = ឈ ចកឋីមិនខាយ   ប 
១០- អមនាត្តប្បៈ = ឈ ចកឋីមិនខាវ ច ប  

                                                           

១ ក្ពះអភិធមម បិដកន ធមម សងគណ្ិនសេញ្ញាជដេគាចឆកដិេកខបន េលខន៧៩ន ទ្ដព័រន ១៩៧ន ដិងន ២៨៨ន ។នន
អភិធមាាវតារនបរិេចឆទ្ទ្ ន២៣នកិេលសប្បហាដកថាន:នកមិលោត្ិ ទស កិមលោ។ មសយ្យថិទំ 
– មលាមភា មទាមោ មមាមហា មាមនា ទិដឋិ វិចិកិច្ចា ថិន ំឧទធចចំ អហិរិកំ អមនាត្តប្បនតិ។ 
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១.៩.១. កិមលស១ ១៥០០ 
 ចិតថ ១, ឈចត ិក ៥២, និបពនបរូប ១៨ និងលកខណរូប ៤ រួមមកជា
ធម៌ ៧៥ ។ ទាងំនាមធម៌ទាងំរូបធម៌ ៧៥ ឈនោះ រប្មងឈកើតឈ ើងទាងំខាង
កបុងទាងំខាងឈលៅ ។ ដូឈចាប ោះលប ិនឈបើឈយើង គុណ ៧៥ នឹង ២  លមាប់    
អជឈតថិកៈ (ខាងកបុង) និងពហិទាន  (ខាងឈលៅ), ឈយើង ន ១៥០ ។ ឈោយ
ឈហតុប្តធម៌ ១៥០ ឈនោះ ជាអារមយណ៍ថ្នការឈកើតរួមរប ់កិឈល នីមួយៗ 
ឈយើងគុណ ១៥០ នឹងកិឈល  ១០ ដូឈចាប ោះឈយើង ន ១៥០០ ។  

១.៩.២. តណាា  ១០៨  
 តណាា គឺចណំង់ ជាឈដើមចមថ្នឈ ចកឋីទុកខ, និងជា ងារវដឋឈកើតត
ោប ដ៏ប្វងឆ្ៃ យ ប្ចកឈចញជា ២ លកុម២ ៖ 

ក) ជាបឋម ត្ោាមនាះមាន ៣ យា៉ាងគឺ ៖ 
១- ោមត្ោា = ការចង់ នអារមយណ៍ 
២- ភវត្ោា = ការចង់ នរូបជាននិងអរូបជាន និងកឈំណើ តកបុង

រូបភូមិនិងអរូបភូមិ 
៣- វិភវត្ោា = ការចង់ ននូវការមិនឈកើត 
ខ) ត្ោាមាន ៦ យា៉ាង មៅោមអារមមណ៍ទំាង ៦ គឺ ៖ 
១- រូបត្ោា = ការចង់ នរូប 

                                                           

១ អភិធមម បិដកន ធមម សងគណ្ិអដុដ កាន ដិទាដកថាវណ្ណនាន ន : ដិងសារត្ថប្បកាសិដ ន អដឋកថាសដយុត្ត
ដិកាយនមារធ ត្ុសុត្តវណ្ណនាន។ន 
២ សុត្តដតបដិកនអងគុត្តរដិកាយនត្ណ្ណាសូក្ត្ទ្ ន៩,នសារត្ថប្បកាសិដ នអដឋកថាសដយុត្តដិកាយនមារធ ត្សុុ-
ត្តវណ្ណនា,  សេមាាហវិេនាទ្ដ នអដឋកថាវិភងគនបដិចចសមុបា្ទ្វិភងគនត្ណ្ណាបទ្ដិេទ្ទសន។ 
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២- សទទត្ោា = ការចង់ ន ឈំ ង 
៣- គនធត្ោា = ការចង់ នកវិន 
៤- រសត្ោា = ការចង់ នរ  
៥- មោដឋពវត្ោា = ការចង់ នឈផ្ទដឌពឝៈ 
៦- ធមមត្ោា = ការចង់ នធមាយ រមយណ៍  
 លប ិនឈបើឈយើងគុណលកុមដបូំងគឺតណាា  ៣ យា៉ា ង ជាមួយនឹងលកុម

ទី ២ គឺតណាា  ៦ យា៉ា ង ឈយើង នតណាា  ១៨ យា៉ា ង ។ មា៉ាងឈទៀត គុណនឹង 
២ ឈោយរាប់ទាងំខាងកបុង និងខាងឈលៅ ឈយើង នតណាា  ៣៦ យា៉ា ង ។ 

 ឥ ូវ តណាា ទាងំ ៣៦ អាចឈកើតឈ ើងកបុងអតីតកាល, បចេុបផនប 
កាល និងអនាគតកាល ដូឈចាប ោះឈទើប រុបតណាា ទាងំអ ់ ន ១០៨ ។  

១.១០. មសចកឋីបណ្នាអំំណានតារង ៧.១ 
ក) អំោនជួរបមោាយ 

១- ឈោភៈ ឈកើតឈ ើងកបុង ៩ ប្ផបកទាងំអ ់ ដូច អា វៈ, ឱ្ៈ, ឈយាគៈ, 
គនទៈ, ឧ ទាន, នីវរណៈ, អនុ ័យ,  ឈំយាជនៈ, និងកិឈល  ។  

២- ទិដឌិ ឈកើតឈ ើងកបុង ៨ ប្ផបក ដូច អា វៈ, ឱ្ៈ, ជាឈដើម ដូចមាន
បង្គា ញកបុងតរាង 

៣- ប្ផបកដ៏ឈ  អាចអានតមទនំងដូចោប  
ខ) អំោនជួររត្ង ់

៤- អា វៈ ៤ មានធាតុ ខំាន់ ៣ គឺ ឈោភៈ, ទិដឌិ, និងឈមាហៈ ។ ឱ្ៈ
និងឈយាគៈពិតដូចោប  

៥- គនទៈ ៤ ក៏មានធាតុ ខំាន់ ៣ គឺ ឈោភៈ, ទិដឌិ និងឈទា ៈ 
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៦- ប្ផបកដ៏ឈ   អាចអានតមទនំងដូចោប  

១.១០.១. តារង ៧.១ អកសុលសងគហ 
អកុ លឈចត ិក ១៤ 

អា
 វ

ៈ ៤
 

ឱ្
ៈ ៤

 
ឈយា

គៈ
៤ 

គន
ទៈ ៤

 
ឧ 

ទា
ន ៤

 
នីវ

រណ
ៈ ៦

 
អនុ

 ័យ
 ៧

 
 ឈំ

យា
ជន

ៈ  
ក ិឈ

ល
  

១០
 

 រុ
ប 

១- ឈោភៈ (តណាា ) • • • • • • • • • ៩ 
២- ទិដឌិ • • • • •  • • • ៨ 
៣- ឈមាហៈ • • •   • • • • ៧ 
៤- ឈទា ៈ (បដិ្ៈ)    •  • • • • ៥ 
៥- វចិិកិចាេ       • • • • ៤ 
៦- មានៈ       • • • ៣ 
៧- ឧទនចេៈ      •  • • ៣ 
៨- ថីនៈ      •   • ២ 
៩- មិទនៈ      •    ១ 
១០- កុកាុចេៈ      •    ១ 
១១- ឥ ា        •  ១ 
១២- មចេរយិៈ        •  ១ 
១៣- អហិរកិៈ         • ១ 
១៤- អឈនាតថបផៈ         • ១ 

២. មិសសកសងគហៈ 
 ធម៌ោយោប  មាន ៧ គឺ ៖  

១- មហត្ុ ៦ 
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២- ឈានមានអងគ ៧ 
៣- មគគមានអងគ ១២ 
៤- ឥន្ទនទិយ ២២ 
៥- ពលៈ ៩ 
៦- អធិបត្ី ៤ 
៧- អាហារ ៤ 

២.១- មហតុ ៦ យ៉ង១ 
 “មហត្ុ” មានន័យថ្វ ឫ គល់, ឈហតុ, មូលឈហតុ, ឈដើមចម, លបភព ។ 
ឫ ទាងំឡាយឈធឝើឲ្រឈដើមឈឈើរងឹមា,ំ រុងឈរឿង និងតងំឈៅ នឈោយលអ 
យា៉ា ងណាមិញ ឈហតុ ៦ ឈធឝើឲ្រចិតថនិងឈចត ិកប្ដលឈកើតរួមនឹងចិតថឈនាោះ
រងឹមា,ំ រុងឈរឿង និងតងំឈៅ នឈោយលអ យា៉ា ងឈនាោះប្ដរ ។  
 ឫ គល់កុ លមាន ៣, ឫ គល់អកុ លក៏មាន ៣ ។  

អកុសលមហត្ុ (ឫ គល់អកុ ល) ៣ ឈនាោះគឺ ៖ 
១- មលាភៈ = ឈ ចកឋីឈោភ ឬឈ ចកឋីជាប់ជ ំក់ 
២- មទាសៈ = គនំុំគុកួំន ឬឈ ចកឋីែឹងឈលកាធ 
៣- មមាហៈ = ឈ ចកឋីមិនដឹង ឬឈ ចកឋីវឈងឝង 

កុសលមហត្ុ (ឫ គល់កុ ល) ៣ ឈនាោះគឺ ៖ 
៤- អមលាភៈ = ឈ ចកឋីមិនជាប់ជ ំក់ 
៥- អមទាសៈ = ឈ ចកឋីមិនែឹងឈលកាធ 
៦- អមមាហៈ = ឈ ចកឋីមិនវឈងឝង ឬល ជាញ  

                                                           

១ អភិធមយបិដក ធមយហទយវភិងាទី ១៨  ពឝ ង្គា ហិកវារៈទី ១ ។ 
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 កុ លឈហតុ ក៏ឈកើតរួមជាមួយនឹងឈសាភណកិរយិចិតថ និងវ ិក
ចិតថ ដូឈចាប ោះក៏ឈៅថ្វ អពាកតឈហតុ ឈល ោះកិរយិចិតថនិងវ ិកចិតថ ឈៅថ្វ 
អពាកតៈ ។ 

២.២- អងគឈាន ៧ យ៉ង១ 
“អងាឈាន” មានន័យថ្វ “អងាថ្ន្ន” ឬ “អងាឈផសងៗ ថ្ន្ន” ។ 

អងា្ នឈនាោះជួយចិតថនិងឈចត ិក ប្ដលឈកើតរួមនឹងែវួនឲ្រ ឈងាត
អារមយណ៍ ឈទាោះអាលកក់កឋី លអកឋី ឈោយវាងថ្វ, ឈោយជិត បិទន និងនឹងន ។  

១- វិត្កកៈ = ឈ ចកឋីលតិោះរោិះ 
២- វិច្ចរៈ = ឈ ចកឋីពិចារណា 
៣- បីត្ិ = ឈ ចកឋីប្ឆអតចិតថ 
៤- ឯកគគោ = ភាពមូលថ្នចិតថ 
៥- មោមនស្សមវទនា = ឈ ចកឋីរកីរាយ 
៦- មទាមនស្សមវទនា = ឈ ចកឋីឈទាមន ស 
៧- ឧមបោាមវទនា = ឈ ចកឋីលពឈងើយ ឬភាពជាកណាឋ ល 

                                                           

១ន អភិធមម បិដកន មហាបដ្ឋាដន បចចយុេទ្ទសទ្ ន ១ន ។ កនុងឈាដបចច័យទ្ ន ១៧ន មាដែចងថាន
សត្ត ឈានង្ខានិ ឈានបចចមយា, វិត្មោោ វិច្ចមរា បីត្ិ មោមនស្សំ មទាមនស្សំ 
ឧមបោា ឯកគគោនអងគឈាដន៧នជាបចច័យៃដឈាដនគឺនវិត្កកៈ,នវិច្ឆរៈ,នប ត្ិ,នេសាមដស្ស,ន
េទាមដស្ស,នឧេបកាា,នឯកគគតាន។ន 
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២.៣- មគគោនអងគ ១២ យ៉ង១ 
១- សមាោទិដឋិ = ឈ ចកឋីយល់ឈ ើ្ញលតូវ ជាបញ្ញដ ឈកើតកបុងមហា-

កុ លចិតថ ៨, មហាកិរយិចិតថ ៨ និងអបផនាជវន័ ២៦ 
២- សមាោសងកប្ប = ឈ ចកឋីលតិរោិះលតូវ ជាវតិកាឈចត ិកឈកើតកបុងចិតថ 

៤២ ខាងឈលើ 
៣- សមាោវាច្ច = ការនិយាយលតូវ ជា មាយ វាចាឈចត ិក ឈកើតកបុង

មហាកុ លចិតថ ៨ និងឈោកុតថរចិតថ ៨ 
៤- សមាោកមមនត = ការង្គរលតូវ ជា មាយ កមយនថឈចត ិក ឈកើតកបុងមហា

កុ ល ៨ និងឈោកុតថរចិតថ ៨ 
៥- សមាោអាជីវ = ការចិញ្េឹ មជីវតិលតូវ ជា មាយ អាជីវឈចត ិក ឈកើតកបុង

មហាកុ លចិតថ ៨ និងឈោកុតថរចិតថ ៨ 
៦- សមាោវាយាម = ឈ ចកឋីពាយាមលតូវ ជាវរីយិឈចត ិក ឈកើតកបុង

មហាកុ លចិតថ ៨ មហាកិរយិចិតថ ៨ និងអបផនាជវន័ ២៦ 
៧- សមាោសត្ិ = ឈ ចកឋីរលឹកឈ ើ្ញលតូវ ជា តិឈចត ិក ឈកើតកបុង

ចិតថ ៤២ ខាងឈលើ  
៨- សមាោសមាធិ = ឈ ចកឋី យិងសាយ ធិ៍លតូវ ជាឯកគាតឈចត ិកឈកើត

កបុងចិតថ ៤២ ខាងឈលើ 

                                                           

១ អភិធមម ត្ថសងគហបាល ន សមុចចយបរិេចឆទ្ទ្ ន ៧ន មិស្សកសងគហៈនទាោទស មគគង្ខាន ិ – សមាោទិដឋ ិ
សមាោសងកមប្ា សមាោវាច្ច សមាោកមមមនាា សមាោអាជមីវា សមាោវាយាមមា សមាោសត្ ិ   
សមាោសមាធិ មិច្ចាទដិឋិ មិច្ចាសងកមប្ា មិច្ចាវាយាមមា មិច្ចាសមាធិ។  
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៩- មិច្ចាទិដឋ ិ= ឈ ចកឋីយល់ឈ ើ្ញែុ  ជាទិដឌឈិចត ិកឈកើតកបុងឈោភ
មូលទិដឌិ មផយុតថចិតថ ៤ 

១០- មិច្ចាសងកប្ប = ឈ ចកឋីលតិោះរោិះែុ  ជាវតិកាឈចត ិកឈកើតកបុង
អកុ លចិតថ ១២ 

១១- មិច្ចាវាយាម = ឈ ចកឋីពាយាមែុ  ជាវរីយិឈចត ិកឈកើតកបុង
អកុ លចិតថ ១២ 

១២- មិច្ចាសមាធិ = ឈ ចកឋី យិងសាយ ធិ៍ែុ  ជាឯកគាតឈចត ិកឈកើត
កបុងអកុ លចិតថ ១២  

២.៤- ឥស្តនទិយ ២២ 
 “ឥន្ទនទិយ” មានន័យថ្វ “ ភាពជាធ”ំ ឬ “អណំាចលគប់លគង” ។ មាន
ឧបមាដូច រដឌមស្ត្នថីទាងំឡាយលគប់លគងលក ួងនីមួយៗ រប ់ែវួន ដូចឈមឋច
មិញ ឥស្ត្នធិយឈនាោះលគប់លគង មផយុតថធម៌រប ់ែវួន តមវ ័ិយអណំាច  
ឈរៀងៗ ែវួន ដូឈចាប ោះប្ដរ ។ ឥស្ត្នធិយ ២២ ឈនាោះ១ មួយប្ផបកលបលពឹតថឈៅផវូវកាយ 
មួយប្ផបកលបលពឹតថឈៅផវូវចិតថ ។  

១- ចកខុន្ទនទិយ = ចកខុបសាទ = ចកខុ វញិ្ញដ ណ 
២- មោត្ិន្ទនទិយ = ឈសាតបសាទ = ឈសាតវញិ្ញដ ណ 
៣- ឃានិន្ទនទិយ = ឃ្លនបសាទ = ឃ្លនវញិ្ញដ ណ 
៤- ជិវហិន្ទនទិយ = ជិវាា បសាទ = ជិវាា វញិ្ញដ ណ 
៥- ោយិន្ទនទិយ = កាយបសាទ = កាយវញិ្ញដ ណ 
៦- ឥត្ថិន្ទនទិយ = ឥតទីភាវរូប = ឈភទស្ត្ ថី 

                                                           

១ អភិធមយបិដក ធមយហទយវភិងាទី ១៨  ពឝ ង្គា ហិកវារៈទី ១ ។ 
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៧- បុរិសិន្ទនទិយ = បុរ ិភាវរូប = ឈភទបុរ  
៨- ជីវិត្ិន្ទនទិយ = ជីវតិរូប និងជិវតិិស្ត្នធិយឈចត ិក =  ភាពរ ់ 
៩- មនិន្ទនទិយ = ចិតថ ៨៩ ឬ ១២១ 
១០- សុខិន្ទនទិយ =  ុែឈវទនា = ការឈសាយអារមយណ៍ ុែផវូ វកាយ 
១១- ទុកខិន្ទនទិយ = ទុកខឈវទនា = ការឈឺកាយ 
១២- មោមនស្សិន្ទនទិយ = ឈសាមន សឈវទនា = ឈ ចកឋីរកីរាយ 
១៣- មទាមនស្សិន្ទនទិយ = ឈទាមន សឈវទនា = ឈ ចកឋីឈលកៀមលក ំ
១៤- ឧមបកខិន្ទនទិយ = ឧឈបកាខ ឈវទនា = ឈ ចកឋីលពឈងើយ 
១៥- សទធិន្ទនទិយ =  ទាន  = ការឈជឿ 
១៦- វីរិយិន្ទនទិយ = វរីយិៈ = ឈ ចកឋីពាយាម 
១៧- សត្ិន្ទនទិយ =  តិ = ឈ ចកឋីរលឹកឈ ើ្ញ 
១៨- សមាធិន្ទនទិយ = ឯកគាត = ឈ ចកឋី យិងសាយ ធិ៍ 
១៩- បញ្ញិន្ទនទិយ = បញ្ញដ  = ល ជាញ  
២០- អនញ្ញាត្ញ្ញស្ាមិត្ិន្ទនទិយ = បញ្ញដ ឈកើតរួមនឹងឈសាតបតថិមគា 
២១- អញ្ញិន្ទនទិយ = បញ្ញដ ប្ដលឈកើតរួមនឹងមគា ៣ ខាងឈលើ និងផល ៣ 

ខាងឈលកាម 
២២- អញ្ញាោវិន្ទនទិយ = បញ្ញដ ប្ដលឈកើតរួមនឹងអរហតថផល 
  
កំណត្់ចំោំ ៖ 
១-  ូមកណំត់ចណំាថំ្វ ចកខុ វញិ្ញដ ណលគប់លគងការឈ ើ្ញ, ឈសាត-

វញិ្ញដ ណលគប់លគងការឮ ដូឈចបោះជាឈដើម ។ ភាវរូប ២ ឈនាោះលគប់លគង
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លកខណៈឈភទទាងំបឋមទាងំបនាធ ប់ ។ ជីវតិិស្ត្នធិយ លគប់លគងអាយុកាល 
រប ់ ហជាតធម៌រប ់ែវួន ។ ចិតថលគប់លគងឈចត ិករប ់ែវួន កបុង
ឈ ចកឋីពាយាមរួម ថ្នការចាប់យកនិងការដឹងនូវអារមយណ៍ ។ 

២- បញ្ជី ឈលែ ១-៧ ឥស្ត្នធិយឈនាោះគឺលបលពឹតថឈៅតមផវូវកាយ, ៨ គឺ
លបលពឹតថឈៅទាងំតមផវូវកាយទាងំតមផវូវចិតថ និងប្ផបកដ៏ឈ   ល់ 
គឺលបលពឹតថឈៅតមផវូវចិតថ ។ 

៣- បញ្ជី ឈលែ ១-៥ និង ៩  ឈំៅដល់ វតទុ  ៦ 
 បញ្ជី ឈលែ ៦,៧ គឺភាវរូប ២ 
 បញ្ជី ឈលែ ១០-១៤  ឈំៅដល់ ឈវទនា ៥ 
 បញ្ជី ឈលែ ១៥-១៩  ឈំៅដល់ ឥស្ត្នធិយ ៥ 
 ៣ ចុងឈលកាយឈនាោះ ឥស្ត្នធិយផុតពីឈោកិយ 
៤- ចនួំនថ្នឥស្ត្នធិយ ឈកើតកបុងឈោកិយជនជាបុរ កឋី ស្ត្ ថីកឋី គឺ ១៨ 

ឈោយឈវៀរប្លងរូបឈភទប្ដលជាបដិបកស និងឥស្ត្នធិយផុតពីឈោកិយ 
៣ ខាងចុង ។  

២.៥- ពលៈ ៩ យ៉ង១ 
 “ពល” មានន័យថ្វ “កមាវ ងំ” ។ កមាវ ងំ ៩ យា៉ា ងឈនាោះខាវ ងំ មាទំា ំនិង
មិនអាចញប់ញ័រ ឈោយកមាវ ងំបដិបកស ឈលៅពីឈនាោះ វាពលងឹងនូវឈចត ិក
ឬ ហជាតធម៌រប ់ែវួន ។ 

                                                           

១ អភិធមម ត្ថសងគហបាល ននសមចុចយបរិេចឆទ្ ទ្ ន៧ន៖ននវ ពលានិ – សទាោពលំ វីរិយពលំ សត្ិពល ំ
សមាធិពលំ បញ្ញាពលំ ហរិិពលំ ឱត្តប្បពលំ អហិរិកពលំ អមនាត្តប្បពលំ។ ចូរេមើល
បែដថមនបដិសមភិទាមគគនពលកថាទ្ ន៩ន។ 
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១- សទាោពលៈ = ការឈជឿ ជា ទាន ឈចត ិកឈកើតកបុងឈសាភណចិតថ 
២- វីរិយពលៈ = ឈ ចកឋីពាយាម ជាវរីយិឈចត ិកឈកើតកបុងចិតថ ៧៣ 

ប្ដលឈកើតរួមជាមួយនឹងវរីយិៈ 
៣- សត្ិពលៈ = ឈ ចកឋីរលឹក ជា តិឈចត ិកឈកើតកបុងឈសាភណចិតថ 
៤- សមាធិពលៈ = ឈ ចកឋី យិងសាយ ធិ៍ជាឯកគាតឈចត ិកឈកើតកបុងចិតថ 

៧២ ឈវៀរចិតថ ១៦ ប្ដលមិនឈកើតរួមនឹងវរីយិៈ និងវចិិកិចាេ  មផយុតថចិតថ 
៥- បញ្ញាពលៈ = ល ជាញ  ជាបញ្ញដ ឈចត ិកឈកើតកបុងតិឈហតុកចិតថ ៧២ 
៦- ហិរិពលៈ = ឈ ចកឋីខាយ   ប ជាហិរឈិចត ិកឈកើតកបុងឈសាភណចិតថ 
៧- ឱត្តប្បពលៈ = ឈ ចកឋីខាវ ច ប ជាឱតថបផឈចត ិកឈកើតកបុងឈសា-

ភណចិតថ 
៨- អហិរិកពលៈ = ឈ ចកឋីមិនខាយ   ប ជាអហិរកិឈចត ិកឈកើត

កបុងអកុ លចិតថ ១២ 
៩- អមនាត្តប្បពលៈ = ឈ ចកឋីមិនខាវ ច ប ជាអឈនាតថបផឈចត ិក

ឈកើតកបុងអកុ លចិតថ ១២ 
 បណាឋ កមាវ ងំទាងំ ៩ ឈនាោះ, ៧ ដបូំងឈនាោះ ចាត់ជាកុ ល ចបំ្ណក 
២ ចុងឈលកាយចាត់ជាអកុ ល ។ អហិរកិៈនិងអឈនាតថបផៈ រប្មងឈលចឈធាវ
កបុងបុគាលឈឃ្លរឈៅ ។  
 ឈបើតមនិយមន័យឈនាោះ  ពលធម៌មិនអាចញប់ញ័រឈោយកមាវ ងំ  
បដិបកសរប ់ែវួន មាន ៥ យា៉ា ង១ គឺ ៖ 

                                                           

១ ក្ពះសុត្តដតបិដកនសដយុត្តដិកាយនពលសដយុត្តន េលខន៣៨នទ្ដព័រន២៥៥ន។នសុត្តដតបដិកនបដិសមភទិាមគគន
ពលកថាទ្ ន៩ន។ន 
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១- សទាោពលៈ មិនអាចញប់ញ័រឈោយអ ទាន ,  
២- វីរិយពលៈ មិនអាចញប់ញ័រឈោយឈ ចកឋីែជិល,  
៣- សត្ិពលៈ មិនអាចញប់ញ័រឈោយ តិ ឈមាយ ហៈ,  
៤- សមាធិពលៈ មិនអាចញប់ញ័រឈោយឈ ចកឋីរឈវ ើរវាយ,  
៥- បញ្ញាពលៈ មិនអាចញប់ញ័រឈោយអវជិាជ  ។ 

 ហិរនិិងឱតថបផៈឧបតទមមយា៉ា ងខាវ ងំនូវកុ លកមយ ចបំ្ណកឯអហិរកិៈ
និងអឈនាតថបផៈនាផំវូ វឈៅកាន់អកុ លកមយ ។  

២.៦- អធិបតី ៤ យ៉ង២
 

 “អធិបត្ី” មានន័យថ្វ អងាលគប ងាត់, ថ្លកប្លង, អធិបតី, ជាធ,ំ 
លបធាន, ឈ ឋច, ជាឈដើម ជាលបធានកបុងចឈំណាម ហជាតធម៌រប ់ែវួន 
ទាងំោយ នធម៌ណាមួយឈ យើ ឧបមាដូចឈ ឋចកបុងលបឈទ  ដូឈចាប ោះឈទើបមានប្ត
អធិបតីមួយគត់ កបុងលកុមចិតថនិងឈចត ិករប ់ែវួន ។  
 អធិបតី គួរប្វកប្ញកឲ្រោច់អពីំឥស្ត្នធិយៈ ។ អធិបតីឈលបៀបដូចជាឈ ឋច, 
ដផតិលទង់ជាលបមុែរដឌ ជាធឈំលើពពួករដឌមស្ត្នថីនិងលបជារាស្ត្ ថរប ់លពោះអងា ។ 
ឥស្ត្នធិយឈលបៀបដូចរដឌមស្ត្នថីអបកលគប់លគង នប្តលក ួងឈរៀងៗ ែវួន រប ់
ឈោក ឈោយមិនឈលជៀតប្លជកឈៅកបុងលក ួងដថ្ទ ។ ឥស្ត្នធិយ មានធម៌ឈ យើ
ទាងំគបផលីបលពឹតថឈៅតមអធិបតីឈនាោះ ។ 
 អធិបតីអាចចាត់ជា “អងាលគប ងាត់” កបុងលកុមចិតថមួយ ។ 

១- ឆនាាធិបត្ី = ការប៉ាុនប៉ាង ឬបណំង វាជាឆនធឈចត ិកឈកើតកបុង     
ទឝិឈហតុកជវន័ ១៨ និង តិឈហតុកជវន័ ៣៤  

                                                           

២ អភិធមម បិដកនកថាវត្ថនុបណ្ណរសមវគគទ្ ន១៥នបចចយតាកថាទ្ ន១ន។ 
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២- វីរិយាធិបត្ ី= ឈ ចកឋីពាយាម ឬថ្វមពល ជាវរីយិឈចត ិកឈកើត
កបុង   ទឝិឈហតុកជវន័ ១៨ និង តិឈហតុកជវន័ ៣៤ 

៣- ចិោាធិបត្ី = ចិតថ ឬគនិំត ជាទឝិឈហតុកជវនចិតថ ១៨ និងតិឈហតុ-
កជវនចិតថ ៣៤ 

៤- វិមំោធិបត្ី = បញ្ញដ  ជាបញ្ញដ ឈចត ិកឈកើតកបុងតិឈហតុកជវន័ ៣៤ 
វមិសំា ជាបញ្ញដ ប្ដលអាចអឈងាតនិងពិចារណាឈហតុផល  

កំណត្់ចំោំ ៖ 
១- ទឝិឈហតុកជវន័ ១៨ = ឈោភមូលចិតថ ៨, ឈទា មូលចិតថ ២, ញណ-

វបិផយុតថមហាកុ លចិតថ ៤ និងញណវបិផយុតថមហាកិរយិចិតថ ៤ ។ 
 តិឈហតុកជវន័ ៣៤ = ញណ មផយុតថមហាកុ លចិតថ ៤, ញណ-

 មផយុតថមហាកិរយិចិតថ ៤, មហគាតកុ លចិតថ ៩, មហគាតកិរយិ-
ចិតថ ៩, មគា ៤ និង ផល ៤ ។ 

២- កាលអធិបតី ១ បណាឋ អធិបតីទាងំឈនាោះ មានកមាវ ងំខាវ ងំ  ហ-
ជាតធម៌រប ់ែវួនទាងំអ ់មកជួយផាត់ផាង់អធិបតីឈនាោះ ទាងំរួមោប
នឹង ឈលមចឈោលបណំងឈនាោះ ។  
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២.៧- អាហារ ៤ យ៉ង១ 
 “អាហារ” មានន័យថ្វ ចណីំ, ឈហតុ, អាហារ ។ ធម៌ណាមួយប្ដល
អាចបឈងាើតនិងបនថរកាផលរប ់ែវួន ដូចរាងកាយរប ់ឈយើងប្ដលបនថ
រកាឈោយអាហារគួរបរឈិភាគ ឈៅថ្វ អាហារ ។ អាហារមាន ៤ យា៉ា ងគឺ ៖  

១- កពឡីោរាហារ = អាហារគួរបរឈិភាគ ន ជាឱជរូប បឈងាើតនិង
បនថរកាអាហារជជ ុទនដឌកៈ គឺរូប ៨ ប្ដលមានសារជាតិអាហារជា
អងាទី ៨ រប ់ែវួន 

២- ផស្ាហារ = ការប៉ាោះ ឬការែធប់អារមយណ៍ វាជាផ សឈចត ិក ឈកើត
កបុងចិតថទាងំអ ់ បឈងាើតនិងបនថរកានូវឈវទនាទាងំ ៥  

៣- មមនាសមញ្ចត្នាហារ = ឈចតនារប ់ចិតថ ជាតួឈចតនាប្ដល
បង្គា ញែវួនឯងជាកមយ ២៩ យា៉ា ង 

៤- វិញ្ញាោហារ = ចិតថ  ឈំៅដល់ចិតថ ៨៩ ឬ ១២១ យា៉ា ង បឈងាើត
និងបនថរកានូវឈចត ិកនិងចិតថជជរូបរប ់ែវួន 

៣. មព្ដធិបកខិយសងគហៈ 
(ការរួបរួមអងាថ្នការលត ់ដឹង) 

 “មវធិ”  នដល់ ការលត ់ដឹង ឬមគាញណ ។ “មវធិបកខិយ” 
មានន័យថ្វ  មា ភាគឬអងាថ្នការលត ់ដឹង ។  អងាឈនោះមាន ៣៧ ។ 
លប ិនឈបើបុគាលអាចចឈលមើនឈ ធិបកខិយធម៌ទាងំឈនាោះ  នឈពញឈលញ 
                                                           

១ ក្ពះសុត្តដតបិដកនមជឈ្ិមដិកាយនមហាត្ណ្ណាសងខយសូក្ត្ទ្ ន៨នេលខន២២នទ្ដព័រន១៦៣នដិងសដយុត្ត-
ដិកាយនមហាវគគន េលខន៣១នទ្ដព័រន២១៥នដល់ន២២៥ន។នចូរេមើលបែដថមនអភិធមយបិដក ធមយហទយ-
វភិងាទី ១៨  ពឝ ង្គា ហិកវារៈទី ១ ។  
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បុគាលនឹង ឈលមចនូវការលត ់ដឹង ។ ឈហតុឈនាោះ អងាទាងំ ៣៧ ឈនោះចាត់
ថ្វជាែវឹមសារថ្នលពោះថ្លតបិដក ។ ឈ ធិបកខិយធម៌១ ៣៧ ឈនាោះ គឺ ៖ 

១- សត្ិប្បដ្ឋាន ៤ ទីតងំថ្នការចឈលមើន តិ 
២- សមមប្បធាន ៤ ឈ ចកឋីពាយាមលបថ្ព 
៣- ឥទធិបាទ ៤  មូលោឌ នថ្នឈ ចកឋី ឈលមច 
៤- ឥន្ទនទិយ ៥  ភាពជាធ ំ
៥- ពលៈ ៥  កមាវ ងំ 
៦- មវជ្ឈងគៈ ៧  អងាថ្នការលត ់ដឹង 
៧- មគគមានអងគ ៨ ផវូវដ៏លបឈ ើរ 

៣.១- សតិបបដ្ឋាឌ ន ៤ យ៉ង២ 
 “សត្ិ” មានន័យថ្វ ឈ ចកឋីរលឹកឈ ើ្ញ ឬការយកចិតថទុកោក់ ។  
“បដ្ឋាន” មានន័យថ្វ ការតមាល់, ការតងំ, ការឈធឝើឲ្រនឹង ឬមូលោឌ ន ។ 
 ដូឈចាប ោះឈហើយ  តិបផោឌ ន ៤ ឈនាោះ ក៏គឺ មូលោឌ នថ្ន តិ ៤ យា៉ា ង
ឈនាោះឯង ប្ដលបុគាលហាមឃ្លត់ចិតថឈនាោះឯងមិនឲ្ររសាប់រ ល់ឈៅរក
អារមយណ៍ដថ្ទ និងរកាចិតថឈនាោះឲ្រនឹងន ឈោយយកចិតថទុកោក់និងខាជ ប់ 
ែជួន ឈៅឈលើអារមយណ៍មួយរប ់ភាវនា ។  

                                                           

១ អងាុតថរនិកាយ  តថកនិ ត ឈលែ ៤៧ ទពំ័រ ២២៦ និង យុំតថនិកាយ មហាវារវគា ។  
២ ក្ពះសុត្តដតបិដកនទ្ ឃដិកាយនបាសាទ្ិកសូក្ត្ទ្ ន ៦ន េលខន១៨នទ្ដព័រន ២៨៩នដិងមជ្ឈិម-
ដិកាយនកដទរសូក្ត្ទ្ ន១នេលខន២៣នទ្ដព័រន៥ន។នន 
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 អដឌកថ្វល ីលង្គា  ឲ្រនិយមន័យ “សត្ិប្បដ្ឋាន” ថ្វជាសាយ រតីប្ដល
តងំឈៅឈលើអារមយណ៍ រប ់ែវួនឈោយឈ ចកឋី វ្  ថ្វ  ូមឈមើលតម
អដឌកថ្វឈនាោះផង ។  
  តិបផោឌ ន ៤ ជាធម៌ចា ំច់ លមាប់ការចឈលមើន មថៈនិងបញ្ញដ  ។ 
កបុងសត្ិប្បដ្ឋានសូរត្១ទាងំពីរ,  ករ ខំាន់នឹងមានលបកា ខាងឈលកាម 
ទាងំកបុងឈ ចកឋីឈផឋើមទាងំកបុងឈ ចកឋី រុប 
 “មានប្តផវូ វមួយប្ដលនាឈំៅ ឈលមចឈ ចកឋីបរ ុិទនិ លគប ងាត់នូវ
ឈ ចកឋីឈសាក និងឈ ចកឋីែសកឹែសួល, បញ្េ ប់ឈ ចកឋីទុកខនិងឈ ចកឋីឈសាក
ឈៅ, ចូលឈៅរកផវូវលតូវ, និងការលត ់ដឹងនូវលពោះនិ ឝ ន គឺផវូ វ តិបផោឌ ន 
៤ ឈនាោះឯង២” ។  

១- ោយានុបស្សនាសត្ិប្បដ្ឋាន = ការពិចារណាឈរឿយៗ នូវរាង
កាយ ឬឈ ចកឋីរលឹកឈ ើ្ញនូវលកុមរូប (រូបែនន)  

២- មវទនានុបស្សនាសត្ិប្បដ្ឋាន = ការពិចារណាឈរឿយៗ នូវឈវទនា 
ឬឈ ចកឋីរលឹកឈ ើ្ញនូវលកុមឈវទនា (ឈវទនាែនន)  

៣- ចិោានុបស្សនាសត្ិប្បដ្ឋាន = ការពិចារណាឈរឿយៗ នូវចិតថ ឬ
ឈ ចកឋីរលឹកឈ ើ្ញនូវលកុមចិតថ (វញិ្ញដ ណែនន) 

                                                           

១  ុតថនថបិដក ទី្និកាយ មហាវគា ឈលែ ១៧ ទពំ័រ ២៤៤ ។   
២ ឯោយមនា អយំ, ភិកខមវ, មមោា សោានំ វិសុទធិយា, មោកបរិមទវានំ សមត្ិ-
កកមាយ ទុកខមទាមនស្ានំ អត្ថងគមាយ ញាយស្ស អធិគមាយ និវោនស្ស 
សចឆិកិរិយាយ, យទិទំ ចោាមរា សត្ិប្បដ្ឋានា ។ 
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៤- ធមាោនុបស្សនាសត្ិប្បដ្ឋាន = ការពិចារណាឈរឿយៗ នូវធម៌ ឬ
ឈ ចកឋីរលឹកឈ ើ្ញនូវលកុម ញ្ញដ  ( ញ្ញដ ែនន) និងលកុម ង្គខ រធម៌ 
( ង្គខ រែនន)  

កំណត្់ចំោំ ៖ 
១- ធាតុ ខំាន់ថ្ន តិបផោឌ ន ៤ គឺ តិឈចត ិក ឈកើតកបុងមហា-

កុ លចិតថ ៨, មហាកិរយិចិតថ ៨ និងអបផនាជវន័ ២៦ លពមទាងំ
 តិឈកើតកបុងឈោកុតថរចិតថ ៨ ។  

២) ឈហតុប្ដល “ តិ” លតូវពណ៌នាថ្វជា តិបផោឌ ន ៤ គឺ ៖ 
 ក) អារមយណ៍រប ់អនុប សនាឈផសងោប ជា កាយ, ឈវទនា, ចិតថ, និង 

ធមយៈ 
 ែ) រឈបៀបវធីិរប ់អនុប សនាឈៅឈលើអារមយណ៍ទាងំ ៤ ឈផសងោប ជា 

អ ុភៈ (ឈែភើមរឈអើម), ទុកខ (ល ំក), អនិចេ (មិនឈទៀង), និងអនតថ  
(មិនប្មនែវួន)  

 គ) ឈោលបណំងរប ់អនុប សនាឈៅឈលើអារមយណ៍ទាងំ ៤ ឈផសង
ោប  ឈដើមផកីមាេ ត់បង់ឈ ចកឋីយល់ឈ ើ្ញែុ ថ្វអារមយណ៍ឈនាោះជា   
 ុភៈ (សាអ ត), ជា ុែ (ល ួល), ជានិចេៈ (ឈទៀង), និងអតថ (ែវួន) 
ឈោយប្ កពីោប  ។  

៣.២- សមមបបធាន ៤ 
(ឈ ចកឋីពាយាមកពូំល ៤ យា៉ា ង) 

 “សមមប្បធានៈ” មានន័យថ្វ ឈ ចកឋីពាយាមមិនប្មនធមយត ប្ថម
ទាងំជាឈ ចកឋីពាយាមនឹងធឹងឥតរអាក់រអួល រប ់បុគាលអបកឈបឋជាញ  ៖ 
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 “ចូរឲ្រអាតយ អញឈៅលតឹមប្តប្ ផកនិងឆអឹង ្មនិងសាច់រប ់
អាតយ អញចូររកី ៃួតចុោះ ចូរឲ្រជីវតិរប ់អញដល់នូវទីបផុំត ប៉ាុប្នថអញនឹង
មិនឈប់ លតប្តអញ ឈលមច !” 

 មយបផធាន  ឈំៅដល់ វរីយិឈចត ិកឈកើតកបុងមហាកុ លចិតថ ៨, 
មហគាតកុ លចិតថ ៩ និងឈោកុតថរកុ លចិតថ ៤ (កុ លចិតថទាងំអ ់
មាន ២១) ។ 
 សមមប្បធាន ៤ យា៉ា ង១ឈនាោះគឺ ៖ 

១- សវំរប្បធានៈ ឈ ចកឋីពាយាមលោះបង់អកុ លប្ដល នឈកើត
ឈ ើងឈហើយ 

២- បហានប្បធានៈ ឈ ចកឋីពាយាមហាមឃ្លត់ការឈកើតឈ ើងថ្ន
អកុ លប្ដលមិនទាន់ឈកើតឈ ើង 

៣- ភាវនាបធានៈ ឈ ចកឋីពាយាមញុងំកុ លប្ដលមិនទាន់ឈកើត
ឈ ើងឲ្រឈកើតឈ ើង 

៤- អនុរកខនប្បធានៈ ឈ ចកឋីពាយាមញុងំកុ លប្ដលឈកើតឈ ើង
ឈហើយ ឲ្ររងឹរតឹប្តឈកើតឈ ើង 

 ឈបើតមឈ ចកឋីពាយាមខាងឈលើឈនាោះ, បុគាលលតូវពាយាមលោះបង់
ឈ ចកឋីឈោភ, ឈ ចកឋីែឹងឈលកាធ, ឈ ចកឋីលចប្ណន ជាឈដើម ភាវ មៗ បនាធ ប់
ពីវាឈកើតឈ ើងកបុងចិតថ ។ បុគាលលតូវចឈលមើនទាន,  ីល និងភាវនាឲ្រ ន

                                                           

១ លពោះ ុតថនថបិដក មជឈមិនិកាយ មហា កុលុទាយិ ូលតទី ៧ ឈលែ ២៤ ទពំ័រ ១៥៩ ។ 
 យុំតថនិកាយ  មយបផធាន យុំតថ ឈលែ ៣៨ ទពំ័រ ២៤៨ ។ និងចូរឈមើលបប្នទម លពោះ
 ុតថនថបិដក អងាុតថរនិកាយ ចតុកានិ ត ។  
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ឈលចើនតមប្ដលអាច ។ និងចុងឈលកាយ ការញុងំឲ្រឈកើតឈ ើងនូវកុ ល
ប្ដលមិន នឈកើត ប្ដលមិនធាវ ប់ឈកើតកបុង ងារវដឋដ៏យូរលង់ណា ់មក
ឈហើយ បុគាលលតូវបនសុទនចិតថរប ់ែវួន មួយដណំាក់កាល  ៗតម មថភាវនា 
និងវបិ សនាភាវនា លតប្តចូលឈៅកាន់ផវូវរប ់ឈសាតបនបៈ និងផវូ វែភ ់ៗ 
(មគា)  

កំណត្់ចំោំ ៖ 
 ឈហតុប្ដលឲ្រ វរីយិៈ លតូវឈ លថ្វជា  មយបផធាន ៤ ឈល ោះថ្វ កិចេ

រប ់វរីយិៈ លតូវប្វកប្ញកជាអងា ៤ គឺ ៖ 
១- លោះបង់អកុ លប្ដល នឈកើតឈ ើងឈហើយ  
២- ហាមឃ្លត់ការឈកើតឈ ើងថ្នអកុ លប្ដលមិន នឈកើតឈ ើង 
៣- ចឈលមើនកុ លប្ដលមិនធាវ ប់ឈកើត 
៤- ឈធឝើឲ្រកុ លប្ដលឈកើតឈ ើង ឲ្ររងឹរតឹប្តឈកើតឈ ើង 

៣.៣- ឥទធិបាទ ៤ 
(មូលោឌ នថ្នឈ ចកឋី ឈលមច ៤ យា៉ា ង) 

 “ឥទធិ” មានន័យថ្វ “ឈ ចកឋី ឈលមច” ចបំ្ណកឯ “បាទ” មានន័យ
ថ្វ “មូលោឌ ន” ។ ឈ ចកឋី ឈលមច កបុងទីឈនោះ  ឈំៅដល់ ការឈកើតឈ ើងថ្ន 
្ន, មគានិងផល ។ ឯមូលោឌ នឈនាោះ  ឈំៅដល់  ឈលមចនូវទីបផុំតទាងំ
ឈនោះ គឺ ឆនធៈ, វរីយិៈ, ចិតថ, និង វមិសំា  ុទនប្តជាឥទនិ ទ១ដូចោប ទាងំ ៤ ៖ 

១- ឆនទិទធិបាទ = បណំង ជាឆនធឈចត ិកឈកើតឈ ើងកបុងកុ លចិតថ ២១ 
                                                           

១  យុំតថនិកាយ មហាវារវគា ឥទនិ ទ យុំតថ វរិទន ូលត ឈលែ ៣៨ ទពំ័រ ២៦០ និងកបុង
គមភរីអភិធមយបិដក វភិងា ។ 
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២- វីរិយិទធិបាទ = ឈ ចកឋីពាយាម ឬថ្វមពល ជាវរីយិឈចត ិកឈកើត
កបុងកុ លចិតថ ២១ 

៣- ចិត្តិទធិបាទ = ចិតថឬគនិំត ជាកុ លចិតថ ២១ គឺមហាកុ លចិតថ ៨, 
មហគាតកុ លចិតថ ៩ និងឈោកុតថរកុ លចិតថ ៤ 

៤- វិមំសិទធិបាទ = បញ្ញដ  ជាបញ្ញដ ឈចត ិកឈកើតកបុងកុ លចិតថ ២១ 

៣.៤- ឥស្តនទិយ ៥ យ៉ង១ 
( ភាពជាធ ំ៥ យា៉ា ង) 

 បណាឋ ឥស្ត្នធិយ ២២ ប្ដល នឈ លខាងឈដើមឈនាោះ ឥស្ត្នធិយ ៥ 
យា៉ា ង លតូវឈលើកមកទីឈនោះជាអងាថ្នការលត ់ដឹង ។ 

១- សទធិន្ទនទិយ = ការឈជឿ ឬឈ ចកឋីទុកចិតថ ជា ទាន ឈចត ិកឈកើតកបុង
មហាកុ លចិតថ ៨, មហាកិរយិចិតថ ៨, និង អបផនាជវន័ ២៦ 

២- វីរិយិន្ទនទិយ = ឈ ចកឋីពាយាម ឬថ្វមពល ជាវរីយិឈចត ិកឈកើត
កបុងចិតថ ៤២ ខាងឈលើ 

៣- សត្ិន្ទនទិយ = ឈ ចកឋីរលឹកឈ ើ្ញ ជា តិឈចត ិកឈកើតកបុងចិតថ 
៤២ ខាងឈលើ 

៤- សមាធិន្ទនទិយ = ឈ ចកឋី យិងសាយ ធិ៍ ជាឯកគាតឈចត ិកឈកើតកបុង
ចិតថ ៤២ ខាងឈលើ 

៥- បញ្ញិន្ទនទិយ = បញ្ញដ  ជាបញ្ញដ ឈចត ិកឈកើតកបុងចិតថ ៤២ ខាងឈលើ 

                                                           

១ ក្ពះសុត្តដតបិដកនមជ្ឈិមដិកាយនមហាេវទ្លលសូក្ត្ទ្ ន៣នេលខន២២នទ្ដព័រន២៧៧ន។ 
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៣.៥- ពលៈ ៥ 
(កមាវ ងំ ៥ យា៉ា ង) 

 ធាតុ ខំាន់ថ្នពលៈទាងំ ៥ យា៉ា ងឈនាោះ គឺដូចោប នឹងឥស្ត្នធិយទាងំ ៥ 
ឈនាោះប្ដរ គួរយល់ថ្វ ធាតុទាងំ ៥ ឈនោះមួយៗ មានលកខណៈ ២ ឈផសងោប  គឺ 
១)  មតទភាពលគប់លគងចិតថ, និង ២)  មតទភាពរងឹមានិំងមិនញប់ញ័រ
ឈោយកមាវ ងំបដិបកស ។ 

១- សទាោពលៈ   = ការឈជឿ ឬឈ ចកឋីទុកចិតថ 
២- វីរិយពលៈ   = ឈ ចកឋីពាយាម ឬថ្វមពល 
៣- សត្ិពលៈ   = ឈ ចកឋីរលឹកឈ ើ្ញ 
៤- សមាធិពលៈ  = ឈ ចកឋី យិងសាយ ធិ៍ 
៥- បញ្ញាពលៈ  = ល ជាញ  
 កបុងការបដិបតថិ,  ទាន និងបញ្ញដ គួរប្តថវឹងោប ១ ឈល ោះ ទាន ឈលចើនឈពក

នាឲំ្រឈជឿឥតឈហតុផល ការពិចារណាឈលចើនឈពក នាឲំ្រឥតមាន មាធិ ។  
 វរីយិៈនិង មាធិ ក៏ដូចោប  គួរប្តថវឹងោប  ឈល ោះឈ ចកឋីពាយាម

ឈលចើនឈពកអាចនាឈំៅកាន់ឈ ចកឋីរាយមាយ និង មាធិឈលចើនឈពក អាចនា ំ
ឈៅកាន់ឈ ចកឋីងងុយ ។  

  តិ មិនចា ំច់ថវឹងជាមួយនឹងអងាធម៌ណាមួយឈទ មាន តិកាន់ 
ប្តឈលចើន កាន់ប្តលអលបឈ ើរ២ ។ 

                                                           

១ វ ុិទនិមគា វគាទី ៤ ទពំ័រ ៤៧ ។ 
២ គមភីរវ ុិទនិមគា វគាទី ៤ ទពំ័រ ៤៩ ។ 
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៣.៦- មព្ដជឈងគ ៧ 
(អងាថ្នការលត ់ដឹង ៧ យា៉ា ង) 

 “មវជ្ឈងគៈ” មកពី “ឈ ធិ + អងា) ឈ ធិ = ការលត ់ដឹង ឯ អងា = 
អងាលបកប ឈហតុឈនាោះ “មវជ្ឈងគៈ” មានន័យថ្វ “អងាថ្នការលត ់ដឹង២” ។ 
 “សំ” កបុង ឈមាភ ជឈងា មានន័យថ្វ “លអ, លបថ្ព” ។ 

១- សត្ិសមមាាជ្ឈងគ = ឈ ចកឋីរលឹកឈ ើ្ញ 
២- ធមមវិចយសមមាាជ្ឈងគ = បញ្ញដ ប្ដលពិចារណាឈ ចកឋីពិត 
៣- វីរិយសមមាាជ្ឈងគ = ឈ ចកឋីពាយាម ឬថ្វមពល 
៤- បីត្ិសមមាាជ្ឈងគ = ឈ ចកឋីប្ឆអតចិតថ 
៥- បស្សទធិសមមាាជ្ឈងគ = ឈ ចកឋី ៃប់ថ្នចិតថ គឺចិតថនិងឈចត ិក 
៦- សមាធិសមមាាជ្ឈងគ = ឈ ចកឋី យិងសាយ ធិ៍ 
៧- ឧមបោាសមមាាជ្ឈងគ = ឈ ចកឋីលពឈងើយ 
 ធាតុ ខំាន់ថ្នឈ ជឈងាៈទាងំ ៧ គឺ ១)  តិ, ២) បញ្ញដ , ៣) វរីយិៈ, 

៤) បីតិ, ៥) កាយប សទនិ និងចិតថប សទនិ, ៦) ឯកគាត, និង ៧) តលត-       
មជឈតថត, ធម៌នីមួយៗ គឺទាងំអ ់ឈនាោះ ឈកើតកបុងចិតថ ៤២  នដល់    
មហាកុ លចិតថ ៨, មហាកិរយិចិតថ ៨, អបផនាជវន័ ២៦ ។  

 ធមយវចិយៈ, វរីយិៈ និងបីតិ បដិបកសនឹងថីនមិទនៈ១ (ឈ ចកឋីទលមន់និង
រុញរា), ប សទនិ,  មាធិ, និងឧឈបកាខ  បដិបកសនឹងឧទនចេៈ (ឈ ចកឋីរាយ-   
មាយ) ។  
                                                           

២ ក្ពះសុត្តដតបិដកនមជ្ឈិមដិកាយនមហាកសកុលុទាយិសូក្ត្ទ្ ន៧ន េលខន២៤នទ្ដព័រន ១៦១ន
ដិងក្ពះសុត្តដតបិដកន យុំតថនិកាយ មហាវគា ឈលែ៤៦ ទពំ័រ៥ ។ 
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៣.៧- មគគោនអងគ ៨ 
(អងាថ្នមគា ៨ យា៉ា ង) 

 អងាមគាទាងំ ៨ ឈនាោះ២  ឈំៅដល់ អងាថ្នមគា ៨ លបការដបូំងឈនាោះឯង 
ប្ដលដកឈចញពីអងាមគា ១២ យា៉ា ងប្ដល នឈ លកបុងមិ សក ងាហៈ ។ 
ធាតុ ខំាន់ឈនាោះ គឺដូចោប  ។ 
 បញ្ញាមគគងគៈ (បញ្ញដ ) 

១- សមាោទិដឋិ = ឈ ចកឋីយល់ឈ ើ្ញលតូវ 
២- សមាោសងកប្បៈ = ឈ ចកឋីលតិរោិះលតូវ 

 សីលមគគងគៈ ( ីល) 
៣- សមាោវាច្ច = ការនិយាយលតូវ  
៤- សមាោកមមនតៈ = ការង្គរលតូវ  
៥- សមាោអាជីវៈ = ការចិញ្េឹ មជីវតិលតូវ  

 សមាធិមគគងគៈ ( មាធិ) 
៦- សមាោវាយាមៈ = ឈ ចកឋីពាយាមលតូវ 
៧- សមាោសត្ិ = ឈ ចកឋីរលឹកឈ ើ្ញលតូវ  
៨- សមាោសមាធិ = ឈ ចកឋី យិងសាយ ធិ៍លតូវ 

 កបុងការចឈលមើនអងាថ្នមគាលតឹមលតូវ, បុគាលគួរចាប់ឈផឋើមជាមួយនឹង
ការនិយាយលតូវ, ការង្គរលតូវ, និងការចិញ្េឹ មជីវតិលតូវ ឈ លគឺ ីលមគាងាៈ 
៣ ប្ដលសាទ បនា ីល ិកាខ ១ (ការហឝឹកហាត់ ីល) ។  

                                                                                                                                                      

១ សដយុត្តដិកាយនេលខន៤៦នទ្ដព័រ៥៣ ។ 
២ អភិធមយ វភិងា ។  
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 អាល ័យ ីល ឈទើបបុគាលចឈលមើនឈ ចកឋីពាយាមលតូវ, ឈ ចកឋី
រលឹកឈ ើ្ញលតូវ និងឈ ចកឋី យិងសាយ ធិ៍លតូវ ឈ លគឺ មាធិមគាងាៈ ៣ ប្ដល
សាទ បនា មាធិ ិកាខ  (ការហឝឹកហាត់ មាធិ) ។ 
 កាលប្ដលបុគាល ឈលមចនូវឧបចារ មាធិ (ភាពជិត មាធិ) ឬ
្ន មាធិដ៏លបឈ ើរ ( មាធិប្ដលមាន្នឈកើតរួម), បុគាលអាចចាក់
ធវុោះបរមតទ ចេៈ និងពិចារណានាមធម៌រូបធម៌តមធមយជាតិ ។  មាយ  ងាបផៈ 
កបុងទីឈនោះ ឈ លគឺឈ ចកឋីលតិោះរោិះលតូវ អាល ័យវធីិពិចារណាដ៏លតឹមលតូវ 
ឈ លគឺចាប់ឈផឋើមមានផល ។ 
 វធីិពិចារណានិងវភិាគលតឹមលតូវឈនាោះ បង្គា ញឲ្រឈ ើ្ញនូវឈ ចកឋី
ពិតប្ដលញុងំឲ្រ មាយ ទិដឌិ (ឈ ចកឋីយល់ឈ ើ្ញលតូវ) ឈកើតឈ ើង ។  មាយ ទិដឌ ិ
ឈនាោះ គឺជាអងា ខំាន់បផុំតថ្នការលត ់ដឹង វាផឋល់នូវមូលោឌ នថ្នមគា
ប្ដលមិនញប់ញ័រនិង ុវតទិភាពឈោយពិត ។ ចាប់តងំពី ទាន និងការឈចោះ
ដឹងដ៏ ឋួចឈ ឋើងបផុំត  មាយ ទិដឌិឈនាោះចឈលមើនតមលោំប់ មឋងមួយជហំានៗ 
ចូលឈៅកបុងវបិ សនាញណ (ល ជាញ ចាក់ធវុោះ) និងបនាធ ប់មក ចូលឈៅកាន់
ការយល់ដឹងអរយិ ចេ ៤ បប្នទម កាលប្ដល ន ឈលមចមគាញណឬ
ការលត ់ដឹង ។  
  មាយ  ងាបផៈ និង មាយ  មាធិ រួមោប សាទ បនាបញ្ញដ  ិកាខ  (ការហឝឹក
ហាត់បញ្ញដ )  

                                                                                                                                                      

១ ក្ពះសុត្តដតបិដកន ខុទ្ទកដិកាយន អជតិ្មាណ្វកប្បញ្ញាដិេទ្ទសន េលខន ៦៧ន ទ្ដព័រន ៣៧-៣៨ន មាដ
ដិយយព សិកាាទាដងន៣នយ៉ាងន។ 
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 អងា ៨ ទាងំអ ់ឈនាោះ រួមោប សាទ បនាអរយិមគា ឬមជឈមិាបដិបទា១

ប្ដលនាឈំៅកាន់លពោះនិ ឝ ន ។  

៣.៧.១. មសចកឋីរលំកឹមព្ដធិបកខិយធម៌មឡើងវិញ 
 ថឝីដផតិប្តឈ ធិបកខិយធម៌មានដល់ឈៅ ៣៧ លបការក៏ពិតប្មន ប៉ាុប្នថ
ធាតុ ខំាន់មានប្តចនួំន ១៤ ប៉ាុឈណាត ោះ គឺ  តិ, វរីយិៈ, ឆនធៈ, ចិតថ, បញ្ញដ , 
 ទាន , ឯកគាត, បីតិ, ប សទនិ (ទាងំកាយទាងំចិតថ), តលតមជឈតថត, វតិកាៈ, 
 មាយ វាចា,  មាយ កមយនថៈ, និង មាយ អាជីវៈ ។  
 បណាឋ ធាតុ ខំាន់ទាងំ ១៤ ឈនាោះ, បីតិ, ប សទនិ, តលតមជឈតថត, 
វតិកាៈ, វរីតិ ៣, ឆនធៈ, និងចិតថ រប្មងឈកើតឈ ើងជាអងាមួយ ឈោយប្ កៗ ។ 
 វរីយិៈ ឈកើតឈ ើង ៩ ដង គឺ ជាអងា ៩,  តិជាអងា ៨, ឯកគាតជា
អងា ៤, បញ្ញដ ជាអងា ៥, ឯ ទាន ជាអងា ២ ។  ូមឈមើលតរាង ៧.២ 

                                                           

១ ក្ពះសុត្តដតបិដកនមជ្ឈិមដិកាយនអរណ្វិភងគសូក្ត្ទ្ ន៩នេលខន២៨នទ្ដព័រន១៦៣ន។ន 
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៣.៧.២. តារង ៧.២ មព្ដធិបកខិយសងគហៈ 

ឈសាភណឈចត ិក ១៤ 
(អងាថ្នការលត ់ដឹង)  

 ត
ិបផ

ោ ឌ
ន ៤

 

 ម
យបផ

ធា
ន ៤

 

ឥទ
ន ិ 
ទ ៤

 
ឥស្ត្

ន ធ ិយ
 ៥ 

ពល
ៈ ៥

 
ឈ 

ជឈ
ង ា ៧

 
មគ

ាមា
នអ

ង ា ៨
 

ចនំួ
នដ

ង 

១- វរីយិៈ  •៤ • • • • • ៩ 
២-  តិ •៤   • • • • ៨ 
៣- បញ្ញដ    • • • • • ៥ 
៤- ឯកគាត    • • • • ៤ 
៥-  ទាន     • •   ២ 
៦- បីត ិ      •  ១ 
៧- ប សទនិ      •  ១ 
៨- តលតមជឈតថត      •  ១ 
៩- ឆនធៈ   •     ១ 
១០- ចិតថៈ   •     ១ 
១១-  មាយ វាចា       • ១ 
១២-  មាយ កមយនថៈ       • ១ 
១៣-  មាយ អាជីវៈ       • ១ 
១៤- វតិកាៈ       • ១ 
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៤. សពវសងគហៈ 
(រួបរួមវតទុធម៌ទាងំអ ់) 

 លកុមធម៌ ៥ នឹងនាមំក ប្មឋងទុកកបុងទីឈនោះ គឺ ៖ 
១- ខនធ 
២- ឧបាទានកខនធ  
៣- អាយត្នៈ 
៤- ធាត្ុ 
៥- អរិយសចចៈ 

៤.១- ខនធ ៥ 
 “ខនធ” មានន័យថ្វ លកុម ឬ ពួក ។ លពោះពុទន ន រុបរូបធម៌ និង

នាមធម៌ឈៅជា ែនន ៥ ដូឈចបោះ១គឺ ៖ 
១- រូបកខនធ = លកុមរូប មាន ២៨ 
២- មវទនាខនធ = លកុមឈវទនា គឺ  ុែឈវទនា, ទុកខឈវទនា, ឈសាមន ស-

ឈវទនា, ឈទាមន សឈវទនា, ឧឈបកាខ ឈវទនា 
៣- សញ្ញាខនធ = លកុម ញ្ញដ  គឺ រូប ញ្ញដ ,  ទធ ញ្ញដ , គនន ញ្ញដ , 

រ  ញ្ញដ , ឈផ្ទដឌពឝ ញ្ញដ , និងធមយ ញ្ញដ  
៤- សង្ខារកខនធ = លកុមធម៌តក់ប្តងចិតថ គឺឈចត ិក ៥០ ឈលៅពីឈវទនា

និង ញ្ញដ  
៥- វិញ្ញាណកខនធ = លកុមចិតថ មាន ៨៩ ឬ ១២១ ចិតថ 

                                                           

១ អភិធមយបិដក ធមយហទយវភិងាទី ១៨  ពឝ ង្គា ហិកវារៈទី ១ ។  
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កបុងការលបមូលែនននីមួយ ៗ ោក់ជាលកុមឈនាោះ គបផគិីតដល់លកខណៈ 
១១ យា៉ា ងគឺ អត្ីត្, បចចុប្បនន, អនាគត្, អជឈ្ត្តិក (ខាងកបុង), ពហិទធ 
(ខាងឈលៅ) ហីន (អន់ថយ), បណីត្ (លបណីត), ទូមរ (ឆ្ៃ យ), សនតិមក 
(ជិត), ឱឡារិក (ឈលោតលោត), និងសុខុម (លអិត ុែុម) ។  

 ឈោលបណំងថ្នការវភិាគអតថភាពមួយឲ្រឈៅជាែនន ៥ គឺឈដើមផ ី
កមាេ ត់ឈចាលការចាែុំ និងឈ ចកឋីយល់ឈ ើ្ញែុ ថ្វមានអាត័យន, ែវួន, 
បុគាល, ឬអតថ  ។ ការកមាេ ត់ឈចាលឈនោះ នឹងនាឈំៅកាន់ផវូ វរប ់ឈសាតបនប។  

៤.២- ឧបាោនកខនធ ៥ 
(លកុមថ្នឈ ចកឋីលបកាន់មា ំ៥ យា៉ា ង) 

 កបុងការ ប្មឋងែនន ៥ ឲ្រ នចា ់ោ ់ លពោះ មាយ  មភុទនលទង់
ឈលើកយករូបធម៌និងនាមធម៌ទាងំអ ់មកបរយិាយ ប៉ាុប្នថកបុងវបិ សនា-
ភាវនា បុគាលមិនពិចារណាឈោកុតថរចិតថ និងឈចត ិកប្ដលឈកើតរួមនឹង
ឈោកុតថរចិតថឈនាោះឈទ ។ 
 ឈោកិយចិតថ ៨១, ឈចត ិករប ់ចិតថទាងំឈនាោះ និងលកុមរូប បឈងាើត
អារមយណ៍ថ្នឈ ចកឋីលបកាន់ឈោយឈោភៈនិងទិដឌិ ។ ការប្បងប្ចកអារមយណ៍
ថ្នឈ ចកឋីលបកាន់ឈនោះឈៅជា ៥ លកុម ឈទើបមានឧ ទានកខនន ៥ យា៉ា ង១ គឺ ៖ 

១- រូបុបាទានកខនធ = លកុមរូបមាន ២៨  
២- មវទនុបាទានកខនធ = លកុមឈវទនា មានឈវទនាប្ដលឈកើតរួមនឹង

ឈោកិយចិតថ ៨១ 

                                                           

១ សដយុត្តដិកាយនឧបាទាដកខដធសូក្ត្ទ្ ន៨ន។ន 
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៣- សញ្ញុបាទានកខនធ = លកុម ញ្ញដ  មាន ញ្ញដ ប្ដលឈកើតរួមនឹង
ឈោកិយចិតថ ៨១ 

៤- សង្ខារុបាទានកខនធ = លកុម ង្គខ រមានឈោកិយឈចត ិក៥០ ឈលៅ
ពីឈវទនានិង ញ្ញដ  

៥- វិញ្ញាណុបាទានកខនធ = លកុមចិតថ មានឈោកិយចិតថ ៨១  

៤.២.១. មូលមហតុបបងបចកខនធជា ២ យ៉ង 
១- ឈដើមផបីង្គា ញថ្វ មានប្តែនន ៥ ប៉ាុឈណាត ោះ ។  តឝ, ែវួន, បុគាល 

ឬអតថ  មិនមានឈទ ។ លពោះពុទនលទង់ប្បងប្ចករូបធម៌និងនាមធម៌ទាងំ
អ ់ជាថ្វប ក់ៗ ឈទាោះជាឈោកិយៈកឋី ជាឈោកុតថរៈកឋី ឲ្រឈៅជាែនន ៥ ។ 
ឈនោះជាែននឈទ នាដបូំងរប ់លពោះអងា ។  

២- កបុងវបិ សនាភាវនា, ឈោកុតថរចិតថនិងឈចត ិករប ់ែវួន មិនលតូវ
 នពិចារណាឈទ ឈល ោះមិនប្មនជាលកុមថ្នទុកខ ចេៈ (ឈ ចកឋីទុកខ) 
មានប្តឈោកិយចិតថ និងឈចត ិករប ់ែវួន លពមទាងំលកុមរូប
ប៉ាុឈណាត ោះ ឈទើបលតូវពិចារណាកបុងវបិ សនាភាវនា ឈល ោះធម៌ទាងំ
ឈនាោះលតូវ នលបកាន់មាឈំោយឧ ទាន (ឈោភៈនិងទិដឌិ) ឈហើយវា
 ក់ព័នននឹងកងទុកខ ឈលៅពីឈនាោះ វាឈៅមានលកខណៈមិនឈទៀង 
(អនិចេ)ំ, ជាទុកខ (ទុកខ)ំ និងមិនប្មនែវួន (អនតថ ) ។  

ដូឈចាប ោះឈហើយ លពោះពុទនលទង់ប្បងនូវរូបធម៌និងនាមធម៌ប្ដលលតូវលបកាន់
ឈោយឧ ទានឈនាោះថ្វជា លកុម ៥ មួយលកុមឈទៀត ។ ឈនោះជាឧ ទានកខនន
ឈទ នាទី ២ រប ់លពោះអងា។ 
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៤.២.២. និព្ដវ នជាខនធវិមុតត 
 កបុងការប្បងប្ចកែននទាងំ ៥ ឈនាោះ មិនរាប់បញ្េូ លលពោះនិ ឝ នឈៅ
ផងឈទ ឈល ោះថ្វ លពោះនិ ឝ ន១មានប្តមួយគត់ និងមានប្តថ្វប ក់ែវួនឯង
ប៉ាុឈណាត ោះ ។ ឈោយឈហតុប្តលពោះនិ ឝ នមាន ពឝកាល ដូឈចាប ោះ នជាលពោះ
និ ឝ នមិនអាចប្វកប្ញកឈៅជាអតីតៈ, បចេុបផនប, និងអនាគត ទាងំមិនអាច
ប្វកប្ញកជាខាងកបុងឬខាងឈលៅ ឈ លគឺជារប ់ខាងឈលៅ (ពហិទធ) ឈ ើយ 
ទាងំមិនអាចប្វកប្ញកជាមូលោឌ ននិងលបណីត ឈ លគឺជារប ់លបណីត 
(បណីត្) ឈ ើយ ទាងំមិនអាចប្វកប្ញកថ្វឆ្ៃ យ (ទូមរ) និងជិត (សនតមិក) 
ឈ លគឺឆ្ៃ យប្តឯងហាក់ដូចឆ្ៃ យពីការយល់ដឹងធមយត ទាងំមិនអាចប្វក
ប្ញកថ្វឈលោតលោតឬលអិត ុែុម ឈ លគឺលអិតលអន់ (សុខុម)ឈ ើយ ។  
 ពហិទន,  ុែុម, បណីត, និងទូឈរ មិន ឈំៅដល់លពោះនិ ឝ នឈផសងៗ 
ឈ លគឺលពោះនិ ឝ នប្ដលមានលកខណៈឈផសងៗ ទីថ្ទពីលពោះនិ ឝ នដូចោប
ឈនាោះឈ ើយ ។ 
 ឈោយឈហតុលពោះនិ ឝ នមិនមាន ២ ប្បប ដូឈចាប ោះ នជាលពោះនិ ឝ ន
មិនចា ំច់ប្បងប្ចកជាែនន ។  

                                                           

១ អភិធមម បិដកនធមម សងគណ្ិន ទ្ុកអត្ថុទាារៈន េហត្ុេគាចឆកៈែចងថានកត្មម ធមាោ អប្បចច-
យា? និវោនំ – ឥមម ធមាោ អប្បចចយា។ ធម៌ែដលមិដមាដបចច័យតាក់ែត្ងគឺអវ ន ។ន
ចេមលើយគឺនក្ពះដិព្វាដជាធម៌ែដលមិដមាដបចច័យតាក់ែត្ងន។ន 
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៤.៣- អាយតនៈ ១២ 
(វតទុ  ១២ យា៉ា ង) 

 “អាយត្ន” មានន័យថ្វ វតទុ , លបភព, កប្នវង ។ អាយតនៈ ១២ កបុង
ទីឈនោះ  ឈំៅដល់ វតទុឬលបភព ១២ យា៉ា ង ជាប្ដនរប ់ចិតថនិងឈចត ិក
ឈកើតឈ ើង ។  

អាយតនៈ ១២ ប្បងជា ២ លកុមឈ យើៗ ោប  គឺ ក) អជឈតថិកាយតនៈ១ 
(អាយតនៈខាងកបុង), ែ)  ហិរាយតនៈ (អាយតនៈខាងឈលៅ) 

ក) អជ្ឈត្តិោយត្ន អាយតនៈខាងកបុង ៦ គឺ ៖ 
១- ចកខវាយត្នៈ = ចកខុបសាទ = ចកខុ វតទុ  
២- មោោយត្នៈ = ឈសាតបសាទ = ឈសាតវតទុ  
៣- ឃានាយត្នៈ = ឃ្លនបសាទ = ឃ្លនវតទុ  
៤- ជិវាាយត្នៈ = ជិវាា បសាទ = ជិវាា វតទុ  
៥- ោយាយត្នៈ = កាយបសាទ = កាយវតទុ  
៦- មនាយត្នៈ = ចិតថ ៨៩ ឬ១២១ = ហទយវតទុ  

ខ) វហិរាយត្ន២ អាយតនៈខាងឈលៅ ៦ គឺ ៖ 
១- រូបាយត្នៈ = វណតៈ = រូ រមយណ៍ 
២- សទាាយត្នៈ =  ទធៈ =  ទាធ រមយណ៍ 

                                                           

១ ក្ពះសុត្តដតបិដកនមជ្ឈិមដិកាយនឧបរិបណ្ណាសកៈនសឡាយត្ដវគគនអនាែបិណ្ឌិកសូក្ត្ទ្ ន១នេលខន២៨ន
ទ្ដព័រន២៣៧ន។នអភិធមយបិដក ធមយហទយវភិងាទី ១៨  ពឝ ងាហិកវារៈទី ១ ។ ចូរឈមើលបប្នទម លពោះ
អភិធមយបិដក ឧឈទធ វារៈ អាយតនបផញ្ដតថិ ឈលែ ៨៣ ទព័ំរ ២១១ ។  
២

 លពោះ ុតថនថបិដក មជឈមិនិកាយ ននធឈកាវាទ ូលតទី ៤ ឈលែ ២៨ ទព័ំរ ២៧៥ និង ២៨១ ។ ចូរ
ឈមើលបប្នទម អភិធមយបិដក ធមយហទយវភិងាទី ១៨  ពឝ ងាហិកវារៈទី ១ ។ 
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៣- គនាោយត្នៈ = គននៈ = គនាន រមយណ៍ 
៤- រោយត្នៈ = រ ៈ = រសារមយណ៍ 
៥- មោដឋវោយត្នៈ = បឋវ,ី ឈតឈជា, វាឈយា = ឈផ្ទដឌ ឝ រមយណ៍ 
៦- ធមាោយត្នៈ = ធមាយ រមយណ៍  នដល់ឈចត ិក ៥២,  ុែុមរូប ១៦ 

និងលពោះនិ ឝ ន 
កំណ្ត់ចំណា ំ៖ 
១- អាយតនៈខាងកបុង ៦ ឈនាោះ មាន ៥ ជា ររីាងារប ់រូប និងមាន ១ 

ជាចិតថ ។ មនាយតនៈ ជា កររួបរួមដល់ចិតថលគប់ទាងំអ ់ ។ 
២- អាយតនៈខាងឈលៅ ៦ ឈនាោះ គឺជាអារមយណ៍ទាងំ ៦ ឈនាោះឯង ។      

ធមាយ យតនៈ គឺជា ករបលំបួញពីធមាយ រមយណៈឈនាោះឯង ដផតិវាមិន
ផធុកចិតថ, បសាទរូប, និងនិមិតថឈទ ។ ចិតថនិងបសាទរូប នឈ លរួច
ឈហើយថ្វជាអាយតនៈខាងកបុង ៦ ចបំ្ណកឯនិមិតថមិនជាប្ផបកថ្ន
 ចេធម៌ ឈទើបមិនរាប់បញ្េូ លកបុងធមាយ យតនៈ ។  

៣- ចិតថទាងំអ ់, ឈចត ិកទាងំអ ់, រូបទាងំអ ់, និងលពោះនិ ឝ ន គឺ
លតូវរាប់បញ្េូ លកបុងអាយតនៈ ១២ ឈនាោះ ។  

៤- ការដឹង រប្មងឈកើតឈ ើងអពីំការប៉ាោះែធប់រវាងអាយតនៈខាងកបុង១និង
អាយតនៈខាងឈលៅ កាលប្ដលរូ រមយណ៍ប៉ាោះែធប់អាយតនៈប្ភបក 
ចកខុទាឝ រវថិីរប្មងឈកើតឈ ើង ។ កាលប្ដល ទាធ រមយណ៍ប៉ាោះែធប់ឈសាត-
យតនៈ ឈសាតទាឝ រវថិីរប្មងឈកើតឈ ើង ដូឈចបោះជាឈដើម ។  

                                                           

១ ក្ពះសុត្តដតបិដកនមជ្ឈិមដិកាយនឧបរិបណ្ណាសកៈនសឡាយត្ដវគគនអនាែបិណ្ឌិកសូក្ត្ទ្ ន
១នេលខន២៨នទ្ដព័រន២៣៧ន។ 
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 ៥- បុគាលទាងំឡាយណាប្ដលល ំកយល់ឧ ទានកខននទាងំ ៥, 
 ូមយល់អាយតនៈទាងំ ១២ ឈទើបឈ ើ្ញថ្វមិនមាន តឝប្ដលឈៅ
ថ្វ អតថ  ឬ ែវួន ការយល់ដូឈចបោះអាចនាឈំៅកាន់វឈិមាកខ ។  

៦- ឈហតុផលមួយឈទៀត ប្ដលឈៅថ្វ អាយតនៈ ឈល ោះវាបណាឋ លឲ្រ
មានកងឈ ចកឋីទុកខ១យូរអប្ងឝង ។  

៤.៤- ធាតុ ១៨ យ៉ង 
 “ធាត្ុ” គឺជា ភាវៈប្ដលបឈងាើតនូវលកខណៈរប ់ែវួន ឈកើតឈ ើង
តមធមយជាតិ និងឈធឝើមុែង្គរជាបណំងរប ់ែវួន ប៉ាុប្នថមិនប្មនជា តឝ ។  
 លពោះពុទនលទង់ នប្បង ចេធម៌ទាងំអ ់ឈៅជាធាតុ ១៨ យា៉ា ង ឈដើមផ ី
ជាលបឈយាជន៍ ដល់បុគាលទាងំឡាយណាអបកមិនអាចយល់  ឧ ទានកខនន 
និងអាយតនៈ ឈដើមផបីង្គា ញធម៌ទាងំឈនាោះយា៉ា ងចា ់ថ្វ អតថ  ឬ តឝឈនាោះ 
មិនមាន ។ ធាតុ ១៨ ឈនាោះ ប្បងប្ចកជា ៣ លកុម ឈ យើៗ ោប ១ គឺ ៖ 

១- ធាតុទាក់ទងនឹងទាឝ រ ៦,  
២- ធាតុទាក់ទងនឹងអារមយណ៍ ៦,  

                                                           
១ កបុងធមយចកាបផវតថន ូលត  យុំតថនិកាយ មហាវគា ឈ ចកឋទុីកខមាន ១២ កងគ ឺ១) ជាតទុិកខ = ការឈកើតជាទុកខ, ២) 
ជរាទុកខ = ការចា ់ជាទុកខ, ៣) មរណទុកខ = ឈ ចកឋសីាវ ប់ជាទុកខ, ៤) ឈសាកទុកខ = ឈ ចកឋឈីសាកជាទុកខ, ៥)         
បរឈិទវទុកខ = ឈ ចកឋែីសកឹែសួលជាទុកខ, ៦) ទុកខទុកខ = ការឈឺកាយជាទុកខ, ៧) ឈទាមន សទុកខ = ការឈឺចតិថជាទុកខ, 
៨) ឧ យា ទុកខ = ឈ ចកឋចីឈងអៀតចងអល់ចតិថជាទុកខ, ៩) អបផឈិយហិ  មផឈយាគទុកខ = ការជួប តឝនិង ង្គខ រ
មនិជាទីល ឡាញ់ជាទុកខ, ១០) បឈិយហិ វបិផឈយាគទុកខ = ការល ត់ល  ចាក តឝនិង ង្គខ រជាទីល ឡាញ់ជា
ទុកខ, ១១) យមផចិេ ំ ន លភត ិតមផទុិកខ = ការមនិ នតមល ថ្វប ជាទុកខ, ១២)  ងខឈិតថន បញ្េុ បាទានកខននទុកខ = 
ឧ ទានកខនន ៥ ជាទុកខ ឈោយរួម ។  
១ អភិធមយបិដក ធមយហទយវភិងាទី ១៨  ពឝ ង្គា ហិកវារៈទី ១ ។ ចូរឈមើលបប្នទម លពោះអភិធមយបិដក 
បុគាលបផញ្ដតថិ ឧឈទធ វារៈ ធាតុបផញ្ដតថិ ឈលែ ៨៣ ទព័ំរ ២១២ ។  
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គ) ធាតុទាក់ទងនឹងចិតថ ៦ ។  

៤.៤.១. ធាតុោក់ទងនឹងោវ រ ៦ 
១- ចកខុធាត្ុ = ចកខុបសាទ = ចកខុទាឝ រ 
១- មោត្ធាត្ុ = ឈសាតបសាទ = ឈសាតទាឝ រ 
១- ឃានធាត្ុ = ឃ្លនបសាទ = ឃ្លនទាឝ រ 
១- ជិវាាធាត្ ុ= ជិវាា បសាទ = ជិវាាទាឝ រ 
១- ោយធាត្ុ = កាយបសាទ = កាយទាឝ រ 
១- មមនាធាត្ុ = បញ្េទាឝ រាវជជនៈ ១ និង  មផដិចេនៈ ២ 

៤.៤.២. ធាតុោក់ទងនឹងអារមមណ៍្ ៦ 
១- រូបធាត្ ុ= វណតៈ = រូ រមយណ៍ 
២- សទទធាត្ុ =  ទធៈ =  ទាធ រមយណ៍ 
៣- គនធធាត្ ុ= គននៈ = គនាន រមយណ៍ 
៤- រសធាត្ុ = រ ៈ = រសារមយណ៍ 
៥- មោដឋពវធាត្ ុ= បឋវ,ី ឈតឈជា, វាឈយា = ឈផ្ទដឌ ឝ រមយណ៍ 
៥- ធមមធាត្ ុ = ឈចត ិក ៥២,  ុែុមរូប ១៦ និងលពោះនិ ឝ ន (ដូចោប

នឹងធមាយ យតនៈ) 

៤.៤.៣.ធាតុោក់ទងនឹងចិតត ៦ 
១- ចកខុវិញ្ញាណធាត្ុ = ចកខុ វញិ្ញដ ណចិតថ ២  = ចិតថតមផវូវប្ភបក 
១- មោត្វិញ្ញាណធាត្ុ = ឈសាតវញិ្ញដ ណចិតថ ២ = ចិតថតមផវូវលតឈចៀក 
១- ឃានវិញ្ញាណធាត្ុ = ឃ្លនវញិ្ញដ ណចិតថ ២  = ចិតថតមផវូវលចមុោះ 
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១- ជិវាាវិញ្ញាណធាត្ុ = ជិវាា វញិ្ញដ ណចិតថ ២  = ចិតថតមផវូវអណាឋ ត 
១- ោយវិញ្ញាណធាត្ុ = កាយវញិ្ញដ ណចិតថ ២  = ចិតថតមផវូវកាយ 
១- មមនាវិញ្ញាណធាត្ុ១ = ចិតថ ៧៦ ឈវៀរទឝិបញ្េ វញិ្ញដ ណចិតថ ១០ និង

មឈនាធាតុ ៣ ។  
កំណត្់ចំោំ ៖ 
១- ឈោយអាល ័យទាឝ រ ៦ និងអារមយណ៍ ៦, ចិតថ ៦ រប្មងឈកើតឈ ើង 

ដូឈចាប ោះឈទើបមានធាតុ ១៨ ។ 
២- ធាតុ ១៨ ឈនាោះ រាប់បញ្េូ លរូបទាងំអ ់, ចិតថទាងំអ ់, ឈចត ិក

ទាងំអ ់ និងលពោះនិ ឝ ន ដូចជាអាយតនៈ ១២ ប្ដរ ។  
៣- ធាតុ ខំាន់ ៤ ឈនាោះគឺ បឋវធីាតុ, អាឈ ធាតុ, ឈតឈជាធាតុ, និង

វាឈយាធាតុ គួរកុរំាប់ឈៅកបុងចឈំណាមធាតុទាងំ ១៨ ឈនាោះ ដផតិធាតុ 
១៨ ឈនាោះរាប់បញ្េូ លធាតុ ខំាន់ទាងំ ៤ ឈនាោះចូលផងលសាប់ឈហើយ ។  

៤.៥- អរយិសចចៈ ៤ 
(ឈ ចកឋីពិតដ៏លបឈ ើរ ៤ យា៉ា ង) 

 “សចចៈ” មានន័យថ្វ “ឈ ចកឋីពិត” ។ ឈ ចកឋីពិតឈនាោះ គឺមានប្ត
លពោះអរយិបុគាលប៉ាុឈណាត ោះ អាចយល់ឈពញឈលញ ន ឈទើបឈៅថ្វ អរយិ
 ចេៈ (ឈ ចកឋីពិតដ៏លបឈ ើរ) ។ 
 អរយិ ចេៈមាន ៤ យា៉ា ង២ប្ដលលបមូលរួបរួមយា៉ា ង ឈងខប នូវលពោះ
ពុទនវចនៈទាងំអ ់ ។ អរយិ ចេៈទាងំឈនាោះ ឈកាឋ បយករាល់ ករឈលបៀន 
លបឈៅនិងផធុកនូវធមយឈទ នា ពឝលគប់លបការ ប្ដលឈៅថ្វ លពោះថ្លតបិដក ។  
                                                           
១ អភិធមម បិដកនយមកៈនធាត្ុយមកៈទ្ ន៤ន។ 
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 អរយិ ចេៈ១ គឺពិតជាចាប់ កលប្ដលមានទលមង់ែភង់ែភ ់បផុំត 
ដផតិបុគាលណាឈ ើ្ញអរយិ ចេចា ់ឈហើយ បុគាលឈនាោះរប្មងឈៅជាលពោះ
អរយិៈ ។  
 ឈ យ្ ោះថ្វលពោះអភិធមយ ជាឈ យ្ ោះទូឈៅ និងជាន័យរប ់អរយិ ចេ ៤ 
ឈនាោះឯង ប្ដលនឹងលតូវឈ លកបុងតរាង ៧.៣ ។ 

៤.៥.១. តារង ៧.៣ អរយិសចច ៤ 
ឈ យ្ ោះលពោះអភិធមយ ឈ យ្ ោះទូឈៅ ន័យ 
១- ទុកខអរយិ ចេ 
២- ទុកខ មុទយអរយិ ចេ 
៣- ទុកខនិឈរាធអរយិ ចេ 
៤- ទុកខនិឈរាធោមិនិបដិបទាអរយិ ចេ 

ទុកខ ចេ 
 មុទយ ចេ 
និឈរាធ ចេ 
មគា ចេ 

អរយិ ចេ គឺទុកខ 
អរយិ ចេ គឺឈហតុថ្នទុកខ 
អរយិ ចេគឺការរលត់ទុកខ 
អរយិ ចេគឺផវូ វនាឲំ្ររលត់ទុកខ 

 

៤.៥.២. ខលឹមសរថនអរយិសចចនីមួយៗ 
និងបមរងៀនសចចៈអវ ី

១- ឈោកិយចិតថ ៨១, ឈោកិយឈចត ិក ៥១ ឈវៀរឈោភៈ, និងរូប ២៨ 
គឺជាែវឹមសារ រប ់ទុកខអរយិ ចេ វាបណាឋ លឲ្រមានវដឋៈថ្នការឈកើត
និងឈ ចកឋីទុកខដ៏យូរអប្ងឝងកបុងភព ៣ គឺកាមឈោក, រូបឈោក, និង
អរូបឈោក ។  

                                                                                                                                                      
២ អភិធមយបិដក ធមយហទយវភិងាទី ១៨  ពឝ ង្គា ហិកវារៈទី ១ ។  សុត្តដតបិដកនខុទ្ទកដិកាយន
បដិសមភិទាមគគននទ្កុខសចចដិេទ្ទសនដល់នមគគសចចដិេទ្ទសនេលខ៦៩ននទ្ដព័រ៨៤ន។ 
១ ក្ពះសុត្តដតបិដកនមជ្ឈិមដិកាយនសត្ិប្បដ្ឋាដសូក្ត្ទ្ ន១០នេលខន២០នទ្ដព័រន២២១-២៣៣ន
ដិងសចចវិភងគសូក្ត្ទ្ ន១១នេលខន២៨នទ្ដព័រន២០៥នដល់ន២១១ន។ន 
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 ចេៈទី ១ បឈលងៀនឈយើងថ្វ កឈំណើ តលគប់យា៉ា ងឈទាោះជាកឈំណើ តអឝីក៏
ឈោយ  ុទនប្តមិនលអ ដផតិវាលុោះកបុងអណំាចថ្នឈ ចកឋីល ំក 
(ទុកខ)  

២- ែវឹមសារថ្នទុកខ មុទយអរយិ ចេ គឺតណាា ប្ដលជាឈោភៈឈកើតកបុង
ឈោភមូលចិតថ ៨ តណាា នាមំកនូវការឈកើតនិងឈ ចកឋីទុកខ កបុង
 ងារវដឋបនថឥតឈប់ ។ 
 ចេៈទី ២ បឈលងៀនឈយើងថ្វ លគប់ឈ ចកឋីទុកខទាងំអ ់ និងលគប់ការ
ឈកើតទាងំអ ់ រប្មងឈកើតឈ ើងឈោយតណាា  (ចណំង់) ។ 

៣- ែវឹមសារថ្នទុកខនិឈរាធអរយិ ចេ គឺលពោះនិ ឝ ន ប្ដលឈកើតឈ ើងជា
ផលថ្នការរលត់តណាា ឈនាោះ ។ 
 ចេៈទី ៣ បឈលងៀនឈយើងថ្វ ការរលត់តណាា  ឈទៀងប្ត នមកពី
ការរលត់កឈំណើ តនិងឈ ចកឋីទុកខ ការរលត់កឈំណើ តនិងឈ ចកឋីទុកខ
ឈនាោះ  នមកអពីំឈ ចកឋី ុែ ៃប់ ( នថិ) ខាងកបុងប្ដលជាលពោះ
និ ឝ ន ។  

៤- អងាមគាទាងំ ៨ ឈកើតកបុងមគាញណ គឺជាែវឹមសាររប ់ទុកខនិឈរាធោ
មិនិបដិបទា ។ 
 ចេៈទី ៤ បឈលងៀនឈយើងថ្វ អងាមគា ទាងំ ៨ គឺជាមឈធា យពិត
ល កដប្ដលអាចនាមំកនូវការរលត់កឈំណើ តនិងឈ ចកឋីទុកខ ។  

៥- ទុកខអរយិ ចេ និងទុកខ មុទយអរយិ ចេ ឈៅថ្វ មលាកិយសចច ។ 
ខាងឈលកាយឈនោះជាឈហតុ ឯខាងឈដើមឈនាោះជាផល ។  
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ទុកខនិឈរាធអរយិ ចេ និង ទុកខនិឈរាធោមិនិបដិបទា ឈៅថ្វ 
មលាកុត្តរសចច ។ មា៉ាងឈទៀត ខាងឈលកាយឈនោះ ជាឈហតុ និងខាង
ឈដើមឈនាោះជាផល ។ 

៦- កបុងលបឈទ ភូមា មានជឈំនឿទូឈៅមួយថ្វ ជីវតិរប ់បុគាលមិន ម
រ ់ឈៅ លប ិនឈបើបុគាលមិនដឹងែនន, អាយតនៈ, ធាតុ, និង ចេៈ ។ 
ដូឈចាប ោះឈយើងមាន ណំាង ឈោយ នឈរៀនធម៌ទាងំឈនាោះឥ ូវឈនោះ 
ឈហើយឈយើងគួរប្តហឝឹកហាត់ មាយ វាយាមៈ ឈដើមផដឹីងធម៌ទាងំឈនាោះ
ឈោយភាវនាមយញណ (ល ជាញ ចាក់ធវុោះ) ។   

ចប់បរឈិចេទទី ៧ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។  
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បរមិចឆទទី ៨ 

បចច័យ 
 

 “បចចយ” មានន័យថ្វ “ឈហតុ, ឈលគឿងតក់ប្តង, ឬបចេ័យ” ។ បចេ័យ
ឈនាោះជាធម៌មួយប្ដលធម៌មួយឈទៀតឈ យ្ ោះថ្វ “បចចយុប្បននៈ” ឈៅអាល ័យ 
ជាមួយ ។ លប ិនឈបើោយ នបចេ័យឈទ បចេយុបផនបៈក៏មិនអាចឈកើតឈ ើង ន ។  

បចច័យ  គឺឈហតុជាឈលគឿងតក់ប្តង ។ 
 បចចយបុ្បនន  គឺផលឬវ ិករប ់ឈហតុឈនាោះឯង ។  
 កបុងការតក់ប្តងបចេយុបផនបៈរប ់ែវួន (ផលឬវ ិក) បចេ័យ (ឈហតុ
ឬការតក់ប្តង) ឈធឝើមុែង្គរជាផវូវឧបតទមម ២ យា៉ា ង គឺ ៖ 

១- បចេ័យនានូំវផលប្ដលមិនទាន់ឈកើតឈ ើង ឲ្រឈកើតឈ ើង 
២- បចេ័យពលងឹងនូវផលប្ដល នឈកើតឈ ើងរួចឈហើយ 

វិធីត្នោរោក់បត្ង មាន ២ យា៉ាងគឺ ៖ 
១- បដិចចសមុប្ាទន័យ = ចាប់ថ្នការឈកើតលបល ័យោប  
២- បដ្ឋានន័យ = ចាប់ទនំាក់ទនំងឈហតុផល 
 ន័យទី ១ ឈនាោះពណ៌នាឈហតុនិងផល ឈោយពុំ នឈ លថ្វបចេ័យ

ឈនាោះតក់ប្តងផលឲ្រឈកើតឈ ើងឈោយរឈបៀបណាឈទ ។ ឈទាោះយា៉ា ងណាក៏
ឈោយ បដិចេ មុបាទ១ ជាធមយឈទ នា ខំាន់ណា ់ ដផតិ នពណ៌នា

                                                           
១ លកខណាទិចតុកាៈរប ់បដិចេ មុបាទគឺ ១- ជរាមរោទីនំ ធមាោនំ បចចយលកខមោ ជា
បចេ័យដល់បចេយុបផនបធម៌ទាងំឡាយមាន ជរា មរណៈជាឈដើមជាលកខណៈ, ២- ទុោានុពនធន-
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ទនំាក់ទនំងឈហតុផល ១១ យា៉ា ង ប្ដលពនរល់ឈលគឿងតក់ប្តងនិងធមយជាតិ
អាល ័យថ្នការឈកើតឈ ើងរប ់នាមធម៌និងរូបធម៌ជាឈលចើន ប្ដលមានការ
ប្លបលបួលឥតឈប់ ប្ថមទាងំពនរល់ថ្វ បុគាលមាប ក់ៗ  ក់ព័ននយា៉ា ងដូច
ឈមឋចកបុងវដឋៈ ឈោយទទួលរងការឈកើតវលិវល់និងឈ ចកឋីទុកខ កបុង ងារវដឋ
ដ៏យូរអប្ងឝង ។  
 បោឌ នវធីិ មិនលតឹមប្តពិពណ៌នានូវឈហតុនិងផលប៉ាុឈណាត ោះឈទ ប្ថម
ទាងំពនរល់ឈហតុឈនាោះតក់ប្តងផលឈនាោះឲ្រឈកើតឈ ើងយា៉ា ងឈម៉ាចផង ។ 
លបថ្ពអឝីឈមវ៉ាោះឈទប្ដល នឈរៀនដឹងថ្វ បចេ័យមាន ២៤ យា៉ា ង ប្ដលលបល ័យ
ទាក់ទងរូបធម៌និងនាមធម៌ទាងំអ ់ឈនាោះ ឈោយឈហតុនិងផល តមភាព
ជាក់ប្ ឋងឈកើតឈ ើងកបុងជីវតិពិត ។  

១. បដ្ិចចសមុបាទនយ័ 
 បដិចេ មុបាទន័យ១ ប្ដលមានការលបល ័យឈហតុនិងផលឈនាោះ 
 នសាា ល់ជាទូឈៅថ្វ ជាចាប់ថ្នការឈកើតលបល ័យោប  ។ ការឈ លពី
ចាប់ឈនាោះ  ឹងមានឈ ចកឋី ឈងខបនិងមានែវឹមសារលបលពឹតថឈៅដូឈចបោះ ៖ 

១- អវិជាាបចចយា សង្ខារា = ឈល ោះប្តឈ ចកឋីមិនដឹងឈកើតឈ ើង ឈទើប
មានឈចតនាបឈងាើតកឈំណើ ត ឬការបឈងាើតកមយ  

                                                                                                                                                      

រមោ មានការចងឆ្ឝ ក់កបុងវដឋទុកខជារ ៈ, ៣- កុមមគគបចចុបដ្ឋាមនា មានផវូ វគួរឲ្រឈល ៀវខាវ ចជា   
បចេុបោឌ ន, ៤- អាសវបទដ្ឋាមនា មានអា វៈជាបទោឌ ន ។   
១ លពោះ ុតថនថបិដក  យុំតថនិកាយ និទានវគា តតិយភាគ បិដកឈលែ ៣១ ទពំ័រ ១–២ និង
ទុកខវគា ទពំ័រ ២០១ ។   
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២- សង្ខារបចចយា វិញ្ញាណំ = ឈល ោះប្តការបឈងាើតកមយ (កបុងអតីត-
ជាតិ) ឈកើតឈ ើង ឈទើបមានបដិ ននិចិតថ (កបុងបចេុបផនបជាតិ) 

៣- វិញ្ញាណបចចយា នាមរូបំ = ឈល ោះប្តបដិ ននិចិតថឈកើតឈ ើង ឈទើប
មាននាមធម៌រូបធម៌ 

៤- នាមរូបបចចយា សឡាយត្នំ = ឈល ោះប្តនាមធម៌រូបធម៌ឈកើត
ឈ ើង ឈទើបអាយតនៈ ៦ 

៥- សឡាយត្នបចចយា ផមស្ា = ឈល ោះប្តអាយតនៈ ៦ ឈកើត
ឈ ើង ឈទើបមានការប៉ាោះែធប់ (រវាងអាយតនៈ, អារមយណ៍និងវញិ្ញដ ណ)  

៦- ផស្សបចចយា មវទនា = ឈល ោះប្តការប៉ាោះែធប់ឈកើតឈ ើង ឈទើបមាន
ឈវទនា 

៧- មវទនាបចចយា ត្ោា = ឈល ោះប្តឈវទនាឈកើតឈ ើង ឈទើបមាន
តណាា  

៨- ត្ោាបចចយា ឧបាទានំ = ឈល ោះប្តតណាា ឈកើតឈ ើង ឈទើបមាន
ឧ ទាន 

៩- ឧបាទានបចចយា ភមវា = ឈល ោះប្តឧ ទានឈកើតឈ ើង ឈទើបមាន
កមយ លមាប់បឈងាើតកឈំណើ ត (កមយភវ) និងដឈំណើ រឈកើត (ឧបផតថិភវ)  

១០- ភវបចចយា ជាត្ិ = ឈល ោះប្តកមយ លមាប់បឈងាើតកឈំណើ ត (កបុង
បចេុបផនបជាតិ) ឈកើតឈ ើង ឈទើបមានបដិ ននិ (កបុងអនាគតជាតិ)  

១១- ជាត្ិបចចយា ជរាមរណំ មោកបរិមទវទុកខមទាមនស្សុបា-
យាោ សមភវនតិ = ឈល ោះប្តកឈំណើ តឈកើតឈ ើង ឈទើបមានឈ ចកឋី
ចា ់, ឈ ចកឋីសាវ ប់, ឈ ចកឋីឈសាក, ឈ ចកឋីែសកឹែសួល, ឈ ចកឋីទុកខ, 
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ឈ ចកឋីថ្វប ងំថ្វប ក់ និងឈ ចកឋីចឈងអៀតចងអល់ ឈហតុឈនាោះ បឈងាើតនូវ
គនំរទុកខទាងំអ ់ឈទៀត កបុងអនាគតកាល ។  

១.១. មសចកឋីពនយលទ់នំាក់ទំនងមហតុផល 

១.១.១- អវិជាជ បចចយ សងាខ រ 

 អវជិាជ ១ តក់ប្តង ង្គខ រឲ្រឈកើតឈ ើង ឬថ្វ  ង្គខ រឈកើតឈ ើង ឈល ោះ
អវជិាជ ជាបចេ័យ ។ 
 ឥ ូវឈនោះ អវជិាជ  ជាឈ ចកឋីលៃិតលៃង់ឬឈ ចកឋីវឈងឝង ។ តមែវឹមសារ 
អវជិាជ ឈនាោះ ជាឈមាហឈចត ិកឈកើតកបុងអកុ លចិតថ ១២ ។ ឈហតុប្តឈ ចកឋី
វឈងឝង ឈទើបអវជិាជ ឈនាោះ ងំប្ភបកចិតថរប ់មនុ ស  ងំោត់មិនឲ្រឈ ើ្ញនូវ
ធមយជាតិពិតថ្ន ង្គខ រធម៌ ។ ឈហតុប្តឈ ចកឋីវឈងឝង ឈទើបអវជិាជ ឈនាោះឈ ក
បឈញ្ញេ ត ពឝ តឝ ឈោយឈធឝើឲ្រជីវតិល កដចឈំ ោះពួកឈគថ្វឈទៀង, ជា ុែ, 
ជាតួែវួន (អតថ ) និងល  ់សាអ ត ( ុភៈ) ែណៈប្ដលអឝីៗ តមពិត គឺមិន
ឈទៀង ប្លបលបួលជាទុកខ, ទឈទចាកតួែវួន (អញ) និងគួរឲ្រឈែភើម ។  
 វតទុ ខំាន់ប្ដលលតូវអវជិាជ លគប ងាត់ ឈដើមផឲី្រ ពឝ តឝមិនដឹងនូវ
ធមយជាតិពិតរប ់វា មាន ៨ យា៉ា ងគឺ ១) ទុកខ ចេ, ២)  មុទយ ចេ, ៣) 
និឈរាធ ចេ, ៤) មគា ចេ, ៥) អតីតែនន និងលកុមអាយតនៈ, ៦) អនាគតែនន 
និងលកុមអាយតនៈ, ៧) ទីបផុំតខាងមុែ (ខាងចុង) និងទីបផុំតខាងឈលកាយ 

                                                           
១ លកខណាទិចតុកាៈរប ់អវជិាជ គឺ ១- អញ្ញាណលកខោ មានការមិនដឹងជាលកខណៈ, ២-     
សមមាោហនរោ មានឈ ចកឋីវឈងឝងជារ ៈ, ៣- ឆាទនបចចបុដ្ឋានា មានការ ងំជាបចេុបោឌ ន 
៤- អាសវបទដ្ឋានា មានអា វៈជាបទោឌ ន ។  
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(ខាងឈដើម) រប ់បចេុបផនបែនន និងលកុមអាយតនៈ, និង ៨) បដិចេ មុបាទ 
ទនំាក់ទនំងឈហតុផល ប្ដលរាប់បញ្េូ លកមយនិងផលថ្នកមយផង ។  
  ង្គខ រ១ មានន័យថ្វ ឈចតនា លមាប់បឈងាើតបដិ ននិ ឬការបឈងាើត
កមយ  នដល់ បញុ្ញាភសិង្ខារ, អបុញ្ញាភសិង្ខារ, និងអមនញ្ញាភសិង្ខារ ។ 

១- បុញ្ញាភិសង្ខារ  ឈំៅដល់ ឈចតនា ១៣ ឈកើតកបុងមហាកុ លចិតថ 
៨ និងរូ វចរកុ លចិតថ ៥ ។ ឈៅថ្វ “បុញ្ញាភិសង្ខារ” យា៉ា ងឈនោះ 
ឈល ោះតក់ប្តងវ ិកនាមែននលអ និងកដតថ រូបឲ្រឈកើតឈ ើងកបុងកាម
ឈោកនិងរូបឈោក ។  

២- អបុញ្ញាភិសង្ខារ   ឈំៅដល់ ឈចតនា ១២ ឈកើតកបុងអកុ លចិតថ 
១២ ។ ឈៅថ្វ “អបុញ្ញាភិសង្ខារ” យា៉ា ងឈនោះ ឈល ោះវាតក់ប្តង
វ ិកនាមែននអាលកក់និងកដតថ រូបឲ្រឈកើតឈ ើងកបុងអ យភូមិ ៤ ។  

 ៣- អមនញ្ញាភិសង្ខារ  ឈំៅដល់ ឈចតនា ៤ ឈកើតកបុងអរូ វចរ-
កុ លចិតថ ៤ ។ ឈៅថ្វ “អមនញ្ញាភិសង្ខារ” យា៉ា ងឈនោះ ឈល ោះវា
តក់ប្តងឲ្រឈកើតកឈំណើ តអរូបប្ដលមិនញប់ញ័រ ។  

  រុបមក  ង្គខ រ  ឈំៅដល់ កមយ ២៩ លបឈភទឈនាោះ ប្ដលឈកើតរួម
នឹងឈោកិយកុ លចិតថ ១៧ និងអកុ លចិតថ ១២ ។  

ឈតើអវជិាជ តក់ប្តង ង្គខ រយា៉ា ងដូចឈមឋច ? 
                                                           

១ សងខត្ំ សងខមរានតិ អភិសងខមរានតីត្ិ = សង្ខារា ធម៌ទាងំឡាយណាប្ដលតក់ប្តងនូវ
 ងខតធម៌ប្ដលជាផលឈោយលតង់ ឈ យ្ ោះថ្វ  ង្គខ រ  នដល់ ឈចតនាកបុងអកុ ល និង
ឈោកិយកុ ល ។ សងខត្ំ ោយវចីមមនាកមមំ អភិសងខមរានតិ ឯមត្ហីត្ិ = សងខរា 
ប្ដលឈៅថ្វ  ង្គខ រ  នដល់ ឈចតនាទាងំឡាយប្ដលតក់ប្តងនូវ ងខតធម៌គឺកាយកមយ 
វចីកមយ និងមឈនាកមយរប ់ តឝទាងំឡាយ ។  
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 ឈោយឈហតុប្តឈ ចកឋីមិនដឹងអពីំកមយនិងផលថ្នកមយ ឈទើបមនុ ស
លបលពឹតថអកុ លកមយ ឈដើមផលីបឈយាជន៍មួយប្ភវត ។ ឈោយឈហតុប្តឈ ចកឋី
វឈងឝងគិតថ្វកាមគុណនិងអបផនា្នជាលបឈភទថ្នឈ ចកឋី ុែពិត ឈទើប
មនុ សបឈំពញទាន  ីល និងភាវនា ឈដើមផ ីន ឈលមចនូវឈ ចកឋី ុែ
ប្បបឈនាោះ ទាងំកបុងបចេុបផនបជាតិ ទាងំកបុងអនាគតជាតិ ។ ឈហតុឈនាោះឈហើយ 
មនុ ស នសទំាងំកុ លកមយទាងំអកុ លកមយ ( ង្គខ រ) ជាផលថ្នឈ ចកឋី
មិនដឹង ឬឈ ចកឋីវឈងឝង (អវជិាជ ) ឈនាោះឯង ។ 

១.១.២- សងាខ របចចយ វិញ្ញដ ណំ្ 

  ង្គខ រ១ តក់ប្តងវញិ្ញដ ណឲ្រឈកើតឈ ើង ឬមួយន័យឈទៀតថ្វ 
វញិ្ញដ ណឈកើតឈ ើងឈល ោះ ង្គខ រជាបចេ័យ ។  
  ង្គខ រ កបុងទីឈនោះ  នដល់ ឈចតនា (កមយ) ជាកុ លនិងអកុ ល 
២៩ ឈនាោះឯង តមប្ដល នបរយិាយខាងឈលើរួចឈហើយ ។ វញិ្ញដ ណ  ន
ដល់ បដិ ននិចិតថ ប្ដលជាផលដបូំងថ្នការបឈងាើតកមយ ។ ប៉ាុប្នថ ង្គខ របនថ
បឈងាើតវ ិកចិតថ ឈពញមួយជីវតិថយីឈនាោះឯង ដូឈចាប ោះ ឈោកិយវ ិកចិតថ ៣២ 
ទាងំអ ់ យកមកឈលបើ ឈំៅដល់វញិ្ញដ ណ ជាផលឈោយលតង់រប ់ ង្គខ រ ។  
 ឈហតុឈនាោះ ទនំាក់ទនំងឈហតុផលទី ២ គួរបកលសាយដូឈចបោះ ៖ 
 កបុងបដិ ននិកាល អកុ លឈចតនា ១១ (ឈវៀរឧទនចេឈចតនា) និង
ឈោកិយកុ លឈចតនា ១៧ (ឈវៀរអភិញ្ញដ ឈចតនា ២) តត់ប្តងការឈកើត

                                                           
១ លកខណាទិចតុកាៈរប ់ ង្គខ រគឺ ១- អភិសងខរណលកខោ មានការតក់ប្តងជាលកខណៈ, 
២- អាយូហនរោ មានការឲ្របដិ ននិវញិ្ញដ ណឈកើតឬឲ្រនាមែនននិងរូបកខននឈកើតឈ ើងជារ ៈ, 
៣- មចត្នាបចចុបដ្ឋានា មានឈចតនាជាបចេុបោឌ ន, ៤- អវិជាាបទដ្ឋានា មានអវជិាជ ជាបទោឌ ន ។   
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ឈ ើងថ្នបដិ ននិចិតថ ១៩ ។ កបុងបវតថិកាល អកុ លឈចតនា ១២ ទាងំអ ់ 
និងឈោកិយកុ លឈចតនា ១៧ (ឈវៀរអភិញ្ញដ ឈចតនា ២) បនថតក់ប្តងការ
ឈកើតឈ ើងថ្នឈោកិយវ ិកចិតថ ៣២ ឈនាោះ ។ ចិតថទាងំឈនោះអាចប្បងប្ចក 
ដូចខាងឈលកាម ៖  

១- អបុញ្ញាភិសង្ខារ (អកុ លចិតថឈចតនា ១២) តក់ប្តងនូវការឈកើត
ឈ ើងថ្នអកុ លវ ិកចិតថ ៧  

២- បុញ្ញាភិសង្ខារ (មហាកុ លឈចតនា ៨ និងរូ វចរកុ ល-
ឈចតនា) តក់ប្តងនូវការឈកើតឈ ើងថ្នកុ លអឈហតុកវ ិកចិតថ ៨, 
មហាវ ិកចិតថ៨ និងរូ វចរវ ិកចិតថ ៥ ។ 

៣- អមនញ្ញាភិសង្ខារ (អរូ វចរឈចតនា ៤) តក់ប្តងនូវការឈកើត
ឈ ើងថ្នអរូ វចរវ ិកចិតថ ៤ 

ដូឈចាប ោះ គួរប្តយល់ថ្វ ចាប់តងំពីែណៈដបូំងបផុំតថ្នការបដិ ននិកបុង
ថ្ផធមាឋ យ ចិតថប្ដលជាកមយវ ិករប ់ តឝប្ដលកពុំងចាប់ឈផឋើមរកីចឈលមើន
ឈនាោះ កពុំងឈធឝើកិចេ និងបនថឈធឝើកិចេជាភវងា និងចិតថឈធឝើទ សនកិចេ, ចិតថឈធឝើ
 វនកិចេ ដូឈចបោះជាឈដើម ឈពញមួយជីវតិថយី ។ តមពិតឈៅ វានឹងបញ្េ ប់ជា
ចុតិចិតថ ឈៅទីបផុំត ។  

១.១.៣- វិញ្ញដ ណ្បចចយ នាមរបូំ 
វញិ្ញដ ណ១ តក់ប្តងនាមរូបឲ្រឈកើតឈ ើង ឬន័យមួយឈទៀតថ្វ នាមរូប

ឈកើតឈ ើងឈល ោះវញិ្ញដ ណជាបចេ័យ ។  

                                                           
១ លកខណាទិចតុកាៈរប ់វញិ្ញដ ណគឺ ១- វិជាននលកខណ ំមានការដឹងអារមយណ៍ជាលកខណៈ, ២- 
បុពវងគមរស ំ ជាលបធានរប ់ឈចត ិកនិងរូបជារ ៈ, ៣- បដសិនធិបចចុបដ្ឋាន ំ មានការបនថរវាង
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 វញិ្ញដ ណ កបុងទីឈនោះ  ឈំៅដល់ ធម៌ ២ យា៉ា ងគឺ វ ិកវញិ្ញដ ណ និង
កមយវញិ្ញដ ណ ។ វ ិកវញិ្ញដ ណ  នដល់ ឈោកិយវ ិកចិតថ ៣២  ន
ឈ លកបុងទនំាក់ទនំងឈហតុផលទី ២ ឈនាោះ រួចឈហើយ ។  
 កមយវញិ្ញដ ណ  នដល់ ចិតថប្ដលឈកើតរួមជាមួយនឹងឈចតនាកមយ និង
 ឈំៅលត ប់ឈៅ កុ លកមយនិងអកុ លកមយ ២៩ ប្ដលឈយើង ន
ពណ៌នាថ្វជា ង្គខ រ ។ ឈ ចកឋី អំាងលត ប់ឈៅឈលកាយឈនោះ គឺជាតលមូវ
ការ ឈល ោះមានប្តកុ លកមយនិងអកុ លកមយប៉ាុឈណាត ោះ អាចបឈងាើតកមយជជ-
រូប ១៨ យា៉ា ង មិនប្មនវ ិកចិតថឈទ ។  
 កបុងនាមរូប, នាម១  ឈំៅដល់ ឈចត ិក ៣៥ ប្ដលឈកើតរួមជាមួយ
នឹងឈោកិយវ ិកចិតថ ៣២ ឈនាោះ ។ បណាឋ ែននទាងំ ៥ ឈនាោះ, ឈចត ិក ៣៥ 
ឈនោះ  ឈំៅដល់ នាមែនន ៣ គឺ ឈវទនាែនន,  ញ្ញដ ែនន និង ង្គខ រែនន ។ 
ប្ផបកទី ២ វញិ, រូប២  នដល់ កមយជជរូប ១៨ ។  
  ឈងខបឈ ចកឋីមក, ឈោកិយវ ិកវញិ្ញដ ណ ៣២ តក់ប្តងនូវការ
ឈកើតឈ ើងថ្នឈចត ិក ៣៥ ឬនាមែនន ៣ ចបំ្ណកឯកមយវញិ្ញដ ណ ២៩ 

                                                                                                                                                      

ភពចា ់និងភពថយីជាបចេុបោឌ ន, ៤- សង្ខារបទដ្ឋានំ មាន ង្គខ រ ៣ (គឺបុញ្ញដ ភិ ង្គខ រ, អបុញ្ញដ
ភិ ង្គខ រ និងអឈនញ្ញជ ភិ ង្គខ រ) ជាបទោឌ ន ។  
១ លកខណាទិចតុកាៈរប ់នាមគឺ ១- នមនលកខណំ មានការបឈង្គអ នឈៅរកអារមយណ៍ជាលកខណៈ, 
២- សម្បមយាគរសំ មានការលបកបជាមួយជារ ៈ, អវិនិមវោគបចចុបដ្ឋានំ មានការមិនប្បក
ឈចញពីចិតថជាបចេុបោឌ ន, ៤- វិញ្ញាណបទដ្ឋានំ មានវញិ្ញដ ណជាបទោឌ ន ។  
២ លកខណាទិចតុកាៈរប ់រូបគឺ ១- រុប្បនលកខណំ មានការប្លបលបួលប្បកធាវ យជាលកខណៈ, ២- វិ
កិរណរសំ មានការមិនោយ នឹំងចិតថជារ ៈ, ៣- អព្ាកត្ចចុប្បដ្ឋានំ ជាអពាកតៈជាបចេុ
បោឌ ន, ៤- វិញ្ញាណបទដ្ឋានំ មានវញិ្ញដ ណជាបទោឌ ន ។  
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តក់ប្តងនូវការឈកើតឈ ើងថ្នកមយជជរូប ១៨ ។  ភាវៈទាងំឈនោះ សាទ បនានូវ
ទនំាក់ទនំងឈហតុផលទី ៣ ។  
 ឈយើងគួរចងចាថំ្វ កមយចាប់ឈផឋើមបឈងាើតកមយជជរូប តងំពីែណៈដបូំង
បផុំតថ្នការបដិ ននិ កបុងថ្ផធរប ់មាឋ យ ឈហើយវាបនថឈធឝើយា៉ា ងឈនាោះឥតឈប់ 
ឈរៀងរាល់អនុែណៈ រហូតដល់ចុតិ ។ ឈយើង នលជាបធម៌ទាងំឈនោះមក
ឈហើយកបុងជពូំទី ៦ ទាក់ទងនឹងការឈកើតឈ ើងថ្នរូបធម៌ កបុងបុគាលមាប ក់ៗ 
(ទពំ័រ ៣១៧) ។ បណាឋ កមយជជរូបទាងំឈនោះ, ជីវតិនវកកោបៈ ( ណំុំរូប
មានជីវតិជាគលមប់ ៩) ឈធឝើកិចេជារូបបដិ ននិរប ់អ ញ្ដ តថលពហយ ។  
 រហូតមកដល់ទនំាក់ទនំងឈហតុផលទី ៣ ឈនោះ ឈយើង នឈ ើ្ញថ្វ 
អវជិាជ  (ឈ ចកឋីមិនដឹង) តក់ប្តងនូវការឈកើតឈ ើងថ្នកមយឈផសងៗ ប្ដលតក់ 
ប្តងនូវការឈកើតឈ ើងថ្នឈោកិយវ ិកចិតថ ៣២ និងកមយជជរូប ១៨ តម
លោំប់ ។ ឈោកិយវ ិកចិតថ ៣២ ឈនាោះ តក់ប្តងនូវការឈកើតឈ ើងថ្ន
ឈចត ិក ៣៥ តមលោំប់រប ់ែវួន ឈ លគឺនាមែនន ៣ ។  
 ឈោយឈហតុវ ិកចិតថ  ឈំៅដល់ វញិ្ញដ ណែនន, ឯកមយជជរូប  ឈំៅ
ដល់ រូបកខនន ដូឈចាប ោះឥ ូវឈនោះឈយើងមានែនន ៥ ទាងំអ ់  លមាប់ការរកី
ចឈលមើនថយីឈនាោះ ឈដើមផបីង្គា ញែវួនឯងជា តឝមួយ ។  
 ឈទាោះយា៉ា ងណាក៏ឈោយ គួរកណំត់ថ្វ មានប្តនាមែនន ៤ ប៉ាុឈណាត ោះ 
ឈកើតឈ ើងកបុងអរូបភូមិ, មានប្តលកុមរូបប៉ាុឈណាត ោះឈកើតឈ ើងកបុងអ ញ្ដ តថ
ភូមិ, ឯែនន ៥ ទាងំអ ់ ឈកើតឈ ើងកបុងកាមភូមិនិងរូបភូមិ ។  
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១.១.៤- នាមរបូបចចយ សឡាយតនំ 

 នាមរូបតក់ប្តង ឡាយតនៈ១ឲ្រឈកើតឈ ើង ឬន័យមួយឈទៀតថ្វ  
 ឡាយតនៈឈកើតឈ ើង ឈល ោះនាមរូបជាបចេ័យ ។  
 នាមរូប កបុងទីឈនោះ  នដល់ ឈចត ិក ៣៥ ឈនាោះ (នាមែនន ៣) 
ប្ដលឈកើតរួមនឹងឈោកិយវ ិកចិតថ ៣២, និងកមយជជរូប ១៨ តមប្ដល ន
ឈ លឈហើយកបុងទនំាក់ទនំងឈហតុផលទី ៣ ឈនាោះ ។ 
  ឡាយតនៈ  ឈំៅដល់ អជឈតថិកាយតនៈ (អាយតនៈខាងកបុង) ៦ 
យា៉ា ង គឺ ៖ 

១- ចកខវាយត្នៈ អាយតនៈគឺប្ភបក 
២- មោោយត្នៈ  អាយតនៈគឺលតឈចៀក 
៣- ឃានាយត្នៈ អាយតនៈគឺលចមុោះ 
៤- ជិវាាយត្នៈ   អាយតនៈគឺអណាឋ ត 
៥- ោយាយត្នៈ  អាយតនៈគឺកាយ 
៦- មនាយត្នៈ   អាយតនៈគឺចិតថ  
អាយតនៈ ៥ ដបូំង  ឈំៅដល់ បសាទរូប ៥ ប្ដលល កដកបុងកមយជជរូប 

១៨ ។ មនាយតនៈ កបុងទីឈនោះ  ឈំៅដល់ ឈោកិយវ ិកចិតថ ៣២ 
ប៉ាុឈណាត ោះ តមប្ដលឈយើងកពុំងពណ៌នាទនំាក់ទនំងឈហតុផលឈនោះ ។ 
 ឈយើង នឈ ើ្ញកបុងទនំាក់ទនំងឈហតុផលទី ៣ ថ្វ ឈចត ិក ៣៥ 
ឈកើតឈ ើង ឈោយសារប្តឈោកិយវ ិកចិតថ ៣២ ។ ឥ ូវឈនោះ ឈយើងឈ ើ្ញ
                                                           
១ លកខណាទិចតុកាៈរប ់ ឡាយតនៈគឺ ១- អាយត្នលកខណំ មានការឈធឝើឲ្រយឺតយូរជា    
លកខណៈ ២- ទស្សនរសំ មានការឈ ើ្ញជាឈដើមជារ ៈ, វត្ថុភាវបចចបុដ្ឋាន ំមានការឈកើតលតង់វតទុ
ជាបចេុបោឌ ន, ៤- នាមរូបបទដ្ឋានំ មានឈចត ិកនិងកមយជជរូបជាបទោឌ ន ។  
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ថ្វ ឈចត ិក ៣៥ ឈនាោះ តក់ប្តងការឈកើតឈ ើងថ្នឈោកិយវ ិកចិតថ ៣២ ។ 
ឈនោះ បញ្ញជ ក់ពីអញ្ដមញ្ដបចេ័យ (បចេ័យគឺការអាល ័យោប ឈៅវញិឈៅមក) 
រវាងចិតថនិងឈចត ិក ។  

១.១.៥- សឡាយតនបចចយ ផមសោ 

  ឡាយតនៈតក់ប្តងការឈកើតឈ ើងថ្នផ សៈ១ ឬន័យមួយឈទៀតថ្វ 
ផ សៈឈកើតឈ ើង ឈល ោះ ឡាយតនៈជាបចេ័យ ។  
  ឡាយតនៈ  នដល់ អជឈតថិកាយតនៈ ៦ (អាយតនៈខាងកបុង 
៦) ដូចមានប្ចងខាងឈលើលសាប់ ។  
 ផ សៈ កបុងទីឈនោះ  ឈំៅដល់ ផ សឈចត ិក ឈកើតកបុងឈោកិយ-
វ ិកចិតថ ៣២ ឈនាោះ ។  
 ឈដើមផពីណ៌នា ហទនំាក់ទនំងថ្នធម៌នីមួយៗ ឈនាោះ, ចកាខឝ យតនៈ
តក់ប្តងការឈកើតឈ ើងថ្នចកខុ មព ស១ (គឺផ សៈឈកើតរួមនឹងចកខុ វញិ្ញដ ណ) 
ឈសាតយតនៈតក់ប្តងការឈកើតឈ ើងថ្នឈសាត មព ស, ឃ្លនាយតនៈ
តក់ប្តងការឈកើតឈ ើងថ្នឃ្លន មព ស, ជិវាាយតនៈតក់ប្តងការឈកើតឈ ើង 
ថ្នជិវាា មព ស, កាយាយតនៈតក់ប្តងការឈកើតឈ ើងថ្នកាយ មព ស,    
មនាយតនៈតក់ប្តងការឈកើតឈ ើងថ្នមឈនា មព ស ។  មព ស ជាឈវវចន
 ពធនឹងផ សៈ ។  
                                                           
១ លកខណាទិចតុកាៈរប ់ផ សៈគឺ ១- ផុសនលកខមោ មានការប៉ាោះែធប់ជាលកខណៈ, ២- សង្ឃដដ-
នរមោ មានការឈធឝើឲ្រតោប រដឹកជារ ៈ, ៣- សងគត្ិបចចុបដ្ឋាមនា មានការលបជុរួំមោប ជាបចេុបោឌ ន, 
៤- សឡាយត្នបទដ្ឋាមនា មានអជឈតថិកាយតនៈ ៦ ជាបទោឌ ន ។  
១ ក្ពះសុត្តដតបិដកន មជ្ឈិមដិកាយន សឡាយត្ដវគគន អនាែបិណ្ឌិកសូក្ត្ទ្ ន ១ន េលខន ២៨ន
ទ្ដព័រន២៣៩ន។ 
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 ចកាខឝ យតនៈ (អាយតនៈប្ភបក) គឺជាចកខុបសាទ, ចកខុទាឝ រ, ជាទីប្ដល
រូ រមយណ៍ប៉ាោះែធប់ ញុងំឲ្រចកខុ វញិ្ញដ ណឈកើតឈ ើងឈធឝើទ សនកិចេ (ការ
ឈ ើ្ញ) ។ លោឈនាោះ ផ សៈឈនាោះឈកើតរួមនឹងចកខុវញិ្ញដ ណ  ឹងនិយាយ ន
ថ្វតក់ប្តងឈ ើងឈោយចកាខឝ យតនៈ ឯផ សៈ ៥ ដ៏ឈ  ឈនាោះ ជា ភាវៈ
ឈកើតឈ ើង តមទនំងដូចោប ឈនោះប្ដរ ។  
 ថ្វឈបើោយ នអាយតនៈឬ ររីាងាផវូ វកាយទាងំ ៥ ឈនាោះឈទ, មិនអាច
មានការចាប់អារមយណ៍ និងឈបើោយ នអាយតនៈទី ៦ ឬចិតថឈនាោះឈទ មិនអាច
មានការចាប់អារមយណ៍ផវូ វចិតថឈ ើយ ។  

១.១.៦- ផសសបចចយ មវទនា 

ផ សៈតក់ប្តងការឈកើតឈ ើងថ្នឈវទនា១ ឬន័យមួយឈទៀតថ្វ ឈវទនា 
ឈកើតឈ ើងឈល ោះផ សៈជាបចេ័យ ។  
 ផ សៈ កបុងទីឈនោះ ជាផ សឈចត ិក ឈកើតរួមនឹងឈោកិយវ ិកចិតថ 
៣២ ឈនាោះ ។ ឈវទនា ក៏ជាឈវទនាឈចត ិក ឈកើតកបុងឈោកិយវ ិកចិតថ ៣២ 
ឈនាោះប្ដរ ។  
 ផ សៈនិងឈវទនា ឈកើតឈ ើងដណំាលោប  កបុងចិតថដូចោប  យា៉ា ងក៏ឈោយ 
ផ សៈចាត់ជាឈហតុ, ឯឈវទនាចាត់ជាផល ។ ឈបើតមផ សៈ ៦ យា៉ា ងតម
ប្ដល នរាយឈ យ្ ោះកបុងទនំាក់ទនំងឈហតុផលខាងឈដើមឈនាោះ, ឈវទនាមាន 
៦ យា៉ា ង ។  

                                                           
១ លកខណាទិចតុកាៈរប ់ឈវទនាគឺ ១- អនុភវនលកខោ មានការឈសាយអារមយណ៍ជាលកខណៈ, 
២- វិសយរសសមមាោគរោ មានការឈសាយរ ថ្នអារមយណ៍ជារ ៈ, ៣- សុខទុកខបចចុបដ្ឋានា 
មាន ុែនិងទុកខជាបចេុបោឌ នា, ៤- ផស្សបទដ្ឋានា មានផ សៈជាបទោឌ ន ។  
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 ឈល ោះចកខុ មព ស១ ឈទើបចកខុ មព សជាឈវទនាឈកើតឈ ើង, ឈល ោះ
ឈសាត មព ស ឈទើបឈសាត មព សជាឈវទនាឈកើតឈ ើង, ឈល ោះឃ្លន មព ស 
ឈទើបឃ្លន មព សជាឈវទនាឈកើតឈ ើង, ឈល ោះជិវាា មព ស ឈទើបជិវាា មព ស-
ជាឈវទនាឈកើតឈ ើង, ឈល ោះកាយ មព ស ឈទើបកាយ មព សជាឈវទនាឈកើត
ឈ ើង, ឈល ោះមឈនា មព ស ឈទើបមឈនា មព សជាឈវទនាឈកើតឈ ើង ។  

ចកខុ មព សជាឈវទនា  នដល់ ឈវទនា កបុងចកខុ វញិ្ញដ ណឈនាោះ ឈកើត
ឈ ើងឈោយចកខុ មព ស, ប្ដលជាការចាប់អារមយណ៍ ឬភាជ ប់អារមយណ៍ កបុង
ចកខុ វញិ្ញដ ណឈនាោះ ឯឈវទនាដ៏ឈ   គួរលជាបតមទនំងឈនោះដូចោប ផង ។ 

១.១.៧- មវទនាបចចយ តណាា  
 ឈវទនាកតក់ប្តងតណាា ១ឲ្រឈកើតឈ ើង ឬតណាា ឈកើតឈ ើងឈល ោះ
ឈវទនាជាបចេ័យ ។  
 ឈវទនា កបុងទីឈនោះ  នដល់ ឈវទនា ៦ តមប្ដល នរាយឈ យ្ ោះ
ខាងឈលើជាចកខុ មព សជាឈវទនា, ឈសាត មព សជាឈវទនា ដូឈចបោះជាឈដើម ។ 
កបុងទនំាក់ទនំងឈហតុផល ពនរល់ពីបុគាលមាប ក់ៗ លតច់រង្គា ត់កបុង ងារវដឋ
យា៉ា ងណា  ឈហតុបឈងាើតផល និងផលឈនាោះ ប្លបឈៅជាឈហតុបឈងាើតផល
រប ់ែវួនឈទៀត យា៉ា ងណាក៏ឈោយ អបកនិពននែវោះ ហាក់ជាយកឈវទនាទាងំ
អ ់ឈកើតរួមនឹងឈោកិយចិតថ ៨១ ថ្វជាបចេ័យ, ដផតិឈវទនាឈដើរតួជាឈហតុ 
កបុងទីឈនោះ ។  
                                                           

១  យុំតថនិកាយ និទានវគា ។  
១ លកខណាទិចតុកាៈរប ់តណាា គឺ ១- មហត្ុលកខោ ជាឈដើមចមថ្នទុកខជាលកខណៈ, ២- អភិន-
នទនរោ មានឈ ចកឋីឈលតកអរជារ ៈ, ៣- អត្ិត្តភាវបចចុបដ្ឋានា មានការមិនឈចោះប្ឆអតឆអន់ជា    
បចេុបោឌ ន, ៤- មវទនាបទដ្ឋានា មានឈវទនាជាបទោឌ ន ។  
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 ឥ ូវឈនោះ ត្ោា (ចណំង់) ប្ដលឈកើតឈ ើងជាផលរប ់ឈវទនា 
(ការឈសាយអារមយណ៍) ក៏មាន ៦ យា៉ា ងប្ដរ គឺ ៖  

១- រូបត្ោា = ការចង់ នរូ រមយណ៍  
២- សទទត្ោា = ការចង់ ន ទាធ រមយណ៍  
៣- គនធត្ោា = ការចង់ នគនាន រមយណ៍ 
៤- រសត្ោា = ការចង់ នរសារមយណ៍ 
៥- មោដឋពវត្ោា = ការចង់ នឈផ្ទដឌ ឝ រមយណ៍ 
៦- ធមមត្ោា = ការចង់ នធមាយ រមយណ៍  

 តណាា ទាងំ ៦ យា៉ា ងឈនោះ ឈកើតឈ ើងខាងកបុង កបុងែវួនឯង និងខាង
ឈលៅ កបុងែវួនអបកដថ្ទ ។ ដូឈចាប ោះ រួមមក នជាតណាា  ១២ យា៉ា ង និងជា 
៣៦ យា៉ា ង ឈោយគិតឈៅកបុងអតីតៈ បចេុបផនប និងអនាគត ។ កាលឈបើ
គុណនឹងតណាា  ៣ យា៉ា ងប្ដលរាប់ជា មុទយ ចេ ឈទើបតណាា មានចនួំន 
១០៨ យា៉ា ង ។  
 ត្ោា ៣ យា៉ា ងប្ដលរាប់ជា មុទយ ចេឈនាោះ គឺ ៖ 

១- ោមត្ោា = ការចង់ នកាមគុណ 
២- ភវត្ោា = ការចង់ នកាមគុណ ប្ដលឈកើតរួមនឹង  សតទិដឌិ 

គឺការឈសាយឈ ចកឋីរកីរាយឈោយគិតថ្វពួកឈគឋិតឈថរគង់វងស ។  
៣- វិភវត្ោា = ការចង់ នកាមគុណ ប្ដលឈកើតរួមនឹងឧឈចេទទិដឌិ 

គឺការឈសាយឈ ចកឋីរកីរាយឈោយគិតថ្វ អឝីៗ នឹងោច់ ូនរបនាធ ប់
ឈ ចកឋីសាវ ប់  
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ឈបើតមែវឹមសារ តណាា លគប់យា៉ា ងទាងំអ ់  ឈំៅដល់ ឈោភៈ ប្ដល
ឈកើតរួមនឹងឈោភមូលចិតថ ៨  ។ 

១.១.៨- តណាា បចចយ ឧបាោនំ 

 តណាា  តក់ប្តងឧ ទាន១ឲ្រឈកើតឈ ើង ឬឧ ទានឈកើតឈ ើង 
ឈល ោះតណាា ជាបចេ័យ ។  
 តណាា  កបុងទីឈនោះ  ឈំៅដល់ ការចង់ ន ៦ យា៉ា ង ចឈំ ោះ
អារមយណ៍ទាងំ ៦ គឺ រូបតណាា  ១,  ទធតណាា  ១, ឃ្លនតណាា  ១, រ -
តណាា  ១, ឈផ្ទដឌពឝតណាា  ១ និង ធមយតណាា  ១ ឬអាចរាប់ជាតណាា  ១០៨ 
យា៉ា ង តមប្ដលពណ៌នាឈហើយកបុងទនំាក់ទនំងឈហតុផលទី ៧ ។  
 ឧ ទាន  ឈំៅដល់ ឈ ចកឋីលបកាន់មា ំ៤ យា៉ា ង គឺ កាមុ ទាន ១, 
ទិដឌុ ទាន ១,  ីលពឝតុ ទាន ១, និង អតថវាទុ ទាន ១ តមប្ដល ន
ពណ៌នាឈហើយកបុងបរឈិចេទទី ៧ ។  
 ជាបឋម ឈយើង ូមពិចារណាការឈកើតឈ ើងថ្នកាមុ ទាន ជាផល
រប ់តណាា  កាមុ ទាន ជាឈ ចកឋីល ថ្វប អារមយណ៍ ឬឈ ចកឋីជាប់ជ ំក់
ចឈំ ោះអារមយណ៍ទាងំ ៥ ឈបើតមែវឹមសារ ជាឈោភឈចត ិកឈកើតកបុងឈោភ
មូលចិតថ ៨ ១ ។  

                                                           
១ លកខណាទិចតុកាៈរប ់ឧ ទានគឺ ១- គហណលកខណ ំ មានការលបកាន់មាជំាលកខណៈ, ២- 
អមុញ្ចនរសំ មានការមិនប្លងឈចាលជារ ៈ, ៣- ត្ោាទឡហត្តទិដឋិបចចុបដ្ឋាន ំ មានកមាវ ងំ
តណាា យា៉ា ងខាវ ងំនិងមិចាេ ទិដឌិជាបចេុបោឌ ន, ៤- ត្ោាបទដ្ឋាន ំមានតណាា ជាបទោឌ ន ។  
១នអភិធមម បិដកនធមម សងគណ្ិនទ្ុកអត្ថុទាារៈនេហត្ុេគាចឆកៈែចងថាន  មលាមភា អដឋសុ មលាភ-
សហគមត្សុ ចិត្តុបា្មទសុ ឧប្បជជត្ិ។ មទាមោ ទវីស ុមទាមនស្សសហគមត្ស ុចិត្តុប្ាមទសុ 
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 ដូឈចាប ោះ ឈយើងឈ ើ្ញថ្វ ទាងំឈហតុ (តណាា ) ទាងំផល (កាមុ ទាន) 
មួយៗ  ឈំៅដល់ ឈោភៈ ។ ឈតើឈោភៈអាចជាឈហតុផងជាផលផងដូច
ឈមឋច ? ឈ ចកឋីពនរល់មាន ៤ យា៉ា ងគឺ ៖  

១- តណាា  មានកមាវ ងំឈែាយជាងកាមុ ទាន កបុងលបពលភាព ។ ឈៅ
ឈពលប្ដលឈយើងឈ ើ្ញអារមយណ៍ល  ់សាអ ត, ដបូំង ឈ ចកឋីជាប់
ជ ំក់ដ៏ឈែាយជាលបឈភទតណាា ឈនាោះ ឈកើតឈ ើង ។ កាលប្ដល
ឈយើងគិតជាឈរឿយៗ ថ្វ អារមយណ៍ឈនាោះល  ់សាអ តប្បវកអឝីឈមវ៉ាោះឈទ 
ឈ ចកឋីជាប់ជ ំក់ឈនាោះ ដុោះកាន់ប្តខាវ ងំឈ ើងៗ រហូតវាកាវ យជាការ
ចង់ នខាវ ងំ ឬលបកាន់មា ំឈនោះឯងជា ោមុបាទាន ។  

២- អដឌកថ្វចាររែវោះ មានទ សនៈថ្វ ឈ ចកឋីល ថ្វប ចង់ នអារមយណ៍ 
គឺជាតណាា  ឯឈ ចកឋីជាប់ជ ំក់ខាវ ងំ ឬឈ ចកឋីលបកាន់មាបំ្ដល
ចឈលមើនឈ ើង បនាធ ប់ពី នអារមយណ៍ឈនាោះ គឺជា ោមុបាទាន ។  

៣- ឈលើ ពីឈនោះ តណាា ជាបដិបកសនឹងអបផចិេត (ឈ ចកឋីល ថ្វប តិច) 
ចបំ្ណកឯកាមុ ទាន ជាបដិបកសនឹង នថុដឌិត (ឈ ចកឋី ឈនាឋ  ) ។  

៤- តណាា ជាឈហតុថ្នឈ ចកឋីទុកខ ប្ដល នលបទោះកបុងការ នទទួល
លទពរ មផតថ ិ ចបំ្ណកឯកាមុ ទាន ជាឈហតុថ្នឈ ចកឋីទុកខ ប្ដល
 នលបទោះកបុងការការ រលទពរ មផតថិឈនាោះ ។  

 ឈហតុឈនាោះ  មគួរនិយាយថ្វ កាមុ ទានឈកើតឈ ើង ឈល ោះតណាា
ជាបចេ័យ ។  

                                                                                                                                                      

ឧប្បជជត្ិ។ មមាមហា សវោកសុមលសុ ឧប្បជជត្ិ។ េោភៈេកើត្កនងុេោភមូលចតិ្តន៨ន។នេទាសៈន
េកើត្កនុងេទាសមូលចតិ្តន២ន។នេមាហៈេកើត្កនុងអកុសលចិត្តទាដងអស់ន។ន 
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 ឈយើងលតូវប្តពនរល់បប្នទមថ្វ ឈ ចកឋីលបកាន់មា ំ ៣ ដ៏ឈ   ឈកើត
ឈ ើង ឈល ោះតណាា ជាបចេ័យ យា៉ា ងដូចឈមឋច ឈ ចកឋីលបកាន់មា ំ៣ ឈនាោះគឺ 
ទិដឌុ ទាន (ឈ ចកឋីលបកាន់មាចំឈំ ោះមិចាេ ទិដឌិ) ១,  ីលពឝតុ ទាន 
(ឈ ចកឋីលបកាន់មាចំឈំ ោះ ីលវត័ប្បប ុនែនិងឈោ) ១, និង អតថវាទុ ទាន 
(ឈ ចកឋីលបកាន់មាចំឈំ ោះលទឹ ឋីថ្វ “អតថ ” ឬ “លពលឹង”) ។  

 ឈ ចកឋីលបកាន់មាចំឈំ ោះលទឹ ឋីថ្វមាន “អតថ ” ឬ “អញ” ឈនាោះ ជា
ឈវវចនៈនឹង “សោោយទិដឋិ” ប្ដលជា “ការឈជឿថ្វមាន តឝបុគាល” ឈោយ
លបកាន់ែនន ៥ ជាបុគាល ឬជា “អញ” ការឈជឿប្បបឈនោះ គឺជាផលថ្នឈ ចកឋី
ជាប់ជ ំក់ (តណាា ) ចឈំ ោះែវួនឯង ។  
 ចឈំ ោះបុគាលទាងំឡាយណា អបកបដិបតថិ ីលវត័ប្បប ុនែឬឈោ 
ឬការបដិបតថឥិតលបឈយាជន៍ដថ្ទ ដូចជា ការឈដកឈលើបនាវ , ប្ដលតមពិត 
ការឈធឝើដូឈចាប ោះ ឈដើមផឈីធឝើឲ្រ ”ែវួន” រប ់ពួកឈគលបឈ ើរឈ ើង ឈកើតឈចញពី
ឈ ចកឋីជាប់ជ ំក់ចឈំ ោះ “ែវួន” រប ់ពួកឈគ ។ 

១.១.៩- ឧបាោនបចចយ ភមវ 

 ឧបាទាន តក់ប្តងភពឲ្រឈកើតឈ ើង ឬភពឈកើតឈ ើង ឈល ោះ
ឧ ទានជាបចេ័យ ។  
 “ឧបាទាន” កបុងទីឈនោះ  នដល់ ឈ ចកឋីលបកាន់មា ំ ៤ យា៉ា ង គឺ    
កាមុ ទាន ១, ទិដឌុ ទាន ១,  ីលពឝតុ ទាន ១, និងអតថវាទុ ទាន ១ 
តមប្ដលពណ៌នាឈហើយកបុងទនំាក់ទនំងឈហតុផលទី ៨ ។  
 “ភវៈ” តមរូប ពធ  នដល់ “ភព” ឬ “កឈំណើ ត” ប៉ាុប្នថកបុងទីឈនោះ 
 នដល់ “កមមភវៈ” លពមទាងំ “ឧប្បត្តិភវៈ”  
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 កមមភវៈ១  នដល់ កមយ លមាប់បឈងាើតបដិ ននិ ប្ដលរាប់បញ្េូ ល
ទាងំកុ លកមយនិងអកុ លកមយទាងំអ ់ ប្ដលលបលពឹតថកបុងជាតិឈនោះ ។ 
ឈដើមផឲី្រកាន់ប្តជាក់ចា ់ខាវ ងំ រាប់បញ្េូ លទាងំឈចតនា ២៩ ប្ដលឈកើតរួម
នឹងឈោកិយកុ លចិតថ ១៧ និងអកុ លចិតថ ១២ ។ វាដូចជា ង្គខ រ តម
ប្ដលពនរល់មកឈហើយកបុងទនំាក់ទនំងឈហតុផលទី ១ ។ ឯឈ ចកឋីប្បវកោប
រវាង ង្គខ រនិងកមយភវៈឈនាោះ គឺឈៅលតឹមថ្វ ធម៌មុនទាក់ទងនឹងអតីតកាល 
ឯធម៌ឈលកាយឈនោះ ទាក់ទងនឹងបចេុបផនបកាល ។  
 កមយភវៈ គឺជាដឈំណើ រកមយ កមយរប ់ភព ចបំ្ណកឯឧបផតថិភវៈគឺជា
ដឈំណើ រកមយវ ិកអកមយ ប្ដលឈៅថ្វ “បដិសនធិកិចច” ។ ឈបើតមែវឹមសារ 
ឧបផតថិភវៈ១  ឈំៅយក ឈោកិយវ ិកចិតថ ៣២, ឈចត ិក ៣៥ ប្ដល
ឈកើតរួមនឹងែវួន, និងកមយជជរូប ១៨ ។ ចូរកណំត់ថ្វ ធាតុ ខំាន់ទាងំឈនោះ គឺ
ដូចោប នឹងធម៌ទាងំឡាយប្ដលមានលកខណៈ មាា ល់តម “វញិ្ញដ ណ” និង 
“នាមរូប” កបុងទនំាក់ទនំងឈហតុផលទី ២ និងទី ៣ ។  
 ឈោយឈហតុប្ត ង្គខ រតក់ប្តងការឈកើតឈ ើងថ្ន “វិញ្ញាណ” និង 
“នាមរូប” កបុងអតីតកាល ដូឈចាប ោះឈទើបកមយភវៈនឹងតក់ប្តងការឈកើតឈ ើង
ថ្ន “ឧប្បត្តិភវៈ” កបុងអនាគតកាល ។  

                                                           
១ លកខណាទិចតុកាៈរប ់កមយភវៈគឺ ១- កមមលកខមោ មានអឈំពើជាលកខណៈ, ២- ភវនរមោ 
មានការឈធឝើឲ្រឈកើតជារ ៈ, ៣- កុសលាកុសលបចចុបដ្ឋាមនា មានកុ លនិងអកុ លជា      
បចេុបោឌ ន, ៤- ឧបាទានបទដ្ឋាមនា មានឧ ទានជាបទោឌ ន ។  
១ លកខណាទិចតុកាៈរប ់ឧបផតថិភវៈគឺ ១- កមមផលលកខមោ មានផលថ្នកមយជាលកខណៈ, ២- 
ភវនរមោ មានការឈកើតឈ ើងជារ ៈ, អព្ាកត្បចចុបដ្ឋាមនា មានអពាកតធមជ៌ាបចេុបោឌ ន, 
៤- ឧបាទានបទដ្ឋាមនា មានឧ ទានជាបទោឌ ន ។  



ឈមឈរៀនលពោះអភិធមយ 397 

 



 ឧបាទាន មិនអាចតក់ប្តងដឈំណើ របដិ ននិឈោយលតង់ឈទ ។ វា
អាចលតឹមប្តតក់ប្តងដឈំណើ រកមយថយីរប ់ភពប៉ាុឈណាត ោះ ។ កាលប្ដលបុគាល
ចង់ នអឝីមួយកាន់ប្តខាវ ងំឈ ើង ោត់នឹងលបលពឹតថកមយឈនោះកមយឈនាោះ ឈដើមផ ី
 នវតទុ ឈនាោះ កាលឈបើឈធឝើដូឈចបោះ ដឈំណើ រកមយថយីគឺ នបឈំពញឈហើយ ។  
 លប ិនឈបើោត់បឈំពញកុ លកមយ កុ លកមយឈនាោះមុែប្តនឹងតក់ 
ប្តងបដិ ននិកិចេ កបុង ុគតិភូមិ ។ លប ិនឈបើោត់លបលពឹតថអកុ លកមយ 
អកុ លកមយឈនាោះមុែប្តនឹងតក់ប្តងបដិ ននិកិចេ កបុងអ យភូមិ ៤ ។  

១.១.១០- ភវបចចយ ជាតិ 

 ភវៈ តក់ប្តងជាតិ១ឲ្រឈកើតឈ ើង ឬជាតិឈកើតឈ ើង ឈល ោះភវៈជា
បចេ័យ ។ 

“ភវៈ” ទីឈនោះ  នដល់ កមយភវៈ  ឈំៅយក កុ លកមយនិងអកុ ល-
កមយ ២៩ យា៉ា ង តមប្ដលពណ៌នាមកឈហើយកបុងទនំាក់ទនំងឈហតុផលទី ៩ ។  
 “ជាត្ិ”  ឈំៅដល់ ការឈកើតឈ ើង ឬ ភពរប ់ឧបផតថិភវៈ, បដិ ននិ-
កិចេ ។ ឈៅកបុងែណៈបដិ ននិដបូំង (បដិ ននិកាល)  មានឈោកិយវ ិក-
ចិតថ ៣២ ឈកើតឈ ើត, ឈចត ិក ៣៥ ឈកើតរួមនឹងឈោកិយវ ិកចិតថឈនាោះ 
និងកមយជជរូប ១៨ ប្ដលបឈងាើតឧបផតថិភវៈ ។ ឈោកិយវ ិកចិតថ ៣២ និង
កមយជជរូប ១៨   នដល់ បដិ ននិកិចេ ២០ យា៉ា ងទាងំអ ់ ។  
                                                           
១ លកខណាទិចតុកាៈរប ់ជាតិគឺ ១- ត្ត្ថ ត្ត្ថ ភមវ បឋមាភិនពិវត្តិលកខោ មានការឈកើតឈ ើង
ដបូំងកបុងភពឈនាោះៗ ជាលកខណៈ, ២- និយ្ាត្នរោ មានកហិំតជាលពំប្ដនថ្នភពមួយជារ ៈ, 
៣- អត្ីត្ភវមោ ឥធ ឧមមុជជនបចចុបដ្ឋានា មានការឈចញពីអតីតភពមកឈកើតកបុងភពឈនោះជាបចេុ -
បោឌ ន ឬ ទុកខវិចិត្តោាបចចុបដ្ឋានា មាន ភាពឈពញប្ណនឈោយទុកខជាបចេុបោឌ ន, ៤- ឧបចិត្-
នាមរូបបទដ្ឋានា មាននាមរូបប្ដលឈកើតឈ ើងលោដបូំងជាបទោឌ ន ។  
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 ឈហតុឈនាោះ តមរយៈដឈំណើ រកុ លកមយនិងអកុ លកមយ (កមយភវៈ) 
គឺ នតក់ប្តងឈ ើងដឈំណើ របដិ ននិ (ឧបផតថិភវៈ) ។ ទនំាក់ទនំងឈហតុផល 
ទី ១០ ឈនោះ រួបរួមយកទនំាក់ទនំងឈហតុផលទី ២ និងទី ៣ ចូលោប  ប្ដល
ទាងំអ ់ឈនាោះបឈលងៀនឲ្រង្គយយល់នូវឈរឿងដូចោប  គឺថ្វ កមយជាឈហតុថ្ន
បដិ ននិ ។  

១.១.១១- ជាតិបចចយ ជរមរណំ្  

មសកបរមិទវទុកខមោមនសសបុាយស សមភវនតិ 

 ជាតិតក់ប្តងជរា១មរណៈ២ឲ្រឈកើតឈ ើង ឬថ្វជរាមរណៈឈកើត
ឈ ើង ឈល ោះជាតិជាបចេ័យ ។  
 ឥ ូវឈនោះ ជាតិ  ឈំៅដល់ ការឈកើតឈ ើងថ្នឧបផតថភិវៈ ប្ដលជាធម៌
ដូចោប នឹងការឈកើតឈ ើងថ្នឈោកិយវ ិកចិតថ ៣២, ឈចត ិកឈកើតរួម 
៣៥, និងកមយជជរូប ១៨ ។  
 ឥ ូវឈនោះ រាល់បរមតទធម៌ មានលកខណៈថ្នការឈកើត (ឧបាទៈ), 
តងំឈៅ (ឋិតិ), និងប្បកធាវ យ (ភងា) ។ ឈហតុឈនាោះ បនាធ ប់ពីឧបាទៈ, ឋិតិ
និងភងា លតូវប្តលបលពឹតថឈៅតមឈោយឈចៀ មិនផុត ។ ឧបាទៈ ឈៅថ្វ 
                                                           
១ លកខណាទិចតុកាៈរប ់ជរាគឺ ១- ខនធបរិបាកលកខោ មានការចា ់ថ្នែននជាលកខណៈ, ២- 
មរណូបនយនរោ មានការនាចូំលឈៅរកឈ ចកឋីសាវ ប់ជារ ៈ, ៣- មយាពវននវិនាសបចចុប-
ដ្ឋានា មានការបផំ្ទវ ញវយ័ឈកយងជាបចេុបោឌ ន, ៤- បរិបចចមាននាមរូបបទដ្ឋានា មាននាមរូប
ប្ដលកពុំងចា ់ជាបទោឌ ន ។ 
២ លកខណាទិចតុកាៈរប ់មរណៈគឺ ១- ចុត្ិលកខណំ មានការចរុតជាលកខណៈ, ២- វិមយាគរស ំ
មានការល ត់ល  ជារ ៈ, ៣- គត្ិវិប្បវាសបចចុបដ្ឋាន ំ មានការឃ្លវ តពីភពចា ់ជាបចេុបោឌ ន, 
៤- បរិភិជជមាននាមរូបបទដ្ឋានំ មាននាមរូបប្ដលកពុំងប្បកធាវ យជាបទោឌ ន ។  
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ជាតិ, ឋិតិ ឈៅថ្វ ជរា, ឯភងាៈ ឈៅថ្វ មរណៈ ។ ដូឈចាប ោះ ជរាមរណៈ លតូវ
ឈកើតឈ ើង ឈល ោះជាតិជាបចេ័យ ។  
 ឈោយអាល ័យការឈកើត, ការតងំឈៅ, និងការរលត់ថ្នឧបផតថិភវៈ 
តមប្ដលសាា ល់ថ្វជាជាតិ, ជរា, និង មរណៈ មួយៗ ដូឈចាប ោះឈទើបឈយើងគួរ
កណំត់ថ្វ  តឝទាងំឡាយលបឈមមុែនឹងការឈកើត, ការចា ់, និងឈ ចកឋី
សាវ ប់ ឈរៀងរាល់ែណៈ ឈនោះនិយាយតមលពោះអភិធមយ ។  
 តម នយត ឈយើងគិតថ្វឈយើងឈកើតលតឹមប្តមួយដង, ឈយើងចា ់
ឈល ោះកនវងឈៅជាឈលចើនឆ្ប ,ំ និងបនាធ ប់មក ឈយើងសាវ ប់លតឹមប្តមួយដងកបុង
ជាតិឈនោះ ។  ភាវៈគឺឈ ចកឋីសាវ ប់ឈនាោះ ឈកើតឈ ើងជាផលរប ់កឈំណើ ត 
(ការឈកើត) ឈរៀងរាល់ចិតថកខណៈ ឈៅថ្វ “ខណិកមរណៈ” ។  
 ឈោយសារប្តការឈកើត (ជាតិ), ឈទើបឈ ចកឋីឈសាក១ (ឈសាកៈ), 
ឈ ចកឋីែសកឹែសួល (បរឈិទវៈ), ឈ ចកឋីល ំក (ទុកខៈ), ឈ ចកឋីថ្វប ងំថ្វប ក់ 
(ឈទាមន ស) និងឈ ចកឋីចឈងអៀតចងអល់ (ឧ យា ៈ) ឈកើតឈ ើង ។ ផល
ទាងំ ៥ ឈនោះ មិនប្មនខាងឈដើមទាងំមិនអាចឈចៀ រួច, ទាងំបនាធ ប់បនស ំនិង
អាចឬមិនអាចឈកើតឈ ើង អាល ័យឈោយការតក់ប្តង ។ ធម៌ទាងំឈនោះមិន
មានល កដកបុងលពហយឈោក និងអាចជាធម៌មិនដឹងអឝីឈសាោះចឈំ ោះកលលៈ, 
ប្ដលសាវ ប់កបុងគភ៌ឬកបុងពងឈនាោះ ។ 

                                                           
១ លកខណាទិចតុកាៈរប ់ឈសាកគឺ ១- អមនាានិជ្ានលកខមោ មានការ ៃួតខាងកបុងចិតថជាលកខ
ណៈ, ២- មចមោបរិនិជ្ាយនរមោ មានការឈរាលរាលខាងកបុងចិតថជារ ៈ, ៣- អនុមោចនប
ចចុបដ្ឋាមនា មានការឈសាកសាឋ យជាបចេុបោឌ ន, ៤- មទាសចិត្តុប្ាទបទដ្ឋាមនា មានឈទា ចិតថ
ឈកើតឈ ើងជាបទោឌ ន ។  
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 ឈហតុឈនាោះ ឈយើងគួរប្វកប្ញកឲ្រោច់ រវាងផលបឋមនិងបនាធ ប់
រប ់បដិ ននិ ។  
 ជរានិងមរណៈជាផលបឋមនិងខានមិន នរប ់ជាតិ, ឈសាក,   
បរឈិទវៈ, ទុកខ, ឈទាមន ស, និងឧ យា  ជាផលបនាធ ប់និងជាជឈលមើ 
រប ់ជាតិ ។  
 មោកៈ (ឈ ចកឋីឈសាកសាឋ យ ឬលពួយ) ជាការឈសាយអារមយណ៍
មិន បាយ (ឈទាមន សឈវទនា) ឈកើតកបុងឈទា មូលចិតថ ២  ។ 
 បរិមទវៈ១ (ឈ ចកឋីែសកឹែសួល) ចិតថជវបិោវ   ទធរូប ប្ដល ឈំៅ
ដល់  ឈំ ងផ្ទវ  ់ប្លបវបិរតិឈកើតអពីំចិតថ ។  
 ទុកខៈ២ (ឈ ចកថីទុកខ) ជាឈវទនាឈចត ិក ឈកើតរួមនឹងទុកខ ហគត-
កាយវញិ្ញដ ណចិតថ ។  
 មទាមនស្សៈ១ (ឈ ចកឋីថ្វប ងំថ្វប ក់) ជាឈវទនាឈចត ិកឈកើតរួមនឹង
ឈទា មូលចិតថ ២  

                                                           

១ លកខណាទិចតុកាៈរប ់បរឈិទវៈគឺ ១- លាលប្បនលកខមោ មានការយឈំសាកជាលកខណៈ, ២- 
គុណមទាសបរិកិត្តនរមោ មានការឈរៀបរាប់គុណនិងឈទា ជារ ៈ, ៣- សមភមបចចុបដ្ឋាមនា 
មានចិតថវលិវល់ជាបចេុបោឌ ន, ៤- មទាសចិត្តជជមហាភូត្បទដ្ឋាមនា មានមហាភូតរូបប្ដលឈកើត
ឈ ើងពីឈទា ចិតថជាបទោឌ ន ។ 
២ លកខណាទិចតុកាៈរប ់ទុកខគឺ ១- ោយបីឡនលកខណំ មានការឈបៀតឈបៀនរាងកាយជា    
លកខណៈ, ២- ទុប្បញ្ញានំ មទាមនស្សករណរសំ មានការឈធឝើឲ្រឈទាមន សឈកើតឈ ើងដល់បុគាល
បញ្ញដ ឈែាយ ជារ ៈ, ៣- ោយិោវធបចចបុដ្ឋានំ មានជងឺំកាយជាបចេុបោឌ ន, ៤- ោយ
បោទបទដ្ឋានំ មានកាយបសាទជាបទោឌ ន ។ 
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 ឧបាយាសៈ២ (ឈ ចកឋចីឈងអៀតចងអល់) ជាឈ ចកឋីអន់ចិតថឈកើតឈ ើង
ឈោយឈ ចកឋីទុកខផវូ វចិតថហួ លបមាណ ជាឈទា ឈចត ិកឈកើតកបុងឈទា - 
មូលចិតថ ២  ។  
 ឈ ចកឋីឈលបៀបឈធៀបរវាងឈទាមន ស, បរឈិទវៈ, និងឧ យា ៈ 
 ប្មឋងថ្វ ឈទាមន ស ដូចការពុោះថ្នឈលបងកបុភាជន៍, បរឈិទវៈ (គឺអាការ
បឈញ្េញមកខាងឈលៅរប ់ឈទាមន សឈនាោះឯង) ដូចការហូរឈហៀរ (ពុោះ
កឈស្ត្ញ្ញជ លខាវ ងំ) ឈចញពីភាជន៍ ឈៅឈពលប្ដលឈធឝើការចមអិនឈោយឈភវើងខាវ ងំ
ឈពក, ឧ យា ៈ  ដូចការរងំ្គ ់កបុងភាជន៍ នូវអឝីប្ដលឈ   ល់ បនាធ ប់
ពីពុោះហូរឈហៀរឈហើយ រហូតដល់ពុោះរងីខាប់អ ់ ។  

១.២. លកខណ្ៈចាប់បដ្លគួរកត់សោគ ល ់៧ យ៉ង 

 កបុងចាប់ថ្នការឈកើតលបល ័យោប  អងាមាន ១២, កាលមាន ៣, អាការៈ
មាន ២០,  ននិ មាន ៣,  ឈងខបមាន ៤, វដឋមាន ៣, មូលមាន ២ គួរប្ត
ឈលើកមកពិចារណា១ ។  
                                                                                                                                                      

១ លកខណាទិចតុកាៈរប ់ឈទាមន សគឺ ១- ចិត្តបីឡនលកខណំ មានការឈបៀតឈបៀនចិតថជា     
លកខណៈ, ២- មមនាវិឃាត្នរសំ មានទុកខឈទាឈមបញជារ ៈ, ៣- មានសព្ាធិបចចុបដ្ឋានំ មាន
ការមិន បាយចិតថជាបចេុបោឌ ន, ៤- ហទយវត្ថុបទដ្ឋានំ មានហទយវតទុជាបទោឌ ន ។   
២ លកខណាទិចតុកាៈរប ់ឧ យា គឺ ១- ចិត្តបរិទហនលកខមោ មានការដុតកឈមាវ ចចិតថជា
លកខណៈ, ២- និត្ថនុនរមោ មានការរួញរាអពីំការដកចិតថឈចញជារ ៈ, ៣- វិោទបចចុបដ្ឋាមនា 
មានការែូចខាតកមាវ ងំកាយនិងចិតថជាបចេុបោឌ ន, ៤- ហទយវត្ថុបទដ្ឋាមនា មានហទយវតទុជា
បទោឌ ន ។  
១ ត្ត្ថ ត្មយា អទាោ ទាោទសង្ខានិ វីសោោរា ត្ិសនធិ ចត្ុសមងខបា ត្ីណិ វដ្ឋានិ មទវវ 
មូលានិ ច មវទិត្វោនិ កបុងបដិចេ មុបាទធម៌ឈនាោះ អបក ិកាគបផលីជាប កាល ៣, អងា 
១២, អាការៈ ២០,   ននិ ៣,  ឈងខប ៤, វដឋ ៣, និងមូល ២ ។  
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១.២.១. អងគ ១២ យ៉ង 

 អវិជាា, សង្ខារ, វិញ្ញាណ, នាមរូប, សឡាយត្នៈ, ផស្សៈ, 
មវទនា, ត្ោា, ឧបាទានៈ, ភវៈ, ជាត្ិ, ជរាមរណៈ ។ 

១.២.២. កាល ៣ 

១- អត្ីត្ោល = អវជិាជ ,  ង្គខ រ 
២- បចចុប្បននោល  = វញិ្ញដ ណ, នាមរូប,  ឡាយតនៈ, ផ សៈ, 

ឈវទនា, តណាា , ឧ ទាន, កមយភវ,  
៣- អនាគត្ោល = ជាតិ, ជរាមរណៈ  

 កបុងអតីតកាល, ឈល ោះប្តចិតថរប ់បុគាលលតូវ នលគបដណឋ ប់
ឈោយអវជិាជ  (ឈ ចកឋីលៃិតលៃង់) ឈទើបបុគាលឈនាោះមិនយល់នូវឈ ចកឋីទុកខថ្ន
 ងារវដឋ ។ ដូឈចាប ោះឈហើយ  នជាឈគរប្មងលបលពឹតថកុ លកមយនិងអកុ ល
កមយ ( ង្គខ រ) ។ ឈហតុឈនាោះ អវជិាជ និង ង្គខ រ ជារប ់អតីតកាល ។  
 អតីតកមយឈនាោះ បឈងាើតបដិ ននិកបុងបចេុបផនបជាតិ ។ ឈហតុឈនាោះ ចាប់
តងំពីែណៈដបូំងបផុំតថ្នបដិ ននិរហូតដល់មរណៈ, វញិ្ញដ ណ, នាមរូប, 
 ឡាយតនៈ, ផ សៈ, ឈវទនា, តណាា , ឧ ទាន, និងកមយភវៈ រប្មងឈកើត ។ 
ដូឈចាប ោះ ទាងំ ៨ ឈនោះជារប ់បចេុបផនបកាល ។  
 កមយភវៈឈនាោះ ប្ដលបលពឹតថិកបុងជាតិឈនោះ រប្មងបឈងាើតបដិ ននិជា
ទលមង់ថ្នឧបផតថភិវៈ កបុងជាតិបនាធ ប់ ។ ការឈកើតឈ ើង, ការតងំឈៅ, និងការ
រលត់ ថ្នឧបផតថភិវៈ ឈៅថ្វ ជាតិ, ជរា និងមរណៈ ឈរៀងៗ ែវួន ។ ឈហតុ
ឈនាោះ ជាតិ, ជរាមរណៈ ជារប ់អនាគតកាល ។  
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 (ចូរកណំត់ថ្វ ភវៈ  នប្បងប្ចកជាកមយភវៈ និងឧបផតថិភវៈ, ខាង
ឈដើមឈនាោះជារប ់បចេុបផនប, ឯខាងឈលកាយឈនោះជារប ់អនាគត) ។  

១.២.៣- អាការៈ ២០ យ៉ង 

១- អត្ីត្មហត្ុ = អវជិាជ ,  ង្គខ រ, តណាា , ឧ ទាន, កមយភវៈ 
២- បចចុប្បននផល= វញិ្ញដ ណ, នាមរូប,  ឡាយតនៈ, ផ សៈ, ឈវទនា 
៣- បចចុប្បននមហត្ុ = តណាា , ឧ ទាន, កមយភវៈ, អវជិាជ ,  ង្គខ រ 
៤- អនាគត្ផល = វញិ្ញដ ណ, នាមរូប,  ឡាយតនៈ, ផ សៈ, ឈវទនា  

 កាលប្ដលឈយើង មវឹងឈមើលអតីតកាល, ឈយើងឈ ើ្ញលតឹមប្តអវជិាជ
និង ង្គខ រ ប្ដលចាត់ថ្វជាអតីតឈហតុ ។ ប៉ាុប្នថអវជិាជ ជាកិឈល វដឋធម៌ 
ដូឈចាប ោះក៏ជាតណាា និងឧ ទាន ។ ឈល ោះវដឋធម៌ទាងំឈនោះឈកើតឈ ើងលពមោប
កបុងចិតថប្តមួយដូចោប , តណាា និងឧ ទាន ក៏គបផរីាប់បញ្េូ លកបុងអតីត-
ឈហតុ ។  
 មួយឈទៀត  ង្គខ រក៏ជាកមយវដឋធម៌ និងជាកមយភវៈផងប្ដរ ។ ឈហតុ
ឈនាោះ កាលប្ដល ង្គខ រលតូវឈលើកយកពិចារណា កមយភវៈក៏លតូវឈលើកមក
ប្ដរឈោយមិនលតូវ ងសយ័ ។ ដូឈចាប ោះ ឈយើង នធម៌ ៥ យា៉ា ងគឺ អវជិាជ , 
 ង្គខ រ, តណាា , ឧ ទាន និងកមយភវៈ ជាអតីតឈហតុ ។  
 វញិ្ញដ ណ, នាមរូប,  ឡាយតនៈ, ផ សៈ, និងឈវទនា កបុង
បចេុបផនបកាល គឺជាបចេុបផនបផលរប ់អតីតឈហតុឈនាោះ ។  
 មួយឈទៀត កបុងបចេុបផនបកាល, តណាា , ឧ ទាន និងកមយភវៈ អាច
ឈដើរតួជាបចេុបផនបឈហតុ លមាប់បដិ ននិអនាគត ។ តមប្ដលឲ្រឈហតុផល
ខាងឈលើ កាលប្ដលតណាា និងឧ ទាន លតូវ នឈលើកយកមកពិចារណា 
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 ូមផអីវជិាជ ក៏លតូវឈលើកមកប្ដរឈោយមិនលតូវ ងសយ័ឈ ើយ ។ ឈលើ ពីឈនោះ 
 ង្គខ រក៏លតូវចាត់ជាលកុមរួមោប ជាមួយនឹងកមយភវៈ ។ ដូឈចាប ោះ ឈយើង ន
តណាា , ឧ ទាន, កមយភវៈ, អវជិាជ  និង ង្គខ រ ជាបចេុបផនបឈហតុ ប្ដលនឹង
តក់ប្តងបដិ ននិកិចេ កបុងជាតិបនាធ ប់ ។  
 កបុងអនាគតកាល, មានប្តជាតិនិងជរាមរណៈល កដឈ ើង ។ ធម៌
ទាងំឈនាោះ  ឈំៅដល់ ការឈកើត, ការចា ់ និងឈ ចកឋីសាវ ប់ ឈរៀងែវួនៗ ។ 
 ណួំរឈលើកឈ ើងឈៅទីឈនោះថ្វ ធម៌ណាមកឈកើត ចា ់ និងសាវ ប់  ។ ចឈមវើយ 
គឺ “វញិ្ញដ ណ, នាមរូប,  ឡាយតនៈ, ផ សៈ, និងឈវទនា មកឈកើត ចា ់ 
និងសាវ ប់” ។  ភាវធម៌ប្ដលកពុំងឈកើតឈ ើង, តងំឈៅ, និងកពុំងរលត់
ឈនាោះ រាប់ថ្វជាជាតិ, ជរា, និងមរណៈ ឈរៀងៗ ែវួន ។ ដូឈចាប ោះ ឈយើង ន 
វញិ្ញដ ណ, នាមរូប,  ឡាយតនៈ, ផ សៈ និងឈវទនា ជាអនាគតផល ។  
 ឈហតុឈនាោះ  មដូចមានប្ចងកបុងគមភីរវ ុិទនិមគា (ផវូ វថ្នឈ ចកឋី
បរ ុិទនិ) ថ្វ ៖ 
  “ឈហតុ ៥ មានកបុងអតីតកាល, 
  ផល ៥ ឈយើង នរកឈ ើ្ញកបុងបចេុបផនបជាតិ, 
  ឈហតុ ៥ ឈយើងពិតជាបឈងាើតកបុងឥ ូវឈនោះ, 
  ផល ៥ ឈយើង នទទួល កបុងអនាគតជាតិ”  
 ឈយើងគួរកណំត់ថ្វ ថឝីដផតិបដិចេ មុបាទ ប្មឋងឈហតុមួយ លមាប់
ផលមួយ និងផលឈនាោះប្លបជាឈហតុឈដើមផឲី្រឈកើតផលមួយឈទៀតក៏ពិតប្មន 
ប៉ាុប្នថជាក់ប្ ឋង ឈហតុជាឈលចើនចូលរួម កបុងកាលដូចោប  ឈដើមផឲី្រឈកើតផលជា
ឈលចើន កបុងជីវតិពិត ។  
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 អាការៈ ២០  នជប្ជកខាងឈលើរួចឈហើយ  ូមឈលើកឧទាហរណ៍
តមតរាង ៨.១ ឈដើមផបីង្គា ញទនំាក់ទនំងថ្នការអាល ័យោប  រវាងជីវតិបនថ
ោប  ទាងំ ៣ ។  

តារង ៨.១ ទំនាក់ទំនងមហតុផលរវងជវីិតបនតោន ោងំ ៣ 
អតីត ១- អវជិាជ  (ឈ ចកឋីមិនដឹង)               កមយភវ (ដឈំណើ រកមយ) 

២-  ង្គខ រ (ការបឈងាើតកមយ)               ឈហតុ ៥ ៖ ១, ២,៨,៩,១០ 
 
 
 
 
 
បចេុបផនបកាល 

៣- វញិ្ញដ ណ (ចិតថ) 
៤- នាមរូប (នាមធម៌-រូបធម៌)          ឧបផតថិភវ (ដឈំណើ របដិ ននិ) 
៥- ឡាយតនៈ (អាយតនៈ ៦)     ផល ៥ ៖ ៣,៤,៥,៦,៧ 
៦- ផ សៈ (ការប៉ាោះែធប់) 
៧- ឈវទនា (ការឈសាយអារមយណ៍)  
 
៨- តណាា  (ចណំង់)                            កមយភវៈ (ដឈំណើ រកមយ) 
៩- ឧ ទាន (ការលបកាន់មា)ំ                ឈហតុ ៥ ៖ ១,២,៨,៩,១០ 
១០- កមយភវៈ (ការបឈងាើតកមយ)  

អនាគត ១១- ជាតិ (ការឈកើត)                     ឧបផតថិភវ (ដឈំណើ របដិ ននិ) 
១២- ជរាមរណៈ (ចា ់និងសាវ ប់)   ផល ៥ ៖ ៣,៤,៥,៦,៧ 

 

១.២.៤- សមងខប ៤ យ៉ង 

១- អត្ីត្មហត្ុ ៥ រាប់ថ្វ ឈងខប ១ 
២- បចចុប្បននផល ៥ រាប់ថ្វ ឈងខប ១ 
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៣- បចចុប្បននមហត្ុ ៥ រាប់ថ្វ ឈងខប ១ 
៤- អនាគត្ផល ៥ រាប់ថ្វ ឈងខប ១ 

១.២.៥- សនធិ ៣ យ៉ង 

 កបុងតរាង ៨.១ នឹងឈ ើ្ញថ្វ ការភាជ ប់រវាង ង្គខ រនិងវញិ្ញដ ណ 
បឈងាើតការភាជ ប់រវាងអតីតឈហតុនិងបចេុបផនបផល, ការភាជ ប់រវាងឈវទនានិង
តណាា  បឈងាើតការភាជ ប់រវាងបចេុបផនបផលនិងបចេុបផនបឈហតុ, ការភាជ ប់រវាង
កមយភវៈនិងជាតិ  ឈំៅដល់ ការភាជ ប់រវាងបចេុបផនបឈហតុនិងអនាគតផល ។  
 កបុងបចេុបផនប ឈយើង ក់ព័នននឹងការភាជ ប់កណាឋ ល ប្ដលជាការភាជ ប់
រវាងឈវទនានិងតណាា  ។ លប ិនឈបើឈយើងមាន តិលតង់ទាឝ រទាងំ ៦ ឈដើមផ ី
កណំត់ការឈ ើ្ញលតឹមប្តជាការឈ ើ្ញប៉ាុឈណាត ោះ, ការឮលតឹមប្តជាការឮ
ប៉ាុឈណាត ោះ, ដូឈចបោះជាឈដើម និងមិនបឈណាឋ យឲ្រឈវទនាចឈលមើនឈៅរកតណាា , 
លោឈនាោះ ឈយើងកពុំងប្កប្លបនូវការភាជ ប់ឈនាោះជា “មវទនាបញ្ញា” ជនួំ ឲ្រ 
“មវទនាត្ោា” ។ ឈនោះមានន័យថ្វ ឈយើងកពុំងបញ្ឈប់នូវកងចលក
បដិចេ មុបាទមួយរឈំពច និងពាយាមកាត់ការភាជ ប់ឈនាោះឈោយ តិ ។  

១.២.៦- វដ្ឋៈ ៣ យ៉ង 

 “វដដៈ” មានន័យថ្វ ការលតច់រង្គា ត់វលិវល់ ហាក់បីដូចជាការវលិ
រប ់កង់ ។ កង់បដិចេ មុបាទអាចប្បងជា ៣ វគា ឈៅថ្វ “ការវលិ ៣ ជុ”ំ 
ឬ “វដឋ ៣” ។ 

១- កិមលសវដដៈ = ការវលិថ្នកិឈល  = អវជិាជ , តណាា , ឧ ទាន 
២- កមមវដដៈ = ការវលិថ្នកមយ = កមយភវ,  ង្គខ រ 
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៣- វិបាកវដដៈ = ការវលិថ្នផល= ឧបផតថិភវៈ, វញិ្ញដ ណ, នាមរូប,   
 ឡាយតនៈ, ផ សៈ, ឈវទនា, ជាតិ, ជរាមរណៈ ។  

មសចកឋីពនយល ់

 អវជិាជ , តណាា , ឧ ទាន គឺជាកិឈល  ។ ដូឈចាប ោះឈទើបចាត់ជាលកុម
កិឈល វដឋៈ ។  

កមយភវៈនិង ង្គខ រ ជាការបឈងាើតកមយ ។ ដូឈចាប ោះឈទើបចាត់ជាលកុមកមយវដឋៈ ។ 
 ឧបផតថិភវៈ, វញិ្ញដ ណ, នាមរូប,  ឡាយតនៈ, ផ សៈ, ឈវទនា, ជាតិ, 
ជរាមរណៈ គឺជាផល (វ ិក) រប ់ការបឈងាើតកមយ ។ ដូឈចាប ោះឈទើបចាត់ជា
លកុមវ ិកវដឋ ។  
 កបុងអតីតកាល ឈោយសារប្តអវជិាជ  ឈទើបឈយើងមានឈ ចកឋីយល់
ឈ ើ្ញែុ  និងឈ ចកឋីជាប់ជ ំក់ (តណាា ) ចឈំ ោះអារមយណ៍ ។ កាលប្ដល
ឈ ចកឋីជាប់ជ ំក់ និងឈ ចកឋីយល់ឈ ើ្ញែុ ឈនាោះ ដុោះោលកាន់ប្តខាវ ងំ
ឈ ើងឈៅជាចណំង់ខាវ ងំ ឬឈ ចកឋីលបកាន់មា ំ (ឧ ទាន), ឈយើងរប្មង
លបលពឹតថកុ លកមយឬអកុ លកមយ (កមយភវ និង ង្គខ រ) ។ ឈនោះបង្គា ញឲ្រ
ឈ ើ្ញថ្វ កិឈល វដឋបណាឋ លឲ្រឈកើតកមយវដឋកបុងអតីតកាលយា៉ា ងណា
ឈហើយ ។  
 ឥ ូវឈនោះ ឈោយសារប្តការបឈងាើតកមយ (កមយភវៈនិង ង្គខ រ) កបុង
អតីតកាល, ឈទើបមានវ ិកវដឋៈ គឺ ឧបផតថិភវៈ, វញិ្ញដ ណ, នាមរូប,  ឡាយ- 
តនៈ, ផ សៈ, ឈវទនា, ជាតិ, ជរាមរណៈ ឈកើតឈ ើងកបុងបចេុបផនបជាតិ ។ 
ដណំាលោប ឈនាោះ អវជិាជ , តណាា , និងឧ ទាន ចឈលមើនឈ ើងជាមួយនឹង
វញិ្ញដ ណជាអនុ ័យកិឈល  (កិឈល ឈដកលត)ំ ។ កាលប្ដលអាយតនៈ ៦ 
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ប៉ាោះែធប់ជាមួយនឹងអារមយណ៍ ឈហើយផ សៈនិងឈវទនាឈកើតឈ ើង អនុ ័យ
កិឈល ទាងំឡាយឈនាោះ  រប្មងឈកើតឈ ើងជាបរយុិោឌ នកិឈល  ។ ដូឈចាប ោះ 
ឈយើងទទួល នកិឈល វដឋៈឈទៀត ។  
 ឈោយសារប្តកិឈល វដឋៈ ឈទើបកមយវដឋៈឈកើតឈ ើង ។ ឈោយសារប្ត
កមយវដឋៈ ឈទើបកិឈល វដឋៈឈកើតឈ ើង ។ និងឈោយសារប្តវ ិកវដឋៈ ឈទើប
កិឈល វដឋៈឈកើតឈ ើងឈទៀត ។ ដូឈចាប ោះ ការវលិវល់ថ្នវដឋៈ នឹងបនថវលិ និង
ឈធឝើឲ្រកង់បដិចេ មុបាទវលិជាឈរៀងរហូត ។  

១.២.៧- មូល ២ យ៉ង 

 កង់ថ្នបដិចេ មុបាទ (ឈមើលដាលកាម ៨.២) អាចប្បងជា ២ ប្ផបក ។ 
ប្ផបកដបូំងចាប់ឈផឋើមពីអតីតឈហតុ និងចប់លតង់បចេុបផនបផល  ឈំៅដល់ 
អវជិាជ ,  ង្គខ រ, វញិ្ញដ ណ, នាមរូប,  ឡាយតនៈ, ផ សៈ និងឈវទនា ។ កបុង
ប្ផបកឈនោះ អវជិាជ  គឺជាឫគល់ ឬជាឈដើមចម (មូលៈ) ។  
 ប្ផបកទី ២ ចាប់ឈផឋើមពីបចេុបផនបឈហតុ និងចប់លតង់អនាគតផល លគប
ដណឋ ប់តណាា , ឧ ទាន, ភវៈ, ជាតិ, និងជរាមរណៈ ។ កបុងប្ផបកឈនោះ 
តណាា ជាឫ គល់ ឬជាឈដើមចម (មូលៈ) ។  
 ដូឈចាប ោះ ឫ គល់ថ្នបដិចេ មុបាទ ២ ឈនាោះ គឺ អវជិាជ  និងតណាា  ។ 
លប ិនឈបើឈយើងកាត់ផ្ទឋ ច់ឫ គល់ទាងំ ២ ឈនោះឈហើយ, កង់ថ្នបដិចេ មុ-
បាទនឹងហិនឈហាចឆ្ៃ យពីឈយើងអបក ក់ព័ននជាឈរៀងរហូត ឧបមាដូចឈដើម
ឈឈើនឹងង្គប់ កាលប្ដលឫ  ខំាន់រប ់វាកាត់ផ្ទឋ ច់អ ់ឈហើយ ។  
 ឈយើងអាចកាត់ផ្ទឋ ច់ឫ  ខំាន់ ២ រប ់បដិចេ មុបាទ ឈោយ
 មថភាវនានិងវបិ សនាភវនា ។ កាលប្ដលឈយើងឈ ើ្ញធមយជាតិពិតទាងំ
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១.៣. មហតុរបសអ់វិជាជ  
 កបុងការអធិបាយពីចាប់ថ្នការឈកើតលបល ័យោប  លពោះពុទនលទង់ឈផឋើម
 ករ អវជិាជ  (ឈ ចកឋីមិនដឹង) និងបនថពនរល់ថ្វ ឈល ោះប្តអវជិាជ  ឈទើប ង្គខ រ
ឈកើតឈ ើង, ឈល ោះប្ត ង្គខ រ ឈទើបវញិ្ញដ ណឈកើតឈ ើង, ដូឈចបោះជាឈដើម ។ 
ដូឈចាប ោះ បុគាលនឹង ួរថ្វ ឈតើអវជិាជ ជាឈហតុដបូំងឬ ? ឬក៏មានឈហតុដថ្ទ
 លមាប់អវជិាជ  ? ។  
 ចឈមវើយឈនាោះ គឺចា ់ថ្វ អវជិាជ  មិនប្មនជាឈហតុដបូំងឈទ ឯអា វៈ 
៤ គឺជាឈហតុរប ់អវជិាជ  ។  
 អាសវៈ ៤ ឈនាោះ១គឺ ៖ 

១- ោមាសវៈ = ឈ ចកឋីជាប់ជ ំក់ចឈំ ោះកាមគុណ  
២- ភវាសវៈ = ឈ ចកឋីជាប់ជ ំក់ចឈំ ោះ្ននិងកឈំណើ តលពហយ 
៣- ទិដ្ឋាសវៈ = ឈ ចកឋីយល់ឈ ើ្ញែុ  
៤- អវិជាាសវៈ = ឈ ចកឋីមិនដឹង ។  

 កាលប្ដលការ ត់បង់ដ៏ធ ំកបុងលទពរ មផតថិឬញតិដ៏ជិត បិទនរប ់
ឈយើង ឈកើតឈ ើង, ឈ ចកឋីឈសាកសាឋ យដ៏ធ,ំ ឈ ចកឋីែសកឹែសួល (បរឈិទវៈ), 
ឈ ចកឋីថ្វប ងំថ្វប ក់ (ឈទាមន ស), និង ឈ ចកឋីចឈងអៀតចងអល់ចិតថ (ឧ យា ) 
រប្មងឈកើតឈ ើងកបុងចិតថរប ់ឈយើង ។ ឈនោះបង្គា ញថ្វឈ ចកឋីជាប់ជ ំក់
ចឈំ ោះលទពរ មផតថិនិងញតិរប ់ឈយើង (កាមា វៈ) តក់ប្តងឈ ចកឋី
ឈសាកសាឋ យ, ឈ ចកឋីែសកឹែសួល, ឈ ចកឋីថ្វប ងំថ្វប ក់ និងឈ ចកឋីចឈងអៀត
ចងអល់ ឲ្រឈកើតឈ ើង យា៉ា ងណាឈហើយ ។  

                                                           

១ ចូរេមើលែែមនមជ្ឈិមដិកាយនសព្វាសវសូក្ត្ទ្ ន២នដិងអងគុត្តរដិកាយនអាសវសូក្ត្ទ្ ន៤ន។ 
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 មា៉ាងឈទៀត កាលប្ដលលពហយអបករ ់ឈៅកបុងឈ ចកឋី ៃប់រប ់្ន 
ចូលដល់ឈ ចកឋីសាវ ប់, ពួកឈគមានអារមយណ៍និងឈលកៀមលក ំ ។ ឈហតុឈនាោះ 
ឈ ចកឋីឈសាកសាឋ យ, ឈ ចកឋីែសកឹែសួល, និងឈ ចកឋីចឈងអៀតចងអល់ ក៏រប្មង
ឈកើតឈ ើងកបុងពួកឈគ ។ ការឈកើតឈ ើងឈនោះឯង គឺជាផលរប ់ភវា វៈ ។  
 បុគាលទាងំឡាយណា អបកជាប់ជ ំក់ចឈំ ោះមិចាេ ទិដឌិ ដូចជា        
 កាា យទិដឌិ (ការលបកាន់ថ្វមានបុគាល) ឈោយលបកាន់កាយឬចិតថឈនាោះថ្វ
ជា “អញ”, បុគាលទាងំឡាយឈនាោះរប្មងមានអារមយណ៍ឈលកៀមលកឬំែឹង ឈៅ
ឈពលប្ដលអឝីមួយែុ ជាមួយនឹងកាយឬចិតថឈនាោះ ។ ឈហតុឈនាោះ ទិោឌ  វៈ
ក៏បណាឋ លឲ្រឈ ចកឋីឈសាក ឬឈ ចកឋីលពួយ, ឈ ចកឋីែសកឹែសួល, ឈ ចកឋី
ថ្វប ងំថ្វប ក់, និងឈ ចកឋីចឈងអៀតចងអល់ ឈកើតឈ ើង ។  
 មា៉ាងឈទៀត ឈល ោះប្តឈ ចកឋីមិនដឹងអពីំធមយជាតិពិតថ្ននាមធម៌និង
រូបធម៌ ឈទើបមានឈ ចកឋីឈសាកសាឋ យ, ឈ ចកឋីែសកឹែសួល, ឈ ចកឋីថ្វប ងំថ្វប ក់ 
និងឈ ចកឋីចឈងអៀតចងអល់ឈកើតឈ ើង ។ ឈហតុឈនាោះ អវជិាជ ក៏ជាឈហតុមួយ
បណាឋ ឈហតុទាងំឡាយ  លមាប់ការឈកើតឈ ើងថ្នឈសាកៈ, បរឈិទវៈ, ឈទាមន
 សៈ, ឧ យា ៈ ជាឈដើម ។  
 ឥ ូវឈនោះ កាលប្ដលឈសាកៈ, បរឈិទវៈ, ឈទាមន សៈ, និងឧ យា ៈ 
ឈកើតឈ ើង, អកុ លចិតថក៏រប្មងឈកើតឈ ើងប្ដរ ឈោយឈហតុប្តឈមាហៈ 
(អវជិាជ ) ឈកើតរួមជាមួយនឹងអកុ លចិតថទាងំអ ់ឈនោះ ឈទើប នជាអវជិាជ
ឈកើតឈ ើងប្ដរ ។  
 ឈហតុឈនាោះ ឈល ោះប្តអា វៈទាងំ ៤, ឈទើបឈសាកៈ, បរឈិទវៈ, ឈទាមន សៈ, 
និងឧ យា ៈ ឈកើតឈ ើង និងកាលណាឈសាកៈ, បរឈិទវៈ, ឈទាមន សៈ 
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និងឧ យា ៈ ឈកើតឈ ើង, កាលឈនាោះ អវជិាជ ក៏ឈកើតឈ ើងប្ដរ ។ ឈហតុឈនាោះ 
អា វៈទាងំ ៤ ជាឈហតុរប ់អវជិាជ  ។  

១.៣.១. មិនោនខាងមដ្ើមកនងុសងោរវដ្ឋ 
“សង្ារៈ” តមរូប ពធ មានន័យថ្វ “ការលតច់រង្គា ត់ឥតឈប់” វាជា

ឈ យ្ ោះឈៅចឈំ ោះដឈំណើ រឈកើត ចា ់ ឈឺ និងសាវ ប់ ដប្ដលៗ ឥតឈប់
ឈរ ឈដើមផឲី្រកាន់ប្តជាក់ចា ់,  ងារ គឺជាលចវាក់ឥតោច់ រប ់កងែនន
ទាងំ ៥ ប្ដលប្លបលបួលជានិរនថរពី៍មួយែណៈឈៅមួយែណៈ និងជាប់ត
តមោប ពីមួយឈៅមួយយា៉ា ងរដឹក តមរយៈអ ុំងឈពលប្ដលមិនអាចគិត
យល់ ន ។ 
 ឥតមានបុគាលណាតមោននូវដណំកឃ្លវ ឈនាោះ ន យា៉ា ងណាមិញ 
ក៏ឥតមានបុគាលណា អាចលត ប់ឈៅតមោនចណុំចចាប់ឈផឋើមថ្ន ងារ-
វដឋ ន យា៉ា ងឈនាោះប្ដរ ទាងំឥតមានបុគាលណាអាចគិតយល់ ឈៅឈពល
ប្ដលវានឹងដល់ទីបញ្េ ប់ ។ ឈលបៀបឈធៀបឈៅនឹងដឈំណើ រថ្ន ងារវដឋ, អាយុ
កាលនីមួយៗ លោន់ប្តជាបបំ្ណកមួយតិចតួចនិងឈលឿនរហ័  ។  
 ការលតច់រង្គា ត់វលិវល់ចាប់កឈំណើ តកបុងភូមិទាងំ ៣១ តមទនំាក់
ទនំងឈហតុផល តមប្ដល នពនរល់ឈោយបដិចេ មុបាទធម៌ ។ ធម៌
ឈនោះ អាចលតួតពិនិតរយា៉ា ងឈពញចិតថឈោយវបិ សនាភាវនា ទាងំែញុ ក៏ំ ន
ឈ ើ្ញវធីិឈនោះកពុំងឈធឝើកបុងមជឈមណឍ ល ៉ា អក ប្កផរលកុងម៉ា មយិនី កបុង
លបឈទ ភូមាភាគខាងឈលកាម ។  
 កាលប្ដលឈយើងគូររងឝង់មូល, ឈយើងលតូវចាប់ឈផឋើមពីចណុំចមួយ 
កាលប្ដលឈយើង នគូររងឝល់មូលឈនាោះ នរួចរាល់ឈហើយ ទាងំចណុំច
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ចាប់ឈផឋើមទាងំចណុំចបញ្េ ប់ មិនអាចឈមើលឈ ើ្ញ ន យា៉ា ងណាមិញ 
កាលប្ដលពនរល់បដិចេ មុបាទធម៌ ក៏យា៉ា ងឈនាោះប្ដរ ឈ ចកឋីពនរល់
ឈនាោះលតូវចាប់ឈផឋើមពីចណុំចណាមួយ អវជិាជ ជាចណុំច កឋិ ម កាលប្ដល
ឈ ចកឋីពនរល់ឈនាោះចប់ឈហើយ ឈយើងឈ ើ្ញថ្វ មិនមានចណុំចចាប់ឈផឋើម 
មិនមានចណុំចបញ្េ ប់ ។ ចលកថ្នបដិចេ មុបាទ នឹងបនថវលិវល់ លមាប់
បុគាលមាប ក់ៗ លតប្តបុគាលឈនាោះអាចកាត់ផ្ទឋ ច់ឫ គល់ ខំាន់ ២ ឈនាោះ គឺ
អវជិាជ និងតណាា  ។  
 កបុងទីឃនិោយ  ូលតទី ១៥ លពោះពុទនលទង់លត ់ថ្វ ៖ 
 “មាប លអាននធ, ធម៌ដ៏លជាលឈលៅ គឺបដិចេ មុបាទធម៌  ប្ដលថ្វលជាល 
ឈលៅឈនាោះ ឈោយសារប្តការមិនយល់ ការមិនចាក់ធវុោះនូវបដិចេ មុបាទ-
ធម៌ឈនោះឯង ឈោកឈនោះហាក់ដូចជាដុអំឈំ ោះប្ដលលចបូកលចបល់,  បុំក
បកស,ី គុឈមាភ តថ្លពបបុ , មនុ សឈគចមិនផុតពីកឈំណើ តអ យភូមិ, ពី
ដឈំណើ រ ទុកខឈសាកនិងឈលោោះថ្វប ក់ និងឈ ចកឋីទុកខពី ងារវដឋ” ។  

២. បដ្ឋាឌ នន័យ 
២.១. បចច័យ ២៤ យ៉ង 

 បចេ័យ (ឈលគឿងតក់ប្តង) ២៤ យា៉ា ង១ មានរាយឈ យ្ ោះតម លី 
ដូចតឈៅឈនោះ ៖ 

១- មហត្ុប្បចចមយា 
២- អារមមណប្បចចមយា 
៣- អធិបត្ិប្បចចមយា 

                                                           

១ អភិធមម បិដកនមហាបដ្ឋាដនឧបាទ្ិដនត្តិកៈទ្ ន៤នបដិចចវារៈទ្ ន១នបចចយដុេោមទ្ ន១ន វិភងគ-ន
វារៈទ្ ន១នមាដអធិប្ាយរហូត្ចប់បចច័យទាដងន២៤ន។ 
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៤- អននតរប្បចចមយា 
៥- សមននតរប្បចចមយា 
៦- សហជាត្ប្បចចមយា 
៧- អញ្ញមញ្ញប្បចចមយា 
៨- និស្សយប្បចចមយា 
៩- ឧបនិស្សយប្បចចមយា 
១០- បុមរជាត្ប្បចចមយា 
១១- បច្ចាជាត្ប្បចចមយា 
១២- អាមសវនប្បចចមយា 
១៣- កមមប្បចចមយា 
១៤- វិបាកប្បចចមយា 
១៥- អាហារប្បចចមយា 
១៦- ឥន្ទនទិយប្បចចមយា 
១៧- ឈានប្បចចមយា 
១៨- មគគប្បចចមយា 
១៩- សម្បយុត្តប្បចចមយា 
២០- វិប្បយុត្តប្បចចមយា 
២១- អត្ថិប្បចចមយា 
២២- នត្ថិប្បចចមយា 
២៣- វិគត្ប្បចចមយា 
២៤- អវិគត្ប្បចចមយា 
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 លពោះ លី ឈងខបឈនោះ មានលបឈយាជន៍ឈលចើនណា ់  លមាប់កណំត់
កប្នវងបដិ រណោឌ ន ឈដើមផកីារ រែវួនឯងអពីំការវាយលបហាររប ់
មនុ សកណំាច,  តឝថ្លព និងឈខាយ ចល យបិសាច ។  

១- មហត្ុប្បចចមយា = ឈហតុជាបចេ័យ  
២- អារមមណប្បចចមយា = អារមយណ៍ជាបចេ័យ  
៣- អធិបត្ិប្បចចមយា = អធិបតីជាបចេ័យ  
៤- អននតរប្បចចមយា = ភាពមិនមានចឈនាវ ោះជាបចេ័យ 
៥- សមននតរប្បចចមយា = ភាពភាវ មជាបចេ័យ  
៦- សហជាត្ប្បចចមយា = ការឈកើតរួមជាបចេ័យ  
៧- អញ្ញមញ្ញប្បចចមយា = ភាពឈៅវញិឈៅមកជាបចេ័យ 
៨- និស្សយប្បចចមយា = ការអាល ័យជាបចេ័យ  
៩- ឧបនិស្សយប្បចចមយា = ការអាល ័យដ៏មានកមាវ ងំជាបចេ័យ 
១០- បុមរជាត្ប្បចចមយា = ការឈកើតមុនជាបចេ័យ  
១១- បច្ចាជាត្ប្បចចមយា = ការឈកើតឈលកាយជាបចេ័យ 
១២- អាមសវនប្បចចមយា = ការដប្ដលជាបចេ័យ   
១៣- កមមប្បចចមយា = កមយជាបចេ័យ 
១៤- វិបាកប្បចចមយា = ផលថ្នកមយជាបចេ័យ 
១៥- អាហារប្បចចមយា = អាហារជាបចេ័យ 
១៦- ឥន្ទនទិយប្បចចមយា = ឥស្ត្នធិយជាបចេ័យ 
១៧- ឈានប្បចចមយា = ្នជាបចេ័យ 
១៨- មគគប្បចចមយា = មគាជាបចេ័យ 
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 ១៩- សម្បយុត្តប្បចចមយា = ការឈកើតរួមជាបចេ័យ 
២០- វិប្បយុត្តប្បចចមយា = ការមិនឈកើតរួមជាបចេ័យ 
២១- អត្ថិប្បចចមយា = ការមានជាបចេ័យ   
២២- នត្ថិប្បចចមយា = ការមិនមានជាបចេ័យ 
២៣- វិគត្ប្បចចមយា = ការ ត់ជាបចេ័យ 
២៤- អវិគត្ប្បចចមយា = ការមិន ត់ជាបចេ័យ 

 
លកខណ្ៈថនបចច័យនីមយួៗ 

 
២.១.១- មហតុបបចចមយ = មហតុជាបចច័យ 

 មហត្ុ បីដូចជាឫ  ខំាន់រប ់ឈដើមឈឈើ ឫ  ខំាន់ឈនាោះ រប្មង
ឧបតទមមឈដើមឈឈើឲ្រមាទំា ំ រ ់និងរុងឈរឿង យា៉ា ងណាមិញ ឫ គល់ ៦ 
យា៉ា ង  (មលាភ, មទាស, មមាហ, អមលាភ, អមទាស,  អមមាហ) រប្មង
ឧបតទមមចិតថនិងឈចត ិកប្ដលឈកើតរួមនឹងែវួន និងចិតថជជរូប និងបដិ ននិកមយ
ជជរូប ឲ្រមាទំា ំខាវ ងំ និងរុងឈរឿង យា៉ា ងឈនាោះប្ដរ ។  

២.១.២- អារមមណ្បបចចមយ = អារមមណ៍្ជាបចច័យ 
 មនុ សទុពឝល១ អាចឈលកាកឈោយទាញប្ែសនិងឈរឈោយការ
ឧបតទមមថ្នឈឈើលចត់ ។ ប្ែសនិងឈឈើលចត់ឈនាោះផឋល់ការឧបតទមមចឈំ ោះមនុ ស
ទុពឝល យា៉ា ងណាមិញ អារមយណ៍ ៦ យា៉ា ងក៏យា៉ា ងឈនាោះប្ដរ រប្មងឲ្រការ
ឧបតទមមដល់ចិតថនិងឈចត ិក ឈដើមផជួីយឲ្រវាឈកើតឈ ើង ។  

                                                           
១ ទុ +                        , ឈលបើជា ទុព៌ល ក៏ ន ។    
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២.១.៣- អធិបតិបបចចមយ = អធិបតីជាបចច័យ 
 “អធបិត្ិ” មានន័យថ្វ កពូំល, ឯករាជរ, ចមផង, ឈម, ឈ ឋច ជាឈដើម ។ 
ឈ ឋចថ្នលបឈទ មួយ ឈោយការឈលបើអណំាចរប ់លពោះអងាឈៅឈលើលបជា-    
រាស្ត្ ថរប ់លពោះអងាទាងំអ ់ អាចប្ចករបំ្លក ុែ នថិភាពនិងលទពរ
 មផតថិថ្នលបឈទ រប ់លពោះអងាជាវភិាគទានយា៉ា ងមហាសាល ។ ឈនោះមាន
ន័យថ្វ លពោះអងាអាចតក់ប្តងលបឈទ រប ់លពោះអងា ឈោយភាពជាអធិបតី
រប ់លពោះអងាឈៅឈលើអបកដថ្ទទាងំអ ់ ។  
 កបុង ភាវធម៌ធមយជាតិ មានអធិបតី ២ យា៉ា ងគឺ អារមយណាធិបតី ១, 
 ហជាតធិបតី ១ ។ អារមយណាធិបតី ជាអារមយណ៍លអលបឈ ើរប្ដលអាច
ល ូបទាញការយកចិតថទុកោក់រប ់ឈយើងឈៅកបុងអារមយណ៍ឈនាោះ ។ ឈយើង
មិនអាចជួយ ឈលៅប្តពី ឈងាតវាសាឋ ប់វាឈទ ។  ហជាតធិបតី មានន័យ
ថ្វ អងាអធិបតីប្ដលឈកើតឈ ើងលពមជាមួយនឹង ហជាតធម៌រប ់ែវួន ។ 
អងាឈនោះ  ឈំៅដល់ អធិបតី ៤ យា៉ា ងគឺ ១) ឆនទៈ (បណំងប្ដលឈផ្ទឋ តឈៅ),      
២) វីរិយៈ (ឈ ចកឋីពាយាម ឬថ្វមពល), ៣) ចិត្ត (ការយកចិតថទុកោក់), 
និង ៤) វិមំោ (ល ជាញ អឈងាត) ។  
 កបុងចិតថមួយនិងមាន ភាពដូចោប , មានប្តអធិបតីមួយប៉ាុឈណាត ោះ 
បណាឋ អធិបតីទាងំ ៤ អាចឈលចឈធាវ ជាងឈគ ។ លោឈនាោះ អងាអធិបតីឈនោះ 
តក់ប្តង ហជាតធម៌ (ចិតថនិងឈចត ិក) ឲ្រ ឈលមចឈោលបណំងឈោយ
ែវួនឯង ។  

២.១.៤- អននតរបបចចមយ = ភាពមិនោនចមនាល ះជាបចច័យ 
 “អននតរ” មានន័យថ្វ ភាពជិត ឈោយោយ នការបបំ្បកឈចញណា
មួយ កបុងឈពលឈវោនិងលមា ។ កាលលពោះរាជាឈសាយទិវងាត, បុលតចផង
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រប ់លពោះអងារប្មងឈសាយរាជរជាឈ ឋច  ឈោយោយ នការបង្គអ ក់ណាមួយ 
កបុងប្ែសអមផូររាជវងសឈទ ។ ឈហតុឈនាោះ ឈយើងអាចនិយាយថ្វ លពោះរាជាជួយ
បុលតចផងឲ្រឈសាយរាជរជាឈ ឋច ឈោយអននថរបផចេ័យ ។  
 កាលប្ដលចិតថលពមទាងំឈចត ិករប ់ែវួនប្បកធាវ យឬរលត់, ចិតថ
ដថ្ទមួយឈទៀតលពមទាងំឈចត ិករប ់ែវួន រប្មងឈកើតឈ ើង ឈោយោយ ន
ចឈនាវ ោះឈពលណាមួយ យា៉ា ងឈនាោះប្ដរ ។  ភាវៈឈនោះឈកើតឈ ើង ឈល ោះប្ត
ចិតថនិងឈចត ិកខាងឈដើមឈនាោះ តក់ប្តងចិតថនិងឈចត ិកបនាធ ប់ឲ្រឈកើត
ឈ ើង ឈោយោយ នការរអាក់រអួល ឈោយអននថរបផចេ័យ ។  

២.១.៥- សមននតរបបចចមយ = ភាពភាល មជាបចច័យ 
 “សមននតរៈ” មានន័យដូចោប នឹង “អននតរៈ” ប្ដរ ។ អននថរបផចេ័យ 
និង មននថរបផចេ័យ គឺដូចោប ឈបោះបិទ, “សំ” មានន័យថ្វ “លបថ្ព” ។ ធម៌
ទាងំពីរឈនាោះ  ឈំៅដល់  ភាពណាមួយរប ់ចិតថ និងឈចត ិកប្ដល
ឈកើតរួមនឹងែវួន ប្ដលតក់ប្តងឲ្រ ភាវធម៌ប្ដលឈកើតតម ឈកើតឈ ើងភាវ ម 
តមដឈំណើ ររប ់ចិតថឈនាោះ ។  

២.១.៦- សហជាតបបចចមយ = ការមកើតរមួជាបចច័យ 
  ហជាតបចេ័យ មានន័យថ្វ បចេ័យតមដឈំណើ រថ្នការឈកើតឈ ើង
ដណំាលោប  ។ ការឈកើតដណំាលោប  មានន័យថ្វ ការឈកើតជាមួយោប  ។ កាល 
ឈគអុជចឈងាៀងឈលបង ពនវឺក៏ឈចញមកដណំាលោប  ។ ឈហតុឈនាោះ ឈយើងអាច
និយាយថ្វ ចឈងាៀងតក់ប្តងពនវឺឲ្រផាយឈចញយា៉ា ងឈលឿនរហ័  ែណៈ
ប្ដលអុជចឈងាៀងឈនាោះភាវ ម ឈនោះជាឧទាហរណ៍ថ្ន ហជាតបផចេ័យ ។  
 ជាទូឈៅ  ភាវធម៌ណាក៏ឈោយ ជាទីប្ដលឈហតុតក់ប្តងផលឲ្រ
ឈកើតឈ ើងលពមោប  ឈោយឈហតុឈនាោះ ឈទើបឈៅថ្វ សហជាត្ប្បចច័យ ។  
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២.១.៧- អញ្ដមញ្ដបបចចមយ = ភាពមៅវិញមៅមកជាបចច័យ 
 កាលប្ដលឈឈើ ៣ កណំាត់ ោក់ទល់ោប តមរាងសាជី ឈឈើទាងំ
ឈនាោះទប់ោប ឈៅវញិឈៅមក លប ិនឈបើដកឈឈើមួយណាឈចញ ឈឈើពីរដថ្ទ
នឹងដួល ។ ការទប់ប្លជងោប ឬបដិការឈៅវញិឈៅមក កបុងចឈំណាមឈឈើទាងំ 
៣ កណំាត់ឈនាោះ បង្គា ញពីអញ្ដមញ្ដបផចេ័យ ។  
 កបុងរូបធម៌និងនាមធម៌ ក៏មានឈហតុនិងផលតក់ប្តងោប ឲ្រឈកើត
ឈ ើងឈៅវញិឈៅមក ។ លោឈនាោះ ឈយើងនិយាយថ្វ ឈហតុឈនាោះនិងផលឈនាោះ 
ទនុំកបលមុងោប  ឈោយអញ្ដមញ្ដបផចេ័យ ។ 

២.១.៨- និសសយបបចចមយ = ការអារសយ័ជាបចច័យ 
 និ សយបផចេ័យ គឺជាបចេ័យប្ដលជួយ ឈោយការឧបតទមមឬជាទីពឹង
អាល ័យ ។ ឧទាហរណ៍ថ្វ បុរ មាប ក់ឆវងកាត់ទឈនវឈោយអុទូំក ។ លោឈនាោះ 
ឈយើងនិយាយថ្វ ទូកជួយបុរ ឈនាោះឲ្រឆវងទឈនវ ឈោយមឈធា យថ្ន
បចេ័យពឹងប្ផអក ឈបើតមបដិការ បុរ ឈនាោះក៏ជួយទូកឈនាោះឲ្រឆវងឈៅឈលតើយ
មាខ ងថ្នទឈនវប្ដរ ឈោយនិ សយបផចេ័យ ។  
 ឈយើង ូមពិចារណាឧទាហរណ៍មួយឈទៀត រុកខជាតិនិង តឝ 
អាល ័យឈលើប្ផនដី  លមាប់ការរ ់រានរប ់ពួកវា ។ កបុងទីឈនោះ ប្ផនដី
ឈនាោះជួយរុកខជាតិនិង តឝ ឈោយនិ សយបផចេ័យ ប៉ាុប្នថមិនមានបដិការឈទ ។  

២.១.៩- ឧបនិសសយបបចចមយ = ការអារសយ័ដ្ខ៏ាល ងំជាបចច័យ 
 ឧបនិ សយៈ គឺជាឈហតុដ៏មានកមាវ ងំ ប្ដលជួយតមមឈធា យថ្ន
និ សយបផចេ័យ ។ ឧទាហរណ៍ថ្វ ឈភវៀងជាឈហតុដ៏មានកមាវ ងំប្ដលផាត់ផាង់
ការដុោះលូតោ ់រប ់រុកខជាតិនិង តឝ មាឋ យឪពុកក៏គឺជាអបកផាត់ផាង់ដ៏
មានកមាវ ងំ លមាប់កូនៗ រប ់ពួកោត់ យា៉ា ងឈនាោះប្ដរ ។  
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 កបុង ភាវធម៌ណាក៏ឈោយ ប្ដលឈហតុជាឈលគឿងផាត់ផាង់ដ៏មាន
កមាវ ងំ លមាប់ផលរប ់ែវួន លោឈនាោះ ឈយើងនិយាយថ្វ ឈហតុឈនាោះជួយ
ផលឈនាោះឲ្រឈកើតឈ ើង ឈោយឧបនិ សយបផចេ័យ ។ 

២.១.១០- បុមរជាតបបចចមយ = ការមកើតមុនជាបចច័យ 
 ការឈកើតមុនជាបចេ័យ  ឈំៅដល់ អឝីមួយឈកើតឈ ើងខាងឈដើម ប្ដល
ឈធឝើមុែង្គរជាឈហតុឲ្រអឝីមួយឈកើតឈ ើងឈៅឈពលឈលកាយ ។ ឧទាហរណ៍ថ្វ 
លពោះអាទិតរនិងលពោះចនធ នឈកើតឈ ើង ចាប់តងំពីការឈកើតឈ ើងថ្នលបព័នន
 ុរយិគតិ ។ ពួកឈោក នផឋល់ពនវឺឲ្រមនុ សមាប អបកកពុំងរ ់ឈៅឈលើប្ផន
ដីឥ ូវឈនោះ ។ ដូឈចាប ោះ ឈយើងអាចនិយាយថ្វ លពោះអាទិតរនិងលពោះចនធជួយ
មនុ ស ឈោយបុឈរជាតបផចេ័យ ។  

២.១.១១- បចាឆ ជាតបបចចមយ = ការមកើតមរកាយ ជាបចច័យ 
 ឈនោះ ឈំៅដល់ ទនំាក់ទនំងឈហតុផល ជាទីប្ដលបចេ័យឈនាោះឈកើត
ឈ ើងឈពលឈលកាយ និងបចេយុបផនបធម៌ (ធម៌ប្ដលបចេ័យតក់ប្តង) ឈកើត
ឈ ើងខាងឈដើម ។  ូមឈលើកឧទាហរណ៍ពីកូនតយ តមួយ ឥ ូវឈនោះ កូន តឝ
តយ តដ៏តូចឈនាោះ បនាធ ប់ពីញ ់ឈចញពីពងឈហើយ វាឃ្លវ នអាហារ  ងឃមឹ
ថ្វឈមវានឹងនាអំាហារែវោះមកឲ្រវា ីុ ប៉ាុប្នថតយ តជាឈមតមធមយនិយាម មិន
ប្ដលនាអំាហារមកឲ្រកូនែវួនឯងឈទ ។ 
 ដូឈចាប ោះឈហើយ បកសតូីចឈនាោះមិនមានអឝី ីុឈទ ប៉ាុប្នថធមយជាតិជួយវា ។ 
ឈចតនារប ់កូន តឝតយ ន ចង់ ីុអាហារឲ្រកាយវាចឈលមើនធ ំ កាយរប ់
កូនតយ តកបុងទីឈនោះ (បចេយុបផនបៈ)  នឈកើតឈ ើងខាងឈដើមរួចឈហើយ ឈហើយ
ឈចតនាចង់ ីុ (បចេ័យ) ឈកើតឈ ើងខាងឈលកាយ ។ ឈហតុឈនាោះ ឈចតនាឈនាោះ
ជួយកាយបកសឈីនាោះឲ្រធធំាត់ ឈោយបចាេ ជាតបផចេ័យ ។  
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២.១.១២- អាមសវនបបចចមយ = ការដ្បដ្លជាបចច័យ 
 កាលប្ដលឈយើងអានឈ ៀវឈៅដ៏ល ំក, ឈយើងនឹងមិនអាចយល់
ឈ ចកឋីឈនាោះកបុងខាងឈដើម ប៉ាុប្នថលប ិនឈបើឈយើងបនថអានវាជាឈរឿយ ៗ ឈយើង
គង់ប្តយល់វា នលអលបឈ ើរ ។ មា៉ាងឈទៀត កបុងការទឈនធញឈោយការថ្វ  
ដប្ដលៗ ជាប់តោប , ការសាឝ ធាយឈលកាយៗ រប្មងង្គយឈៅល ួលឈៅ តម
លោំប់ ។ ដូឈចាប ោះ ឈយើងអាចនិយាយថ្វ ការឈរៀនខាងឈដើមជួយការឈរៀន
ខាងឈលកាយ ឈោយអាឈ វនបផចេ័យ ។ 
 កបុងការោបថ្វប ឈំឈើចនធន៍ ឬការ អិតសាអ ងមុែ, បុគាលមិនគួរោក់
ល ទាប់លកា ់ប្តមឋងឈទ បុគាលគួរោក់ល ទាប់ឈ ឋើងជាមុន ិន ឈ  
ផ្ទត់វាឲ្រ ៃួត បនាធ ប់មក ោក់មួយល ទាប់ឈទៀត...និងមួយល ទាប់ឈទៀត 
ការោក់ខាងឈដើមឈនាោះ នឹងជួយការោក់ខាងឈលកាយ តមអាឈ វនបផចេ័យ 
ឈដើមផឲី្រកាន់ប្តមាទំានិំងឲ្ររឈោងឈៅៗ និងឲ្រកវិនកាន់ប្តលកអូបឈៃុយ ។  
 កបុងវថិីចិតថ ឈយើងអាចឈ ើ្ញថ្វ ជវនចិតថឈនាោះ ជាធមយត រប្មងឈកើត
ឈ ើង ៧ ែណៈ ។ កបុងទីឈនោះ ជវន័មុនៗ គឺ លមាប់ជវន័ឈលកាយៗ ឈោយ
បចេ័យដប្ដលនិងញឹកញប់ឈនាោះឯង ។  

២.១.១៣- កមមបបចចមយ = កមមជាបចច័យ 
 លោប់ពូជប្ដលទុកោក់លអឈហើយ កាលោចុំោះកបុងដីប្ដលឈលសាចទឹក
លអ រប្មងញុងំពនវកឲ្រដុោះឈ ើង យា៉ា ងណាមិញ កុ លមយនិងអកុ លកមយ 
ក៏យា៉ា ងឈនាោះប្ដរ ។ ឈោយមានការឧបតទមមរប ់អវជិាជ និងតណាា  រប្មង
ញុងំកឈំណើ តថយីឲ្រឈកើតឈ ើងជារាងបញ្េកខនន១ ។  
                                                           

១ ក្ពះសុត្តដតបិដកន មជ្ឈិមដិកាយន សឡាយត្ដវគគន អនាែបិណ្ឌិកសូក្ត្ទ្ ន ១ន េលខន ២៨ន
ទ្ដព័រន២៤១ន។ 



ឈមឈរៀនលពោះអភិធមយ 422 

 



 តមសាច់ឈរឿងទាងំពីរប្ដលឈ លខាងឈលើឈនាោះ, លោប់ពូជឬកមយ គឺ
ជាឈហតុ (បចេ័យ), ឯពនវកឬបញ្េកខននឈនាោះ គឺជាផល ឬបចេយុបផនបធម៌ (ធម៌
ប្ដលបចេ័យតក់ប្តងឈ ើង) ។ ឈហតុ និយាយដល់ឈលគឿងតក់ប្តងផលឲ្រ
ឈកើតឈ ើង ឈោយកមយបផចេ័យ ។  

២.១.១៤- វិបាកបបចចមយ = ផលថនកមមជាបចច័យ 
 វ ិកចិតថ និងឈចត ិកប្ដលឈកើតរួមរប ់ែវួន គឺជាផលថ្នកមយរប ់
អតីត ។ កមាវ ងំរប ់អតីតកមយឈនាោះ បណាឋ លឲ្រវ ិកចិតថទាងំឈនាោះឈកើត
ឈ ើង វ ិកចិតថទាងំឈនាោះ មិនមានការលពួយទាល់ប្តឈសាោះ លមាប់ការឈកើត
ឈ ើងរប ់ែវួន ។ កាលប្ដលឈពលឈវោ លមាប់ការឈកើតឈ ើងរប ់ែវួន
្នមកដល់ វ ិកចិតថទាងំឈនាោះអាចឈកើតឈ ើងយា៉ា ង ៃប់ល ួល ឈោយ
ឥតមានការត  ូណាមួយ ។  
 ឥ ូវឈនោះ ែរល់រង្គរឈធឝើឲ្របុគាលកបុងមវប់លតជាក់ឈនាោះកាន់ប្តរង្គរ 
ដូចឈមឋចមិញ វ ិកចិតថនិងឈចត ិកឈកើតរួមរប ់ែវួន ក៏ដូឈចាប ោះប្ដរ ប្ដល
តមធមយជាតិរប្មងឈកើតឈ ើងយា៉ា ង ៃប់ និងអាល ័យោប ជួយវ ិកចិតថមួយ
ឈទៀត តមផលថ្នកមយ តក់ប្តងឲ្រឈកើតឈ ើង កាន់ប្ត ៃប់ឈៅល ួលឈៅ ។  

២.១.១៥- អាហារបបចចមយ = អាហារជាបចច័យ 
 មាឋ យឪពុកបឈងាើតកូន ផាត់ផាង់កូន និងឈមើលប្ថកូន ឈដើមផឲី្រពួកឈគ
ចឈលមើនវយ័វឌណនាការយា៉ា ងល ួល ។ ឈឈើប្វងទល់ផធោះចា ់ប្ដលឈផអៀងឈលទត 
ឈធឝើឲ្រផធោះចា ់ឈនាោះនឹងជាប់ ។  
 អាហារទាងំ ៤ យា៉ា ងក៏មានន័យយា៉ា ងឈនាោះប្ដរ គឺ ១) កព ីការា-
ហារ (អាហារប្ដលបរឈិភាគ ន, ឱជា), ២) ផ ាហារ (អាហារគឺការប៉ាោះ
ែធប់), ៣) មឈនា ឈញ្េតនាហារ (អាហារគឺឈចតនា), ៤) វញិ្ញដ ណាហារ 
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(អាហារគឺវញិ្ញដ ណ) ជួយឲ្រផលរប ់ែវួន ឬបចេយុបផនបធម៌ ឈកើតឈ ើង និង
បនថផាត់ផាង់ធម៌ទាងំឈនាោះ ឈដើមផឲី្រធម៌ទាងំឈនាោះនឹងជាប់មា ំ ។ ដឈំណើ រ
តក់ប្តងប្បបឈនោះ ឈៅថ្វ “អាហារប្បចច័យ” ។  

២.១.១៦- ឥស្តនទិយបបចចមយ = ឥស្តនទិយជាបចច័យ 
 ឥស្ត្នធិយទាងំឡាយ ដូចរដឌមស្ត្នថីទាងំឡាយ មានការលគប់លគងឈៅឈលើ
លក ួង ឬប្ដន មតទកិចេឈរៀងៗ ែវួនរប ់ពួកឈគ និងអាល ័យឈោយឈហតុ
ឈនោះឈហើយ ឈទើបឥស្ត្នធិយទាងំឈនាោះ ជួយឲ្រមានវឌណនភាពនិងវបុិលភាព
រប ់លបព័ននទាងំមូលឈនាោះ ។ ការជួយប្បបឈនោះ ឈៅថ្វឈកើតឈ ើងតមប្បប
ឥស្ត្នធិយបផចេ័យ ។  
 បណាឋ ឥស្ត្នធិយ ២២ ឈនាោះ ឈយើង នឆវងកាត់កបុងបរឈិចេទទី ៧ រួចមក
ឈហើយ, ភាវរូប ២ មិនចូលរួមជាឥស្ត្នធិយបផចេ័យឈទ ។ បសាទរូប ៥ តម
 មតទភាពរប ់ែវួនជាឥស្ត្នធិយ, ជាបចេ័យ លមាប់ប្តនាមធម៌ ដូចយា៉ា ងការ
ឈកើតឈ ើងថ្នចកខុវញិ្ញដ ណឈនាោះ ជាឈដើម ។ ជីវតិរូប និងឥស្ត្នធិយដ៏ឈ  ទាងំ
អ ់ឈនាោះ ជាបចេ័យ លមាប់ការឈកើតឈ ើងថ្ននាមនិងរូបប្ដលឈកើតរួមោប  ។  

២.១.១៧- ឈានបបចចមយ = ឈានជាបចច័យ 
 ្នបផចេ័យ  ឈំៅយក អងា្ នទាងំ ៧ ឈៅថ្វ អងាឈាន ។ 
អងា្ នទាងំឈនោះតក់ប្តងចិតថ, ឈចត ិក និងចិតថជជរូប ប្ដលជា ហជាត
រប ់ែវួន ឈផ្ទឋ តឈៅឈលើអារមយណ៍ឈោយចឈំ ោះ  យា៉ា ងជិត បិទនិនិងនឹងធឹង ។ 
ការតក់ប្តងប្បបឈនោះឈៅថ្វ ឈកើតឈ ើងឈោយ្នបផចេ័យ ។  

២.១.១៨- មគគបបចចមយ = មគគជាបចច័យ 
 មគាបផចេ័យ  ឈំៅដល់ អងា ១២ យា៉ា ងរប ់មគា ឈៅថ្វ មគាងាៈ (ចូរ
ឈមើលបរឈិចេទទី ៧) ។ អងាមគាកុ លឈនាោះ ជាមគាតក់ប្តងចិតថ, ឈចត ិក 
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និងចិតថជជរូប ប្ដលជា ហជាតរប ់ែវួន ឲ្របឈងាើតផលកបុង ុគតិ ។ អងា
មគាអកុ ល ក៏ជាមគាតក់ប្តងចិតថ, ឈចត ិក, និងចិតថជជរូបប្ដលជា ហ-
ជាតរប ់ែវួន បឈងាើតផលកបុងទុគាតិ ។ ការតក់ប្តងប្បបឈនោះ ឈៅថ្វឈកើត
ឈ ើង ឈោយមគាបផចេ័យ ។  

២.១.១៩- សមបយតុតបបចចមយ = ការមកើតរមួជាបចច័យ 
 សារជាតិប្ត, ទឹកឈោោះឈោ,  ារ និងទឹក ោយចូលោប យា៉ា ងហយត់ចត់ 
ណា ់ កបុងទឹកប្តមួយប្ពង ប្ដលមិនអាចប្វកប្ញកឈចញពីោប  ន ឈហើយ
ក៏ផឋល់នូវរ ជាតិផសដ៏ំឆ្ៃ ញ់មួយ ។  
 ចបំ្ណកឯចិតថនិងឈចត ិករប ់ែវួន ក៏យា៉ា ងឈនាោះប្ដរ រួមោប ឈៅជា
នាមែនន ៤ ោយចូលោប យា៉ា ងហយត់ចត់ណា ់ មិនអាចប្វកប្ញកឈចញពី
ោប  ន ឈលៅពីឈនាោះ វាឈកើតឈ ើងក៏លពមោប , រលត់ក៏លពមោប , មានវតទុ ក៏ប្តមួយ
ដូចោប  និងមានអារមយណ៍ក៏ប្តមួយដូចោប  វាជួយោប ឈៅវញិឈៅមក ឈោយ
ការឈកើតរួមជាមួយោប  ឈៅថ្វជួយោប  ឈោយ មផយុតថបផចេ័យ ។  

២.១.២០- វិបបយតុតបបចចមយ = ការមិនមកើតរមួជាបចច័យ 
 រ ជាតិ ៦ យា៉ា ង គឺ ចត់, លឝីង, ប្ផអម, ជូរ, ថ្លប, ហាង មិនោយ
ចូលោប ឈទ ប៉ាុប្នថពួកវាជួយោប ផឋល់នូវរ ជាតិឆ្ៃ ញ់កបុង មវ ។ 
 មួយឈទៀត កបុងមាុដឬប្ែសក, មា និងរតនៈមិនោយ ចូំលោប  ន
ឈទ អាចប្វកប្ញក នយា៉ា ងង្គយឈោយចកខុវ ័ិយ ប៉ាុប្នថមា ឈនាោះឈធឝើរតនៈ
ឈនាោះកាន់ប្តល  ់សាអ ត, ទាងំរតនៈឈនាោះក៏ឈធឝើមា ឈនាោះឲ្រកាន់ប្តជាទី
ចាប់ចិតថខាវ ងំឈ ើង ។  
 លកុមរូបធម៌និងលកុមនាមធម៌ ក៏យា៉ា ងឈនាោះប្ដរ មិនោយ ចូំលោប  
ទាងំមិនឈកើតរួមោប  ទាងំមិនរលត់រួមោប  ប៉ាុប្នថលកុមរូបធម៌ជួយលកុមនាមធម៌ 
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ទាងំលកុមនាមធម៌ក៏ជួយលកុមរូបធម៌ ជាឈលចើនលបការ ឈនោះឈៅថ្វជួយោប
ឈោយវបិផយុតថបផចេ័យ ។  

២.១.២១- អតថិបបចចមយ = ការោនជាបចច័យ 
 ប្ផនដីអាចផាត់ផាង់រុកខជាតិឲ្រដុោះោលលូតោ ់ឈលើែវួនវា ឈល ោះ
ប្តវាមានល កដ ។ មាឋ យឪពុកអាចផាត់ផាង់និងឈមើលប្ថទាកូំនៗរប ់ពួក
ឈគ ែណៈប្ដលពួកោត់កពុំងមានល កដឬកពុំងរ ់ឈៅ ។  
  ភាវធម៌ប្បបឈនោះ ឈទាោះឈកើតមុនកឋី ឈកើតដណំាលោប កឋី គឺតមការ
មានល កដរប ់ែវួន ជាបចេ័យ លមាប់ឲ្រ ភាវធម៌ដថ្ទឈកើតឈ ើង ឈនោះ
ឈៅថ្វ “អត្ថិប្បចច័យ” ។  

២.១.២២- នតថិបបចចមយ = ការមិនោនជាបចច័យ 
 ការមិនមានថ្នលពោះអាទិតរ នាឲំ្រមានការល កដឈ ើងថ្នលពោះចនធ, 
ការមិនមានថ្នពនវឺ នាឲំ្រមានការល កដឈ ើងថ្នងងឹត, ការឈសាយទិវងាត
រប ់លពោះរាជា នាឲំ្រមានការឈ ើងលគងរាជររប ់លពោះរាជបុលតចផង ដូឈចាប ោះ 
បុគាលអាចនាឲំ្រមានវតទុអឝីមួយ ឈោយការមិនមាន ។ 
 កបុងនាមធម៌, ចិតថនិងឈចត ិករប ់ែវួន ប្ដល នរលត់ភាវ ម រប្មង
ជាបចេ័យចា ំច់ ឈៅថ្វ “នត្ថិប្បចច័យ”  លមាប់ការឈកើតឈ ើងភាវ មថ្នចិតថ
បនាធ ប់និងឈចត ិករប ់ែវួន ។ 

២.១.២៣- វិគតបបចចមយ = ការបាត់ជាបចច័យ 
 កាលប្ដលអឝីមួយមិនល កដ ឬរោយ ត់, វាប្លងឈកើតឈទៀត
ឈហើយ វាមិនមាន ។ ដូឈចាប ោះ វគិតបផចេ័យ ជាឈវវចនៈនឹងនតទិបចេ័យ ។  
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 វគិតបផចេ័យ ដូចនតទិបផចេ័យប្ដរ ឈលបើចឈំ ោះនាមធម៌ប៉ាុឈណាត ោះ ជាទី
ប្ដលចិតថលពមទាងំឈចត ិករប ់ែវួន អាចឈកើតឈ ើង ប្តឈៅឈពលប្ដលចិតថ
មុន លពមទាងំឈចត ិករប ់ែវួន រលត់ឬអនថរធានប៉ាុឈណាត ោះ ។ 

២.១.២៤- អវិគតបបចចមយ = ការមិនបាត់ជាបចច័យ 
 លប ិនឈបើអឝីមួយមិន ត់ឈទ អឝីឈនាោះរប្មងល កដ ។ ឈហតុដូឈចាប ោះ     
“អវិគត្ប្បចច័យ” ដូចោប នឹង “អត្ថិប្បចច័យ” (ការមានជាបចេ័យ) ។  
 មហា មុលទ ឈហតុប្តភាពមិន ត់រប ់ែវួន ឈទើបជួយឲ្រមាន
ឈ ចកឋី បាយរប ់លតីនិងអឈណឋើ កប្ដលរ ់ឈៅកបុង មុលទឈនាោះ ។  
  ភាវធម៌ប្បបឈនោះ ឈទាោះជាបុឈរជាតបផចេ័យកឋី,  ហជាតបផចេ័យកឋី 
ប្ដលមានភាពមិន ត់រប ់ែវួន គឺជាបចេ័យ លមាប់ ភាវធម៌ដថ្ទឈកើត
ឈ ើង ឈនោះឈៅថ្វ “អវិគត្ប្បចច័យ” ។  

២.២. កិចចអនវុតតន៍បចច័យ ២៤ 
 ដឈំណើ រលបលពឹតថឈៅរប ់បចេ័យ ២៤ កបុងនាមធម៌និងរូបធម៌  ន
 ប្មឋងចា ់ឈហើយកបុងបោឌ ននិឈទធ  លី ។  លីឈនោះភាគឈលចើន ូធរប្ត
មាប ក់ឯងឬ ូធរជាលកុម ជាប្បបបូជាចឈំ ោះលពោះ ពឝញ្ដុ តញ្ញដ ណរប ់លពោះ
 មាយ  មភុទន ។  
 មនុ សជាឈលចើន ល ថ្វប យល់នូវអតទន័យរប ់លពោះ លីឈនោះ ។ ឈទាោះ
យា៉ា ងណាក៏ឈោយ ថ្វឈបើមិនមានបទពិឈសាធន៍លពោះអភិធមយឈទ ល កដជា
ល ំកយល់លពោះ លីឈនាោះឈពកឈហើយ ។ ប៉ាុប្នថឈោយមានការឈចោះដឹងប្ដល
ឈយើងទទួល នអពីំឈ ៀវឈៅឈនោះ តឈៅ នឹងប្លងល ំកយល់លពោះ លី
ឈនាោះឈទៀតឈហើយ ។ កបុងឈ ៀវឈៅឈនោះ  នផឋល់ឲ្រនូវឈ ចកឋីប្លបឈោយ
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លតង់ពីគមភីរបោឌ ននិឈទធ  លី ឈដើមផជួីយអបកអានយល់អតទន័យ កបុងការ
 ូធរលពោះ លីឈនាោះ ។  

២.២.១- មហតុបបចច័យ១ 
 ឈហតុ ៦ យា៉ា ង (មលាភៈ, មទាសៈ, មមាហៈ, អមលាភៈ, អមទាសៈ,    
អមមាហៈ)  ក់ព័នននឹងចិតថនិងឈចត ិក ប្ដលឈកើតរួមជាមួយនឹងឈហតុ
ឈនាោះ លពមទាងំ ក់ព័នននឹងរូបធម៌ប្ដលចិតថឈនាោះបឈងាើតឈ ើង ឈោយ   
ឈហតុបផចេ័យ ។  

២.២.២- អារមមណ្បបចច័យ 
ក) រូ រមយណ៍ ទាក់ទងនឹងចកខុវញិ្ញដ ណនិងឈចត ិករប ់ចកខុ វញិ្ញដ ណ

ឈនាោះ ឈោយអារមយណបផចេ័យ 
ែ)  ទាធ រមយណ៍ ទាក់ទងនឹងឈសាតវញិ្ញដ ណនិងឈចត ិករប ់ឈសាត-

វញិ្ញដ ណឈនាោះ ឈោយអារមយណបផចេ័យ 
គ) គនាន រមយណ៍ ទាក់ទងនឹងឃ្លនវញិ្ញដ ណនិងឈចត ិករប ់ឃ្លន-

វញិ្ញដ ណឈនាោះ ឈោយអារមយណបផចេ័យ 
្) រសារមយណ៍ ទាក់ទងនឹងជិវាា វញិ្ញដ ណនិងឈចត ិករប ់ជិវាា -

វញិ្ញដ ណឈនាោះ ឈោយអារមយណបផចេ័យ 
ង) ឈផ្ទដឌ ឝ រមយណ៍ ទាក់ទងនឹងកាយវញិ្ញដ ណនិងឈចត ិករប ់កាយ-

វញិ្ញដ ណឈនាោះ ឈោយអារមយណបផចេ័យ 

                                                           

១ អភិធមម បិដកនមហាបដ្ឋាដនឧបាទ្ិដនត្តិកៈទ្ ន៤នបដិចចវារៈទ្ ន១នបចចយដុេោមទ្ ន១ន វិភងគ-ន
វារៈទ្ ន១នមាដអធិប្ាយរហូត្ចប់បចច័យទាដងន២៤ន។ន 
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ច) រូប,  ឈំ ង, កវិន, រ , ឈផ្ទដឌពឝៈ ទាក់ទងនឹងមឈនាធាតុ ( មផដិចេនៈ 
២ និងបញ្េទាឝ រាវជជនៈ ១) និងឈចត ិករប ់មឈនាធាតុឈនាោះ ឈោយ
អារមយណបផចេ័យ ។  

ឆ) អារមយណ៍ ៦ ទាងំអ ់ ទាក់ទងនឹងមឈនាវញិ្ញដ ណនិងឈចត ិករប ់
មឈនាវញិ្ញដ ណឈនាោះ ឈោយអារមយណបផចេ័យ ។  

ជ) ឈ ចកឋីលបកាន់មានូំវធម៌ណាមួយជាអារមយណ៍ ធម៌ទាងំឈនោះគឺ ចិតថនិង
ឈចត ិករប ់ចិតថឈនាោះ រប្មងឈកើតឈ ើង ធម៌មុនទាក់ទងនឹងធម៌
ឈលកាយ ឈោយអារមយណបផចេ័យ ។  

២.២.៣- អធិបតិបបចចយ័ 
១- ឆនាាធិបត្ី ទាក់ទងនឹងចិតថនិងឈចត ិកប្ដលឈកើតរួមនឹងឆនធៈឈនាោះ 

លពមទាងំរូបធម៌ប្ដលចិតថឈនាោះបឈងាើតឈ ើង ឈោយអធិបតិបផចេ័យ ។  
២- វីរយិាធិបត្ ី ទាក់ទងនឹងចិតថនិងឈចត ិកប្ដលឈកើតរួមនឹងវរីយិៈ

ឈនាោះ លពមទាងំរូបធម៌ប្ដលចិតថឈនាោះបឈងាើតឈ ើង ឈោយអធិបតិ-
បផចេ័យ ។ 

៣- ចិោាធិបត្ី ទាក់ទងនឹងឈចត ិករប ់ែវួន លពមទាងំរូបធម៌ប្ដលចិតថ
ឈនាោះបឈងាើតឈ ើង ឈោយអធិបតិបផចេ័យ ។ 

៤- វិមំោធិបត្ី ទាក់ទងនឹងចិតថនិងឈចត ិកប្ដលឈកើតរួមជាមួយនឹង   
វមិសំាឈនាោះ លពមទាងំរូបធម៌ប្ដលចិតថឈនាោះបឈងាើតឈ ើង ឈោយអធិប-
តិបផចេ័យ ។ 

២.២.៤- អននតរបបចចយ័ 
 (គួរអបកអានឈៅឈមើលវថិីចិតថ ឈដើមផយីល់ទនំាក់ទនំងឈហតុផលឈនោះ)  
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ក) ចកខុវិញ្ញាណ និងឈចត ិករប ់ែវួន ទាក់ទងនឹង មផដិចេនៈ  
(មឈនាធាតុ) និងឈចត ិករប ់ មផដិចេនៈឈនាោះ ឈោយអននថរបផចេ័យ, 
 មផដិចេនៈនិងឈចត ិករប ់ែវួន ទាក់ទងនឹង នថីរណៈ (មឈនា
វញិ្ញដ ណ) និងឈចត ិករប ់ នថីរណៈឈនាោះ ឈោយអននថរបផចេ័យ ។ 

ែ) មោត្វិញ្ញាណ និងឈចត ិករប ់ែវួន ទាក់ទងនឹង មផដិចេនៈ 
(មឈនាធាតុ) និងឈចត ិករប ់ មផដិចេនៈឈនាោះ ឈោយអននថរបផចេ័យ, 
 មផដិចេនៈនិងឈចត ិករប ់ែវួន ទាក់ទងនឹង នថីរណៈ (មឈនា
វញិ្ញដ ណ) និងឈចត ិករប ់ នថីរណៈឈនាោះ ឈោយអននថរបផចេ័យ ។ 

គ) ឃានវិញ្ញាណ និងឈចត ិករប ់ែវួន.......................(ដូចខាងឈលើ) ។ 
្) ជិវាាវិញ្ញាណ និងឈចត ិករប ់ែវួន ....................... (ដូចខាងឈលើ) ។ 
ង) ោយវិញ្ញាណ និងឈចត ិករប ់ែវួន .......................(ដូចខាងឈលើ) ។ 
ច) ជវនកុ លចិតថមុន និងឈចត ិករប ់ែវួន ទាក់ទងនឹងជវនកុ ល-

ចិតថឈលកាយ និងឈចត ិករប ់វា ឈោយអននថរបផចេ័យ ។  
ឆ) ជវនកុ លចិតថមុន និងឈចត ិករប ់ែវួន ទាក់ទងនឹងអពាកតចិតថ       

(តទាលមភណៈ ឬភវងា) ឈលកាយ និងឈចត ិករប ់វា ឈោយអននថរ-
បផចេ័យ ។ 

ជ) ជវនអកុ លចិតថមុន និងឈចត ិករប ់ែវួន ទាក់ទងនឹងជវន-
អកុ លចិតថឈលកាយ និងឈចត ិករប ់វា ឈោយអននថរបផចេ័យ ។ 

ឈ) អកុ លចិតថមុន និងឈចត ិករប ់ែវួន ទាក់ទងនឹងអពាកតចិតថ  
(តទាលមភណៈ ឬភវងា) ឈលកាយ និងឈចត ិករប ់វា ឈោយអននថរ-
បផចេ័យ ។ 
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ញ) អពាកតចិតថ (កិរយិៈឬផល) មុន និងឈចត ិករប ់ែវួន ទាក់ទងនឹង
អពាកតចិតថឈលកាយ និងឈចត ិករប ់វា ឈោយអននថរបផចេ័យ ។ 

ដ) អពាកតចិតថ (ឈវាដឌពឝនៈ ឬមឈនាទាឝ រាវជជនៈ) មុន និងឈចត ិករប ់
ែវួន ទាក់ទងនឹងកុ លចិតថឈលកាយ និងឈចត ិករប ់វា ឈោយអននថ-
របផចេ័យ ។ 

ឋ) អពាកតចិតថ (ឈវាដឌពឝនៈ ឬមឈនាទាឝ រាវជជនៈ) មុន និងឈចត ិករប ់
ែវួន ទាក់ទងនឹងអកុ លចិតថឈលកាយ និងឈចត ិករប ់វា ឈោយ
អននថរបផចេ័យ ។ 

២.២.៥- សមននតរបបចច័យ 
 ទនំាក់ទនំងឈហតុផល មានន័យដូចកបុងអននថរបផចេ័យប្ដរ ។  

២.២.៦- សហជាតបបចច័យ 
១- អរូបកខនន (គឺនាម) ៤ ទាក់ទងោប ឈៅវញិឈៅមក ឈោយ ហជាត-

បផចេ័យ ។  
២- មហាភូតរូប ៤ ទាក់ទងោប ឈៅវញិឈៅមក ឈោយ ហជាតបផចេ័យ ។ 
៣- កបុងែណៈបដិ ននិ, នាមធម៌ (បដិ ននិចិតថ) និងរូបធម៌ (កមយជជរូប) 

ទាក់ទងោប ឈៅវញិឈៅមក ឈោយ ហជាតបផចេ័យ ។ 
៤- ចិតថនិងឈចត ិករប ់ែវួន ទាក់ទងនឹងរូបប្ដលឈកើតឈ ើងឈោយចិតថ 

(ចិតថជជរូប) ឈោយ ហជាតបផចេ័យ ។  
៥- មហាភូតរូប ទាក់ទងនឹងឧ ទាយរូបរប ់ែវួន ឈោយ ហជាត-

បផចេ័យ ។  
៦- រូបធម៌ ចួនកាលទាក់ទងនឹងអរូបធម៌ (គឺនាម) ឈោយ ហជាតបផចេ័យ 

និងចួនកាល មិនទាក់ទង ឈោយ ហជាតបផចេ័យ ។  
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២.២.៧- អញ្ដមញ្ដបបចច័យ 
១- អរូបកខនធ (គឺនាម) ៤ ទាក់ទងោប  ឈោយអញ្ដមញ្ដបផចេ័យ ។ 
២- មហាភូត្របូ ៤ ទាក់ទងោប  ឈោយអញ្ដមញ្ដបផចេ័យ ។ 
៣- កបុងែណៈបដិ ននិ, នាមធម៌ (បដិ ននិចិតថ) និងរូបធម៌ (កមយជជរូប) 

ទាក់ទងោប  ឈោយអញ្ដមញ្ដបផចេ័យ ។ 
២.២.៨- និសសយបបចចយ័ 

១- អរូបកខនន ៤ ទាក់ទងោប ឈៅវញិឈៅមក ឈោយនិ សយបផចេ័យ ។ 
២- មហាភូតរូប ៤ ទាក់ទងោប ឈៅវញិឈៅមក ឈោយនិ សយបផចេ័យ ។ 
៣- កបុងែណៈបដិ ននិ, នាមធម៌ (បដិ ននិចិតថ) និងរូបធម៌ (កមយជជរូប) 

ទាក់ទងោប ឈៅវញិឈៅមក ឈោយនិ សយបផចេ័យ ។ 
៤- ចិតថនិងឈចត ិករប ់ែវួន ទាក់ទងនឹងរូបប្ដលឈកើតអពីំចិតថ (ចិតថ-

ជជរូប) ឈោយនិ សយបផចេ័យ ។  
៥- មហាភូតរូប ទាក់ទងនឹងឧ ទាយរូបរប ់ែវួន ឈោយនិ សយបផចេ័យ។ 
៦- ចកខុ វតទុ  ទាក់ទងនឹងចកខុវញិ្ញដ ណនិងឈចត ិករប ់ចកខុ វញិ្ញដ ណឈនាោះ 

ឈោយនិ សយបផចេ័យ ។ 
៧- ឈសាតវតទុ  ទាក់ទងនឹងឈសាតវញិ្ញដ ណនិងឈចត ិករប ់ឈសាត

វញិ្ញដ ណឈនាោះ ឈោយនិ សយបផចេ័យ ។ 
៨- ឃ្លនវតទុ  ទាក់ទងនឹងឃ្លនវញិ្ញដ ណនិងឈចត ិករប ់ឃ្លនវញិ្ញដ ណ

ឈនាោះ ឈោយនិ សយបផចេ័យ ។ 
៩- ជិវាា វតទុ  ទាក់ទងនឹងជិវាា វញិ្ញដ ណនិងឈចត ិករប ់ជិវាា វញិ្ញដ ណឈនាោះ 

ឈោយនិ សយបផចេ័យ ។ 
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១០- កាយវតទុ  ទាក់ទងនឹងកាយវញិ្ញដ ណនិងឈចត ិករប ់កាយវញិ្ញដ ណ
ឈនាោះ ឈោយនិ សយបផចេ័យ ។  

១១- ឈោយអាល ័យរូបធម៌ (គឺហទយវតទុ ), មឈនាធាតុ និង មឈនាវញិ្ញដ ណ-
ធាតុ រប្មងឈកើតឈ ើង ។ រូបធម៌ឈនាោះទាក់ទងនឹងមឈនាធាតុ, មឈនា-
វញិ្ញដ ណធាតុ និងឈចត ិករប ់ពួកវា ឈោយនិ សយបផចេ័យ ។ 

២.២.៩- ឧបនិសសយបបចច័យ 
១- កុ លធម៌មុន (កុ លចិតថ,  ទាន , អឈោភៈ ជាឈដើម) ទាក់ទងនឹង

កុ លធម៌ឈលកាយ  ឈោយឧបនិ សយបផចេ័យ ។ 
២- កុ លធម៌មុន ចួនកាលទាក់ទងនឹងអកុ លធម៌ឈលកាយ (អកុ ល-

ចិតថ, ឈោភៈ, ឈទា ៈ ជាឈដើម)  ឈោយឧបនិ សយបផចេ័យ ។ 
៣- កុ លធម៌មុន ទាក់ទងនឹងអពាកតធម៌ឈលកាយ (អពាកតៈ = វ ិក

និងកិរយិៈ)  ឈោយឧបនិ សយបផចេ័យ ។  
៤- អកុ លធម៌មុន (អកុ លចិតថ, ឈោភៈ, ឈទា ៈ ជាឈដើម) ទាក់ទងនឹង

អកុ លធម៌ឈលកាយ  ឈោយឧបនិ សយបផចេ័យ ។ 
៥- អកុ លធម៌មុន ចួនកាល ទាក់ទងនឹងកុ លធម៌ឈលកាយ (កុ លចិតថ, 

 ទាន , អឈោភៈ ជាឈដើម)  ឈោយឧបនិ សយបផចេ័យ ។ 
៦- អកុ លធម៌មុន ទាក់ទងនឹងអពាកតធម៌ឈលកាយ  ឈោយឧបនិ សយ-

បផចេ័យ ។ 
៧- អពាកតធម៌មុន (វ ិកចិតថ, កិរយិចិតថ និងឈចត ិករប ់ែវួន ជា

ឈដើម) ទាក់ទងនឹងអពាកតធម៌ឈលកាយ  ឈោយឧបនិ សយបផចេ័យ ។ 
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៨- អពាកតធម៌មុន ទាក់ទងនឹងកុ លធម៌ឈលកាយ (កុ លចិតថនិង
ឈចត ិករប ់ែវួន ជាឈដើម)  ឈោយឧបនិ សយបផចេ័យ ។ 

៩- អពាកតធម៌មុន ទាក់ទងនឹងអកុ លធម៌ឈលកាយ (អកុ លចិតថនិង
ឈចត ិករប ់ែវួន ជាឈដើម)  ឈោយឧបនិ សយបផចេ័យ ។ 

១០- មួយឈទៀត អាកា ធាតុ, អាហារ, បុគាល, និងទីសាប ក់អាល ័យ 
ទាក់ទងនឹង តឝ ឈោយឧបនិ សយបផចេ័យ ។ 

២.២.១០- បុមរជាតបបចច័យ 
១- ចកខុ វតទុ  ទាក់ទងនឹងចកខុវញិ្ញដ ណ និងឈចត ិករប ់ចកខុ វញិ្ញដ ណឈនាោះ 

ឈោយបុឈរជាតបផចេ័យ ។ 
២- ឈសាតវតទុ  ទាក់ទងនឹងឈសាតវញិ្ញដ ណ និងឈចត ិករប ់ឈសាត-

វញិ្ញដ ណឈនាោះ ឈោយបុឈរជាតបផចេ័យ ។ 
៣- ឃ្លនវតទុ  ទាក់ទងនឹងឃ្លនវញិ្ញដ ណ និងឈចត ិករប ់ឃ្លនវញិ្ញដ ណ

ឈនាោះ ឈោយបុឈរជាតបផចេ័យ ។ 
៤- ជិវាា វតទុ  ទាក់ទងនឹងជិវាា វញិ្ញដ ណ និងឈចត ិករប ់ជិវាា វញិ្ញដ ណឈនាោះ 

ឈោយបុឈរជាតបផចេ័យ ។ 
៥- កាយវតទុ  ទាក់ទងនឹងកាយវញិ្ញដ ណ និងឈចត ិករប ់កាយវញិ្ញដ ណ

ឈនាោះ ឈោយបុឈរជាតបផចេ័យ ។ 
៦- រូ រមយណ៍ ទាក់ទងនឹងចកខុវញិ្ញដ ណ និងឈចត ិករប ់ចកខុ វញិ្ញដ ណ

ឈនាោះ ឈោយបុឈរជាតបផចេ័យ ។ 
៧-  ទាធ រមយណ៍ ទាក់ទងនឹងឈសាតវញិ្ញដ ណ និងឈចត ិករប ់ឈសាត-

វញិ្ញដ ណឈនាោះ ឈោយបុឈរជាតបផចេ័យ ។ 
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៨- គនាន រមយណ៍ ទាក់ទងនឹងឃ្លនវញិ្ញដ ណ និងឈចត ិករប ់ឃ្លន-
វញិ្ញដ ណឈនាោះ ឈោយបុឈរជាតបផចេ័យ ។ 

៩- រសារមយណ៍ ទាក់ទងនឹងជិវាា វញិ្ញដ ណ និងឈចត ិករប ់ជិវាា វញិ្ញដ ណ
ឈនាោះ ឈោយបុឈរជាតបផចេ័យ ។ 

១០- ឈផ្ទដឌ ឝ រមយណ៍ ទាក់ទងនឹងកាយវញិ្ញដ ណ និងឈចត ិករប ់កាយ
វញិ្ញដ ណឈនាោះ ឈោយបុឈរជាតបផចេ័យ ។ 

១១- រូប,  ឈំ ង, កវិន, រ , និងឈផ្ទដឌពឝៈ ទាក់ទងនឹងមឈនាធាតុ (បញ្េទាឝ -
រាវជជនៈ ១ និង  មផដិចេនៈ ២) និងឈចត ិករប ់មឈនាធាតុឈនាោះ 
ឈោយបុឈរជាតបផចេ័យ ។  

១២- ឈោយអាល ័យរូបធម៌ (គឺហទយវតទុ ), មឈនាធាតុ និងមឈនាវញិ្ញដ ណ-ធាតុ 
រប្មងឈកើតឈ ើង រូបធម៌ឈនាោះ ទាកទ់ងនឹងមឈនាធាតុនិងឈចត ិករប ់មឈនា
ធាតុឈនាោះ ឈោយបុឈរជាតបផចេយ័, រូបធម៌ឈនាោះ ចួនកាល ទាកទ់ងនឹងមឈនា
វញិ្ញដ ណធាតុនិងឈចត ិករប ់មឈនាវញិ្ញដ ណធាតុឈនាោះ ឈោយបុឈរជាត
បផចេយ័ និងចួនកាល មិនទាកទ់ង ឈោយបុឈរជាតបផចេ័យ ។  

២.២.១១- បចាឆ ជាតបបចច័យ 
 បចាេ ជាតចិតថ និងឈចត ិករប ់ែវួន ទាក់ទងនឹងបុឈរជាតរូបឈនោះ (គឺ
ហទយវតទុ , ចកខុ វតទុ , ឈសាតវតទុ  ជាឈដើម) ឈោយបចាេ ជាតបផចេ័យ ។  

២.២.១២- អាមសវនបបចច័យ 
១- ជវនកុ លចិតថមុន និងឈចត ិករប ់ែវួន ទាក់ទងនឹងជវនកុ ល-

ចិតថឈលកាយ និងឈចត ិករប ់វា ឈោយអាឈ វនបផចេ័យ ។ 
២- ជវនអកុ លចិតថមុន និងឈចត ិករប ់ែវួន ទាក់ទងនឹងជវន-

អកុ លចិតថឈលកាយ និងឈចត ិករប ់វា ឈោយអាឈ វនបផចេ័យ ។ 
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៣- កិរយិអពាកតធម៌មុន ទាក់ទងនឹងកិរយិអពាកតធម៌ឈលកាយ ឈោយ
អាឈ វនបផចេ័យ ។ 

២.២.១៣- កមមបបចច័យ 
១- កុ លធម៌និងអកុ លធម៌ ទាក់ទងនឹងវ ិកនាមែនន និងកមយជជរូប 

ឈោយកមយបផចេ័យ ។ 
២- ឈចតនា ទាក់ទងនឹង ហជាតធម៌រប ់ែវួន (គឺចិតថនិងឈចត ិក) និង

ទាក់ទងនឹងចិតថជជរូប ឈោយកមយបផចេ័យ ។ 
២.២.១៤- វិបាកបបចច័យ 

 អរូបកខនន ៤ (គឺនាម) ទាក់ទងោប ឈៅវញិឈៅមក ឈោយវ ិកបផចេ័យ ។  
២.២.១៥- អាហារបបចច័យ 

១- កពឡីោរាហារ ទាក់ទងនឹងកាយឈនោះ ឈោយអាហារបផចេ័យ ។ 
២- អរូបាហារ (ផ សៈ, វញិ្ញដ ណ និងឈចតនា) ទាក់ទងនឹង ហជាតធម៌

រប ់ែវួន (ចិតថនិងឈចត ិក) និងទាក់ទងនឹងចិតថជជរូប ឈោយអាហារ-
បផចេ័យ ។  

២.២.១៦- ឥស្តនទិយបបចច័យ 
១- ចកខុន្ទនទិយ (ចកខុបសាទ) ទាក់ទងនឹងចកខុវញិ្ញដ ណ និងឈចត ិករប ់

ចកខុ វញិ្ញដ ណឈនាោះ ឈោយឥស្ត្នធិយបផចេ័យ ។ 
២- មោត្ិន្ទនទិយ (ឈសាតបសាទ) ទាក់ទងនឹងឈសាតវញិ្ញដ ណ និង

ឈចត ិករប ់ឈសាតវញិ្ញដ ណឈនាោះ ឈោយឥស្ត្នធិយបផចេ័យ ។ 
៣- ឃានិន្ទនទិយ (ឃ្លនបសាទ) ទាក់ទងនឹងឃ្លនវញិ្ញដ ណ និងឈចត ិក

រប ់ឃ្លនវញិ្ញដ ណឈនាោះ ឈោយឥស្ត្នធិយបផចេ័យ ។ 
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៤- ជិវហិន្ទនទិយ (ជិវាា បសាទ) ទាក់ទងនឹងជិវាា វញិ្ញដ ណ និងឈចត ិករប ់
ជិវាា វញិ្ញដ ណឈនាោះ ឈោយឥស្ត្នធិយបផចេ័យ ។ 

៥- ោយិន្ទនទិយ (កាយបសាទ) ទាក់ទងនឹងកាយវញិ្ញដ ណ និងឈចត ិក
រប ់កាយវញិ្ញដ ណឈនាោះ ឈោយឥស្ត្នធិយបផចេ័យ ។ 

៦- រូបជីវិត្ិន្ទនទិយ (ជីវតិរូប) ទាក់ទងនឹងកមយជជរូប ឈោយឥស្ត្នធិយបផចេ័យ ។ 
៧- អរបូជីវិត្ិន្ទនទិយ (គឺនាម) ទាក់ទងនឹង ហជាតធម៌រប ់ែវួន (គឺចិតថ

និងឈចត ិក) និងទាក់ទងនឹងចិតថជជរូប ឈោយឥស្ត្នធិយបផចេ័យ ។ 
២.២.១៧- ឈានបបចច័យ 

 អងា្ នទាងំឡាយ ទាក់ទងនឹង ហជាតធម៌រប ់ែវួន (គឺចិតថនិង
ឈចត ិក) និងទាក់ទងនឹងចិតថជជរូប ឈោយ្នបផចេ័យ ។  

២.២.១៨- មគគបបចច័យ 
 អងាមគាទាងំឡាយ ទាក់ទងនឹង ហជាតធម៌រប ់ែវួន (គឺចិតថនិង
ឈចត ិក) និងទាក់ទងនឹងចិតថជជរូប ឈោយមគាបផចេ័យ ។  

២.២.១៩- សមបយតុតបបចច័យ 
 អរូបកខនន ៤ (គឺនាម) ទាក់ទងោប ឈៅវញិឈៅមក ឈោយ មផយុតថ-
បផចេ័យ ។  

២.២.២០- វិបបយតុតបបចច័យ 
១- រូបធម៌ ទាក់ទងនឹងនាមធម៌ ឈោយវបិផយុតថបផចេ័យ ។  
២- នាមធម៌ ទាក់ទងនឹងរូបធម៌ ឈោយវបិផយុតថបផចេ័យ ។  

២.២.២១- អតថិបបចចយ័ 
១- អរូបកខនន ៤ ទាក់ទងោប ឈៅវញិឈៅមក ឈោយអតទិបផចេ័យ 
២- មហាភូតរូប ៤ ទាក់ទងោប ឈៅវញិឈៅមក ឈោយអតទិបផចេ័យ ។  
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៣- កបុងែណៈបដិ ននិ, នាមធម៌ (បដិ ននិចិតថ) និងរូបធម៌ (កមយជជរូប) 
ទាក់ទងោប ឈៅវញិឈៅមក ឈោយអតទិបផចេ័យ ។  

៤- ចិតថនិងឈចត ិករប ់ែវួន ទាក់ទងនឹងចិតថជជរូប ឈោយអតទិបផចេ័យ ។  
៥- មហាភូតរូប ទាក់ទងនឹងឧ ទាយរូប ឈោយអតទិបផចេ័យ ។ 
៦- ចកខុ វតទុ  ទាក់ទងនឹងចកខុវញិ្ញដ ណ និងឈចត ិករប ់ចកខុ វញិ្ញដ ណឈនាោះ 

ឈោយអតទិបផចេ័យ ។ 
៧- ឈសាតវតទុ  ទាក់ទងនឹងឈសាតវញិ្ញដ ណ និងឈចត ិករប ់ឈសាត-

វញិ្ញដ ណឈនាោះ ឈោយ  អតទិបផចេ័យ ។ 
៨- ឃ្លនវតទុ  ទាក់ទងនឹងឃ្លនវញិ្ញដ ណ និងឈចត ិករប ់ឃ្លនវញិ្ញដ ណ

ឈនាោះ ឈោយអតទិបផចេ័យ ។ 
៩- ជិវាា វតទុ  ទាក់ទងនឹងជិវាា វញិ្ញដ ណ និងឈចត ិករប ់ជិវាា វញិ្ញដ ណឈនាោះ 

ឈោយអតទិបផចេ័យ ។ 
១០- កាយវតទុ  ទាក់ទងនឹងកាយវញិ្ញដ ណ និងឈចត ិករប ់កាយ-

វញិ្ញដ ណឈនាោះ ឈោយអតទិបផចេ័យ ។ 
១១- រូ រមយណ៍ ទាក់ទងនឹងចកខុវញិ្ញដ ណ និងឈចត ិករប ់ចកខុ វញិ្ញដ ណ

ឈនាោះ ឈោយអតទិបផចេ័យ ។ 
១២-  ទាធ រមយណ៍ ទាក់ទងនឹងឈសាតវញិ្ញដ ណ និងឈចត ិករប ់ឈសាត-

វញិ្ញដ ណឈនាោះ ឈោយអតទិបផចេ័យ ។ 
១៣- គនាន រមយណ៍ ទាក់ទងនឹងឃ្លនវញិ្ញដ ណ និងឈចត ិករប ់ឃ្លន

វញិ្ញដ ណឈនាោះ ឈោយអតទិបផចេ័យ ។ 
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១៤- រសារមយណ៍ ទាក់ទងនឹងជិវាា វញិ្ញដ ណ និងឈចត ិករប ់ជិវាា
វញិ្ញដ ណឈនាោះ ឈោយអតទិបផចេ័យ ។ 

១១- ឈផ្ទដឌ ឝ រមយណ៍ ទាក់ទងនឹងកាយវញិ្ញដ ណ និងឈចត ិករប ់កាយ-
វញិ្ញដ ណឈនាោះ ឈោយអតទិបផចេ័យ ។ 

១២- រូប,  ឈំ ង, កវិន, រ , និងឈផ្ទដឌពឝៈ ទាក់ទងនឹងមឈនាធាតុ (បញ្េ -  
ទាឝ រាវជជនៈ ១ និង មផដិចេនៈ ២) និងឈចត ិករប ់មឈនាធាតុឈនាោះ 
ឈោយអតទិបផចេ័យ ។  

១៣- ឈោយអាល ័យរូបធម៌ (គឺហទយវតទុ ), មឈនាធាតុ និងមឈនាវញិ្ញដ ណ-
ធាតុ រប្មងឈកើតឈ ើង ។ រូបធម៌ឈនាោះ ទាក់ទងនឹងមឈនាធាតុ, មឈនា-
វញិ្ញដ ណធាតុ និងឈចត ិករប ់ពួកវា ឈោយអតទិបផចេ័យ ។  

២.២.២២- នតថិបបចចយ័ 
 ចិតថនិងឈចត ិករប ់ែវួន ប្ដលឈទើបប្ត នរលត់លតង់អននថរភាព 
ទាក់ទងនឹងចិតថបចេុបផនបឈនាោះ និងឈចត ិករប ់វា ប្ដល នឈកើតឈ ើងតម
ទនំងដូចោប  ឈោយនតទិបផចេ័យ ។  

២.២.២៣- វិគតបបចចយ័ 
 ចិតថនិងឈចត ិករប ់ែវួន ប្ដលឈទើបប្ត ត់លតង់អននថរភាព ទាក់ទង
នឹងចិតថបចេុបផនបឈនាោះ និងឈចត ិករប ់វា ប្ដល នឈកើតឈ ើងតមទនំងដូច
ោប  ឈោយវគិតបផចេ័យ ។  

២.២.២៤- អវិគតបបចច័យ 
 ទនំាក់ទនំងឈហតុផល គឺដូចកបុងអតទិបផចេ័យប្ដរ “មិន ត់ និង “មាន” 
 ឈំៅដល់ បចេ័យ ប្តមួយដូចោប  ។  
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៣. មសចកឋីសមងខបថនទំនាក់ទំនងមហតុផល 
៣.១- ចិតតោក់ទងនឹងចិតត តាមផលូវ ៦ យ៉ង 

ចិតថទាក់ទងនឹងចិតថ តមផវូវ ៦ យា៉ា ងគឺ អននថរៈ ១,  មននថរៈ ១,       
អាឈ វនៈ ១,  មផយុតថៈ ១, នតទិ ១, និងវគិតៈ ១ (កបុងទីឈនោះ “ចិតថ” 
 ឈំៅយក “នាម” ប្ដលជាកងថ្នចិតថនិងឈចត ិក) ។  
ឈតើចិតថទាក់ទងនឹងចិតថតមផវូវ ៦ យា៉ា ង ដូចឈមឋច ?  
ចិតថនិងឈចត ិកប្ដលឈទើបរលត់ ទាក់ទងនឹងចិតថនិងឈចត ិកបចេុបផនប 
ឈោយអននថរបផចេ័យ,  មននថរបផចេ័យ, នតទិបផចេ័យ, និងវគិតបផចេ័យ។  
ជវន័មុន ទាក់ទងនឹងជវន័ឈលកាយ ឈោយអាឈ វនបផចេ័យ ។  
 ហជាតចិតថនិងឈចត ិក ទាក់ទងោប ឈៅវញិឈៅមក ឈោយ
 មផយុតថបផចេ័យ ។  

៣.២- ចិតតោក់ទងនឹងចិតតនិងរបូ តាមផលូវ ៥ យ៉ង 
ចិតថទាក់ទងនឹងចិតថនិងរូប តមផវូវ ៥ យា៉ា ងគឺ ៖ ឈហតុ, ្ន, មគា, 
កមយ, និងវ ិក ។  

 ឈតើចិតថទាក់ទងនឹងចិតថនិងរូប តមផវូវ ៥ យា៉ា ង ដូចឈមឋច ? 
 ឈហតុ (ឫ គល់), អងា្ ន, និង អងាមគា ទាក់ទងនឹង ហជាតចិតថ

និងរូប ឈោយឈហតុបផចេ័យ, ្នបផចេ័យ និង មគាបផចេ័យ ។  
  ហជាតឈចតនា ( ហជាតកមយ) ទាក់ទងនឹងអងាថ្នមគា ទាក់ទងនឹង

 ហជាតចិតថនិងរូប ឈោយកមយបផចេ័យ ដូឈចាប ោះ នានកខណិកឈចតនា 
(នានកខណិកកមយ) ក៏ទាក់ទងនឹងចិតថនិងរូបឈកើតពីកមយ ឈោយកមយ-
បផចេ័យ ។  
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 វ ិកនាមកខនន ៤ ទាក់ទងោប  ប្ថមទាងំទាក់ទងនឹង ហជាតរូប 
ឈោយវ ិកបផចេ័យ។ 

៣. ៣- ចិតតោក់ទងនឹងរបូ តាមផលូវមួយ 
ចិតថទាក់ទងនឹងរូប តមផវូវមួយប្តមា៉ាង ឈនាោះគឺបចាេ ជាតបផចេ័យ ។  
ចិតថនិងឈចត ិកឈលកាយ ទាក់ទងនឹងលកុមរូបមុន  (ហទយវតទុ និងវតទុ )  
ឈោយបចាេ ជាតបផចេ័យ ។  

៣. ៤- របូោក់ទងនឹងចិតតតាមផលូវមួយ 
រូបទាក់ទងនឹងចិតថតមផវូវមួយប្តមា៉ាង ឈនាោះគឺបុឈរជាតបចេ័យ ។ 
វតទុ  ៦ យា៉ា ងអ ុំងឈពលរ ់ឈៅ  ទាក់ទងនឹងវញិ្ញដ ណធាតុ ៧ (គឺចិតថ

ទាងំអ ់) ឈោយបុឈរជាតបផចេ័យ ដូឈចាប ោះ អារមយណ៍ទាងំ ៥ ឈនាោះ ក៏ទាក់ទង
នឹងវញិ្ញដ ណវថិី ៥ ឈោយបុឈរជាតបផចេ័យ ។  

៣.៥- ធោម រមមណ៍្, ចិតត និងរបូ ោក់ទងនឹងចិតត តាមផលូវ ២ 
ធមាយ រមយណ៍, ចិតថ និងរូប ទាក់ទងនឹងចិតថ តមផវូវ ២ គឺ 
អារមយណបផចេ័យ និងឧបនិ សយបផចេ័យ 
អារមមណប្បចច័យ  មានអារមយណ៍ ៦  នដល់ ធមាយ រមយណ៍, ចិតថ, រូប។ 

អារមយណ៍ទាងំឈនាោះ ទាក់ទងនឹងចិតថនិងឈចត ិក ឈោយអារមយណបផចេ័យ ។  
ឧបនិស្សយប្បចច័យ មាន ៣ យា៉ា ងគឺ ឧបនិ សយៈជាអារមយណ៍ ១, 

ឧបនិ សយៈជាអននថរភាព ១, ឧបនិ សយៈជាធមយជាតិប្ដលមានខាងកបុង ១ ។  
បណាឋ ឧបនិ សយៈទាងំឈនាោះ, កាលប្ដលអារមយណ៍ែវួនឯងឈនាោះមក

ល កដនិងទាញការយកចិតថទុកោក់រប ់ឈយើង  ឈធឝើកិចេឧបនិ សយៈ  ។ ចិតថ
និងឈចត ិកប្ដលឈទើបប្តរលត់ ឈធឝើកិចេជាឧបនិ សយៈរប ់អននថរភាព ។  
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ឧបនិ សយៈរប ់ធមយជាតិខាងកបុងឈនាោះ គឺមានឈលចើនលបការ  នដល់
អកុ លធម៌ ដូចជា រាគៈ, ឈទា ៈ ជាឈដើម, កុ លធម៌ ដូចជា  ទាន ,  តិ ជា
ឈដើម,  ុែឈវទនាផវូវកាយ, ទុកខឈវទនាផវូវកាយ, បុគាល, អាហារ, អាកា ធាតុ, 
រដូវ, កប្នវងសាប ក់ឈៅ ជាឈដើម ។ ទាងំឈនោះទាក់ទងឈោយឧបនិ សយៈចឈំ ោះ
កុ លធម៌, អកុ លធម៌, វ ិកធម៌ និងកិរយិធម៌ ប្ដលឈកើតឈ ើងតម
ឈលកាយ ឈទាោះជាអជឈតថិកៈកឋី ជាពហិទាន កឋី ។ កមយដ៏មានកមាវ ងំក៏ទាក់ទងនឹង
ផលរប ់ែវួន តមទនំងដូចោប  ។  

៣. ៦- ចិតតនិងរបូ ោក់ទងនឹងចិតតនិងរបូ តាមផលូវ ៩ យ៉ង 
ចិតថនិងរូប ទាក់ទងនឹងចិតថនិងរូប តមផវូវ ៩ យា៉ា ងគឺ អធិបតិ ១,  
 ហជាត ១, អញ្ដមញ្ដ ១, និ សយ ១, អាហារ ១, ឥស្ត្នធិយ ១, វបិផ
យុតថ ១, អតទិ ១, អវគិត ១ ។  
៣.៦.១- កនងុទំនាក់ទំនងថនអធិបតិមនាះ ោន ២ យ៉ង 
កបុងទនំាក់ទនំងថ្នអធិបតិឈនាោះ មាន ២ យា៉ា ងគឺ ៖ 

 ក) អារមយណ៍ល កដចា ់ ប្ដលទាញការយកចិតថទុកោក់រប ់
បុគាល ទាក់ទងនឹងចិតថនិងឈចត ិក ឈោយអារមយណាធិបតិបផចេ័យ ។  

 ែ)  ហជាតធិបតិទាងំ ៤ (ឆនធៈ, វរីយិៈ, ចិតថៈ, វមិសំា) ទាក់ទងនឹង
 ហជាតចិតថ, ឈចត ិក និងរូប ឈោយ ហជាតធិបតិបផចេ័យ ។  

៣.៦.២. ទំនាក់ទំនងថនសហជាត ោន ៣ យ៉ង 
ទនំាក់ទនំងថ្ន ហជាត មាន ៣ យា៉ា ងគឺ ៖ 

 ក)  ហជាតចិតថនិងឈចត ិក ទាក់ទងោប  លពមទាងំទាក់ទងនឹង  
 ហជាតរូប ឈោយ ហជាតបផចេ័យ ។ 
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 ែ) មហាភូតរូប ៤ ទាក់ទងោប  លពមទាងំទាក់ទងនឹងឧ ទាយរូប 
ឈោយ ហជាតបផចេ័យ  

 គ) កបុងែណៈថ្នបដិ ននិ ហទយវតទុទាក់ទងនឹងបដិ ននិចិតថ និង
ឈចត ិករប ់ែវួន ឈោយ ហជាតបផចេ័យ 

៣.៦.៣. ទំនាក់ទំនងថនអញ្ដមញ្ដៈ ោន ៣ យ៉ង 
 ទនំាក់ទនំងថ្នអញ្ដមញ្ដៈ មាន ៣ យា៉ា ងគឺ ៖ 
 ក)  ហជាតចិតថនិងឈចត ិក ទាក់ទងោប ឈៅវញិឈៅមក ឈោយអញ្ដ-

មញ្ដបផចេ័យ ។ 
 ែ) មហាភូតរូប ៤ ទាក់ទងោប ឈៅវញិឈៅមក ឈោយអញ្ដមញ្ដបផចេ័យ ។  
 គ) កបុងែណៈថ្នបដិ ននិ, ហទយវតទុទាក់ទងនឹងបដិ ននិចិតថនិង

ឈចត ិករប ់ែវួន ឈោយអញ្ដមញ្ដបផចេ័យ ។  
៣.៦.៤- ទំនាក់ទំនងថននិសសយៈ ោន ៣ យ៉ង 

ទនំាក់ទនំងថ្ននិ សយៈ មាន ៣ យា៉ា ងគឺ ៖ 
 ក)  ហជាតចិតថនិងឈចត ិក ទាក់ទងោប  លពមទាងំទាក់ទងនឹង  

 ហជាតរូប ឈោយនិ សយបផចេយ័ ។ 
 ែ) មហាភូតរូប ៤ ទាក់ទងោប  លពមទាងំទាក់ទងនឹងឧ ទាយរូប 

ឈោយនិ សយបផចេ័យ ។ 
 គ) វតទុ  ៦ យា៉ា ង ទាក់ទងនឹងវញិ្ញដ ណធាតុ ៧ ឈោយនិ សយបផចេ័យ ។ 

៣.៦.៥- ទំនាក់ទំនងថនអាហារ  ោន ២ យ៉ង 
ទនំាក់ទនំងថ្នអាហារ  មាន ២ យា៉ា ងគឺ ៖ 

 ក) កព ីការាហារ ទាក់ទងនឹងកងរូប ឈោយអាហារបផចេ័យ ។ 
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 ែ) នាមាហារ ៣ យា៉ា ង ( ផ សៈ, ឈចតនា និងវញិ្ញដ ណ) ទាក់ទងនឹង
 ហជាតចិតថនិងរូប ឈោយអាហារបផចេ័យ ។ 

៣.៦.៦- ទំនាក់ទំនងថនឥស្តនទិយ ោន ៣ យ៉ង 
ទនំាក់ទនំងថ្នឥស្ត្នធិយ មាន ៣ យា៉ា ងគឺ ៖ 
ក) បសាទរូប ៥ ទាក់ទងនឹងបញ្េ វញិ្ញដ ណ (ចកខុ វញិ្ញដ ណ, ឈសាត-
វញិ្ញដ ណ ជាឈដើម) ឈោយឥស្ត្នធិយបផចេ័យ ។ 

 ែ) ជីវតិរូប ទាក់ទងនឹងកមយជជរូប ឈោយឥស្ត្នធិយបផចេ័យ ។ 
 គ) មនិស្ត្នធិយ (អងាលគប់លគងអរូប) ទាក់ទងនឹង ហជាតចិតថនិងរូប 

ឈោយឥស្ត្នធិយបផចេ័យ ។ 
៣.៦.៧- ទំនាក់ទំនងថនវិបបយតុត ោន ៣ យ៉ង 

ទនំាក់ទនំងថ្នវបិផយុតថ មាន ៣ យា៉ា ងគឺ ៖ 
ក) កបុងែណៈបដិ ននិ, ហទយវតទុទាក់ទងនឹងបដិ ននិចិតថនិង
ឈចត ិករប ់ែវួន ឈោយ ហជាតវបិផយុតថបចេ័យ ។ ចិតថនិង
ឈចត ិកក៏ទាក់ទងនឹង ហជាតរូប តមទនំងឈនោះដូចោប  ។  

 ែ) ចិតថនិងឈចត ិកឈលកាយ ទាក់ទងនឹងកងរូបមុន (ហទយវតទុ និងវតទុ ) 
ឈោយបចាេ ជាតវបិផយុតថបផចេ័យ ។  

 គ) វតទុ  ៦ យា៉ា ង អ ុំងឈពលរ ់ឈៅ ទាក់ទងនឹងវញិ្ញដ ណធាតុ ៧ (គឺ
ចិតថទាងំអ ់) ឈោយបុឈរជាតវបិផយុតថបផចេ័យ ។  

៣.៦.៨- ទំនាក់ទំនងថនអតថិនិងអវិគតៈ មយួៗ ោន ៥ យ៉ង 
 ទនំាក់ទនំងថ្នអតទិនិងអវគិតៈ មួយៗ មាន ៥ យា៉ា ងគឺ ៖ 
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 ទនំាក់ទនំងថ្ន ហជាតៈ, បុឈរជាតៈ, បចាេ ជាតៈ, អាហារៈ, និងរូប-    
ជីវតិិស្ត្នធិយ ក៏ឈធឝើកិចេជាទនំាក់ទនំង លមាប់អតទិនិងអវគិតៈ ។ អតទិនិង   
អវគិតៈ ដូចោប ឈទាោះជាឈលចើនកឋី តិចកឋី ។  

៣. ៧. មសចកឋីសមងខបទូមៅ 
 ទនំាក់ទនំង ២៤ ទាងំអ ់ឈនាោះ អាចបលំបួញមកលតឹម ៤ គឺ អារមយណ៍ 
១, ឧបនិ សយ័ ១, កមយ ១, អតទិ ១ ។  

៣.៨. ការបបងបចកនាមនិងរបូ 
 កងរូប (រូបកខនន) មាន ២៨ រូប ឈៅថ្វ រូប ។  
 កងនាម ៤  នដល់ ចិតថទាងំអ ់, ឈចត ិកទាងំអ ់, រាប់និ ឝ នជា
អរូបចូលផង ជា ៥ យា៉ា ង ឈៅថ្វ នាម ។ គួរកត់ មាា ល់ថ្វ និ ឝ នប្ដលចាត់
ឈៅឈលកាមនាមឈនោះ អាច ឈំៅថ្វ និ ឝ នជានាមធម៌ឬអរូបធម៌ ប្ដល ឈងាត
ឈោយឈោកុតថរចិតថ ។  

៤. បញ្ដតតិ 
 ឈលើកប្លងនាមនិងរូបឈចញ, មានបញ្ដតថិ ២ យា៉ា ងគឺ ៖ 

៤.១- អតថបបញ្ដតតិ 
អតទបផញ្ដតថិឈនាោះ ជាឈ យ្ ោះថ្នអឝីៗ ប្ដលជាលទង់លទាយ,  ណាឌ ន, ដុ,ំ 
លកខណៈ ជាឈដើម រប ់អឝីឈនាោះ គឺឈគសាា ល់កបុងការទាក់ទង
ល ល ័យោប  ។  

 អឝីឈនាោះប្ដលឈយើង ឈំៅយក អាចជាមនុ ស,  ុនែ, ផធោះ ឬភប ំ    
ប្ដលមិនប្មនជាបរមតទ ចេៈ ។ មួយឈទៀត លទង់លទាយ,  ណាឌ ន, ដុ,ំ 
លកខណៈ ជាឈដើមឈនាោះ រប ់អឝីឈនាោះ មិនប្មនជា ចេៈ លោន់ប្តជា
គនិំត ឬធមាយ រមយណ៍ប្ដលល កដឈ ើងកបុងចិតថឈនាោះ ។ ឈលើ ពីឈនោះ 
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ឈ យ្ ោះឈនាោះមិនប្មនជា ចេធម៌ ឈល ោះឈ យ្ ោះឈលចើនលបការ អាចឈលជើ 
ោក់ ឈដើមផ ីឈំៅដល់វតទុ នីមួយៗ ឈនាោះ ។  

៤.១.១.របការមផសងៗ ថនអតថបបញ្ដតត ិ
 កបុងការជប្ជកលបការឈផសងថ្នអតទបផញ្ដតថិ,  ុទនដឌកកោបៈ ( ណំុំ ៨ 
 ុទនខាងឈលៅ) នឹង ឈំៅដល់ “មហាភូតរូប” ។  

១- សនាានប្បញ្ញត្តិ ដូច ករថ្វ “ដី”, “ភប”ំ, “ទួល”, “វាល” ដូឈចបោះជាឈដើម 
 ឹងមានឈ យ្ ោះឈៅដូឈចាប ោះ ឈោយសារប្តប្បបយា៉ា ងថ្នការភាជ ប់ និង
ការផាយឈចញពីមហាភូតរូប ទាងំឈនោះឈៅថ្វ “សនាានប្បញ្ញត្តិ” ។  

២- សមូហប្បញ្ញត្តិ ដូច ករថ្វ “ផធោះ”, “សាោឈរៀន”, “រថ”, “រឈទោះ” ដូឈចបោះ
ជាឈដើម  ឹងមានឈ យ្ ោះឈៅដូឈចាប ោះ ឈោយសារប្តប្បបយា៉ា ងថ្នលកុម
រូបរួមបញ្េូ លោប  ទាងំឈនោះឈៅថ្វ “សមូហប្បញ្ញត្តិ” ។  

៣- សនាោនប្បញ្ញត្តិ ដូច ករថ្វ “ចាន បំ្ប៉ាត”, “ចានឈោម”, “ចាន
លទនាប់”, “សាវ បល ”, “ប្ពងប្ត” ដូឈចបោះជាឈដើម  ឹងមានឈ យ្ ោះឈៅ
ដូឈចាប ោះ ឈោយសារប្តលទង់លទាយ ឬ ណាឌ នរប ់រូបឈនាោះ (ភាជន៍ដី 
ក៏រាប់ចូលកបុងករណីឈនោះប្ដរ) ទាងំឈនោះ ឈៅថ្វ “សនាោនប្បញ្ញត្តិ” ។ 

៤- សត្តប្បញ្ញត្តិ ដូច ករថ្វ “បុរ ”, “ស្ត្ ថី”, “ឈកយង”, “បុគាល, “ ុនែ” 
ដូឈចបោះជាឈដើម  ឹងមានឈ យ្ ោះឈៅដូឈចាប ោះ ឈោយសារប្តែនន ៥ 
(បញ្េកខនន) ទាងំឈនោះឈៅថ្វ “សត្តប្បញ្ញត្តិ” ។  

៥- ទិសប្បញ្ញត្តិ ដូច ករថ្វ “ខាងឈកើត”, “ខាងលិច”, “ខាងឈជើង”, “ខាង
តផូង”, “ទិ ” ដូឈចបោះជាឈដើម  ឹងមានឈ យ្ ោះឈៅយា៉ា ងឈនាោះ ឈោយ 
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សារប្តដឈំណើ រវលិរប ់លពោះអាទិតរនិងលពោះចនធ ជាឈដើម ទាងំឈនោះ
ឈៅថ្វ “ទិសប្បញ្ញត្តិ” ។ 

៦- ោលប្បញ្ញត្តិ ដូច ករថ្វ “ឈពលលពឹក”, “ឈពលថ្ថៃលតង់”, “ឈពល
រឈ ៀល”, “ឈពលោៃ ច”, “ឈពលយប់”, “លោ”, “កាល” ដូឈចបោះជាឈដើម  ឹង
មានឈ យ្ ោះឈៅដូឈចាប ោះ ឈោយសារប្តឈពលឈវោ ទាងំឈនោះឈៅថ្វ 
“ោលប្បញ្ញត្តិ” ។  

៧- អាោសប្បញ្ញត្តិ ដូច ករថ្វ “គុហា”, “អណឋូ ង”, “លបឈហាង”, “រូង” 
ដូឈចបោះជាឈដើម  ឹងមានឈ យ្ ោះឈៅដូឈចាប ោះ ឈោយសារប្តលមាទឈទ 
(អាកា ) ទាងំឈនោះឈៅថ្វ “អាោសប្បញ្ញត្តិ” ។  

៨- កសិណប្បញ្ញត្តិ ដូច ករថ្វ “បឋវកីសិណ”, “អាមបា-
កសិណ”, “មត្មជាកសិណ”, “វាមយាកសណិ”, ដូឈចបោះជាឈដើម 
 ឹងមានឈ យ្ ោះឈៅដូឈចាប ោះ ឈោយសារប្តធាតុឈលើ លុបកបុងមហា-
ភូតរូប ទាងំឈនោះឈៅថ្វ “កសិណប្បញ្ញត្តិ” ។  

៩- និមិត្តប្បញ្ញត្តិ ដូច ករថ្វ “បរិកមមនមិិត្ត”, “ឧគគហនិមិត្ត”, 
“បដិភាគនិមិត្ត” ដូឈចបោះជាឈដើម  ឹងមានឈ យ្ ោះឈៅដូឈចាប ោះ ឈោយ 
សារប្តកលមិតថ្ន មាធិកបុងភាវនា ទាងំឈនោះឈៅថ្វ “និមិត្តប្បញ្ញត្តិ” ។  

កំណត្់ចំោំ ៖ 
 លបការឈផសងៗ ថ្នអតទបផញ្ដតថិ មិនឋិតឈៅកបុងបរមតទន័យឈទ ។ វា ឈំៅ

ដល់អារមយណ៍ទាងំឡាយប្ដលឈកើតឈចញពីវតទុ ពិត ប្តល កដកបុងចិតថ
ជានិមិតថ ។ 
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 ថឝីដផតិប្តវាមិន នតងំឈៅកបុងបរមតទន័យក៏ពិតប្មនឈហើយ ប៉ាុប្នថវា
ជាអារមយណ៍ថ្នការគិត កបុងរូបល ឈមាលរប ់ (បរមតទ) វតទុ  ។ ទាងំឈនោះ
ឈលបើកបុងការល ល ័យទាក់ទងោប  ឈដើមផបីឈញ្េញទ សនៈរប ់ែវួន និង
ឲ្រអបកដថ្ទដឹងនូវបណំងរប ់ែវួន ។  

៤.២- សទទបបញ្ដតតិ  
ឈល ោះប្ត “សទទ”  មាា ល់ថ្វ “ ឈំ ង” ដូឈចាប ោះ “សទទប្បញ្ញត្តិ” ឈទើប
 ឈំៅដល់  មឋីប្ដលឈគនិយាយកបុងភាសាឈផសង  ៗ។ កាលប្ដលឈយើង
បរយិាយឈ យ្ ោះថ្នវតទុ ឈផសងៗ កបុងការទាក់ទងលប ័យោប , ឈយើងឈធឝើវតទុ
ឈនាោះឲ្រសាា ល់ដល់អបកដថ្ទ ។  

 ដូឈចាប ោះឈហើយ តមអតទបផញ្ដតថិ អឝីប្ដលឲ្រដឹងឈោយការោក់ឈ យ្ ោះ
ដល់វា និងតម ទធបផញ្ដតថិ ឈយើងកពុំងឈធឝើវតទុ ឈនាោះឲ្រសាា ល់ដល់អបកដថ្ទ 
តមការនិយាយវាឈចញមក ។  
 តួយា៉ា ងដូច  ករប្ដលនិយាយថ្វ “មនុស្ស” ឈធឝើឲ្រអបកដថ្ទសាា ល់ថ្វ 
ឈយើង ឈំៅដល់ លទង់លទាយ,  ណាឌ ន, ដុ,ំ និងលកខណៈរប ់មនុ សមាប ក់ 
យា៉ា ងឈនោះឈៅថ្វ “សទទប្បញ្ញត្តិ” ។ ឥ ូវឈនោះ លទង់លទាយ,  ណាឌ ន, ដុ,ំ និង
លកខណៈរប ់មនុ សឈនាោះ ប្ដលឈធឝើឲ្រឈគសាា ល់ឈោយ ករ ថ្វ “មនុស្ស” 
យា៉ា ងឈនោះ ឈៅថ្វ “អត្ថប្បញ្ញត្តិ” ។ 

៤.២.១. មឈាម ះថនសទទបបញ្ដតតិោន ៦ យ៉ង 
  មឋីប្ដលឈគនិយាយកបុងភាសាឈផសងៗ  ុទនប្តជា ទធបផញ្ដតថិទាងំ
អ ់  ទធបផញ្ដតថិនីមួយឬទាងំអ ់ឈនាោះ មានឈ យ្ ោះ ៦ យា៉ា ងដូចតឈៅឈនោះ ៖ 

១- នាម = ឈ យ្ ោះថ្នអឝីៗ ប្ដលប្តងប្តឈទារទន់ឈៅរកន័យប្ដលវាអាច
បឈញ្េញ តួយា៉ា ងដូច  ករថ្វ “ភូមិ” អាចបឈញ្េញន័យថ្វ “ដី” ដូឈចាប ោះ
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ភូមិឈនាោះឈទារទន់ឈៅរកន័យឈនាោះឯង ។ មា៉ាងវញិឈទៀត ឈល ោះប្តភូមិ
ឈនាោះអាចបឈញ្េញន័យយា៉ា ងឈនាោះ ដូឈចាប ោះឈទើបភូមិឈនាោះប្តងប្តឲ្រ
ន័យថ្វ “ដី” ឈទារទន់ឈៅរកវា ថ្វជាន័យរប ់ែវួនវា ។ 

២- នាមកមម = ឈ យ្ ោះថ្វ “ភូមិ” ឈនាោះ គឺអបកល ជញមួយចនួំនកបុងអតីត
កាល នឲ្រន័យចឈំ ោះដីឈនាោះ ដូឈចាប ោះឈទើបឈៅថ្វ “នាមកមម” ។  

៣- នាមមធយ្យ = ឈ យ្ ោះថ្វ “ភូមិ” ឈនាោះ គឺអបកល ជញទាងំឡាយ នបឈងាើត 
មកយូរលង់ណា ់មកឈហើយ ដូឈចាប ោះឈទើបឈៅថ្វ “នាមមធយ្យ” ។  

៤- នាមនិរុត្តិ = ឈ យ្ ោះថ្វ “ភូមិ” ឈនាោះ ោក់ក ំងំ មុននឹងលតូវឈគ
និយាយឈចញមក ទាងំគួរឲ្រឈគដឹងឮ ឈោយការបឈញ្េញវាកបុងភាសា 
ដូឈចាប ោះឈទើបឈៅថ្វ “នាមនិរុត្តិ” ។  

៥- នាមព្យញ្ជនៈ = ឈល ោះប្តឈ យ្ ោះថ្វ “ភូមិ” ឈនាោះ អាចបង្គា ញន័យ
រប ់ែវួនយា៉ា ងចា ់ោ ់ ដូឈចាប ោះឈទើបឈៅថ្វ “នាមព្យញ្ជនៈ” ។  

៦- នាមភិលាបៈ = ឈល ោះប្តឈ យ្ ោះថ្វ “ភូមិ” ឈនាោះ គួរលតូវឈគនិយាយ
ឈចញ ឈោយបណំងបង្គា ញន័យរប ់វា ដូឈចាប ោះឈទើបឈៅថ្វ “នាមភ-ិ
លាបៈ” ។  

៤.២.២. សទទបបញ្ដតតិ ៦ យ៉ង 
១- វិជជមានប្បញ្ញត្តិ = គនិំតពិត 
 កបុងកាលណា ឈ យ្ ោះប្ដលឈគឈៅចឈំ ោះរប ់អឝីមួយ ប្ដលឋិតឈៅ

កបុង ភាពពិត កាលឈនាោះ ឈ យ្ ោះឈនាោះ ឈៅថ្វ “វជិជមានប្បញ្ញត្តិ” ។ 
ឈ យ្ ោះទាងំអ ់រប ់បរមតទ ចេៈ ក៏រាប់ចូលកបុងប្ផបកឈនោះប្ដរ ។ 
ឧទាហរណ៍ ៖ រូប, ចិតថ, ឈចត ិក, ឈវទនា,  ញ្ញដ , វតិកាៈ ជាឈដើម។  
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២- អវិជាាមានប្បញ្ញត្តិ = គនិំតមិនពិត 
 កបុងកាលណា ឈ យ្ ោះប្ដលឈគឈៅចឈំ ោះរប ់អឝីមួយ ប្ដលមិនឋិត

ឈៅកបុងឈ ចកឋីពិត កាលឈនាោះ ឈ យ្ ោះឈនាោះ ឈៅថ្វ “អវិជជមាន-
ប្បញ្ញត្តិ” ។ ឈ យ្ ោះទាងំអ ់រប ់អឝីទាងំពួង ប្ដលមិនប្មនជាបរមតទ-
 ចេៈ ក៏រាប់ចូលកបុងប្ផបកឈនោះប្ដរ ។  

៣- វិជាាមាមនន អវិជជមានប្បញ្ញត្តិ = គនិំតពិតនិងមិនពិត 
  នដល់  ទធបផញ្ដតថិ ប្ដលឈធឝើឲ្រដឹងនូវ មា នាម ប្ដលឈកើតពីការ

ផសគំនិំតពិតជាមួយនឹងគនិំតមិនពិត ។  
ឧទាហរណ៍ ៖ ឆឡាភញិ្ញា = អបកមានអភិញ្ញដ  ៦  

 កបុង មា នាមឈនោះ, “អភិញ្ញដ  ៦ យា៉ា ង” ជាគនិំតពិត រឯី “អបកមាន” 
ជាគនិំតមិនពិត ឈល ោះវាជាឈ យ្ ោះឈៅចឈំ ោះែនន ៥ ។  

 ឧទាហរណ៍ ៖ មត្វិជជ = អបកមានវជិជញណ ៣ 
៤- អវិជជមាមនន វិជជមានប្បញ្ញត្តិ = គនិំតមិនពិតនិងពិត 
  នដល់  ទធបផញ្ដតថិប្ដលឈធឝើឲ្រដឹងនូវ មា នាម  ប្ដលឈកើតពីផស ំ

គនិំតមិនពិតជាមួយនឹងគនិំតពិត ។  
 ឧទាហរណ៍ ៖ ឥត្ថិសទទ =  ឈំ ងរប ់ស្ត្ ថី  
  ឈំ ងឈនាោះពិតជាតងំឈៅជា ទាធ រមយណ៍ ដូឈចាប ោះ វាជាគនិំតពិត 

ប៉ាុប្នថស្ត្ ថីជាគនិំតមិនពិត ឈល ោះឈហតុប្តវាជាឈ យ្ ោះឈៅចឈំ ោះែនន ៥ 
(បញ្េកខនន) ប្ដរ ។  

 ឧទាហរណ៍ ៖ ឥត្ថិរូបំ = រូបរប ់ស្ត្ ថី 
   បុរ ិ ទធ =  ឈំ ងរប ់បុរ  ។  
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៥- វិជជមាមនន វជិជមានប្បញ្ញត្តិ = គនិំតពិតនិងពិត  
  នដល់  ទធបផញ្ដតថិ ប្ដលឈធឝើឲ្រដឹងនូវ មា នាម  ប្ដលឈកើតពី

ការផសគំនិំតពិតជាមួយនឹងគនិំតពិត  
 ឧទាហរណ៍ ៖   ចកខុវញិ្ញដ ណ,  ឈសាតវញិ្ញដ ណ, 
    ឃ្លនវញិ្ញដ ណ, រូបតណាា , 
៦- អវិជជមាមនន អវិជជមានប្បញ្ញត្តិ = គនិំតមិនពិតនិងមិនពិត 
  នដល់  ទធបផញ្ដតថិ ប្ដលឈធឝើឲ្រដឹងនូវ មា នាម ប្ដលឈកើតពីការ

ផសគំនិំតមិនពិតជាមួយនឹងគនិំតមិនពិត ។  
 ឧទាហរណ៍ ៖   រាជបុតថ  តួកុន 
   នាយកលកុមហ ុន  ចាងហាឝ ងសាោ 

ចប់បរឈិចេទទី ៨ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
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បរមិចឆទទី ៩ 

កមមដ្ឋាឌ ន 
 

កបុង “កមមដ្ឋាន”, “កមម”  នដល់ ការចឈលមើនភាវនាឈដើមផឈីធឝើចិតថ
ឲ្របរ ុិទន ចបំ្ណកឯ “ឋាន”  នដល់ ទីតងំ, មូលោឌ ន ឬទីកប្នវង  ឈំៅ
យកការ ិកា ឬការហឝឹកហាត់ ។  

ដូឈចាប ោះ “កមមដ្ឋាន” មានន័យថ្វ “ទីតងំឈធឝើការហឝឹកហាត់បនសុទន
ចិតថ” ឈោយការចឈលមើនភាវនា ឬ “កផួនខាប តចឈលមើនភាវនា” ។  

“ទីតងំឈធឝើការហឝឹកហាត់បនសុទនចិតថ” ឬ “កផួនខាប តចឈលមើនភាវនា” ឈនោះ 
នឹងឈលបើការឈធឝើជាទីតងំហឝឹកហឝឺនចិតថ ឬជាឧបករណ៍ហឝឹកហាត់បនសុទនចិតថ ។ 
ការហឝឹកហាត់បនសុទនចិតថមាន ២ យា៉ា ងគឺ ៖ 

១- បដិបតថទិាក់ទងនឹង “សមថៈ”  
២- បដិបតថិទាក់ទងនឹង “វិបស្សនា”  
វធីិទាងំ ២ យា៉ា ងឈនោះ នឹងឈលើកមកបរយិាយកបុងបរឈិចេទទី ៩ ឈនោះ ។  
វធីិហឝឹកហាត់បនសុទនចិតថប្ដលលពោះពុទនលទង់បឈលងៀន គឺភាវនាប្ដលអាច

បញ្ឈប់ឈ ចកឋីឈសាកសាឋ យ, បននូ រ ភាពតនតឹងចិតថ, ដកឈ ចកឋី ឈលកៀមលកំ
ចិតថ, ផឋល់ឈ ចកឋី ៃប់ចិតថជាែណៈៗ, រប្មងនាឈំៅកាន់ មាធិ, ្ន, 
វបិ សនាញណ, មគា ៤ ផល ៤ ប្ដលជាកឋី ឈលមចដ៏ែភង់ែភ ់កបុងជីវតិ ។  

បរឈិចេទឈនោះនឹងផឋល់ការពិព៌ណនា មថភាវនា និងវបិ សនាភាវនា 
ពិតប្មនប្ត ឈងខប ប៉ាុប្នថលតឹមលតូវតមចាប់ និងលបកបឈោយផល ។  
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១. ភាវនា 

  “ភាវនា១” ជាទូឈៅ ប្លបយា៉ា ងចា ់ថ្វ “ការចឈលមើន” លអជាងប្លបថ្វ 
“ការអភិវឌណន៍ផវូ វចិតថ” ។ ភាវនាឈនាោះជាដឈំណើ រការបណឋុ ោះបណាឋ លចិតថ ប្ដល 
បឈងាើតផលលអជាឈលចើនអឈនក គួរប្តចឈលមើនឈរឿយៗ កបុងចិតថរប ់ែវួន ។  

ភាវនាមាន ២ យា៉ា ង២គឺ ៖ 
១- សមថភាវនា  = ការចឈលមើនឈ ចកឋី ៃប់ 
២- វិបស្សនាភាវនា = ការចឈលមើនបញ្ញដ   

១.១. សមថភាវនា 

 “សមថ៣” មានន័យថ្វ “ឈ ចកឋី ៃប់” ប្ដលជាឈ ចកឋី យិងសាយ ធិ៍, 
ឈ ចកឋីមិនញប់ញ័រ, ឈ ចកឋីមិនឈៅហយង និងជាឈ ចកឋីឈកសមកានថរប ់
ចិតថ ។ ឈៅថ្វ “ឈ ចកឋី ៃប់” ឈល ោះវា ៃប់ចុោះនូវនីវរណធម៌ទាងំ ៥ រួមទាងំ
តណាា ផង ។  
 ឈបើតមែវឹមសារ, “សមថ”  ឈំៅយក ឯកគាតឈចត ិក ( មាធិ) 
ឈកើតកបុងឈោកិយកុ លចិតថ ឬឈោកិយកិរយិចិតថ ។  មថៈឈនាោះ  ឈំៅ
                                                           

១ បរមត្ថទ្ បដ នកមម ដ្ឋាដសងគហពដ្យល់ថានភាមវត្វោត្ិ ភាវនា។ ភាមវនតិ វា ចិត្តសនាានំ 
ឯោហីត្ិ ភាវនា។ ការែដលក្ត្ូវចេក្មើដន េៅថាន ភាវនាន ឬការញា ដងចិត្តសនាាដ
ឲ្យចេក្មើដនេៅថានភាវនាន។ន 
២ បរមត្ថទ្ បដ នកមម ដ្ឋាដសងគហៈន។ន 
៣ន  បរមត្ថទ្ បដ ន កមម ដ្ឋាដសងគហពដ្យល់ថាន ត្ត្ថ កិមលមស អមញ្ញបិវា វិត្ោោទមយា    
ឱឡារិកធមមម សមមត្ីត្ិ សមមថា ត្ថា បវមោា ឯកគគោសង្ខាមោ សមាធិ។        
= សមែៈន គឺន ធម៌រំង្ខប់កិេលសទាដងឡាយន ដិងធម៌ដ៏េក្គាត្ក្គាត្ដៃទ្ន មាដវិត្កកៈជាេដើមន
បាដដល់នសមាធិនេព្វលគឺឯកគគតាែដលក្បក្ពឹត្តេៅយ៉ាងេនាះន។នន 
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យក មាធិឈនាោះឯងប្ដលអាចបស្ត្ង្គា បនីវរណធម៌ទាងំ ៥, ប្ថមទាងំ ឈំៅ
យក្ន មាធិថ្វប ក់ែភ ់ប្ដលរងំ្គប់ចុោះនូវអងា្ នថ្វប ក់ទាប គឺ វតិកាៈ, 
វចិារៈ, បីតិ, និង ុែៈ ។  

១.២. វិបសសនាភាវនា 

 “វិបស្សនា១” មានន័យថ្វ “បញ្ញដ ” ឈ លគឺបញ្ញដ ចាក់ធវុោះចូលឈៅ
កបុងអនិចេ ំ (ឈ ចកឋីមិនឈទៀង), ទុកខ ំ (ឈ ចកឋីទុកខ), និងអនតថ  (មិនប្មនែវួន) 
ប្ដលជាធមយជាតិរប ់រូបធម៌នាមធម៌ ។  
 ឈបើតមែវឹមសារ, “វិបស្សនា”  ឈំៅយក បញ្ញាមចត្សិក        
(បញ្ដិ ស្ត្នធិយ) ឈកើតកបុងមហាកុ លចិតថ និងមហាកិរយិចិតថ ។  

២. សមថកមមដ្ឋាឌ ន ៤០ 

 “កមមដ្ឋាន២” ប្ដលឈរៀនកបុងទីឈនោះ  ឈំៅដល់ អារមយណ៍រប ់ភាវនា ។ 
ឈោយឈហតុប្តចិតថមិនអាចឈកើតឈ ើងឈោយោយ នអារមយណ៍ ដូឈចាប ោះឈហើយ
 នជាឈយើងលតូវការអារមយណ៍ដ៏ មគួរ លមាប់ហឝឹកហាត់ចិតថ ។  
 លពោះពុទនលទង់ ប្មឋងអារមយណ៍ លមាប់ មថភាវនាមាន ៤០ ឈៅ
ថ្វ “សមថកមមដ្ឋាន” ឈោយប្បងប្ចកជា ៧ លកុមដូចខាងឈលកាមឈនោះ ៖  
                                                           

១ បរមត្ថទ្ បដ នកមម ដ្ឋាដសងគហៈពដ្យល់ថាន វិមសមសន បស្សនតិ ឯោយាត្ិ វិបស្សនា។
អនិច្ចានុបស្សនាទិោ ភាវនាបញ្ញា។ វិបស្សនាន គឺន បញ្ញាជាេក្គឿងេឃើញច្ាស់
វិេសសនបាដដល់នបញ្ញាែដលេកើត្ព ភាវនានមាដអដិច្ឆាដុបស្សនាជាេដើមន។ន 
២ បរមត្ថទ្ បដ នកមម ដ្ឋាដសងគហៈពដ្យល់ថានកិរិយា កមមំ។ ត្ិដឋត្ិ ឯោោត្ិ ឋានំ។ កមមស្ស ឋាន
នត ិកមមដ្ឋានំ។ វីរិយារពភសង្ខាត្ស្ស មយាគកមមស្ស បវត្តដិ្ឋាននតិ អមោោ។ ការេធវើនេៅថានកមម ន។ន
ទ្ តាដងន េៅថានឋាដន ។ន ឋាដន ៃដកមម ន េៅថាន កមម ដ្ឋាដន បាដេសចកដ ថាន ឋាដសក្មាប់ក្បក្ពឹត្តេៅៃដ
េយគកមម នេព្វលគឺការក្បារពធេសចកដ ព្ាយមន។ន 
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១- កសិណ ១០ 
២- អសុភ ១០ 
៣- អនុស្សត្ិ ១០ 
៤- រពហមវិហារ ៤ 
៥- អរូបជ្ាន ៤ 
៦- អាហាមរបដិកូលសញ្ញា ១ 
៧- ចត្ុធាត្ុវវដ្ឋាន ១ 

 អារមយណ៍ លមាប់វបិ សនាភាវនា គឺ “ថ្លតលកខណ៍” ឈ លគឺសាមញ្ដ- 
លកខណៈ ៣ យា៉ា ង១ គឺ អនិចចំ ទុកខ ំនិងអនោា រប ់រូបធម៌និងនាមធម៌ ។  

២.១. កសណិ្ ១០ យ៉ង២ 
 “កសិណ” មានន័យថ្វ “ទាងំមូល”, “ទាងំអ ់”, “ទាងំល ុង” ។ 
ឈៅថ្វ “កសិណ” ឈល ោះវាគួរ ឈងាតទាងំមូលឬទាងំល ុង កបុងភាវនា, 
និងឈល ោះប្តឈចញឱភា អពីំបដិភាគនិមិតថឈនាោះ ផាយទូឈៅ ពឝទិ  
ឈោយឥតកណំត់លពំប្ដន ។  
 ឈល ោះប្តគួរ ឈងាតទាងំមូល ឈទើបក ិណគួរមាន ណាឌ នជារាង
មូល ឈោយមានលបប្វងវជិឈមាលតឈ យើនឹង ១ ចអំាម និង ៤ ធាប ប់ គឺលបប្ហល
ជា ១ ហឝ ៊ូត ។  

                                                           

១  យុំតថនិកាយ  ឡាយតនវគា, សដយុត្តដិកាយនអដចិចសូក្ត្ន ដិងទ្ុកខអដត្តសូក្ត្ន ដងិបរមត្ថទ្ បដ ន
កមម ដ្ឋាដសងគហៈន។ 
២ ក្ពះអភិធមម បិដកន ធមម សងគណ្ិន ចិត្តុបា្ទ្កណ្ឌន េលខន៧៨នទ្ដព័រន ៨០ន ។ន ន បរមត្ថទ្ បដ ន កមម ដ្ឋាដ-នននន
សងគហៈនដិងវិសុទ្ធិមគគនេសសកសិណ្ដិេទ្ទសទ្ ន៥ន។ន 
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១- បឋវីកសិណ = រងឝង់ដី ជាដីបរ ុិទន ឬដីឥដឌពណ៌អរុណ ទហំំ
ប៉ាុនថ្វ ជាខាប តលអបផុំត 

២- អាមបាកសិណ = ក ិណទឹក គឺទឹកប្ដលោក់កបុងភាជន៍ ឬធុង 
៣- មត្មជាកសិណ = ក ិណឈភវើង គឺអាចឈលតៀមឈោយោក់រឈងើក

ឈភវើងឲ្រឈ យើកបុង ភក ឬ បុគាលអាច មវឹងឈមើលតមលបឈហាង ភក
ចា ់ឈនាោះ ឈៅចកំណាឋ លឈភវើងដ៏ធមួំយ ។ 

៤- វាមយាកសិណ = ក ិណែរល់ ឈដើមផចីឈលមើនវា បុគាល យិងសាយ ធិ៍
ឈៅឈលើែរល់ឈនាោះ ប្ដលបក់ចុង ក់ ឬចុងឈៅយ  ឬបក់ប៉ាោះថ្វភ ល់ ។ 

៥- នីលកសិណ = ក ិណពណ៌ឈែៀវ, ចូរយករងឝង់ពណ៌ឈែៀវថ្ន
លកោ ឬ ពំត់ោក់ឈលើទីតងំពណ៌  ។ 

៦- បីត្កសិណ = ក ិណពណ៌ឈលឿងឬពណ៌មា , ចូរចាត់ប្ចង
ដូចខាងឈលើ ។ 

៧- មលាហិត្កសិណ = ក ិណពណ៌លកហម, ចូរចាត់ប្ចងដូច
ខាងឈលើ ។ 

៨- ឱទាត្កសិណ = ក ិណពណ៌  ចូរយករងឝង់ពណ៌ ថ្ន
លកោ ឬ ពំត់ោក់ឈលើទីតងំពណ៌ឈលយ  ។ 

៩- អាមលាកកសិណ = ក ិណពនវឺ, ឈគអាចចឈលមើនពនវឺឈនាោះ
ឈោយឈផ្ទឋ តឈៅឈលើលពោះអាទិតរ ឈៅឈវោលពឹក ឬឈវោោៃ ច ក៏ ន 
ឈៅឈលើលពោះចនធក៏ ន ឬឈៅឈលើពនវឺមូលប្ដលចាងំមកឈលើកាឋ រ
លកាលឬជញ្ញជ ងំ ឈោយពនវឺលពោះអាទិតរប្ដលចាងំចូលឈៅតម
លបឈហាងជញ្ញជ ងំឈនាោះ ។ 
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១០- អាោសកសិណ = ក ិណលមា, ឈគអាចចឈលមើនឈោយ
 មវឹងតមលបឈហាងជញ្ញជ ងំ ឈមើលឈៅលមាខាងឈលៅ ប្ដលមាន
ឈម្ជាទីតងំ ។  

ការចឈលមើនភាវនាឈៅឈលើក ិណ នឹងមានឈលើកឧទាហរណ៍ឆ្ប់ៗ 
ឈនោះ ។ បុគាលអាចចឈលមើនរូ វចរ្ន ៥ ទាងំអ ់ ឈោយភាវនាឈៅឈលើ
ក ិណ ។ បនាធ ប់មក បុគាលអាចបនថចឈលមើនឈៅអរូបជាន ៤ និង
ឈោកិយអភិញ្ញដ  ៥ ឈោយអាល ័យក ិណទាងំ ១០ ឈនោះ។ 

២.២. អសភុ ១០ យ៉ង១ 
 អ ុភទាងំ ១០ ឈនាោះ  ឈំៅដល់ សាក ព ១០ យា៉ា ងប្ដលរក
ឈ ើ្ញកបុងថ្លព យសានឥណាឍ បុរាណ ជាទីប្ដលឈគមិនបញ្េុ ោះកប់ឬដុត
សាក ពឈទ និងជាទីប្ដលពពួក តឝ ដូចយា៉ា ង ហឝូង ុនែ, ហឝូងចចក 
និងហឝូងតយ ត មកខាចឹំកជប្ញ្ជង ីុសាច់ជាញឹកញប់ ។  
 កបុង ម័យទឈំនើបឈនោះ ឈទាោះសាក ពប្បបណាក៏ឈោយ ឲ្រប្ត
បង្គា ញ ភាពគួរឈែភើមរឈអើមរប ់រូបកាយ  ុទន ឹងប្តជាអារមយណ៍ មគួរ
ដល់ការចឈលមើនភាវនា ន ។  
 តមធមយនិយាម, ឈយើងមានឈ ចកឋីជាប់ជ ំក់ខាវ ងំណា ់ចឈំ ោះ
រូបកាយរប ់ឈយើង លពមទាងំរូបកាយរប ់អបកដថ្ទ ឈោយរាគៈ (តឈលមក) ។ 
វធីិដ៏លអបផុំត  លមាប់ ងាត់ ងាិនរាគៈឈនាោះ និងជាថ្វប បំ្កឈរាគដ៏ កឋិ ិទនិ
បផុំត លមាប់ពា លជងឺំរាគៈឈនាោះ គឺអ ុភកមយោឌ ន ។ អ ុភកមយោឌ ន
                                                           

១ ក្ពះអភិធមម បិដកនធមម សងគណ្ិនចិត្តុប្ាទ្កណ្ឌនេលខន៧៨នទ្ដព័រន១៤០ន។នចូរេមើលបែដថមន
បរមត្ថទ្ បដ នកមម ដ្ឋាដសងគហៈន។ 
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ឈនាោះ  នឈៅជាកមយោឌ នលតឹមលតូវតមកផួនខាប តឬជាករណីយកិចេ អ ុំង
កាលលពោះ មាយ  មភុទនគង់ធរមានឈៅ, ជាពិឈ    លមាប់ភិកខុ វយ័ឈកយង ។  
  ូមផមីកដល់បចេុបផនបឈនោះ កមយោឌ នឈនាោះលតូវ នរាប់បញ្េូ លឈៅ
កបុងកមយោឌ ន ៤ យា៉ា ង  លមាប់ឈលបើជាឈលគឿងប្ថទាឬំការ រ ឈទើបឈៅថ្វ 
ចត្ុរារកខកមមដ្ឋាន១ ។ បុគាលគួរឈធឝើឲ្រសាធ ត់ជនំាញនូវកមយោឌ នទាងំ ៤ 
ឈនោះ មុននឹង្នឈៅបនថវបិ សនាភាវនា ។  
 សាក ព ១០ យា៉ា ងឈនាោះ មានរាយឈ យ្ ោះដូចតឈៅឈនោះ ៖  

១- ឧទធុមាត្ក = សាក ព អុយឈហើម 

២- វិនីលក = សាក ពប្លបពណ៌ឈៅជាលកឈៅោយឈែៀវ 

៣- វិបុពវក = សាក ពឈលបោះប្ ផកនិងហូរែធុោះឈចញ 

៤-វិចឆិទទក = សាក ពោច់ជា ២ ឬ ៣ កណំាត់ 

៥- វិោាយិត្ក = សាក ពប្ដលលតូវ ុនែតយ តជាឈដើមកឈករនិងចឹក
ជប្ញ្ជង 

៦- វិកខិត្តក = សាក ពប្ដលលតូវ ុនែតយ តជាឈដើមខាចឹំកខាេ យ
រាត់រាយ  

                                                           

១ ពុទាន នុ សតិ ១, ឈមតថ  ១, អ ុភ ១, មរណ សតិ ១, ទាងំ ៤ ឈនោះ ឈៅថ្វ ចតុរារកខកមយ
ោឌ ន ។ មានកបុងចតុរារកាខ  លី ។  
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៧- ហត្វិកខិត្តក = សាក ពប្ដលមុតោច់ឈោយកាបិំតប៉ាូវឈៅជា
ឈដើម ប្បកជាបបំ្ណកៗ  

៨- មលាហិត្ក = សាក ពលបឡាក់្ម 

៩- បុលុវក = សាក ពឈដរោ ឈោយដងាូវ 

១០- អដឋិក = សាក ព ល់ប្តឈលោងឆអឹង 

 ការចឈលមើនភាវនាឈៅឈលើសាក ព ឈទាោះលបឈភទណាមួយក៏ឈោយ 
នឹងនាឈំៅកាន់បឋមជាន ។ ឈោយសារប្តអារមយណ៍ឈនាោះគួរឈែភើមរឈអើម
ឈពក ឈទើបមិនអាចឈធឝើឲ្រចិតថនឹងធឹងឈលើអារមយណ៍ឈនាោះឈោយឥតមានវតិកាៈ
 ន ដូឈចាប ោះឈហើយ  នជាវតិកាៈមិនអាចឈ ោះបង់ឈចាល នឈដើមផ ី្ ន
ឈៅ ឈលមចទុតិយជានឈទ ។  

២.៣. អនុសសតិ ១០ យ៉ង១ 
 “អនុស្សត្ិ”  នឈ ចកឋីថ្វ ការរលឹកឈ ើ្ញឈរឿយៗ ឬការតងំ
សាយ រតីខាជ ប់ែជួន ។ 

១- ពុទាោនុស្សត្ិ = ការរលឹកឈ ើ្ញឈរឿយៗ នូវលពោះពុទនគុណ ។ បុគាល
អាចរលឹកលពោះពុទនគុណ ៩ យា៉ា ង មឋងមួយៗ ដូចឧទាហរណ៍ 

                                                           

១ មានកបុងគមភីរវ ុិទនិមគា និងចូរឈមើលបប្នទម បរមត្ថទ្ បដ នកមម ដ្ឋាដសងគហៈ។  
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 “តមពិត លពោះ មាយ  មភុទនលទង់ ១) ជាលពោះអរហនថ, ២) លត ់ដឹង
យា៉ា ងឈពញឈលញ, ៣) បរបូិណ៌ឈោយវជិាជ និងចរណៈ, ៤) យាង
ឈៅឈោយលបថ្ព, ៥) ដឹងនូវថ្លតឈោក, ៦) ជានាយសារថីហឝឹកហាត់
បុគាលឈោយឥតមាននរណាឈលបៀប ន, ៧) ជាសាសាឋ រប ់ឈទវត
និងមនុ ស, ៨) ជាលពោះ ពឝញ្ដូ , ៩) ជាលពោះមានលពោះភាគ ។ 

 ឈបើពុំដូឈចាប ោះឈទ បុគាលអាចឈលជើ យក នូវគុណណាមួយប្ដលែវួន
ឈពញចិតថបផុំតមករលឹកឈរឿយៗ ដូចឧទាហរណ៍ថ្វ “អរហំ, អរហំ” 
កាលឈបើឈធឝើដូឈចបោះ បុគាលគួរជញ្ជឹ ងនូវលពោះពុទនគុណឈនាោះថ្វ  

 “លពោះពុទន លទង់ជាបុគាល កឋិ ិទនិបផុំត ដផតិលពោះអងា នលោះបង់
កិឈល ទាងំពួងអ ់ទាងំល ុងឈហើយ ឈហតុឈនាោះ លពោះអងា មគួរ
ដល់ការបូជារប ់មនុ សនិងឈទវត”  

 វធីិសាស្ត្ ថទី ២ ឈនោះ  ឹងមានលប ិទនិភាពឈលចើន លមាប់ការចឈលមើន
 មាធិ ។  

២- ធមាោនុស្សត្ិ =  ការរលឹកឈរឿយៗ នូវធមយគុណ (ធមយឈទ នា) 
ឧទាហរណ៍ថ្វ “លពោះធម៌គឺលពោះមានលពោះភាគលត ់ ប្មឋងឈហើយ
ឈោយលបថ្ព, លតូវដឹងចា ់ឈោយែវួនឯង, មានផលភាវ មៗ, ឈៅ
មកអឈងាត ន, នាឈំៅកាន់និ ឝ ន, ប្ដលអបកល ជញ នយល់ឈហើយ, 
ធម៌នីមួយៗ  លមាប់ែវួនឯង” ។   
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 មា៉ាងឈទៀត កបុងទីឈនោះ បុគាលអាចឈលជើ ធមយគុណណាមួយប្ដល
ែវួនឈពញចិតថបផុំត មករលឹកឈរឿយៗ ក៏ ន ។  

៣- សង្ានុស្សត្ិ = ការរលឹកឈរឿយៗ នូវគុណរប ់លពោះ ងឃ ប្ដល
ជាសាវក័រប ់លពោះមានលពោះភាគ ។ បុគាលអាចរលឹកនូវ ងឃគុណ
ទាងំ ៩ ដូចតឈៅឈនោះ ៖ 

 “លពោះ ងឃសាវក័រប ់លពោះមានលពភាគ ជាអបកបដិបតថិលអ, ជាអបក   
បដិបតថលតង់, ជាអបកបដិបតថិឆ្វ ត, ជាអបកបដិបតថិតមតួនាទី, រាប់ជា
គូថ្នបុរ មាន ៤ គូ រាប់ជាបុគាលមាន ៨, ជាអបកគួរដល់ការ
លបឈគនឈទយរវតទុ , ជាអបកគួរដល់ការឲ្រវតទុ លមាប់ឈភញៀវ, ជាអបកគួរ
ដល់ទកខិណាទាន,  ជាអបកគួរដល់អញ្ជលិកមយ, និងជាប្ល បុណរ
រប ់ តឝឈោក រកប្ល បុណរឯណាឈ យើោយ ន” ។ 

 កបុង ងឃគុណឈនោះ បុគាលអាចឈលជើ  ងឃគុណណាមួយប្ដលែវួន
ឈពញចិតថបផុំត មករលឹកឈរឿយៗ ក៏ ន ។ 

៤- សីលានុស្សត្ិ = ការរលឹកឈរឿយៗ ឈៅឈលើការបឈំពញ ីលរប ់
ែវួន 

៥- ច្ចោនុស្សត្ិ = ការរលឹកឈរឿយៗ ឈៅឈលើទានរប ់ែវួនប្ដល ន
បរចិាេ គឈហើយ 
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៦- មទវោនុស្សត្ិ = ការរលឹកឈរឿយៗ ឈៅឈលើគុណធម៌រប ់ែវួន 
ឈោយការពិចារណាឈៅឈលើឈទវតជាសាកស ី។  

 ឧទាហរណ៍ថ្វ ៖ “ឈទវតទាងំឡាយ ឈកើតកបុងសាទ ន ួគ៌ប្បបឈនាោះ 
ឈោយសារប្ត ទាន ,  ីល, ទាន, ការឈចោះដឹង, បញ្ញដ , ហិរ,ិ ឱតថបផៈ 
រប ់ពួកឈគ  ូមផអីាតយ អញក៏មានគុណធម៌ទាងំឈនាោះប្ដរ” ។  

៧- ឧបសមានុស្សត្ិ = ការរលឹកឈរឿយៗ ឈៅឈលើគុណថ្នលពោះនិ ឝ ន 

៨- មរោនុស្សត្ិ = ការរលឹកឈរឿយ ៗ ឈៅឈលើធមយជាតិថ្នឈ ចកឋី
សាវ ប់រប ់ែវួន ដូចឧទាហរណ៍ថ្វ “ឈ ចកឋីសាវ ប់រប ់អញ ជា   
ធមយជាតិឈទៀង ការរ ់រប ់អញ ជាធមយជាតិមិនឈទៀង” ។  

៩- ោយគោនុស្សត្ិ = ការរលឹកឈរឿយៗ ឈៅឈលើអាការៈមិនសាអ ត 
៣២ រប ់កាយឈនោះ ដូច “ ក់, ឈរាម, លកចក, ឈធយញ, ប្ ផក, សាច់, 
 រថ្ , ឆអឹង, ែួរកបុងឆអឹង, តលមងប ាវៈ, ឈបោះដូង, ឈថវើម, វាវ, លកពោះ, 
 ួត, ឈ ោះឈវៀនធ,ំ ឈ ោះឈវៀនតូច, អាហារថយី, អាហារចា ់, លបមាត់, 
ឈ វ យ, ែធុោះ, ្ម, ឈញើ , ខាវ ញ់ខាប់, ទឹកប្ភបក, ខាវ ញ់រាវ, ទឹកមាត់, 
ទឹក ឈមារ, ទឹករអិំល, ទឹកឈនាម, ែួរកាល ។ 

កាលលពោះ មាយ  មភុទនគង់លពោះជនយឈៅ, ភិកខុជាឈលចើនអងា ន ឈលមច
អរហតថផល ឈោយ នភាវនាឈៅឈលើអាការៈមិនសាអ តទាងំឈនោះ ។  
កាយគតនុ សតិ ចឈលមើននូវអ ុភ ញ្ញដ  (ឈ ចកឋី មាា ល់ភាពគួរ
ឈែភើមរឈអើម) ឈៅឈលើរាងកាយ ដូចជា អ ុភភាវនា ។ ភាពគួរឈែភើម
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រឈអើមរប ់រូបកាយឈនោះ នាឈំៅកាន់ភាពមិនែឝល់ខាឝ យ ឈ លគឺការ
 ងាត់ ងាិននូវរាគៈ (តឈលមក) ។ 

១០- អានាបានស្សត្ិ = សាយ រតីរលឹកឈៅឈលើការដកដឈងាើមរប ់ែវួន
ទាងំែរល់ដកដឈងាើមចូលទាងំែរល់ដកដឈងាើមឈចញ១ ។   

២.៣.១. អធិបាយអនុសសតិមដ្ឋាយសមងខប 

 បណាឋ អនុ សតិទាងំ ១០ ឈនាោះ, កាយគត តិអាចនាឈំៅកាន់
បឋមជាន ។ អានា ន សតិ នាឈំៅកាន់រូ វចរ្ន ៥ ទាងំអ ់ ។  
អនុ សតិឈលៅពីឈនាោះ នាឈំៅកាន់ឧបចារ មាធិ ។  

 ពុទាន នុ សតិ និងមរណានុ សតិ រាប់បញ្េូ លកបុងចតុរារកខកមយោឌ ន ។ 
ឈោយការរលឹកគុណរប ់លពោះ មាយ  មភុទនឈរឿយៗ អ ់កាលយូរ ឈទើបរូប
កាយរប ់បុគាលរប្មងជាទីឈោរពបីដូចលពោះឈចតិយ និងអាចមិនឲ្រពួក
 តឝថ្លព, ឈខាយ ចល យបិសាច, ឬមនុ សឈឃ្លរឈៅលបមាថឈបៀតឈបៀន ន ។  

 មា៉ាងឈទៀត បុគាលមានឈ ចកឋី មាា ល់ថ្វែវួនរ ់ឈៅជាមួយនឹង
លពោះ មាយ  មភុទន ឈហតុឈនាោះ បុគាលឈនាោះចឈលមើន ទាន ចឈំ ោះលពោះ មាយ  មភុទន, 
ហិរ,ិ និងឱតថបផៈ យា៉ា ងទូលទូំោយ ។  

 ការរលឹកឈៅឈលើឈ ចកឋីសាវ ប់ឈរឿយៗ ជួយឲ្របុគាលដឹងធមយជាតិប្លប
លបួលឈលឿនរហ័ រប ់ជីវតិ ។ កាលប្ដលបុគាលមានឈ ចកឋី មាា ល់ថ្វ 
                                                           

១ ក្ពះសុត្តដតបិដកនខុទ្ទកដិកាយនមហាវគគនេលខន៧០នទ្ដព័រន៩៣ន។ 
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ឈ ចកឋីសាវ ប់រប ់ែវួននឹង្នមកដល់កបុងឈវោណាមួយ បុគាលឈនាោះ
រប្មងលោះបង់ឈចាលឈ ចកឋីលបកាន់ទាងំអ ់, ឈ ចកឋីែឹង, ឈ ចកឋីជាប់ជ ំក់ 
ជាឈដើម ឈហើយពាយាមឈធឝើការឈលបើល  ់ជីវតិរប ់ែវួនឯងឲ្រលអលបឈ ើរ
បផុំត ឈោយឈធឝើការ លមាប់ការអភិវឌណែវួនឯង ជាងការបប្ណឋ តបឈណាឋ យ
ែវួនឯងទាងំល ុងឈៅកបុងកាមគុណ (ឈ ចកឋីរកីរាយកបុងកាម) ។  

 អានា ន សតិ ជាកមយោឌ នមួយ បណាឋ កមយោឌ នដ៏លអបផុំត  លមាប់
ចឈលមើន មាធិ លពមទាងំបញ្ញដ  និងជាកមយោឌ នលគឹោះប្ដលលពោះពុទនលគប់លពោះ
អងាបដិបតថិ ជាកមយោឌ នង្គយបដិបតថិ និងអាចបដិបតថិកបុងទីណា ឈពលណា
ក៏ ន ឈទាោះកពុំងអងាុយ, ឈរ, ឈដើរ, ឬឈដក ក៏ ន ។ ការដកដឈងាើម មាន
លគប់ឈពល ឈហើយអឝីប្ដលជាតលមូវការឈនាោះ គឺការមានសាយ រតីរលឹកែរល់ដក
ដឈងាើមឈនាោះឯង ។  

 ការមានសាយ រតីរលឹក ( តិ) គួរតមាល់លតង់ចុងលចមុោះជាទីប្ដលែរល់
ដឈងាើមប៉ាោះ និងរុញែវួនវាចូលនិងឈចញ ។ តងំពីចណុំចយាមឈនាោះ, បុគាល
គបផដឹីងែរល់ដកដឈងាើមចូល និងែរល់ដកដឈងាើមឈចញ បីដូចនាយឆ្យ ទំាឝ រ
អងាុយឈៅលតង់ទាឝ រពិនិតរឈមើលមនុ សមាប  ប្ដលចូលឈៅខាងកបុងនិងឈចញ
មកខាងឈលៅ ដូឈចាប ោះប្ដរ ។  

 កបុងលពោះ ូលត មានពនរល់វធីិដ៏សាមញ្ដ លមាប់រលឹកចឈំ ោះែរល់
ដកដឈងាើម ដូចខាងឈលកាមឈនោះ ៖ 
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១- បុគាលដកដឈងាើមចូល ក៏យកចិតថទុកោក់, ដកដឈងាើមឈចញ ក៏យក
ចិតថទុកោក់។ 

២-  កាលដកដឈងាើមចូលប្វង បុគាលដឹងថ្វ “អញដកដឈងាើមចូលប្វង”, 
កាលដកដឈងាើមចូលែវី បុគាលដឹងថ្វ “អញដកដឈងាើមចូលែវី”, កាល
ដកដឈងាើមឈចញប្វង បុគាលដឹងថ្វ “អញដកដឈងាើមឈចញប្វង”, កាល
ដកដឈងាើមឈចញែវី បុគាលដឹងថ្វ “អញដកដឈងាើមឈចញែវី”។  

៣- “កាលកណំត់ដឹងចា ់នូវកាយទាងំមូល (ែរល់ដឈងាើម) ឈហើយ 
ឈោកហឝឹកហាត់ែវួនឯងថ្វ “អញនឹងដកដឈងាើមចូល”, កាលកណំត់
ដឹងចា ់នូវកាយទាងំមូល (ែរល់ដឈងាើម) ឈហើយ ឈោកហឝឹកហាត់
ែវួនឯងថ្វ “អញនឹងដកដឈងាើមឈចញ” ( នឈ ចកឋីថ្វ បុគាលគបផ ី
មានសាយ រតីដឹងលគប់ប្ផបកថ្នែរល់ដឈងាើមឈនាោះ គឺដឈងាើមទាងំមូល) ។ 

៤- ឈោកហឝឹកហាត់ែវួនឯងដូឈចបោះថ្វ “កាល ៃប់ការដកដឈងាើមឈនោះ
ឈហើយ អញនឹងដកដឈងាើមចូល”, ឈោកហឝឹកហាត់ែវួនឯងដូឈចបោះថ្វ 
“កាល ៃប់ការដកដឈងាើមឈនោះឈហើយ អញនឹងដកដឈងាើមឈចញ” ។  

 ឈល ោះឈហតុប្តការដកដឈងាើមឈកើតឈ ើងតមចង្គឝ ក់ ឈទើបវាអាចទាញ
មន ិការរប ់បុគាល ឈមឈឆ្ភ ោះឈៅរកែរល់ដកដឈងាើមឈនាោះ និងចឈលមើន
 មាធិឈ ើង នយា៉ា ងឈលឿនរហ័  ។ លប ិនឈបើចិតថឈនាោះលតច់រង្គា ត់ឈៅ
អារមយណ៍ខាងឈលៅ ដូចជា ហាងប្ត, ហាងប ុឈហឝ, ឈរាងកុន ជាឈដើម, ចូរ
កណំត់ថ្វ ចិតថឈៅទីឈនាោះ ឈហើយ ងាត់វាឲ្រលត ប់មករកែរល់ដកដឈងាើម
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វញិ ។ កាល ន ងាត់ ងាិននីវរណធម៌ ៥  នលគប់អ ់ឈហើយ, បីតិ, 
ចិតថប សទនិ,  ុែឈវទនា, និង មាធិ នឹងល កដលកខណៈចា ់ ឈហើយ
បុគាលរប្មងជួបលប ពឝនូវឈ ចកឋី ុែ ប្ដលមិនធាវ ប់ជួបពីមុនមក ។ 
បុគាលមានអារមយណ៍លសាលកាយលសាលចិតថ និង ុែឈកសមកានថពន់ឈពក 
 ូមផបុីគាលែវោះមានអារមយណ៍ហាក់ដូចអប្ណឋ តពនដ៏អាកា  ។  

 ដណំាក់កាលឈនោះ បដិភាគនិមិតថ មានរាងជាការំ យីមូល ឬប្កវឈផវក 
ឬក៏តផូងទទឹមដ៏ភវឺថ្វវ  ដូឈចបោះជាឈដើម រប្មងឈកើតឈ ើងជាធមយត ។ អងា្ ន
ទាងំ ៥ រប្មងល កដលកខណៈចា ់មាទំា ំឈហើយបុគាលអាចល កដចិតថថ្វ 
ឈោក ន ឈលមចឧបចារ មាធិ ។ លប ិនឈបើបុគាលបដិបតថិនូវការហឝឹក
ហាត់ តិឈនាោះ ឈោយឈ ចកឋីឈសាយ ោះលតង់និងខាវ ងំកាវ , មិនយូរប៉ាុនាយ ន បុគាល
ឈនាោះអាចឈលមចបឋមជាន និង្នថ្វប ក់ែភ ់ឈ ើងឈៅ ។  

 ឈោយអាល ័យ្ន មាធិ ឈទើបបុគាលឈនាោះអាចបដិបតថិវបិ សនា
ភាវនា ឈោយអឈងាតនាមធម៌និងរូបធម៌ កបុងចិតថកបុងកាយ យា៉ា ងលអិតលអន់ ។ 
បនាធ ប់មក ឈោយការជញ្ជឹ ងឈៅឈលើថ្លតលកខណៈ គឺ ភាពថ្នឈ ចកឋីមិន
ឈទៀង, ឈ ចកឋីទុកខ និងមិនប្មនែវួន ឈទើបបុគាលឈនាោះចឈលមើនវបិ សនា
ញណ ប្ដលនឹងនាឈំៅកាន់មគានិងផល តមលោំប់ ។  
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២.៤. រពហមវិហារ ៤ យ៉ង១ 
 “រពហម” មានន័យថ្វ “ែភង់ែភ ់”, ឯ “វិហារ” មាន័យថ្វ “ឋាន” ឬ 
“ ភាពរ ់ឈៅ” ។ ឈហតុឈនាោះ រពហមវិហារ  ឈំៅដល់ “ឋានែភង់ែភ ់” ឬ 
“ ភាពរ ់ឈៅែភង់ែភ ់” ។ “ ភាពរ ់ឈៅែភង់ែភ ់” ឈនោះ ហាក់ដូចជាការ
ឈៅលបកបឈោយ ីលធម៌ រប ់ពួកលពហយឈៅឯឋាន ួគ៌ ដូឈចាប ោះឈទើបឈៅ
ថ្វ “រពហមវិហារ” ។  

 លពហយវហិារធម៌ ៤ ឈនាោះ មានឈ យ្ ោះឈៅមា៉ាងឈទៀតថ្វ “អប្បមញ្ញា ៤” 
ឈោយមានន័យថ្វ “ ភាពឥតលពំប្ដន ៤” ។ មានឈ យ្ ោះឈៅយា៉ា ងឈនាោះ ក៏
ឈល ោះប្តបុគាលអបកបដិបតថិនូវការហឝឹកហាត់ទាងំឈនោះ កពុំងប្តផាយនូវ
ឈមតថ , ករុណា ឬមុទិត ចឈំ ោះ ពឝ តឝ ឥតមានប្ដនកណំត់ ឬការរអាក់ 
រអួលលតង់ណាឈ ើយ ។  

១- មមោា = ឈ ចកឋីល ឡាញ់, ឈ ចកឋីរាប់អាន, ឈមលតីភាព, បណំងលអ
ចង់ឲ្រអបកដថ្ទ នឈ ចកឋី ុែចឈលមើន ។ 

និយមន័យរប ់ឈមតថ ឈនាោះ គឺធម៌ប្ដលឈធឝើឲ្រឈបោះដូងរប ់ែវួនទន់ 
ភវន់ ល ថ្វប ឲ្រឈ ចកឋីលអ  ុែ ុវតទិភាពឈកើតមានដល់ ពឝ តឝ ។ 
អាកបផកិរយិារាប់អាន ជាលកខណៈចមផងរប ់ឈមតថ  ។  

                                                           

១ អភិធមយបិដក វភិងា និងចូរឈមើលបប្នទម វ ុិទនិមគា លពហយវហិារនិឈទធ ទី ៩ លតង់ឈមតថ កថ្វ 
ករុណាកថ្វ, មុទិតកថ្វ និងឧឈបកាខ កថ្វ ។ ចូរឈមើលបប្នទម លពោះ ុតថនថបិដក មជឈមិ
និកាយ អដឌកនាគរ ូលតទី ២ ឈលែ ២៣ ទពំ័រ ៣៥ ។  
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 ឈមតថ  មិនប្មនជាឈ ចកឋីល ឡាញ់លបកបឈោយតឈលមក (រាគៈ) ឬ
ឈ ចកឋីល ឡាញ់ទាក់ទងនឹងបុគាលឈទ ។  លតូវឈោយលតង់រប ់
ឈមតថ  គឺឈ ចកឋីែឹង អប់ ឬគនំុំគុកួំន (ឈទា ៈ) ឬឈ ចកឋីឈលកាធ   
(ឈកាធៈ) ។  លតូវឈោយលបឈយាលរប ់ឈមតថ  គឺ ឈោភៈ ។ ឈមតថ
ឈនាោះ មាន មតទភាពបស្ត្ង្គា បគនំុំគុកួំន ។  

 ឧតថមភាពរប ់ឈមតថ  គឺការសាា ល់ែវួនឯងជាមួយនឹង ពឝ តឝ គឺ 
បុគាលមិនប្បងប្ចករវាងែវួនឯងនិងអបកដថ្ទ តមលោំប់ ិទនិអាទិ
ភាពឈនាោះឈ ើយ ។ មមោា  ឈំៅយក អឈទា ឈចត ិក ។  

២- ករុោ = ឈ ចកឋីអាណិត 

 និយមន័យរប ់ករុណា គឺធម៌ប្ដលឈធឝើឲ្រឈបោះដូងរប ់អរយិជន
ញប់ញ័រ កបុងឈពលប្ដលអបកដថ្ទទទួលរងឈ ចកឋីទុកខ ឬថ្វធម៌
ប្ដលរសំាយឈ ចកឋីទុកខរប ់អបកដថ្ទ ។ បណំងប្ដលចង់ប ំត់
ឈ ចកឋីទុកខរប ់អបកដថ្ទ គឺជាលកខណៈចមផងរប ់ករុណា ។  

  លតូវឈោយលតង់រប ់ករុណា គឺ ភាពកាចឬឈឃ្លរឈៅ (ហិងា) ឯ
 លតូវឈោយលបឈយាលរប ់ករុណា គឺ ឈ ចកឋីអាក់អន់ល ពន់ចិតថ 
(ឈទាមន ស) ។ ករុណា លោះបង់នូវភាពកាច ឬភាពឈឃ្លរឈៅ ។ 

 ករុណា លកឈសាប តឝទាងំឡាយប្ដលមានឈ ចកថីទុកខលពួយ ជា 
មួយនឹងបណំងដ៏ពុោះកឈស្ត្ញ្ញជ ល ចង់រឈំោោះជនទាងំឈនាោះអពីំឈ ចកឋី
ទុកខទាងំអ ់ ។ ករុោ  ឈំៅយក ករុណាឈចត ិក ។ 
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៣- មុទិោ = ឈ ចកឋីល  ់លសាយ, ឈ ចកឋីរកីរាយអបអរសាទរ ។ 
មុទិតឈនាោះជាឈ ចកឋីអបអរសាទររប ់ែវួនឯង ចឈំ ោះអបកដថ្ទ ។ 
លកខណៈចមផងរប ់មុទិត គឺឈ ចកឋីរកីរាយ ឈ រឈពញឈោយការ
អបអរសាទរចឈំ ោះលទពរ មផតថិនិងភាពឈជាគជ័យ រប ់អបកដថ្ទ ។  

  លតូវឈោយលតង់រប ់មុទិត គឺឈ ចកឋីលចប្ណន, ឯ លតូវឈោយ
លបឈយាលរប ់មុទិត គឺ ឈ ចកឋី បាយឈពក (បហា ៈ) ។ 
មុទិតកមាេ ត់បង់ឈ ចកឋីមិនឈលតកអរ (អរតិ) ។  

 មុទិត លកឈសាប តឝអបកថាុ ឈំថាើងទាងំអ ់ ឈោយបណំងដ៏ខាវ ងំកាវ ថ្វ 
 ូមឲ្រភាពថាុ ឈំថាើងរប ់អ ់ឈោកអបកទាងំអ ់ឈនាោះ គង់វងសឈៅ
អ ់កាលយូរអប្ងឝង ។ មុទិោ  ឈំៅយក មុទិតឈចត ិក ។  

៤- ឧមបោា = ឈ ចកឋីលពឈងើយ 

 តមរូប ពធ ឧមបោា មានន័យថ្វ “ការ មវឹងឈមើលឈោយមិន
លឈមអៀង” ឧឈបកាខ ឈនាោះ នឹងថ្វមានឈ ចកឋីជាប់ជ ំក់ ក៏មិនប្មន 
នឹងថ្វមានឈ ចកឋីឈលកាធ ក៏មិនប្មន ។ អាកបផកិរយិាមិនលឈមអៀង 
គឺជាលកខណៈចមផងរប ់ឧឈបកាខ ឈនាោះ ។  

 ឧឈបកាខ ឈនាោះ មិនប្មនជាឈ ចកឋីលពឈងើយលបកបឈោយតឈលមក ទាងំ
មិនប្មនជាការឈសាយអារមយណ៍កណាឋ លឈទ វា ឈំៅយក ត្រត្-    
មជ្ឈត្តោមចត្សិក  និងមានន័យថ្វ ឈ ចកឋី ៃប់សាៃ ត់ដ៏ ុលកឹត 
ឬចិតថឈ យើឈោយលបថ្ព ។ ឧឈបកាខ ឋិតកបុងរវាងករុណានិងមុទិត វា
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រកាចិតថឲ្រមានលនឹំង និងមិនឲ្រញប់ញ័រកបុងចឈំណាមដឈំណើ រ
ប្លបលបួលរប ់ជីវតិ ដូចជា  រឈ ើរនិងនិនាធ , ទុកខនិង ុែ, ោភ
និងឥតោភ, យ និងឥតយ  ប្ដលឈៅថ្វឈោកធម៌ ៨ យា៉ា ង១ ។  

  លតូវឈោយលតង់រប ់ឧឈបកាខ  គឺតឈលមក (រាគៈ), ឯ លតូវឈោយ
លបឈយាលរប ់ឧឈបកាខ  គឺឈ ចកឋីមិនរកីរាយ ។ ឧឈបកាខ កមាេ ត់បង់
ឈ ចកឋីលបកាន់មានិំងឈ ចកឋីឈលកាធ។  

២.៤.១. ការរសម់ៅកនងុរពហមវិហារ 

 បុគាលណាមួយអបកកពុំងបដិបតថិលពហយវហិារធម៌ ១ បណាឋ លពហយ-
វហិារធម៌ទាងំ ៤ ឈនាោះ ឈៅថ្វ កពុំងរ ់ឈៅកបុងឋានែភង់ែភ ់ ។  

 ឈដើមផបីដិបតថិឈមតថ , បុគាលផាយឈមតថ រប ់ែវួនចឈំ ោះ ពឝ តឝ
ទាងំអ ់ ឈោយល ថ្វប យា៉ា ងឈសាយ ោះឲ្រ ពឝ តឝទាងំឡាយឈនាោះ  នឈ ចកឋ ី
                                                           

១  ុតថនថបិដក អងាុតថរនិកាយ អដឌកនិ ត ។ អងាុតថរនិកាយ បឋមឈោកធមយ ូលតទី ៥ 
ប្ចងថ្វ  ‘‘អដឋិមម , ភិកខមវ, មលាកធមាោ មលាកំ អនុបរិវត្តនតិ, មលាមោ ច អដឋ 
មលាកធមមម អនុបរិវត្តត្ិ។ កត្មម អដឋ? លាមភា ច, អលាមភា ច, យមោ ច,      
អយមោ ច, និនាា ច, បសំោ ច, សុខញ្ច, ទុកខញ្ច។ ឥមម មខា, ភិកខមវ, អដឋ 
មលាកធមាោ មលាកំ អនុបរិវត្តនតិ, មលាមោ ច ឥមម អដឋ មលាកធមមម អនុបរិវត្ត-
ត្ី’’ត្ិ។ មាាលភិកខុទាដងឡាយន េោកធម៌ន ៨ន យ៉ាងេដះែត្ងក្បក្ពឹត្តេៅតាមេោកន ទាដង
េោកក៏ែត្ងក្បក្ពឹត្តេៅតាមេោកធម៌ន៨នយ៉ាងន។ន៨នយ៉ាងេនាះដូចេមដចខលះនគឺនោភន១,ន
អោភន១,នយសន១,នអយស១,នដិនាាន១,នសរេសើរន១,នសុខន១,នទ្ុកខន១ន។នមាាលភិកខុទាដងឡាយន
េោកធម៌ន ៨នយ៉ាងេដះឯងែត្ងក្បក្ពឹត្តេៅតាមេោកនទាដងេោកក៏ែត្ងក្បក្ពឹត្តេៅតាម
េោកធម៌ន៨នយ៉ាងន។  
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 ុែ និងរួចផុតចាកឈលោោះថ្វប ក់ រួចផុតចាកឈ ចកឋីទុកខផវូ វកាយនិងឈ ចកឋី
ទុកខផវូ វចិតថ ។  

 ឈដើមផបីដិបតថិករុណា, បុគាលលកឈសាបយក ពឝ តឝទាងំអ ់ប្ដល
មានឈ ចកឋីឈសាកឈបៀតឈបៀន ឈោយល ថ្វប យា៉ា ងឈសាយ ោះឲ្រ ពឝ តឝទាងំ 
ឡាយឈនាោះ រួចផុតចាកឈ ចកឋីទុកខទាងំពួង ។  

 ឈដើមផហីឝឹកហាត់មុទិត, បុគាលលកឈសាបយក ពឝ តឝអបកថាុ ឈំថាើង
ទាងំអ ់ ឈោយល ថ្វប យា៉ា ងឈសាយ ោះឲ្រ ពឝ តឝទាងំឡាយឈនាោះ មានោភ
និងលទពរ មផតថិឈៅគង់វងសជាមួយនឹងពួកឈគអ ់កាលយូរអប្ងឝង ។  

 ឈដើមផហីឝឹកហាត់ឧឈបកាខ , បុគាលលកឈសាបយកអបកលអនិងអបកអាលកក់, 
អបកជាទីល ឡាញ់និងអបកមិនជាទីល ឡាញ់, អបកឈសាកឈៅ ឬអបកថាុ ឈំថាើង 
ឈោយឈ ចកឋីលពឈងើយ ជញ្ជឹ ងគិតថ្វ “ ពឝ តឝគឺជាអបកមានកមយរប ់ែវួន
តក់ប្តងឈ ើង” ។  

 ការបដិបតថភិាវនានូវលពហយវហិារធម៌ទាងំ ៣ ខាងឈដើម អាចនាឲំ្រ
 ន ឈលមចរូ វចរ្ន ៤ ចបំ្ណកឯការបដិបតថិឧឈបកាខ  នាឲំ្រ ន
 ឈលមចបញ្េមជាន ។ ចូរចាថំ្វ មានប្តបញ្េមជានប៉ាុឈណាត ោះប្ដលឈកើតរួម
នឹងឈ ចកឋីលពឈងើយ ឬឧឈបកាខ ឈវទនា ។ 

 ឈដើមផចីឈលមើន មាធិរប ់ែវួនឲ្រឈ ើងដល់្ន, ការឈលជើ បុគាល
 មគួរ គឺជាការ កឋិ ម ឈហើយឈផ្ទឋ តចិតថឈៅឈលើោត់ ផាយឈៅកាន់ោត់ 



ឈមឈរៀនលពោះអភិធមយ 471 

 



ឈោយឈមតថ , ករុណា, ឬមុទិត ។ ឈទាោះបីដូឈចាប ោះក៏ឈោយ ជាធមយត ក៏លតូវ
ប្តចណំាយឈពលដ៏យូរ ឈដើមផចីឈលមើន្ន ។  

 វធីិដ៏ឆ្ប់ឈនាោះ គឺការចឈលមើន្ន ឈបើអាចឈ ើងដល់បញ្េមជាន 
ក៏រងឹរតឹប្តលអ ឈោយភាវនាឈៅឈលើការដកដឈងាើម (អានាបានស្សត្ិ) ឬក៏
កមយោឌ នដថ្ទជាទីប្ដលអារមយណ៍រប ់ភាវនា កណំត់ន័យ នយា៉ា ងលអ ។ 
បនាធ ប់មក ឈោយឈហតុប្តឈធឝើ មាធិប្ដលឈកើតរួមជាមួយនឹងបញ្េមជាន
ជាមូលោឌ ន ឈទើបបុគាល មាទានបដិបតថិឈមតថ  ។ កាលឈបើដូឈចបោះ បុគាល
អាចចឈលមើនឈមតថ ្ន ៤ យា៉ា ងឈលឿនរហ័  ។ វធីិសាស្ត្ ថឈនោះ កពុំង
បដិបតថិ នឈជាគជ័យ កបុងមជឈមណឍ លភាវនា ៉ា អកឈៅយា៉ា  កបុងលបឈទ 
ភូមាភាគខាងឈលកាម ។  

 កបុងកាលណា បុគាលអាចផាយឈៅកាន់ ពឝ តឝ ឈោយ្ន-
ឈមតថ , ្នករុណា, ្នមុទិត, និង្នឧឈបកាខ  កបុងកាលឈនាោះឯង 
បុគាលឈនាោះកពុំងរ ់ឈៅយា៉ា ងពិត កបុងឋានដ៏ែភង់ែភ ់ ។  

 ឯកសារជាតួយា៉ា ង  ឋីពីការចឈលមើនលពហយវហិារធម៌ទាងំ ៤ គឺមាន
ប្ចងកបុងលពោះ ូលត ដូចតឈៅឈនោះ ៖ 

 “មាប លភិកខុទាងំឡាយ កបុងទីឈនាោះ ភិកខុមានចិតថឈ រឈពញឈោយ
ឈមតថ ផាយឈៅកាន់ទិ  ១, បនាធ ប់មក ទិ ទី ២, បនាធ ប់មក ទិ ទី ៣, 
បនាធ ប់មក ទិ ទី ៤, ទិ ខាងឈលើ, ទិ ខាងឈលកាម និងជុវំញិ, និងលគប់ទី
កប្នវង ឈោយលបដូចែវួនឯងជាមួយនឹង ពឝ តឝទាងំអ ់ ឈោកកពុំង
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ផាយឈៅកាន់ឈោកទាងំមូល ឈោយចិតថឈ រឈពញឈោយឈមតថ , ឈោយ
ចិតថទូោយ, ឈោយចិតថប្ដល នចឈលមើនឈហើយ, និងឈោយចិតថឥតលពំប្ដន, 
ឈោករប្មងរួចផុតចាកឈ ចកឋី អប់ និងគនំុំគុកួំន ។  

 ករុណា, មុទិត និងឧឈបកាខ  ក៏មានឈ ចកឋីដូចោប យា៉ា ងឈនាោះប្ដរ ។  

២.៥. អាហាមរបដ្ិកលូសញ្ញដ ១ 
(ឈ ចកឋី មាា ល់ថ្វគួរឈែភើមរឈអើមកបុងអាហារ)  

 អាហាឈរបដិកូល ញ្ញដ ឈនាោះ  នដល់ ការគិតជញ្ជឹ ងឈរឿយៗ ឈដើមផ ី
ចឈលមើនបដិកូល ញ្ញដ  (ការ មាា ល់ថ្វគួរឈែភើមរឈអើម) ឈៅឈលើអាហារនិង
ឈលគឿងផឹកប្ដលឈយើងបរឈិភាគឈលបចូលឈៅ ។  

 ឈតើឈយើងចឈលមើនបដិកូល ញ្ញដ ឈនាោះឈៅឈលើអាហារប្ដលឈយើងកពុំង
បរឈិភាគ យា៉ា ងដូចឈមឋច ? 

 កាលប្ដលចានអាហារឈផសងៗ ោក់ឈរៀបគួរជាទីឈពញចិតថ នាឲំ្រ
ឈយើងឈល កឃ្លវ នចង់បរឈិភាគ ។ ចូរកណំត់ថ្វ កាលឈបើអាហារឈនាោះោយ
ចូលោប  ភាពទាក់ទាញរប ់អាហារ នឹងអន់ថយចុោះ ។ កាលកពុំងទ ំ
អាហារកបុងមាត់រប ់ឈយើង ចូរកណំត់ថ្វ ឈតើធុញលទាន់យា៉ា ងណា ឈពល
ប្ដលថ្វា មឈលើកចុោះឈ ើងៗ ទ ំអាហារ ហាក់បីដូចឈយើងកពុំងបុកឈមធ 
កបុងតាលឈោយអប្លង ។  
                                                           

១ សុត្តដតបិដកនអងគុត្តរដិកាយនសញ្ញាសូក្ត្ទ្ ន៦ន។ន 
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 មួយឈទៀត ចូរកណំត់ថ្វ ែណៈកពុំងទ ំ, ទឹកមាត់ ទឹកលបមាត់ 
ឈ វ យ និងទឹករោំយអាហារដថ្ទ ឈកើតឈ ើងលតង់ តអណាឋ ត ឈហើយ
អណាឋ តឈនាោះ រោ ់លត ប់ទឹកទាងំឈនាោះ ឲ្ររោយចូលជាមួយនឹង
អាហារ ឈៅជា អិតនិងគួរឈែភើម ។ លុោះឈលបអាហារឈហើយ អាហារឈនាោះឈៅ
ដល់លកពោះជាទីប្ដលវាលតូវរោយបប្នទមឈទៀត ។ អាហារប្ដលរោយ
ឈហើយឈនាោះ រប្មងផឋុ កំបុងឈ ោះឈវៀន ឈហើយវាលតូវប្តបឈញ្េញឈចាលពីមួយ
ឈពលឈៅមួយឈពល កបុងបងាន់ ឈៅជាអាចម៍ រងឹរតឹប្តគួរឲ្រឈែភើម បុគាលលតូវ
ោក់ែវួនកបុងបងាន់ឈោយឈ ចកឋីខាយ   ឈដើមផបីឈញ្េញវាឈចាល ។  

 ឥ ូវឈនោះ ឈ ចកឋីជាប់ជ ំក់កបុងអាហារ (រ តណាា ) កាន់ប្តខាវ ងំ
ឈហើយ ឈល ោះប្តឈោភៈប្ដលជានីវរណធម៌ (ធម៌រារាងំ) ចឈំ ោះការចឈលមើន
 មាធិ ។ ដូឈចាប ោះឈទើបលពោះពុទនលទង់បឈលងៀនសាវក័រប ់លពោះអងា ឲ្រ ងាត់ 
 ងាិនរ តណាា  ឈោយវធីិអាហាឈរបដិកូល ញ្ញដ  ។  

២.៦. ចតុធាតុវវដ្ឋាឌ ន១ 
(ការវភិាគធាតុ ៤) 

 “ចត្ុធាត្ុ”  នដល់ ធាតុធទំាងំ ៤ គឺ បឋវ,ី អាឈ , ឈតឈជា និង
វាឈយា ។  

 “វវដ្ឋាន”  នដល់ ញណវភិាគលកខណៈ (ធាតុទាងំឈនាោះ) ។  

                                                           

១ សុត្តដតបិដកនសដយុត្តដិកាយនចត្ុត្ថវគគនចត្ុធាត្ុសូក្ត្ទ្ ន១ន។ន 
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 ឈោយសារប្តធាតុ ខំាន់ទាងំ ៤ ឈនាោះ ជាមូលោឌ នថ្នរូបធម៌ទាងំ
អ ់ ដូឈចាប ោះឈទើបលកខណៈថ្នធាតុទាងំឈនាោះ គបផអីឈងាត និងោក់ចុោះឈៅ
កបុងញណ ។  

 កាលពីកបុងបរឈិចេទទី ៦ ឈយើង នលជួតលជាបឈហើយថ្វ កាយរប ់
ឈយើងឈកើតពីលកុមរូប ២១ យា៉ា ង ឈៅថ្វ កោបៈ, ឈហើយកោបៈនីមួយៗ 
រួមមានធាតុ ខំាន់យា៉ា ងឈហាចណា ់ ៤ និងរូបធម៌ ៤ រប ់ធាតុ ខំាន់
ទាងំឈនាោះ គឺ វណតៈ, គននៈ, រ ៈ, និងឱជា ។  

 ឈហតុឈនាោះ មហាធាតុទាងំ ៤ ឈកើតកបុងលគប់ភាគនិងអនុភាគថ្នរាង
កាយរប ់ឈយើង ។ បឋវី គបផដឹីងថ្វជាធាតុដី ឈោយមានលកខណៈពលងីក
រងឹ និងទន់ ។ អាមបា គបផដឹីងថ្វជាធាតុទឹក ឈោយមានលកខណៈ អិត
ជាប់ និងលជួតលជាប ។ មត្មជា គបផដឹីងថ្វជាធាតុឈភវើង ឈោយមានលកខ
ណៈឈៅឋ និងលតជាក់ ។ វាមយា ជាធាតុែរល់ ឈោយមានលកខណៈកឈលមើក 
រុញ និងឧបតទមម ។  

 ឈយើងគបផអីឈងាតកបុងរាងកាយឈនោះថ្វ លកខណៈរងឹនិងទន់,  អិត
ជាប់និងលជួតលជាប, ឈៅឋ និងលតជាក់, រុញនិងឧបតទមម ឈកើតកបុងលគប់ភាគនិង
អនុភាគថ្នរាងកាយឈនោះ ឈយើងគបផមីានអារមយណ៍លកខណៈទាងំឈនោះ និង
គបផមីានសាយ រតីដឹងវាកបុងចិតថ ឈដើមផលី កដចិតថថ្វធាតុទាងំឈនាោះមានប្មន ។ 
កាលប្ដលធាតុទាងំឈនាោះ ល កដលកខណៈចា ់កបុងចិតថ បុគាលបនថ យិង
សាយ ធិ៍ឈៅឈលើធាតុទាងំឈនាោះ និងកណំត់ មាា ល់វាឈដើមផចីឈលមើន មាធិ
រប ់ែវួន ។  មាធិដ៏ែភង់ែភ ់បផុំតប្ដលអាច ឈលមច នកបុងទីឈនោះ គឺ 
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ឧបចារ មាធិ ជាអារមយណ៍រប ់ភាវនា ប្ដលកាន់ប្តលជាលឈលៅឈៅ 
ឈលឿនឈៅ ។  

 ឈបើតមផលប្ដល នរកឈ ើ្ញ កបុងមជឈមណឍ ភាវនា ៉ា អកឈៅយា៉ា , 
ចត្ុធាត្ុវវដ្ឋាន ជាកមយោឌ នមានផលណា ់  លមាប់ចឈលមើន មាធិឲ្រ
 នឈលឿនរហ័  ។ កាលប្ដលបុគាល ន ឈលមចឧបចារ មាធិឈហើយ 
បុគាលអាចឈមើលឈ ើ្ញតមរយៈរាងកាយ ឈដើមផ ីឈងាតសាច់,  រថ្ , 
ឆអឹង, ឈបោះដូង, ឈថវើម, ជាឈដើម ថ្វជារប ់គួរឈ ើ្ញកបុងកាយគត តិភាវនា ។  

 លោឈនាោះ បុគាលអាចឈ ើ្ញឈលោងឆអឹងប្ដលបុគាលឈមើលធវុោះកបុងរាង
កាយរប ់អបកដថ្ទ ថ្វជាអារមយណ៍រប ់អ ុភកមយោឌ ន ឈហើយភាវនាឈៅ
ឈលើវា ឈដើមផឈីលើក មាធិឈនាោះឈៅកលមិតបឋមជាន ។  

 ឈលើ ពីឈនាោះ ភាព ថ្នឆអឹង យកលអ ឆអឹងកាល អាចឈលបើជា
អារមយណ៍រប ់ឱទាតក ិណ ។ បុគាលភាវនាឈៅឈលើវាឈដើមផឈីលើក មាធិ
ឈនាោះបប្នទមឈៅកលមិតបញ្េមជាន ។  

 វធីិសាស្ត្ ថចឈលមើន មាធិជាដណំាក់ៗ ឈនោះ  ឹងមានប្ចងឈៅកបុង
គមភីរវិសុទធិមគគឯឈណាោះ ឈហើយវធីិឈនោះ នោក់ចូលជាកិចេបដិបតថិ កបុង
មជឈមណឍ លភាវនា ៉ា អកឈៅយា៉ា   នឈជាគជ័យឈហើយ ។ 
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២.៧. អរបូ ៤ យ៉ង១ 

(អរូបភូមិ ៤)  

 អរូបភូមិ ៤ ឈនាោះ គឺ លមាឥតលពំប្ដន (អាកា ) ១, វញិ្ញដ ណឥតលពំ
ប្ដន ១, នតទិភាព ១, និង មាន ញ្ញដ ក៏មិនប្មន មិនមាន ញ្ញដ ក៏មិនប្មន 
១ ប្ដលឈលបើជាអារមយណ៍រប ់ភាវនា ឈដើមផចីឈលមើនអរូ វចរ្ន ឈោយ
ប្ កៗ ពីោប  ។  

 កបុងការបដិបតថិ បុគាលលតូវប្តចឈលមើនរូ វចរ្ន ៥ ជាដបូំងឈៅ
ឈលើក ិណណាមួយ បណាឋ ក ិណទាងំ ១០ ឈនាោះ ិន ឈហើយបនាធ ប់មក 
លតូវឈធឝើបញ្េមជានឈនាោះ ឲ្រជាមូលោឌ ន ឈទើបបុគាលអាចឈ ើងឈៅអរូប ៤ 
ឈដើមផចីឈលមើនអរូ វចរ្ន ៤ ។ 

៣. ចរតិ ៦ យ៉ង២ 
(ធមយជាតិ ៦ យា៉ា ង) 

 គិតឈៅតមធមយជាតិឬលកខណៈ បុគាលមាន ៦ ពួកគឺ ៖ 

១- រាគចរិត្ = បុគាលអបកមានឈ ចកឋីឈោភជាចរតិ បប្ណឋ ត            
បឈណាឋ យែវួនកបុងកាមគុណ ឈោយឥតមានឈ ចកឋីខាយ    

                                                           

១ សុត្តដតបិដកន េលខន ១៩ន ទ្ដព័រន ១៥៣ន ។ន ចូរេមើលបែដថមវិសុទ្ធិមគគន អារុប្បដិេទ្ទសន ។ន
សុត្តដតបិដកនសដយុត្តដិកាយនអាកាសាដញ្ញាយត្ដសូក្ត្ទ្ ន៥នដិងនដិព្វាដវិភាគនមូលវិសុទ្ធិ-
កថានបរិេចឆទ្ទ្ ន២៣ន។ 
២

 ចូរេមើលបែដថមននអភិធមម ត្ថសងគហដ កានេឈាាះអភិធមម ត្ថវិភាវិដ នចរិត្េភទ្វណ្ណនាន។ 
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២- មទាសចរិត្ = បុគាលអបកមានឈ ចកឋីែឹងជាចរតិ ឈកើតអាការែឹង 
ង្គយៗ  ូមផបី្តឈរឿងកបិុំកកបំ៉ាុក 

៣- មមាហចរិត្ = បុគាលអបកមានឈ ចកឋីលៃង់ឬលៃីឈលៃើជាចរតិ 

៤- សទាោចរិត្ = បុគាលអបកមានការឈជឿជាចរតិ ឈោរពលពោះរតនៈថ្លត
ឈោយឈោរព 

៥- ពុទធិចរិត្ = បុគាលអបកមានឈ ចកឋី វ្  ថ្វជាចរតិ អាល ័យឈហតុ
ផល និងមិនឈជឿង្គយៗ  

៦- វិត្កកចរិត្ = បុគាលអបកមានការជញ្ជឹ ងគិតជាចរតិ គិតឈៅឈលើឈរឿង
ឈនោះឈរឿងឈនាោះ ឈោយមិន ន ឈលមចការឈលចើន  

៣.១. កមមដ្ឋាឌ ននិងចរតិ១ 
 កមយោឌ នទាងំ ៤០ ឈនាោះ គួរប្តោក់ផធឹមោប ជាមួយនឹងចរតិ ៦ តម
 មគួរ ឈដើមផ ីនផលលបឈយាជន៍ ដូចតឈៅឈនោះ ៖  

១- បុគគលរាគចរិត្ គួរហឝឹកហាត់អ ុភ ១០ និងកាយគត តិ ១ 
ដផតិកមយោឌ នទាងំឈនោះ អាច ងាត់ ងាិននូវតណាា  ន យា៉ា ងមាន
លប ិទនិភាព 

                                                           

១ បរមត្ថទ្ បដ នកមម ដ្ឋាដសងគហៈន។ន 
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២- បុគគលមទាសចរិត្ គួរហឝឹកហាត់លពហយវហិារធម៌ ៤ និងក ិណ ៤ 
ពណ៌គឺ នីល, បីត, ឈោហិត, និងឱទាតក ិណ ។ កមយោឌ នទាងំ
ឈនោះជាឈលគឿងបរ ុិទនិនិង ៃប់សាៃ ត់ អាចញុងំបុគាលអបកហឝឹកហាត់
កមយោឌ នទាងំឈនាោះឲ្រឈកើតឈ ចកឋីរកីរាយ 

៣- បុគគលមមាហចរិត្ លពមទាងំបុគាលវតិកាចរតិ គួរបដិបតថិអានា -
ន សតិ ។ ចិតថរប ់មនុ សទាងំឈនោះ ប្តងរាយមាយរឈវ ើរវាយ ឈល ោះ
ឧទនចេៈ, វចិិកិចាេ និងវតិកាៈ។ កបុងអានា ន សតិ បុគាលគបផកីណំត់
តមចង្គឝ ក់ នូវការដកដឈងាើមចូលនិងការដកដឈងាើមឈចញ ។ ដូឈចាប ោះ 
អានា ន សតិ អាចលគប់លគងនិងរងំ្គប់នូវចិតថរាយមាយឈនាោះ  

៤- បុគគលសទាោចរិត្ គួរបដិបតថិពុទាន នុ សតិ, ធមាយ នុ សតិ,  ងានុ-
 សតិ,  ីោនុ សតិ, ចាោនុ សតិ និងឈទវតនុ សតិ ។  ទាន  (ការ
ឈជឿ) ប្ដលរងឹមាលំសាប់កបុងបុគាលទាងំឈនោះ នឹងរតឹប្តរងឹមាឈំ ើង
ប្ថមឈទៀត ឈដើមផផីលលបឈយាជន៍ធ ំ ឈោយបដិបតថអិនុ សតិកមយោឌ ន
ទាងំឈនោះ  

៥- បុគគលពុទធិចរតិ្ គួរបដិបតថិមរណានុ សតិ, ឧប មានុ សតិ,      
អាហាឈរបដិកូល ញ្ញដ  និងចតុធាតុវវោឌ ន ។ អារមយណ៍រប ់កមយោឌ ន
ទាងំឈនោះ លជាលឈលៅនិងលអិតលអន់ ឈល ោះឈហតុឈនាោះ កមយោឌ នទាងំ
ឈនោះអាចោ ់ឈតឿននិងពលងឹងបញ្ញដ រប ់បុគាលពុទនិចរតិឈនោះ 
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៦- កមយោឌ នទាងំឡាយ ប្ដល កឋិ មចឈំ ោះបុគាលលគប់ចរតិទាងំអ ់
ឈនាោះ គឺ បឋវកី ិណ, អាឈ ក ិណ, ឈតឈជាក ិណ, វាឈយា-
ក ិណ, អាឈោកក ិណ, អាកា ក ិណ និងអរូប ៤ ឈនាោះ  

៣.១.១. ភាវនាោន ៣ ដ្ំណាក់កាល១ 

 ឈបើនិយាយឈៅតមកលមិតថ្ន មាធិ ឬការបណឋុ ោះបណាឋ លចិតថ 
ប្ដលអាចឈកើតឈ ើង ន ភាវនា ប្បងប្ចកជា ៣ ថ្វប ក់គឺ ៖  

១- បរិកមមភាវនា = ដណំាក់កាលឈលតៀមរប ់ភាវនា  

 អារមយណ៍កមយោឌ ន ដូចយា៉ា ង ក ិណ ឈៅថ្វ បរិកមមនិមិត្ត 
ឈោយមានន័យថ្វ រូបភាពប្ដលឈរៀបចឈំលតៀម ។ ឈោយ ឈងាតរងឝង់មូលដី 
ឈទើបបុគាលអាចភាវនាថ្វ “បឋីវី, បឋវី” ដប្ដលៗ ឈោយែសបឹវា នសមឹៗ   
ក៏ ន, ឈោយលោន់ប្តកណំត់វាទុកកបុងចិតថ ក៏ ន ។ ដណំាក់កាលខាង
ឈដើមថ្នភាវនា ប្ដលអាចចឈលមើន “បរិកមមសមាធិ” ឈនោះ ឈៅថ្វ   
បរិកមមភាវនា ។ វាលតួ លតយផវូវ លមាប់ការឈកើតឈ ើងថ្នភាវនាថ្វប ក់
ែភ ់ ឈលកាយៗ ឈទៀត ។  

 “បរិកមមសមាធិ” គឺ “ មាធិឈលតៀម” ប្ដលជាការ យិងសាយ ធិ៍ចិតថ
ដបូំង មិនទាន់ចឈលមើនឈៅឈ ើយឈទ ។ ដណំាក់កាលថ្ន មាធិទាងំអ ់ 
ឈោយចាប់ឈផឋើមពីដណំាក់កាលដបូំងឈនោះ រហូតដល់លតឹមទីជិតថ្ន មាធិ
ខាងឈលកាម ឈៅថ្វ “បរិកមមសមាធិ” ។  
                                                           

១ អភិធមម ត្ថសងគហដ កានេឈាាះអភិធមម ត្ថវិភាវិដ នភាវនាេភទ្វណ្ណនាន។ន 
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២- ឧបច្ចរភាវនា = ដណំាក់កាលជិតថ្នភាវនា 

 “ឧបច្ចរៈ”  នឈ ចកឋីថ្វ “ភាពជិត” ឬ “ែណៈថ្នការចូល” ។ 
“ឧបច្ចរភាវនា”  នដល់ ភាវនាឈនាោះ្នមកដល់ទីជិតរប ់្ន, 
មគា និងផល មួយឈទៀត អាចចាត់ថ្វជាភាវនាប្ដលឈហៀបនឹងចូលដណំាក់
កាល្នរប ់ភាវនា ឈៅថ្វ “អប្បនាភាវនា” ។ 

 បរកិមយភាវនាែវួនឯង ចឈលមើនចូលឈៅឧបចារភាវនា ។ អារមយណ៍
រប ់ឧបចារភាវនា គឺប្លងជា “បរិកមមនិមិត្តិ” ឈទៀតឈហើយ វាជា 
“បដិភាគនិមិត្ត” ឈោយមានន័យថ្វ “និមិតថតបមកវញិ” ។  

  មាធិប្ដលឈកើតរួមជាមួយនឹងឧបចារភាវនា ឈៅថ្វ “ឧបច្ចរ-
សមាធិ” ប្ដលប្លបថ្វ “ទីជិត- ឬ ការចូល- មាធិ” វា ឈំៅដល់ កលមិតថ្ន
 មាធិ លតឹមប្តមុននឹងចូល្នណាមួយប៉ាុឈណាត ោះ ។  

៣- អប្បនាភាវនា = ដណំាក់កាល្នថ្នភាវនា 

 ភាវនាប្ដល នចឈលមើនដល់្ន, មគា និងផល ឈៅថ្វ “អប្បនា
ភាវនា” ។ ្ន, មគា និងផលឈនាោះ ឈៅប្តជក់ឬនឹងកបុងអារមយណ៍នីមួយៗ 
រប ់ែវួន ។  

 អារមយណ៍រប ់្ន គឺ “បដិភាគនិមិត្ត” ចបំ្ណកឯអារមយណ៍
រប ់មគានិងផល គឺលពោះនិ ឝ ន ។  មាធិឈនាោះឈកើតរួមជាមួយនឹងអបផនា
ភាវនា ឈៅថ្វ “អប្បនាសមាធិ” ។ 
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៣.១.២. ភាវនានិងកមមដ្ឋាឌ ន១ 
១- បរិកមមភាវនា រប្មង ឈលមចកបុងកមយោឌ ន ៤០ ទាងំអ ់ 

២- បរិកមមភាវនានិងឧបច្ចរភាវនា រប្មងឈកើតឈ ើងកបុងអនុ សតិ ៨ 
ខាងឈដើម លពមទាងំកបុងអាហាឈរបដិកូល ញ្ញដ  និងចតុធាតុវវោឌ ន 
( រុប ១០ កមយោឌ ន)  

៣- ភាវនា ៣ លបឈភទទាងំអ ់ រប្មងឈកើតឈ ើងកបុងកមយោឌ ន ៣០ ដ៏
ឈ   គឺ ក ិណ ១០, អ ុភ ១០, លពហយវហិារ ៤, អរូប ៤, កាយ- 
គត តិ និងអានា ន សតិ ។  

៣.១.៣. ឈាននិងកមមដ្ឋាឌ ន 
តារង ៩.១ ការបវកបញកកមមដ្ឋាឌ នតាមឈាន 

ល.រ. កមយោឌ ន  រុប អាច ឈលមច្ន 

១ 

២ 

៣ 

៤ 

៥ 

ក ិណ ១០, អានា ន សតិ 

អ ុភ ១០, កាយគត តិ 

ឈមតថ , ករុណា, មុទិត 

ឧឈបកាខ  

អរូប ៤ 

១១ 

១១ 

៣ 

១ 

៤ 

រូ វចរ្ន ៥ 

រូ វចរបឋមជាន 

រូ វចរ្នទី ១, ២, ៣, ៤ 

រូ វចរ្នទី ៥ 

អរូ វចរ្ន ៤ 

                                                           

១ បរមត្ថទ្ បដ នកមម ដ្ឋាដសងគហៈន។ន 
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កំណត្់សមាាល់ ៖ 

១- មានកមយោឌ ន ២៥ ប្ដលអាចបឈងាើតរូ វចរបឋមជាន (ចូរបូក ១ +
២ + ៣ កបុងតរាងខាងឈលើ) 

២- កមយោឌ ន ១៤ អាចបឈងាើតរូ វចរទុតិយ-តតិយ-ចតុតទជាន (ចូរបូក 
១ + ៣) 

៣- កមយោឌ ន ១២ អាចបឈងាើតរូ វចរបញ្េមជាន (ចូរបូក ១ + ៤)  

៤- អរូប ៤ អាចបឈងាើតអរូ វចរ្ន ៤  

៥- កមយោឌ ន ១០  នដល់ អនុ សតិ ៨ ដបូំង, អាហាឈរបដិកូល ញ្ញដ  
១, និងចតុធាតុវវោឌ ន ១ មិនអាចបឈងាើត្នណាមួយ នឈទ ។ 
ឈទាោះយា៉ា ងណាក៏ឈោយ កមយោឌ នទាងំ ១០ ឈនាោះ អាចជួយឲ្រ ន
 ឈលមចឧបចារ មាធិ ។  

៣.១.៤. ភាវនានិមិតត១ 
(និមិតថថ្នភាវនា) 

 “និមិត្ត” មានន័យថ្វ សាប ម,  ញ្ញដ , បដិមា, ទីកណំត់, អារមយណ៍ 
ជាឈដើម កបុងទីឈនោះ  ឈំៅដល់ “និមិតថផវូ វចិតថ” ប្ដល នទទួលកបុងភាវនា ។ 
និមិតថប្ដលលតូវកណំត់ឈនាោះ មាន ៣ យា៉ា ងគឺ ៖ 
                                                           

១ បរមត្ថទ្ បដ នកមម ដ្ឋាដសងគហៈន។ន 
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១- បរិកមមនិមិត្ត = និមិតថឈលតៀម ជាអារមយណ៍រប ់បរកិមយភាវនា ជា
អារមយណ៍ប្ដល នកណំត់ដឹងកបុងដណំាក់កាលដបូំងថ្នភាវនា  

២- ឧគគហនិមិត្ត = និមិតថប្ដលទទួល ន ឈៅឈពលប្ដលភាវនាចាប់
ដឈំណើ រការ, អបកចឈលមើនភាវនាឈនាោះប្ ឝងយល់ថ្វ ឈគអាចឈ ើ្ញ
អារមយណ៍ឈនាោះ ឈ លគឺក ិណ ឈោយមិនឈមើលចវំាឈោយលតង់ ។ 
ោត់ នទទួលនិមិតថឈនាោះកបុងចិតថរប ់ោត់  ឈហើយោត់អាចឈ ើ្ញ 
និមិតថឈនាោះឈោយប្ភបកបិទ ។ 

 និមិតថប្ដល នឈនាោះ ឈៅប្តមិននឹងធឹងនិងមិនចា ់ោ ់ វាឈកើត
ឈ ើងឈៅឈពលប្ដលចិតថឈនាោះ ្នដល់កលមិត មាធិដ៏ឈែាយ ។  

៣- បដិភាគនិមិត្ត = និមិតថលត ប់វញិ ែណៈប្ដលភាវនាឈនាោះចាប់
ដឈំណើ រការ, លតង់ចណុំចប្ដល មាធិឈនាោះ ្នដល់ឧបចារ-
 មាធិ, និមិតថប្ដលទទួល នឈនាោះ ផ្ទវ  ់បឋូ រឈលឿនរហ័ ឈៅជា
និមិតថមានពនវឺ ចា ់ោ ់និងឋិតឈថរ ។ វាល ឈដៀងនឹងអារមយណ៍
ឈដើមឈនាោះប្ដរ លោន់ប្តភវឺជាងនិងចា ់ជាងនិមិតថប្ដល នឈហើយ
ឈនាោះជាឈលចើនដង ។ វារួចផុតទាងំល ុងអពីំគុណវបិតថិជាឈលចើន ដូច
ជា ភាពមិនឈ យើ, ភាពល អាប់ ជាឈដើម ប្ដលអាចមានឈៅកបុង
អារមយណ៍ឈដើមឈនាោះ វាមិនអាចប្លបលបួល ែណៈប្ដលវាឋិតឈៅនឹង
កបុងប្ភបក ។ 
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 និមិតថឈនោះឈកើតឈ ើងភាវ ម ែណៈប្ដលបុគាល្នដល់ដណំាក់
កាលថ្នឧបចារភាវនា និងឧបចារ មាធិ ។  

៣.១.៥. និមិតតនិងកមមដ្ឋាឌ ន 

តរាង ៩.២ ការប្វកប្ញកកមយោឌ នតមនិមិតថ 

ល.រ កមយោឌ ន  រុប និមិតថប្ដលអាច ឈលមច 

១ 

 

២ 

 

 

៣ 

កមយោឌ នទាងំអ ់ 

 

ក ិណ ១០, អ ុភ ១០, 

កាយគត តិ១,  

អានា ន សតិ ១ 

អនុ សតិ ៨ ខាងឈដើម, លពហយវហិារ 
៤, អរូប ៤, អាហាឈរបដិកូល ញ្ញដ  
១, ចតុធាតុវវោឌ ន ១ 

៤០ 

 

២២ 

 

 

១៨ 

បរកិមយនិមិតថនិងឧគាហនិមិតថ (មិនអាច
ប្វកប្ញកកបុងកមយោឌ នមួយចនួំន) 

បរកិមយនិមិតថ, ឧគាហនិមិតថ, បដិភាគ
និមិតថ អាចល កដទាងំអ ់ 

 

 

មានប្តបរកិមយនិមិតថនិងឧគាហនិមិតថ
ប៉ាុឈណាត ោះ បដិភាគនិមិតថមិនឈកើតឈ ើងឈទ  

៣.១.៦. គូបដ្ិបតតិរបសភ់ាវនាជាមួយនឹងនិមិតត 

 បរិកមមភាវនា យកឈធឝើជាអារមយណ៍បរកិមយនិមិតថ និងឧគាហនិមិតថ ។ 
ឧបចារភាវនានិងអបផនាភាវនា យកបដិភាគនិមិតថជាអារមយណ៍រប ់ែវួន ។ 
គូថ្នភាវនាជាមួយនឹងនិមិតថឈនោះ នឹងចងអុលបង្គា ញឈោយភាវនាឈៅឈលើ
បឋវកី ិណ ។  
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១- បរិកមមនិមិត្ត = និមិតថឈលតៀម ជាអារមយណ៍រប ់បរកិមយភាវនា ជា
អារមយណ៍ប្ដល នកណំត់ដឹងកបុងដណំាក់កាលដបូំងថ្នភាវនា  

២- ឧគគហនិមិត្ត = និមិតថប្ដលទទួល ន ឈៅឈពលប្ដលភាវនាចាប់
ដឈំណើ រការ, អបកចឈលមើនភាវនាឈនាោះប្ ឝងយល់ថ្វ ឈគអាចឈ ើ្ញ
អារមយណ៍ឈនាោះ ឈ លគឺក ិណ ឈោយមិនឈមើលចវំាឈោយលតង់ ។ 
ោត់ នទទួលនិមិតថឈនាោះកបុងចិតថរប ់ោត់  ឈហើយោត់អាចឈ ើ្ញ 
និមិតថឈនាោះឈោយប្ភបកបិទ ។ 

 និមិតថប្ដល នឈនាោះ ឈៅប្តមិននឹងធឹងនិងមិនចា ់ោ ់ វាឈកើត
ឈ ើងឈៅឈពលប្ដលចិតថឈនាោះ ្នដល់កលមិត មាធិដ៏ឈែាយ ។  

៣- បដិភាគនិមិត្ត = និមិតថលត ប់វញិ ែណៈប្ដលភាវនាឈនាោះចាប់
ដឈំណើ រការ, លតង់ចណុំចប្ដល មាធិឈនាោះ ្នដល់ឧបចារ-
 មាធិ, និមិតថប្ដលទទួល នឈនាោះ ផ្ទវ  ់បឋូ រឈលឿនរហ័ ឈៅជា
និមិតថមានពនវឺ ចា ់ោ ់និងឋិតឈថរ ។ វាល ឈដៀងនឹងអារមយណ៍
ឈដើមឈនាោះប្ដរ លោន់ប្តភវឺជាងនិងចា ់ជាងនិមិតថប្ដល នឈហើយ
ឈនាោះជាឈលចើនដង ។ វារួចផុតទាងំល ុងអពីំគុណវបិតថិជាឈលចើន ដូច
ជា ភាពមិនឈ យើ, ភាពល អាប់ ជាឈដើម ប្ដលអាចមានឈៅកបុង
អារមយណ៍ឈដើមឈនាោះ វាមិនអាចប្លបលបួល ែណៈប្ដលវាឋិតឈៅនឹង
កបុងប្ភបក ។ 
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 និមិតថឈនោះឈកើតឈ ើងភាវ ម ែណៈប្ដលបុគាល្នដល់ដណំាក់
កាលថ្នឧបចារភាវនា និងឧបចារ មាធិ ។  

៣.១.៥. និមិតតនិងកមមដ្ឋាឌ ន 

តរាង ៩.២ ការប្វកប្ញកកមយោឌ នតមនិមិតថ 

ល.រ កមយោឌ ន  រុប និមិតថប្ដលអាច ឈលមច 

១ 

 

២ 

 

 

៣ 

កមយោឌ នទាងំអ ់ 

 

ក ិណ ១០, អ ុភ ១០, 

កាយគត តិ១,  

អានា ន សតិ ១ 

អនុ សតិ ៨ ខាងឈដើម, លពហយវហិារ 
៤, អរូប ៤, អាហាឈរបដិកូល ញ្ញដ  
១, ចតុធាតុវវោឌ ន ១ 

៤០ 

 

២២ 

 

 

១៨ 

បរកិមយនិមិតថនិងឧគាហនិមិតថ (មិនអាច
ប្វកប្ញកកបុងកមយោឌ នមួយចនួំន) 

បរកិមយនិមិតថ, ឧគាហនិមិតថ, បដិភាគ
និមិតថ អាចល កដទាងំអ ់ 

 

 

មានប្តបរកិមយនិមិតថនិងឧគាហនិមិតថ
ប៉ាុឈណាត ោះ បដិភាគនិមិតថមិនឈកើតឈ ើងឈទ  

៣.១.៦. គូបដ្ិបតតិរបសភ់ាវនាជាមួយនឹងនិមិតត 

 បរិកមមភាវនា យកឈធឝើជាអារមយណ៍បរកិមយនិមិតថ និងឧគាហនិមិតថ ។ 
ឧបចារភាវនានិងអបផនាភាវនា យកបដិភាគនិមិតថជាអារមយណ៍រប ់ែវួន ។ 
គូថ្នភាវនាជាមួយនឹងនិមិតថឈនោះ នឹងចងអុលបង្គា ញឈោយភាវនាឈៅឈលើ
បឋវកី ិណ ។  
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 បឋវកី ិណ លតូវឈលតៀមឈោយលគបថ្វ ឬរងឝង់មូលលបប្ហល ១ 
ចអំាម ៤ ធាប ប់ (គឺ ១២ អិុងឆ៍) លតង់អងាត់ផេិត ឈោយមានដីឥដឌពណ៌អរុណ ។ 
លប ិនឈបើមិនមានដីឥដឌពណ៌អរុណលគប់លោន់ អាចោក់  កដីឥដឌដថ្ទ
ែវោះឈៅពីឈលកាម ន ។ ថ្ផធដីឥដឌឈនាោះ គួរឈធឝើឲ្ររឈោងតមប្ដលអាចឈធឝើឈៅ
 ន ។ រងឝង់ប្ដល លមិត លមាងំឈនោះ ឈៅថ្វ កសិណនិមិត្ត ។  

 ឥ ូវឈនោះ លតូវោក់រងឝង់ដីឈនោះ កបុងទីែភ ់ មគួរ លបប្ហលជា ២ 
ហតទកនវោះ (គឺលបប្ហល ៤៥ អិុងឆ៍) ឆ្ៃ យពីទីប្ដលបុគាលនឹងឈៅអងាុយ 
បុគាលគួរអងាុយឲ្រល ួល ឈោយតលមង់កាយខាងឈលើឲ្រលតង់ ។  

១- បរកិមមនិមិតត និងបរកិមមភាវនា១ 

 អបកភាវនា មវឹងលតង់រងឝង់ដីឈោយយកចិតថទុកោក់ ឈោយនិយាយ
ខាងកបុងចិតថ ឬមិនឲ្រឮ ឈំ ងថ្វ “បឋវី, បឋវ”ី ឬ “ដី, ដី” ។ តឈៅ គឺតងំ
ពីឈពលឈនោះឈៅមុែ រងឝង់ដីប្ដលឈគកពុំង មវឹងចឈំនាោះ ឈៅថ្វ “បរិកមម-
និមិត្ត”, ចបំ្ណកខាងភាវនាប្ដលឈគកពុំងឈធឝើឈនាោះ ឈៅថ្វ “បរិកមម-
ភាវនា” ។  

២- ឧគគហនិមិតត និងបរកិមមភាវនា 

 បនាធ ប់ពីភាវនាអ ់កាលមួយរយៈ លបប្ហលជាឈលចើន  ឋ ហ៍ ឬជា
ឈលចើនប្ែ, បុគាលឈនាោះនឹងអាចបិទប្ភបករប ់ែវួន ល ថ្មអារមយណ៍ឈនាោះឈៅ
ប្តកបុងចិតថ ឈនោះមានន័យថ្វ បុគាលឈនាោះអាចឈ ើ្ញរងឝង់ដីឈនាោះយា៉ា ងចា ់
                                                           

១ បរមត្ថទ្ បដ នកមម ដ្ឋាដសងគហៈន។ 
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លតឡាងំ កបុងចិតថរប ់ែវួន ដូចប្ដលឈគ នឈ ើ្ញវាឈោយប្ភបកឈបើក 
ឈទាោះបីជាប្ភបករប ់ោត់បិទក៏ឈោយ ។ អារមយណ៍ល ថ្មឈនោះ ឬនិមិតថប្ដល
ទទួល នឈនោះ ឈៅថ្វ “ឧគគហនិមិត្ត” ។ 

 ថឝីដផតិប្តនិមិតថឈនាោះ នផ្ទវ  ់បឋូ រក៏ពិតប្មន ប៉ាុប្នថភាវនារប ់បុគាល
ឈនាោះមិនផ្ទវ  ់បឋូ រឈសាោះឈ ើយ ដណំាក់កាលឈនោះ បុគាលឈនាោះកពុំងភាវនា
ឈៅឈលើឧគាហនិមិតថ ឈោយបរកិមយភាវនា។ 

៣- បដ្ិភាគនិមិតត និងឧបចារភាវនា 

 តងំពីឧគាហនិមិតថឈនាោះល កដឈ ើងមក, ការ មវឹងលតង់រងឝង់ដី
ឈដើមឈនាោះ ប្លងចា ំច់ឈទៀតឈហើយ លប ិនឈបើ មាធិរប ់ឈោកមិនប្បក
ប្ែញកឈទ ។ ឈោយ យិងសាយ ធិ៍ឈៅឈលើឧគាហនិមិតថឈនាោះ ឈទើបឈោកបនថភាវនា
ថ្វ “បឋវី, បឋវី” ឬ “ដី, ដី” ។  

 កាល មាធិរប ់ឈោក្នដល់កលមិតឧបចារ មាធិ, ឧគាហ- 
និមិតថឈនាោះរប្មងបឋូរឈៅជាបដិភាគនិមិតថ (និមិតថលត ប់) ។ ការប្លបលបួល
ឈនោះ ឈលចកាន់ប្តចា ់និងង្គយកណំត់ ដផតិបដិភាគនិមិតថឈនាោះ ប្បវកយា៉ា ង
ខាវ ងំពីឧគាហនិមិតថ ។ ការប្លបលបួលឈនាោះ ឈលចចា ់ហាក់ដូចយកកញ្េ ក់
ឈចញពីកាតបប្ ផក ឬហាក់ដូចហឝូងលកសារឈហើរឈចញពីពពកឈលយ  ។  

 បរកិមយភាវនា ឥ ូវឈនោះ ឈ ើងដល់កលមិតឧបចារភាវនា ។ ភាវនា
ឈនាោះ ឥ ូវឈនោះ ឈ ើងដល់ដណំាក់កាលថ្នបដិភាគនិមិតថ និងឧបចារ-
ភាវនា ។  
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 កបុងដណំាក់កាលឈនោះ នីវរណធម៌ទាងំអ ់ (ធម៌រារាងំ) លតូវ ន
 ងាត់ ងាិន, ឈហើយអងា្ នទាងំ ៥ ឈៅជាខាវ ងំកាវ  និងឈធឝើនាទីរប ់ែវួន
យា៉ា ងមានលប ិទនិភាព ឈល ោះឈហតុឈនាោះ ចិតថឈនាោះ រប្មងតងំឈៅនឹងឈោយ
លបថ្ព ឈលើបដិភាគនិមិតថឈនាោះ ។ ឈល ោះឈហតុឈនោះ ឈទើបឧបចារភាវនា ឈៅ
ថ្វ “ឧបច្ចរឈាន” ។  

៤- បដ្ិភាគនិមិតត និងអបបនាភាវនា 

 កាលកពុំង យិងសាយ ធិ៍ឈៅឈលើបដិភាគនិមិតថឈនាោះ, អបកភាវនាបនថឈធឝើ
ភាវនារប ់ែវួន ឈោយកណំត់ថ្វ “បឋវី, បឋវី” ដូចមុន ។ កាលប្ដល
បដិភាគនិមិតថឈនាោះ រងឹមាមិំនកឈលមើក លតូវឈធឝើឲ្រវារកីធឈំោយកមាវ ងំឆនធៈ 
បនថិចមឋងៗ រហូតដល់វាបឈំពញលគប់លមា កបុងទិ ទាងំពួង ។ កាលកពុំង
ប្ត យិងសាយ ធិ៍ឈៅឈលើនិមិតថអរូបថយីឈនោះ, ឈោកបនថភាវនាថ្វ “បឋវី, បឋវី” 
លប ិនឈបើឈោកជាបុគាលឆ្វ តមានល ជាញ រហ័  មិនយូរប៉ាុនាយ ន ឈោកនឹង
ដល់អបផនាភាវនា ឈៅឈពលប្ដលបឋមជានឈកើតឈ ើង ។ លប ិនឈបើ
ឈោកជាបុគាលមានល ជាញ យឺត, ឈោកគបផពីាយាមឲ្រខាវ ងំ ឈដើមផបី្ថរកា
បដិភាគនិមិតថឈនាោះ ឈោយការយកចិតថទុកោក់ជាទីបផុំត លប ិនឈបើបនថ
ភាវនាឈទៀត ឈោករប្មង ន ឈលមចបឋមជាន ឈទាោះឆ្ប់កឋី យូរកឋី ។  

 ឥ ូវឈនោះ ឈោកឋិតឈៅកបុងដណំាក់កាលថ្នបដិភាគនិមិតថ និង
អបផនាភាវនា ឈនោះមានន័យថ្វ អារមយណ៍រប ់អបផនាភាវនាឈនាោះ គឺជា
បដិភាគនិមិតថរប ់រងឝង់ដីឈនាោះឯង ។  
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៣.១.៧. ដ្ំមណ្ើ រម ព្ ះមៅកាន់ឈានទី ២ និងឈានថាន ក់ខពស១់ 

 មយាគី (អបកភាវនា) អបក ន ឈលមចបឋមជានឈហើយ, គួរចឈលមើន
 មតទភាព ៥ យា៉ា ង ទាក់ទងឈៅនឹង្នឈនាោះ  មតទភាពទាងំឈនោះ ឈៅ
ថ្វ “វសិោ២” ឈោយមានន័យតមរូប ពធឈនាោះថ្វ “ឈ ចកឋីថបឹក” ។ 

១- អាវជជនវសិោ =  មតទភាពរលឹកអងា្ នយា៉ា ងរហ័  

២- សមាបជជនវសិោ =  មតទភាព ឈលមច្នយា៉ា ងរហ័  

៣- អធិដ្ឋានវសិោ =  មតទភាពឋិតឈៅកបុង្នយូរតមកឋីល ថ្វប  

៤- វុដ្ឋានវសិោ =  មតទភាពឈចញចាក្ន (អបផនា្ន) កបុង  
ែណៈប្ដលឈយាគី នកណំត់ទុកជាមុន ឈ លគឺមួយឈមា៉ា ង ឈលកាយ 
ពីចូល្ន ។  

៥- បចចមវកខណវសោិ =  មតទភាពរលឹំកឈ ើងវញិនូវអងា្ ន
យា៉ា ងរហ័ ឈោយកាត់បនទយចនួំនភវងាចិតថ កបុងចឈនាវ ោះវថិី  

ឥ ូវឈនោះ ឈដើមផលីោះវតិកាៈឈចាល ឈ ើងឈៅកាន់ទុតិយជាន, ឈយាគី
ឈនាោះជញ្ជឹ ងគិតដល់ធមយជាតិឈលោតលោតរប ់វតិកាៈថ្វ វតិកាៈឈនាោះអាច
បប្ងឝរចិតថឲ្រឈឆ្ភ ោះឈៅកាន់កាមារមយណ៍ ជាឈហតុឲ្រវនិា នូវ្នឈនាោះ ។ 

                                                           

១ សុត្តដតបិដកនមជ្ឈិមដិកាយនមជ្ឈិមបណ្ណាសកៈនចត្ុត្ថភាគនេលខន២៣នទ្ដព័រន៣១ន។ 
២ បរមត្ថទ្ បដ នកមម ដ្ឋាដសងគហៈន។ 
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ឈយាគីឈនាោះក៏ជញ្ជឹ ងគិតដល់ធមយជាតិដ៏លអិតរប ់ទុតិយជាន ប្ដលរួចផុត
ចាកវតិកាៈ ។  

លោឈនាោះ កាលកពុំង យិងសាយ ធិ៍ឈៅឈលើបដិភាគនិមិតថថ្នបឋវកី ិណ
ឈនាោះ, ឈយាគីពាយាមចឈលមើនដណំាក់កាលទាងំ ៣ រប ់ភាវនា តម
លោំប់បរកិមយធមយត, ឧបចារៈ និងអបផនា ឈោយមិនឲ្រវតិកាៈឈកើតរួមជា 
មួយនឹងចិតថ ។ លកប្ ភាវនាប្ដលមិនមានឈ ចកឋីល ថ្វប វតិកាៈប្បបឈនោះ 
ឈៅថ្វ “វិត្កកវិរាគភាវនា” ។ ចណុំចកពូំលថ្នភាវនាឈនោះ គឺការ ន
 ឈលមចទុតិយជាន ។  

 ទុតិយជានមានអងា្ នលតឹមប្ត ៤ ប៉ាុឈណាត ោះ គឺ វចិារៈ, បីតិ,  ុែៈ, 
ឯកគាត ប្ដលលអិតជាងអងា្ នឈកើតកបុងបឋមជាន ។  

 បនាធ ប់មក ឈយាគីឈនាោះ ពាយាមចឈលមើន មតទភាពទាងំ ៥ ឈៅថ្វ 
“វសិោ” (ឈ ចកឋីថបឹក) ទាក់ទងឈៅនឹងទុតិយជាន លោឈនាោះ ឈោកលោះ
វចិារៈឈចាល តមទនំងដូចោប  ឈដើមផ ី្ នឈៅ ឈលមចតតិយជាន ។    
ចតុតទជាននិងបញ្េមជាន  ឈលមច ន ឈោយការលោះឈចាលនូវបីតិនិង
 ុែៈ ឈរៀងៗ ែវួន តមទនំងដូចោប ឈនោះ ។  

៣.១.៨. ដ្ំមណ្ើ រម ព្ ះមៅកាន់អរបូជាន១ 

 រូ វចរបញ្េមជាន ឈលបើជាលគឹោះ លមាប់ឈ ើងឈៅកាន់អរូ វចរ-
្ន ។ ដបូំង លតូវចឈលមើន មតទភាពទាងំ ៥ ប្ដលឈៅថ្វ “វសិោ” 
                                                           

១ សុត្តដតបិដកនមជ្ឈិមដិកាយនមជ្ឈិមបណ្ណាសកៈនចត្ុត្ថភាគនេលខន២៣នទ្ដព័រន៣៧ន។ន 
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ទាក់ទងឈៅនឹងបញ្េមជានឈនាោះ ិន បនាធ ប់មក ឈយាគីឈនាោះជញ្ជឹ ងគិត
ដល់គុណវបិតថិរប ់រូប ឈដើមផ ីងាត់ ងាិនឈ ចកឋីជាប់ជ ំក់រប ់ឈោក
ចឈំ ោះរូបធម៌ ។ ឈយាគីអាចពិចារណាយា៉ា ងដូឈចបោះថ្វ ៖ 

 “កាយឈនោះទទួលរងកឈៅឋ និងលតជាក់, ឈ ចកឋីឃ្លវ ននិងឈ ចកឋី
ឈល ក, និងជងឺំលគប់លបឈភទ ។ ឈោយសារប្តរូបកាយឈនោះ ឈទើបបុគាលឈ វ្ ោះ
ជាមួយនឹងអបកដថ្ទ, ឈដើមផឈី វៀក ក់ឲ្រវា, ឈដើមផចិីញ្េឹ មវា, និងឈធឝើផធោះឲ្រវា
ឈៅ បុគាលលតូវត  ូពុោះ រនឹងឈ ចកឋីទុកខល ំកឈវទនាឈលចើនលបការ” ។  

 ឈយាគីឈនាោះ ក៏គួរជញ្ជឹ ងគិតថ្វ អរូ វចរ្នលអិត ុែុមនិង ៃប់
សាៃ ត់ដូចឈមឋចឈៅហប៎ ឈដើមផពីលងឹងឆនធៈរប ់ែវួន ឈលមចនូវ្នឈនាោះ ។  

 បនាធ ប់មក ឈោកចឈលមើនរូ វចរ្នទាងំ ៥ មឋងមួយ ៗ ឈលើ
ក ិណណាមួយ បណាឋ ក ិណទាងំ ៩ ឈវៀរប្លងអាកា ក ិណឈចញ ។ 
ឈោកឈចញចាកបញ្េមជានឈហើយ មិនយកចិតថទុកោក់ចឈំ ោះបដិភាគ-
និមិតថ ឈោកក៏ យិងសាយ ធិ៍ឈៅឈលើលមា ប្ដលឈៅខាងឈលកាយវា ឈហើយភាវនា
ដប្ដលៗ ថ្វ “អាោសឥត្បដនកំណត្់ ! អាោសឥត្បដន
កំណត្់” ឈនោះឯងជា បរិកមមភាវនា ជាការតលមូវឲ្រមានខាងឈដើម 
 លមាប់ការឈកើតឈ ើងភាវនាថ្វប ក់ែភ ់ ។  

 បដិភាគនិមិតថឈនាោះ នឹងល កដឈៅចឈំ ោះមុែរប ់ឈោក ដរាប
ណាឈោកឈៅប្តមានឈ ចកឋីល ថ្វប លសាលឈ ឋើង (និកនតិ) ចឈំ ោះវា ។ 
កាលប្ដលឈ ចកឋីល ថ្វប ឈនាោះ ត់អ ់ បដិភាគនិមិតថឈនាោះក៏ ត់អ ់ប្ដរ 
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ចហំោតឈៅជាអាកា ឥតប្ដនកណំត់ កាលកពុំងប្ត យិងសាយ ធិ៍ឈៅឈលើ
លមាឈនោះ ឈោកភាវនាបនថថ្វ “អាោស ឥត្បដនកំណត្់ ! អាោស 
ឥត្បដនកំណត្់ !” ។ 

 កាលប្ដលឈ ចកឋីល ថ្វប  (និកនតិ) ចឈំ ោះរូ វចរបញ្េមជាន
អនថរធាន ត់ឈហើយ ឈោកឈ យ្ ោះថ្វ ន្នឈៅដល់ឧបចារភាវនា 
លប ិនឈបើឈោកបនថភាវនាយា៉ា ងឈសាយ ោះ និងយា៉ា ងខាវ ងំកាវ  មិនយូរប៉ាុនាយ ន 
ឈោកអាច្នឈៅដល់អបផនាភាវនា និង ឈលមចអរូ វចរ្នទី ១ 
ឈៅថ្វ “អាោោនញ្ញាយត្នកុសលចតិ្ត” ។  

 បនាធ ប់មក ឈោកចឈលមើន មតទភាពទាងំ ៥ (វសិោ) ទាក់ទងឈៅ
នឹងអរូបជានទី ១ ។ បនាធ ប់មក ឈដើមផចីឈលមើនអរូបជានទី ២, ឈោក       
ជញ្ជឹ ងគិតឈៅឈលើគុណវបិតថិ រប ់អរូបជានទី ១ ដផតិឈៅជិតបឈងាើយនឹង
រូ វចរ្ន និងជាធម៌ឈលោតលោត កាលឈលបៀបឈៅនឹងអរូ វចរ្នទី 
២ ។ លោឈនាោះ កាលកពុំង យិងសាយ ធិ៍ឈៅឈលើអាកាសានញ្ញេ យតនកុ លចិតថ 
ប្ដលឈផ្ទថ តឈៅឈលើអាកា ឥតប្ដនកណំត់ ឈោកភាវនាថ្វ “វញិ្ញាណឥត្ទី
កំណត្់, វិញ្ញាណឥត្ទីកំណត្់” ឈនោះឯងជាបរិកមមភាវនាថយី ។ កាល 
ឈ ចកឋីជាប់ជ ំក់ដ៏ ឋួចឈ ឋើង (និកនថិ) រប ់ឈោក ចឈំ ោះអរូ វចរ្ន
ទី ១ អនថរធាន ត់ ឈោក្នមកដល់ឧបចារភាវនា ។ កាលឈោក
 ឈលមចអរូ វចរ្នទី ២ ឈនាោះ ឈៅថ្វ “វិញ្ញាណញ្ញាយត្ន-
កុសលចិត្ត”, ឈោក្នដល់អបផនាភាវនា ។  
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 ឈោយការបដិបតថិនូវបរកិមយភាវនាតមរឈបៀបឈនោះ ឈៅឈលើនតទិភាព
រប ់អាកាសានញ្ញេ យតនកុ លចិតថ ឈោយភាវនាកបុងចិតថដប្ដលៗ ថ្វ 
“ឥត្មានអវីទាល់បត្មោះ !”, ទីបផុំតឈយាគីឈនាោះ  ន ឈលមចនូវអរូ វ-
ចរ្នទី ៣ ឈៅថ្វ “អាកិញ្ចញ្ញាយត្នកុសលចិត្ត” 

 ឈលើ ពីឈនាោះ ឈោយការបដិបតថិនូវបរកិមយភាវនាឈៅឈលើអាកិញ្េញ្ញដ -
យតនកុ លចិតថ, ភាវនាកបុងចិតថដប្ដលថ្វ “ចិត្តមនះសងប់ ! ចិត្តមនះ
របណីត្ !”, ទីបផុំត ឈយាគីឈនាោះ ន ឈលមច នូវអរូ វចរ្នទី ៤ 
ឈៅថ្វ “មនវសញ្ញានាសញ្ញាយត្នកុសលចិត្ត” ។  

៣.១.៩. ដ្ំមណ្ើ រម ព្ ះមៅកាន់អភិញ្ញដ ១ 

 “អភិញ្ញា” គឺជា “កមាវ ងំដ៏ែភង់ែភ ់” ឬជា “ញណឈលើ ពីធមយត” ។ 
បុគាលទាងំឡាយណាអបក ន ឈលមចរូ វចរ្នទាងំ ៥ និងអរូ វចរ-
្នទាងំ ៤ ឈហើយ បុគាលទាងំឡាយឈនាោះអាចចឈលមើនឈោកិយអភិញ្ញដ  
៥ ជាបនថ ឈោយបដិបតថិ្នទាងំឈនោះ តមវធីិឈផសងៗ អាល ័យនឹង
ក ិណទាងំ ១០ ។  

១- ឥទធិវិធអភិញ្ញា = ឫទនិបឈងាើតរូប, ឈហាោះតមអាកា , ឈដើរឈលើទឹក, 
មុជប្លជកដីជាឈដើម 

                                                           

១ ក្ពះសុត្តដតបិដកន មជ្ឈិមដិកាយន មហាសកុលុទាយិសូក្ត្ទ្ ន ៧ន េលខន ២៤ន ទ្ដព័រន ១៧៧ន
ដល់ន១៨៥ន។នចូរេមើលបែដថមនបរមត្ថទ្ បដ នកមម ដ្ឋាដសងគហៈនដិងអភិធមម បកាសិដ នអភិញ្ញា-
ដិេទ្ទសវណ្ណានបរិេចឆទ្ទ្ ន១៦ន។ន 
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២- ទិពវមោត្អភិញ្ញា = លតឈចៀកទិពឝប្ដលអាចជួយបុគាលឲ្រសាឋ ប់ឮ 
 ឈំ ងលអិតឬឈលោតលោតក៏ ន  ឆ្ៃ យឬជិតក៏ ន 

៣- មចមោបរិយញ្ញាណ ឬ បរចិត្តវិជាននៈ = ឫទនិចាក់ធវុោះចិតថរប ់
អបកដថ្ទឈដើមផឈីមើលឈ ើ្ញគនិំតរប ់ពួកឈគ  

៤- បុមពវនិវាោនុស្សត្ិញាណ = ឫទនិចងចាអំតីតជាតិរប ់ែវួនឯង 
និងអតីតឈោក 

៥- ទិពវចកខុ = ប្ភបកទិពឝប្ដលអាចជួយបុគាលឲ្រឈមើលឈ ើ្ញវតទុលអិត
 ុែុមឬឈលោតលោត ក៏ ន, ឆ្ៃ យឬជិតក៏ ន លពមទាងំឋាន ួគ៌ 
និងអ យភូមិ ។  

 ចុងឈលកាយឈនោះ គឺទិពឝចកខុអាចពលងីកអភិញ្ញដ ជាពីរបប្នទមឈទៀត គឺ ៖ 

៦- យថាកមមូបគញ្ញាណ = ឫទនិឈមើលឈ ើ្ញ តឝទាងំឡាយកបុងភូមិ 
៣១ និងដឹងកមយនីមួយ  ៗរប ់ពួកឈគ ប្ដលបឈងាើតកឈំណើ តរប ់ពួកឈគ 

៧- អនាគត្ំសញ្ញាណ = ឫទនិដឹងជាតិអនាគត និងឈោកអនាគត  

ដូឈចាប ោះ ឈយើងអាចនិយាយថ្វ មានឈោកិយអភិញ្ញដ  ៧ ប៉ាុប្នថកាល
ប្ដលឈយើងរាប់ឈោកិយអភិញ្ញដ  ៥, ឈល ោះទី ៦ និងទី ៧ រាប់បញ្េូ លកបុង
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ទិពឝចកខុ  ។  ូមផបី្តចុត្ូបបាត្ញាណ ប្ដលជាញណដឹងចឈំ ោះចុតិនិង
បដិ ននិរប ់ តឝទាងំឡាយ១ ក៏រាប់បញ្េូ លកបុងទិពឝចកខុ ប្ដរ ។  

កបុងការរាប់អភិញ្ញដ ថ្វ ៦ ឈល ោះឈោកុតថរអភិញ្ញដ រាប់បប្នទមឈៅកបុង
ឈោកិយអភិញ្ញដ  ៥ ឈនាោះ ឈោកុតថរអភិញ្ញដ ឈនោះ ឈៅថ្វ អាសវកខយ-
ញ្ញាណ២ ។  

៨- អាសវកខយញ្ញាណ = អរហតថមគាញណ គឺញណឈកើតរួម
ជាមួយនឹងអរហតថមគាប្ដលរលំត់អា វៈទាងំ ៤  

 ឆឡាភិញ្ញា៣ គឺជាលពោះអរហនថអបកមានអភិញ្ញដ  ៦ តមប្ដល
ឈ លខាងឈលើ ។ គួរកណំត់ថ្វ ឈោកិយអភិញ្ញដ  ៥ អាច ឈលមច ន
ឈោយ ុលកឹតភាពែភ ់បផុំតរប ់ មាធិ និងជាកពូំលរប ់ មថភាវនា 
(ការចឈលមើនឈ ចកឋី ៃប់) ។ ឯឈោកុតថរអភិញ្ញដ  គឺអា វកខយញ្ញដ ណ អាច
 ឈលមច នឈោយបញ្ញដ ចាក់ធវុោះ (វបិ សនា) និងជាកពូំលរប ់វបិ សនា-
ភាវនា (ការចឈលមើនបញ្ញដ )  ។  

                                                           

១ ក្ពះសុត្តដតបិដកនមជឈ្ិមដិកាយនកដទរសូក្ត្ទ្ ន១នេលខន២៣នទ្ដព័រន២៧ន។ 
២ ក្ពះសុត្តដតបិដកនមជ្ឈិមដិកាយនេព្វធិោជកុមារសូក្ត្ទ្ ន៥នេលខន២៤នទ្ដព័រន៣៨៩ន។ 
៣ ក្ពះសុត្តដតបិដកនអបទាដនសារិបុត្តេត្ថរអបទាដន។នចូរេមើលបែដថមនបរមត្ថទ្ បដ នកមម ដ្ឋាដ-
សងគហៈនដិងអភិធមម បកាសិដ នអភិញ្ញាដិេទ្ទសវណ្ណានបរិេចឆទ្ទ្ ន១៦ន។ 



ឈមឈរៀនលពោះអភិធមយ 495 

 



៤. វិបសសនាកមមដ្ឋាឌ ន១ 
 កបុងការហឝឹកហាត់វបិ សនាភាវនា (ការចឈលមើនបញ្ញដ ) បុគាលគួរមាន
ញណដូចខាងឈលកាម ៖ 

១- វិសុទធិ ៧ យា៉ាង = ដណំាក់កាលថ្នឈ ចកឋីបរ ុិទនិ ៧ យា៉ា ង 

២- ត្ិលកខណៈ = លកខណៈ ៣ យា៉ា ង 

៣- អនុបស្សនា ៣ = វធីិជញ្ជឹ ងគិត ៣ យា៉ា ង 

៤- វិបស្សនាញាណ ១០ = ញណចាក់ធវុោះ ១០ យា៉ា ង 

៥- វិមមាកខ ៣ = ផវូ វថ្នការរួចផុត ៣ យា៉ា ង 

៦- វិមមាកខមុខ ៣ = ទាឝ រថ្នការរួចផុត ៣ យា៉ា ង  

                                                           

១ បរមត្ថទ្ បដ ន កមម ដ្ឋាដសងគហៈែចងថានសពវមលាកយិមហាជមនហិ យថាទិដឋំ បុគគលសត្ត-
ឥត្ថិ បុរិោទិកំ នចិច ធុវ សខុ អត្ត និមិត្តញ្ច អត្ិកកមោិោ វិមសមសន បស្សនតិ ឯោយាត្ ិ
វិបស្សនា។ កិរិយា កមមំ។ ភាវនាបមយាមោ។ វិបសស្នាយ កមមំ វិបស្សនាកមមំ។ 
វិបស្សនា ឯវ វា កមមនតិ វិបស្សនា កមមំ។ វិបស្សនាកមមស្ស ឋានំ អធិដ្ឋានំ ភុមីត្ិ វបិសស្នា
កមមដ្ឋាន។ំ ការេឃើញេដ្ឋយបញ្ញាវិេសសន កដលងហួសព អវ ែដលេោកិយមហាជដទាដងអស់េឃើញ
ថាជាបុគគលនសត្វនស្តសត នបុរសនដិងនេទ្ៀងនឋិត្េែរនសុខនខលួដនដិមតិ្តនេៅថានវិបស្សនាន។នការេធវើនេៅថាន
កមម នបាដដល់ការក្បកបភាវនានការេធវើវិបស្សនាន េៅថានវិបស្សនាកមម នឬថានកមម គឺវបិស្សនាហនឹងឯងន
េៅថាន វិបស្សនាកមម ន ។ន ការបនាាដងន ការត្មកល់មាដន ការក្បជុដចុះដូវការេធវើវិបស្សនាន េៅថាន
វបិសស្នាកមម ដ្ឋាដន។ 
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៤.១- វិសទុធិ ៧ យ៉ង១ 

(ដណំាក់កាលថ្នឈ ចកឋីបរ ុិទនិ ៧ យា៉ា ង) 

 “វិសុទធិ” មានន័យថ្វ “ការបនសុទន” ឬ “ឈ ចកឋីបរ ុិទនិ” ។ មាន
ដណំាក់កាល ៧ កបុងការបនសុទនចិតថ ឈោយវបិ សនាភាវនា ៖ 

១- សីលវិសុទធិ = ឈ ចកឋីបរ ុិទនិថ្ន ីល 

២- ចិត្តវិសុទធិ = ឈ ចកឋីបរ ុិទនិថ្នចិតថ 

៣- ទិដឋិវិសុទធិ = ឈ ចកឋីបរ ុិទនិថ្នទិដឌិ 

៤- កង្ខាវិត្រណវិសទុធិ = ឈ ចកឋីបរ ុិទនិថ្នការឆវងឈ ចកឋី ងសយ័ 

៥- មោាមគគញាណទស្សនវិសុទធិ = ឈ ចកឋីបរ ុិទនិថ្នទ សនៈ កបុង
ការយល់ដឹងមគានិងមិនប្មនមគា  

៦- បដិបទាញាណទស្សនវិសុទធិ = ឈ ចកឋីបរ ុិទនិថ្នទ សនៈ កបុង
ការយល់ដឹងដឈំណើ រផវូ វ 

៧- ញាណទស្សនវសិុទធិ = ឈ ចកឋីបរ ុិទនិថ្នទ សនៈប្ដលយល់ដឹង
មគា ៤  

                                                           

១ ក្ពះសុត្តដតបិដកនមជ្ឈិមដិកាយនរែវិដ ត្សូក្ត្ទ្ ន៤នេលខន២១នទ្ដព័រន៨១ន-៩៧ន។នចូរេមើល
បែដថមនបរមត្ថទ្ បដ នកមម ដ្ឋាដសងគហៈន។ 
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កបុងគមភីរមជឈមិនិកាយ មានប្ចងឈ ចកឋីឈលបៀបឈធៀបថ្នរឈទោះ ឈោយ
ឈលបៀបវ ុិទនិ ៧ យា៉ា ង ជាមួយនឹងរឈទោះ ៧ ។ បុគាលឈ ើងជិោះរឈទោះទីមួយ 
ឈហើយឈធឝើដឈំណើ រឈៅរឈទោះទី ២ ។ បនាធ ប់មក បុគាលឈ ើងជិោះរឈទោះទី ២ និង
ឈធឝើដឈំណើ រឈៅរឈទោះទី ៣ ដូឈចបោះជាឈដើម១ ។  

 ឈយាគីក៏យា៉ា ងឈនាោះប្ដរ ឈធឝើឲ្រ ីលរប ់ែវួនបរ ុិទនិ ឈដើមផ ី្ នឈៅ
ចាប់ឈផឋើមឈ ចកឋីបរ ុិទនិរប ់ចិតថ ។ បនាធ ប់មក ឈយាគីឈនាោះឈធឝើឲ្រចិតថឈនាោះ
បរ ុិទនិ ឈដើមផ ី្ នឈៅចាប់ឈផឋើមឈ ចកឋីបរ ុិទនិថ្នទិដឌិ ។ បនាធ ប់មក ឈយាគី
ឈនាោះឈធឝើឲ្រទិដឌិរប ់ែវួនបរ ុិទនិ ឈដើមផចីាប់ឈផឋើមឈ ចកឋីបរ ុិទនិឈោយឆវង
ឈ ចកឋី ងសយ័ ឈយាគីបនថឈធឝើតមរឈបៀបឈនោះ រហូតដល់ ន ឈលមចមគា 
៤ និងផល ៤ ។  

 កបុងគមភីរមជ្ឈិមនិោយ មានប្ចងថ្វ ឈោលបណំងពិតនិងែភ ់
បផុំត មិនមានឈៅកបុងឈ ចកឋីបរ ុិទនិថ្ន ីល, ថ្នចិតថ, ឬថ្នទិដឌិឈទ ប៉ាុប្នថឈៅ
កបុងការរួចល  ោះទាងំអ ់ និងការរលត់កិឈល ទាងំឡាយ ។  

៤.២- តិលកខណ្ៈ២ 
(លកខណៈ មាា ល់ ៣ យា៉ា ង) 

 លកខណៈ មាា ល់រប ់នាមធម៌និងរូបធម៌ ឈ លគឺបញ្េកខនន មាន 
៣ យា៉ា ង ។ លកខណៈ ៣ យា៉ា ងឈនាោះជាអារមយណ៍រប ់វបិ សនាភាវនា គឺ ៖ 
                                                           

១ ក្ពះសុត្តដតបិដកនមជ្ឈិមដិកាយនរែវិដ ត្សូក្ត្ទ្ ន៤នេលខន២១នទ្ដព័រន៨១ន-៩៧ន។ន 
២ សដយុត្តដិកាយនអដិចចសូក្ត្នដិងទ្ុកខអដត្តសូក្ត្នដិងបរមត្ថទ្ បដ នកមម ដ្ឋាដសងគហៈន។ន 
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១- អនិចចលកខណៈ = លកខណៈមិនឈទៀង 

២- ទុកខលកខណៈ = លកខណៈទុកខ 

៣- អនត្តលកខណៈ = លកខណៈមិនប្មនែវួន 

 “ឈទាោះលពោះពុទនឈកើតឈ ើងកបុងឈោកកឋី មិនឈកើតឈ ើងកបុងឈោកកឋី វា
ឈៅប្តជាលកខណឍ ោច់ខាត, ជាដឈំណើ រការមិនប្លបលបួល និងជាចាប់ឈទៀង
ទាត់, ប្ដលថ្វ ង្គខ រទាងំឡាយទាងំពួង មិនឈទៀង, ប្ដលថ្វ ង្គខ រ
ទាងំឡាយទាងំពួងជាទុកខ, ប្ដលថ្វ ង្គខ រទាងំឡាយទាងំពួង ជារប ់មិន
ប្មនែវួន ។ (ល ង់ចាកអងាុតថរនិកាយ) ។  

៤.៣- អនុបសសនា ៣ យ៉ង១ 
(វធីិជញ្ជឹ ងគិត ៣ យា៉ា ង) 

 លបធានបទឈនោះ ពណ៌នាវធីិសាស្ត្ ថ ៣ យា៉ា ង លមាប់ឈធឝើការចឈលមើន
វបិ សនាឈៅឈលើនាមធម៌និងរូបធម៌ គឺឈៅឈលើែននទាងំ ៥ ។  

១- អនិច្ចានុបស្សនា = ការជញ្ជឹ ងគិតឈរឿយៗ ឈៅឈលើ ភាវៈមិន
ឈទៀងរប ់ចិតថនិងរូបកបុងែននទាងំ ៥  

                                                           

១ សុត្តដតបិដកន បដិសមភិទាដមគគន បញ្ញាវគគទ្ ន ៣ន មហាបញ្ញាកថាទ្ ន ១ន ដិងន អរណ្វិហារ-
ញាណ្ដិេទ្ទសទ្ ន៣៣ន។ 
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២- ទុោានុបស្សនា = ការជញ្ជឹ ងគិតឈរឿយៗ ឈៅឈលើ ភាវៈជាទុកខ
រប ់ចិតថនិងរូប កបុងែននទាងំ ៥ 

៣- អនោានុបស្សនា = ការជញ្ជឹ ងគិតឈរឿយៗ ឈៅឈលើ ភាវៈមិន
ប្មនែវួន ឬមិនប្មនលពលឹង រប ់ចិតថនិងរូប កបុងែននទាងំ ៥ ។  

កំណត្់ចំោំ ៖ 

អតទន័យថ្នអនុប សនាតមប្ដលឈ លកបុងទីឈនោះ ក៏ដូចន័យប្ដល
 នឈ លកបុងឈ ៀវឈៅដ៏លផបីផុំតប្ដរ ជាក់ប្ ឋងន័យទាងំឈនោះ
អាចជា ករនាឲំ្រយល់ែុ   ករថ្វ “ការជញ្ជឹ ងគិត” ឈនោះក៏ជា
 ករនាឲំ្រយល់ែុ  ។  

“ការជញ្ជឹ ងគិត”  ឈំៅដល់ “ការគិតឈលៅ” ឬ “ការឋិតកបុង ភាព
ឈ រឈពញឈោយការគិត” កបុងវបិ សនាភាវនា មិនមានកប្នវង លមាប់គិត 
ឬ លមាប់គនិំតឈទ ។ ឈោយជនួំយរប ់ មាធិ ឈទើបបុគាលចាក់ធវុោះបរមតទ-
 ចេៈ និងឈ ើ្ញឈោយប្ភបកចិតថរប ់ែវួនឯង នូវ ភាវៈពិតថ្ន ចេធម៌
ទាងំឈនោះ ប្ដលជាលកខណៈ ៣ យា៉ា ងរប ់នាមនិងរូប ។  

ឈោយការ ឈងាតនូវការឈកើតឈ ើងនិងការរលត់ឥតឈប់ឈរ រប ់
នាមបរមតទ និងរូបបរមតទ, បុគាលឈទើបយល់នូវ ភាវៈមិនឈទៀង លពមទាងំ
 ភាវៈជាទុកខរប ់នាមធម៌និងរូបធម៌ ការលុោះឈៅកបុងអណំាចថ្នការ
រលត់ឥតឈប់ឈោយែវួនឯង មានន័យថ្វ ទុកខ ។ ឈល ោះប្តកាយនិងចិតថ
ឈកើតឈ ើងពីបញ្េកខនន ឈហើយែននទាងំអ ់ឈនោះកពុំងប្តឈកើតនិងរលត់ឥត
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ឈប់ ឈោយមិនបនសល់ទុក ភាវធម៌ណាមួយថ្វឈទៀងឈទ, ឈទើបបុគាលដឹង
ចា ់ថ្វ មិនមានែវួនឬលពលឹង ។  

ឈហតុឈនាោះ កបុងវបិ សនាភាវនា, បុគាលឈ ើ្ញយា៉ា ងលបតរកសនូវ
បរមតទធម៌ និងដឹង ភាវៈរប ់វា ។ បរមតទធម៌ឈនោះ មិនអាចដឹង ន
ឈោយការជញ្ជឹ ងគិតប្តមា៉ាងឈទ ។  

កបុងអនិចាេ នុប សនា, បុគាល យិងសាយ ធិ៍ឈៅឈលើ ភាពមិនឈទៀងរប ់
នាមធម៌និងរូបធម៌ និងកណំត់ដប្ដលៗ ថ្វ “អនិចច, អនិចច, អនិចច,...” 
អ ់ ១០ នាទី ឬ ៣០ នាទី ជាប់តោប  ឈោយមិនមានការរអាក់រអួល ។ 
បនាធ ប់មក បុគាលឈ ើងឈៅកាន់ទុកាខ នុប សនា ។  

កបុងទុកាខ នុប សនា, បុគាល យិងសាយ ធិ៍ឈៅឈលើ ភាពជាទុកខរប ់ 
នាមធម៌និងរូបធម៌ ទាងំកណំត់ដប្ដលៗ ថ្វ “ទុកខ, ទុកខ, ទុកខ,...” អ ់ 
១០ នាទី ឬ ៣០ នាទី ជាប់តោប ឈោយមិនមានការរអាក់រអួល ។ បនាធ ប់
មក បុគាលបនថឈៅឈធឝើជាមួយនឹងអនតថ នុប សនា ។  

កបុងអនតថ នុប សនា, បុគាល យិងសាយ ធិ៍ឈៅឈលើ ភាពមិនប្មនែវួនឬ
មិនប្មនលពលឹង រប ់នាមធម៌និងរូបធម៌ ទាងំកណំត់ដប្ដលៗ ថ្វ “អនោា, 
អនោា, អនោា,...” អ ់ ១០ នាទី ឬ ៣០ នាទី ជាប់តោប  ឈោយមិនមានការ
រអាក់រអួល ។ បនាធ ប់មក បុគាលឈ ើងឈៅកាន់អនិចាេ នុប សនាមឋងឈទៀត ។  
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 កាលបុគាលបដិបតថិវបិ សនាភាវនា តមរឈបៀបឈនោះ វបិ សនាញណ 
១០ នឹងឈកើតឈ ើង កបុងកាលដ៏ មគួរ ។ ឈលកាយពីវបិ សនាញណឈកើត
ឈ ើងភាវ ម, មគាញណនិងផលញណ ក៏រប្មងឈកើតឈ ើងប្ដរ ។  

៤.៤- វិបសសនាញាណ្ ១០ យ៉ង១ 

(ល ជាញ ចាក់ធវុោះ) 

១- សមមសនញាណ = ញណប្ដលអាចអឈងាតលកខណៈ ៣ យា៉ា ង
រប ់នាមធម៌និងរូបធម៌ កបុងែនន ៥ 

២- ឧទយពវយញាណ = ញណប្ដលអាចអឈងាតការឈកើតឈ ើងនិង
ការរលត់រប ់នាមធម៌និងរូបធម៌ កបុងែនន ៥  

៣- ភងគញាណ = ញណប្ដលអាចដឹងការរលត់ឥតឈប់រប ់  
នាមធម៌និងរូបធម៌ 

៤- ភយញាណ = ញណប្ដលមានការដឹងចា ់ នូវនាមរូបនិងែនន 
៥ លបកបលពមឈោយភ័យ ែណៈប្ដលវាកពុំងរលត់ឥតឈប់ ។ 

៥- អាទីនវញាណ = ញណប្ដលដឹងចា ់នូវឈទា និងឈ ចកឋីទុកខ
កបុងនាមរូប ែណៈនាមរូបឈនាោះឈគដឹងថ្វលបកបលពមឈោយភ័យ 

                                                           

១ អភិធមម ត្ថសងគហនកមម ដ្ឋាដសងគហវិភាគនដិងបរមត្ថទ្ បដ នកមម ដ្ឋាដសងគហៈន។ន 
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៦- មុញ្ចិត្ុកម្យោញាណ = ញណប្ដលចង់ឈគចផុតពីឈ ចកឋ ី  
 យុគសាយ ញរប ់នាមរូប 

៨- បដិសង្ខាញាណ = ញណប្ដលអឈងាតឈ ើងវញិ នូវនាមរូប និង
ែនន ៥ ឈដើមផរួីចផុត តងំពីឈពលឈនាោះ 

៩- សង្ខារុមបោាញាណ = ញណប្ដលលពឈងើយចឈំ ោះនាមរូបនិង
 ង្គខ រធម៌ 

១០- អនុមលាមញាណ = ញណប្ដល លមបឈៅតមមគា  

៤.៥- វិមោកខ ៣ យ៉ង១ 
(ផវូ វថ្នការរួចផុត ៣ យា៉ា ង)  

 “វិមមាកខ” មានន័យថ្វ “ការរួចផុត, ការរួចរឈោោះ, ឬការឈោោះប្លង” 
 នដល់ ការរួចផុតចាកឈ ចកឋី យុគសាយ ញរប ់នាមរូប គឺចាកការវលិវល់
ឈកើត ឬ ងារទុកខ ។  

 “វិមមាកខ” កបុងទីឈនោះ  ឈំៅយក មគាផល ប្ដលរួចផុតអពីំកិឈល 
ទាងំឡាយ ។  

                                                           

១ ក្ពះសុត្តដតបិដកនខុទ្ទកដិកាយនមហាវគគនេលខន៧០នទ្ដព័រន២៨០ន។នអភធិមម បដិកនធមម សងគណ្ិនរូបាវចរ-
កុសលនចត្ុកកដ័យនេលខន៧៨នទ្ដព័រន១៣៥នដិងចូរេមើលបែដថមនសុត្តដតបិដកនេលខន១៦នទ្ដព័រន១៥១ន។ន 
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១- សុញ្ញត្វិមមាកខ = ការរួចផុតតមរយៈការ មាា ល់ថ្វ ូនរទឈទ 
ឈោយអនតថ នុប សនា 

 “សុញ្ញត្ =  ូនរ ឬទឈទ” កបុងទីឈនោះ  នដល់ ការមិនមាន “អតថ” ឬ 
“ែវួន” ឬ ភាវធម៌ឈទៀងណាមួយ កបុងនាមរូប និងែនន ៥ ។ ឈយាគីអបក 
បដិបតថិអនតថ នុប សនា រប្មងដឹងចា ់នូវការ មាា ល់ថ្វ ូនរ
ឈនោះ លប ិនឈបើឈោក ន ឈលមចវឈិមាកខ កបុងែណៈបដិបតថិអនតថ -
នុប សនា, មគាផលឬវឈិមាកខរប ់ឈោក ឈៅថ្វ “សុញ្ញត្វិមមាកខ” ។  

២- អនិមិត្តវិមមាកខ = ការរួចផុតតមរយៈការ មាា ល់ថ្វោយ ននិមិតថ 
ឈោយអនិចាេ នុប សនា 

 “និមិត្ត” មានន័យថ្វ សាប ម,  ញ្ញដ , រូបភាព, អារមយណ៍ ជាឈដើម 
ដូឈចាប ោះ “អនិមិត្ត” មានន័យថ្វ ោយ នសាប ម, ោយ ន ញ្ញដ , ោយ នរូបភាព, 
ោយ នអារមយណ៍ ជាឈដើម ។ កាលកពុំងបដិបតថិអនិចាេ នុប សនា, ឈយាគី
ឈនាោះ កពុំង ឈងាតការរលត់ឥតឈប់រប ់នាមរូប កបុងែនន ៥ លគប់
ឈពល ។ កបុងបរមតទធម៌, ែនន ៥ គឺមិនមានអឝីឈលៅប្តពីនាមែនននិង
រូបែនន ឥតមានលទង់លទាយ និង ណាឌ ន ទាងំឥតមាន ញ្ញដ និង
និមិតថ ។ ដូឈចាប ោះកាលប្ដលឈយាគីកពុំង ឈងាតការរលត់ឥតឈប់
រប ់នាមនិងរូប ឈោក ឈងាតមិនឈ ើ្ញលទង់លទាយនិង ញ្ញដ
ទាល់ប្តឈសាោះ ឈោកកពុំងប្តមានការ មាា ល់ថ្វឥតនិមិតថ ។ 
លប ិនឈបើឈោករួចផុតចាកកិឈល តមរយៈអនិចាេ នុប សនា, មគា
ផល ឬវឈិមាកខរប ់ឈោក ឈៅថ្វ “អនិមិត្តវិមមាកខ” ។  
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៣- អប្បណិហិត្វិមមាកខ = ការរួចផុតតមរយៈការ មាា ល់ឥតមាន
ឈ ចកឋីល ថ្វប  ឈោយទុកាខ នុប សនា 

កាលកពុំងបដិបតថិទុកាខ នុប សនា, ឈយាគីឈនាោះកពុំង ឈងាតឈ ចកឋី
ល ំកឬ ភាពជាទុកខរប ់នាមរូបកបុងែនន ៥ លគប់ឈពល ។ ដូឈចាប ោះ
ឈោកមិនមានឈ ចកឋីល ថ្វប  ឈដើមផមិីនជាប់ជ ំក់ចឈំ ោះនាមរូប ។ 
មា៉ាងឈទៀត ឈោកកពុំងមានការ មាា ល់ថ្វឥតមានឈ ចកឋីល ថ្វប  
(អបផណិហិត) ។ លប ិនឈបើឈោករួចផុតចាកកិឈល ទាងំឡាយ 
តមរយៈទុកាខ នុប សនា, មគាផលឬវឈិមាកខរប ់ឈោក ឈៅថ្វ 
“អប្បណិហិត្វិមមាកខ” ។  

៤.៦- វិមោកខមុខ ៣ យ៉ង១ 
(ឈខាវ ងទាឝ រឈៅកាន់ការរួចរឈោោះ ៣ យា៉ា ង) 

 “មុខ” មានន័យថ្វ “ទាឝ រ ឬផវូ វចូល”, មានទាឝ រ ៣  លមាប់ការរួចផុត 
ឬការរួចរឈោោះចាកឈ ចកឋី យុគសាយ ញរប ់កិឈល   ឈំៅដល់ អនុប សនា
ទាងំ ៣ ឈនាោះវញិ ។  

១- អនោានុបស្សនា គឺជា  ុញ្ដតវឈិមាកខមុែ 

 ការប្ដលដឹងចា ់ថ្វ ការឈកើតឈ ើងថ្ននាមរូបឈនាោះ គឺទឈទចាក 
“អតថ” ឬ “ែវួន” ឬក៏ “អាតយ័ន”,  ុញ្ដត  ឈំៅដល់ “ទឈទចាកតួែវួន” 

                                                           

១ សុត្តដតបិដកនេដត្តិបករណ្៍នវិចយហារសម្ាត្ទ្ ន២ន។ន 
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២- អនិច្ចានុបស្សនា គឺជាអនិមិតថវឈិមាកខមុែ 

 ការប្ដលយល់ថ្វ ការឈកើតឈ ើងថ្ននាមរូបឈនាោះ គឺឥតមាន
លទង់លទាយ, ឥតមាន ញ្ញដ  ឬ ឥតមាននិមិតថ ។ អនិមិតថ  ឈំៅដល់ 
 ភាពឥតមាននិមិតថរប ់នាមរូប 

៣- ទុោានុបស្សនា គឺជា អបផណិហិតវឈិមាកខមុែ  

 ការប្ដលយល់ថ្វ ការឈកើតឈ ើងថ្ននាមរូបឈនាោះ លតឹមប្តជាទុកខឬ
ឈ ចកឋីល ំកប៉ាុឈណាត ោះ ដូឈចាប ោះ វាចឈលមើនឈ ចកឋីមិនល ថ្វប ចឈំ ោះ
ការឈកើតឈ ើងថ្ននាមរូប ។ អប្បណិហិត្  ឈំៅដល់  ភាពឥត
មានឈ ចកឋីល ថ្វប ឈនាោះឯង 

 កបុងគមភីរវិសុទធិមគគ មានឈ ចកឋីដូឈចបោះ ៖ 

១- “បុគាលឯណាប្ដលបរបូិណ៌ឈោយអធិឈមាកខ (ឈ ចកឋីឈបឋជាញ ចិតថ) 
ពិចារណា ង្គខ រធម៌ទាងំឡាយទាងំពួងថ្វ មិនឈទៀង បុគាលប្បប
ឈនោះរប្មង ឈលមច អនិមិត្តវិមមាកខ” ។  

២- “បុគាលឯណាប្ដលបរបូិណ៌ឈោយឈ ចកឋី ៃប់ ពិចារណា ង្គខ រ-
ធម៌ទាងំឡាយទាងំពួងថ្វជាទុកខ បុគាលប្បបឈនោះ រប្មង ឈលមច
អប្បណិហិត្វិមមាកខ” ។ 
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៣- “បុគាលឯណាប្ដលបរបូិណ៌ឈោយបញ្ញដ  ពិចារណា ង្គខ រធម៌
ទាងំឡាយទាងំពួងថ្វ មិនប្មនែវួន, បុគាលប្បបឈនោះរប្មង ឈលមច
សុញ្ញត្វិមមាកខ” ។ 

៥. ផលូវថនមសចកឋីបរសិទុធិ ៧ ដ្ំណាក់កាល១ 
 មានប្ចងយា៉ា ងចា ់កបុងមហា តិបផោឌ ន ូលតថ្វ មានប្តផវូ វមួយ
គត់ឈឆ្ភ ោះឈៅកាន់ឈ ចកឋីបរ ុិទនិទាងំល ុង និងការរលំត់ឈ ចកឋីទុកខ
ទាងំពួង គឺអរយិមគាមានអងា ៨ (អដឌងាិកមគា) ។  

 អងាទាងំ ៨ រប ់មគាឈនាោះប្បងជា ៣ លកុម ឈៅថ្វ ិកាខ ២ (ការ
 ិកា ឬការហឝឹកហាត់) ៖ 

១- សីលសិោា = ការហឝឹកហាត់កបុង ីល  នដល់ អងាថ្នមគា ៣ ៖ 

 ក) សមាោវាច្ច = ការនិយាយលតូវ 

 ែ) សមាោកមមនត = ការង្គរលតូវ 

 គ) សមាោអាជីវ = ការចិញ្េឹ មជីវតិលតូវ 

២- សមាធិសិោា = ការហឝឹកហាត់កបុង មាធិ ឈនោះក៏ នដល់អងាថ្ន
មគា ៣ ៖ 

                                                           

១ បរមត្ថទ្ បដ នកមម ដ្ឋាដសងគហៈន។ន 
២ បិដកេលខន១៩នទ្ដព័រន១៤២ន។ 
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 ក) សមាោវាយាម = ឈ ចកឋីពាយាមលតូវ 

 ែ) សមាោសត្ិ = ឈ ចកឋីរលឹកលតូវ 

 គ) សមាោសមាធិ = ឈ ចកឋ ីយិងសាយ ធិ៍លតូវ 

៣- បញ្ញាសិោា = ការហឝឹកហាត់កបុងបញ្ញដ  ការហឝឹកហាត់ឈនោះមាន
អងាថ្នមគា ២ ៖ 

 ក) សមាោទិដឋិ = ការយល់ឈ ើ្ញលតូវ 

 ែ) សមាោសងកប្បៈ = ឈ ចកឋីលតិោះរោិះលតូវ  

 ថឝីឈបើ មាយ ទិដឌិ (បញ្ញដ ) ឈនាោះ គួរប្តប្ណនាផំវូ វ ទូទាងំផវូ វថ្នឈ ចកឋី
បរ ុិទនិក៏ពិតប្មន ប៉ាុប្នថបុគាលគួរចាប់ឈផឋើមឈោយ ីល ិកាខ  ឈដើមផឈីធឝើជា 
មូលោឌ ន (ទីតងំ) ថ្នផវូ វឈនាោះ ។  ឈោយអាល ័យ ីលជាមូលោឌ ន, ឈទើប
បុគាលចឈលមើន មាធិ ន និងឈោយអាល ័យ មាធិជាមូលោឌ ន ឈទើប
បុគាលបដិបតថវិបិ សនាញណឈដើមផចីឈលមើនបញ្ញដ  ន ។  

 ដូឈចាប ោះ កបុងផវូ វថ្នឈ ចកឋីបរ ុិទនិ (វ ុិទនិមគា),  ីលវ ុិទនិ (ឈ ចកឋី
បរ ុិទនិថ្ន ីល) មកមុន, ឈហើយចិតថវ ុិទនិ (ឈ ចកឋីបរ ុិទនិថ្នចិតថ ប្ដល
 ឈំៅដល់ មាធិ ិកាខ ) មកបនាធ ប់ ។ វ ុិទនិ ៥ ដ៏ឈ    មល បតម
បញ្ញដ  ិកាខ  (ការហឝឹកហាត់កបុងបញ្ញដ ) ។  
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 ដឈំណើ រតមមគាឈនាោះ នឹងលតូវ មាា ល់តមវ ុិទនិ ៧ ឈនាោះ, វ ុិទនិចុង
ឈលកាយ គឺជាទីបផុំតថ្នមគាឈនាោះ ។ វ ុិទនិនីមួយៗ មានលកខណៈ មាា ល់
ឈោយវបិ សនាញណមួយចនួំន ។ ឥ ូវឈនោះ នឹងពណ៌នាធម៌ទាងំឈនោះ
លពមទាងំវធីិបដិបតថិ មថវបិ សនាភាវនា ។  

៥.១- សលីវិសទុធិ១ (មសចកឋីបរសិទុធិថនសលី) 
 លគហ ទអាច ឈលមច នឈ ចកឋីបរ ុិទនិថ្ន ីល ឈោយការបឈំពញ
អងាមគារប ់ ីល ៣ ៖ 

១- សមាោវាច្ច = កិរយិាឈវៀរចាកការនិយាយកុហក, ការនិយាយ
ញុោះញង់,  មឋីលទឈោោះ និងការនិយាយឥតលបឈយាជន៍ 

២- សមាោកមមនត = កិរយិាឈវៀរចាកការ មាវ ប់, ការលួច និងការ
លបលពឹតថែុ កបុងកាម 

៣- សមាោអាជីវ = កិរយិាឈវៀរចាកការចិញ្េឹ មជីវតិ ទាក់ទងនឹងការឈធឝើ
វចីទុចេរតិនិងកាយទុចេរតិ 

បុគាលអាចបឈំពញតលមូវការ ីលខាងឈលើឈនាោះ ឈោយការរកា ិកាខ -
បទ ៥ ។  ឈបើឈគអាចរកា ិកាខ បទ ៨, ៩ ឬ ១០, កាន់ប្តលអ ។ មជឈមណឍ ល
ភាវនាភាគឈលចើន កបុងលបឈទ ភូមា ឈ បើ ុឲំ្រឈយាគីទាងំឡាយរកា ិកាខ -
បទ ៨ ឬ ៩ ។ ឈហតុផល ខំាន់មួយ គឺឈដើមផរីកាកងឝល់ទាងំអ ់ ឈហើយ
                                                           

១ សុត្តដតបដិកនបដិសមភិទាមគគនមាត្ិកាកថាទ្ ន១០ន។ន 
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ល ក់ទុក លមាប់ចាត់ប្ចងបឈលមើអាហារកបុងឈវោរឈ ៀល ។ ឈហតុផលមួយ
ឈទៀត គឺថ្វ ឈយាគីទាងំឡាយនឹងមានឈពលឈលចើនឈដើមផភីាវនា ឈហើយនឹង
ភាវនា នឈោយោយ នការបរឈិភាគអាហារ កបុងឈវោរឈ ៀលនិងកបុងឈវោ
ោៃ ច ។ ឈទាោះយា៉ា ងណាក៏ឈោយ មានអនុញ្ញដ តទឹកប្ផវឈឈើល  ់ និងទឹក
ោបំ្ដលោយ នជាតិទឹកឈោោះឈោ, ល ូវ ឈ និងបប្នវឆអិនណាមួយក៏ ន ។   

 ចឈំ ោះលពោះ ងឃ ឈ ចកឋីបរ ុិទនិថ្ន ីល មាន ីល ៤ យា៉ា ងគឺ ៖ 

១- បាត្ិមមាកខសំវរសីល =  ីល លងួមតមបញ្ដតថិកបុង តិឈមាកខ  

២- ឥន្ទនទិយសំវរសីល = សាយ រតី លងួមការ រកិឈល ប្ដលឈកើតកបុង
ទាឝ រទាងំ ៥ (ប្ភបក, លតឈចៀក, លចមុោះ, អណាឋ ត, និងកាយ)  

៣- អាជីវបារិសុទធិសលី =  ីលប្ដលទាក់ទងនឹងឈ ចកឋីបរ ុិទនិថ្ន
ការចិញ្េឹ មជីវតិ 

៤- បចចយសននិស្សិត្សីល = ការជញ្ជឹ ងគិតនូវបណំងឈលបើល  ់
បចេ័យ ឈដើមផបីង្គា រការឈកើតឈ ើងថ្នកិឈល  កបុងការឈលបើល  ់
បចេ័យទាងំឈនាោះ 

 លគហ ទ ក៏គួររកា ីលខាងឈលើឈនាោះប្ដរ ដផតិ ីលទាងំឈនោះ
ចឈលមើនមិនលតឹមប្តអប់រកំាយវាចាប៉ាុឈណាត ោះឈទ ប្ថមទាងំអប់រផំវូ វចិតថផងប្ដរ 
គឺថ្វ ីលទាងំពីរឈនាោះ នលតួ លតយផវូវឈៅកាន់ការឈកើតឈ ើងថ្ន មាធិ 
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តមពិត  ិកាខ បទ ៨ ឬ ៩ ឈលបើជា តិឈមាកខ វំរ ីល  លមាប់លគហ ទក៏
 ន ។  

៥.២- ចិតតវិសទុធិ១ (មសចកឋីបរសិទុធិថនចិតត) 
 ចឈំ ោះឈ ចកឋីបរ ុិទនិថ្នចិតថ, ឈយាគីគបផចីឈលមើន មាធិមគាងាៈ ៣ ៖ 

១- សមាោវាយាម = ការលបកាន់យា៉ា ងខាជ ប់ែជួននូវ មថភាវនា 

២- សមាោសត្ិ = ការមានសាយ រតីឈៅឈលើអារមយណ៍ភាវនា 

៣- សមាោសមាធិ = ការ យិងសាយ ធិ៍ចិតថរប ់ែវួនឈៅឈលើអារមយណ៍ភាវនា 

 កាលភាវនាចាប់ដឈំណើ រការ ដល់ដណំាក់កាលថ្នឧបចារភាវនា, 
ឧបចារ មាធិរប្មង ន ឈលមច ។ កបុងដណំាក់កាលឈនោះ នីវរណៈទាងំ
អ ់រប្មងរសាត់ឈចញអពីំចិតថជាែណៈៗ ។ ដូឈចាប ោះ ចិតថរប្មងរួចផុតចាក
កិឈល  និងឈៅជាបរ ុិទនិ ។ ឈយាគីឈនាោះឈ យ្ ោះថ្វ ន ឈលមចចិតថវ ុិទនិ 
កបុងដណំាក់កាលឈនោះ ។  

 ឈទាោះយា៉ា ងណាក៏ឈោយ លប ិនឈបើឈយាគីឈនាោះអាចឈលើក មាធិ
រប ់ែវួនឈៅកាន់្ន មាធិ (អបផនា្ន) ឈោយបនថឈធឝើនូវការភាវនា
រប ់ែវួន លតប្ត ន ឈលមចអបផនាភាវនា, បនាធ ប់មក ចិតថរប ់ឈោក 

                                                           

១ សុត្តដតបិដកនបដិសមភិទាមគគនមាត្ិកាកថាទ្ ន១០ន។ 
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នឹងរួចចាកកិឈល អ ់រយៈកាលប្វង ។ ្ន មាធិឈនាោះ នឹងធឹងជាង
ឧបចារ មាធិ ។  

  មដូចមានប្ចងយា៉ា ងចា ់កបុងគមភីរលពោះអភិធមយថ្វ ឈដើមផ ីឈលមច
ឈ ចកឋីបរ ុិទនិថ្នចិតថ បុគាលគបផ ីឈលមចឧបចារ មាធិក៏ ន អបផនា
 មាធិក៏ ន ។ អបផនា មាធិ មានន័យថ្វ  មាធិប្ដលឈកើតរួមជាមួយ
នឹងរូ វចរ្ន ៥ ឬអរូ វចរ្ន ៤ ។  

 ដូឈចាប ោះ ឈដើមផ ីឈលមចឈ ចកឋីបរ ុិទនិថ្នចិតថ បុគាលគបផចីឈលមើនយា៉ា ង
ឈហាចណា ់ ឧបចារ មាធិ ។ ថ្វឈបើោយ ន មាធិឈនោះឈទ បុគាលមិនអាច
ចាក់ធវុោះឈៅកបុងបរមតទ ចេ កបុងវបិ សនាភាវនា នឈទ ប្ថមទាងំមិនអាច
ទទួល នវបិ សនាញណឈទៀតផង ។  

 ការអឈងាតហយត់ចត់  នបដិបតថិកបុងមជឈមណឍ លភាវនា ៉ា អកឈៅ
យា៉ា  ថ្វ ឈយាគីមិនអាច ូមផបី្តឈមើលធវុោះរាងកាយឈនោះឈដើមផឈី ើ្ញ ររីាងា
ខាងកបុង មិនអាចឲ្រែវួនឯងមាប ក់ ឈ ើ្ញរូបបរមតទ ឈ ើ្ញចិតថកបុងវថិី និង
ឈចត ិកប្ដលឈកើតរួមនឹងវថិីចិតថឈនាោះ លប ិនឈបើបុគាលមិន នលបោប់
ឈោយប្ភបក មាធិ គឺប្ភបកចិតថលបកបលពមឈោយឧបចារ មាធិ ឬ្ន-
 មាធិ ។ លទនផលថ្នការអឈងាតឈនាោះបង្គា ញថ្វ  មាធិថ្វប ក់កាន់ប្តែភ ់
កាន់ប្តមានកមាវ ងំខាវ ងំ ប្ដលបុគាលអាចចាក់ធវុោះនូវបរមតទ ចេៈកាន់ប្តលអ
លបឈ ើរ ។  
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 អបកអានគួរកុឈំភវចឈ ចកឋីឧបមាពីរឈទោះ លប ិនឈបើបុគាលែកខាន
រឈទោះណាមួយ បុគាលមិនអាចឈៅទាន់រឈទោះដ៏ឈ   នឈទ ។  

 លប ិនឈបើបុគាលមិនអាចចឈលមើនឈ ចកឋីបរ ុិទនិថ្ន ីល បុគាលនឹង
ែកខានឈ ចកឋីបរ ុិទនិថ្នចិតថ លប ិនឈបើបុគាលែកខានឈ ចកឋីបរ ុិទនិថ្នចិតថ 
បុគាលនឹងែកខានរឈទោះបនាធ ប់ ឈ លគឺឈ ចកឋីបរ ុិទនិថ្នទិដឌិ ដូឈចបោះជាឈដើម ។ 

៥.៣- ទិដ្ឌិវិសទុធិ១ (មសចកឋីបរសិទុធិថនទិដ្ឌិ) 
 លុោះ នលបោប់ឈោយប្ភបក មាធិឈហើយ, ឈយាគីឈនាោះដបូំងឈមើល
ឈៅកបុងកាយរប ់ែវួន ឈដើមផឈី ើ្ញរូបកោបៈរាប់ ន់ប្ដលកពុំងឈកើតនិង
រលត់ឥតឈប់ ឈោកវភិាគកោបៈឈនាោះ ឈដើមផដឹីងរូបបរមតទ គឺ បឋវ,ី 
អាឈ , ឈតឈជា, វាឈយា, វណត, គនន, រ , ឱជា, ជីវតិរូប (រូបជីវតិិស្ត្នធិយ),  
ចកខុបសាទ ជាឈដើម ។ បនាធ ប់មក ឈោកកត់ មាា ល់រូបនីមួយៗ តមលកខ
ណៈប្ដលឈលចឈចញមករប ់វា គឺ រ ៈ (កិចេឬលកខណៈ ខំាន់), បចេុប
ោឌ ន (ផលថ្នកិចេ ឬអាការៈល កដកបុងចិតថរប ់ឈយាគី), និងបទោឌ ន 
(ឈហតុជិតប្ដលតក់ប្តងការឈកើតឈ ើងរប ់ែវួន) ។  

 បនាធ ប់មក ឈោកអឈងាតចិតថរប ់ែវួនឯង តមការឃ្លវ ឈំមើលវថិីចិតថ 
ែណៈប្ដលវាឈកើតឈ ើងតមលោំប់កបុងលកប្ វថិី ឈោកអឈងាតយា៉ា ងហយត់ 
ចត់នូវចិតថទាងំអ ់ ប្ដលកពុំងឈកើតឈ ើងកបុងវថិីទាងំ ៦ យា៉ា ងទាងំអ ់ 

                                                           

១ សុត្តដតបិដកនបដិសមភិទាមគគនមាត្ិកាកថាទ្ ន១០ន។ 
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បនាធ ប់ពីប្វកប្ញកចិតថនីមួយៗ ឈហើយ ឈោកអឈងាតឈចត ិកទាងំឡាយ
ប្ដលឈកើតរួមជាមួយនឹងចិតថនីមួយៗ ។  

 បនាធ ប់មក ឈោកកត់ មាា ល់ចិតថនីមួយៗ និងឈចត ិកនីមួយៗ 
តមលកខណៈ, រ , បចេុបោឌ ន និងបទោឌ ន តមប្ដលឈោក នឈធឝើ
ជាមួយនឹងរូបនីមួយៗ ។  

 ឈោយឈហតុប្តការកត់ មាា ល់នូវលបឈភទថ្នចិតថនីមួយៗ, លបឈភទថ្ន
ឈចត ិកនីមួយៗ និងលបឈភទថ្នរូបនីមួយៗ កបុងចិតថនិងកបុងកាយរប ់
ឈោក ឈទើប នជាឈោក្នមកដឹងថ្វ មានប្តឈវទនាែនន,  ញ្ញដ ែនន, 
 ង្គខ រកខនន, វញិ្ញដ ណកខនន, និងរូបកខននប៉ាុឈណាត ោះ ឈកើតឈ ើង និងដឹងថ្វ មិន
មានអឝីដថ្ទឈទៀត ដូចជា “អតថ” , “ែវួន”, ឬ “អាតយ័ន” ឈកើតឈ ើងឈសាោះ ។  

 ឈោកក៏យល់ថ្វ ការផាុ ថំ្នកង់, ឈៅវ , ទូក, ឈ ោះ ជាឈដើមចូលោប  ឈៅ
ថ្វ រឈទោះ ដូចឈមឋចមិញ ការផាុ ថំ្នែនន ៥ ចូលោប  ក៏ឈៅថ្វ “អញ, ឯង, ោត់, 
នាង, ឬបុគាល” ដូឈចាប ោះប្ដរ ។ 

 ការយល់ឈ ើ្ញរប ់ឈោក ឥ ូវឈនោះ រួចផុតពីការ មាា ល់ែុ ថ្វ 
“មានអញ, ឯង, ោត់, នាង, អតថ, ែវួន ឬបុគាល” ឈោកឈ យ្ ោះថ្វ ន
 ឈលមចឈ ចកឋីបរ ុិទនិថ្នឈ ចកឋីយល់ឈ ើ្ញ (ទិដឌិវ ុិទនិ) ។ 

  មតទភាពកត់ មាា ល់លបឈភទចិតថនីមួយៗ, លបឈភទឈចត ិក
នីមួយៗ និងលបឈភទរូបនីមួយៗ តមលកខណៈ, រ ៈ, បចេុបោឌ ន, និង
បទោឌ ន ឈនោះឈៅថ្វ “នាមរូបបរិមចឆទញាណ” (ញណកត់ មាា ល់លកុម
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នាមធម៌និងលកុមរូបធម៌) ។ ញណឈនោះជាផ្ទវ ក ញ្ញដ ល ប់ពីឈ ចកឋី
បរ ុិទនិថ្នទិដឌិ ។  

កំណត្់ចំោំ ៖  

 ការកត់ មាា ល់ចិតថ, ឈចត ិក និងរូប តមលកខណៈ, រ ៈ, បចេុបោឌ ន 
និងបទោឌ នឈនោះ គឺលតូវ នបដិបតថិឈោយឈទៀងទាត់កបុងមជឈមណឍ លភាវនា 
 ៉ា អកឈៅយា៉ា  ។  

៥.៤- កងាខ វិតរណ្វិសទុធិ១ 
(ឈ ចកឋីបរ ុិទនិឈោយឆវងឈ ចកឋី ងសយ័) 

 “កង្ខា” មានន័យថ្វ “ឈ ចកឋី ងសយ័” អាចជាឈ ចកឋី ងសយ័
ទាក់ទងនឹងពុទនិ ឬ ីលធម៌ គឺជាឈ ចកឋី ងសយ័ទាក់ទងនឹងវធីិសាស្ត្ ថ ឬ
ជាឈ ចកឋី ងសយ័ទាក់ទងនឹង ចេធម៌ ។ មានប្តឈ ចកឋី ងសយ័ទាក់ទង
នឹង ចេធម៌ ប្ដលមានលកខណៈដូចោប នឹងវចិិកិចាេ  អាចបដិឈ ធ ន ។ 
ឈបើនិយាយតមកមយ វចិិកិចាេ ជាអកុ លកមយ ឈល ោះវារារាងំឈ ចកឋីចឈលមើន
ខាងកបុងរប ់មនុ ស ។  

 ឈ ចកឋ ីងសយ័ ១៦ យា៉ា ងមានរាយឈ យ្ ោះកបុងលពោះ ូលត ដូចជា 
 ូលតទី ២ កបុងគមពីរមជឈ្ិមនិោយ ប្ចងដូឈចបោះថ្វ ៖ 

                                                           

១ វិសុទ្ធិមគគនដិងចូរេមើលបែដថមនវិដយវិដិចឆយដ កានវិដយត្ថសារសដទ បដ ន។ន 
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 ក) ឈ ចកឋ ីងសយ័ ៥ យា៉ា ងទាក់ទងនឹងអតីតៈ ៖ 

១- អមហាសឹ នុ មខា អហំ អត្ីត្មទាោនំ អញ នឈកើតកបុងអតីតៈឬ ? 

២- ន នុ មខា អមហាសឹ អត្ីត្មទាោន ំឬថ្វអញមិន នឈកើតកបុង     
អតីតៈ ? 

៣- កឹ នុ មខា អមហាសឹ អត្ីត្មទាោនំ អញ នឈកើតជាអឝីកបុងអតីតៈ ?
៤- កថ ំ នុ មខា អមហាសឹ អត្ីត្មទាោនំ   អញ នឈកើតយា៉ា ងដូច

ឈមឋចកបុងអតីតៈ ? 

៥- កឹ ហុោោ កឹ អមហាសឹ នុ មខា អហំ អត្ីត្មទាោនំ   អញបឋូរពី
ជាតិអឝីឈៅកាន់ជាតិអឝី កបុងអតីតៈ ? 

ែ) ឈ ចកឋ ីងសយ័ ៥ យា៉ា ងទាក់ទងនឹងអនាគត ៖ 

១- ភវិស្ាមិ នុ មខា អហំ អនាគត្មទាោនំ    អញនឹងឈកើតកបុង
អនាគតឬ ? 

២- ន នុ មខា ភវិស្ាមិ អនាគត្មទាោនំ   ឬថ្វអញនឹងមិនឈកើតកបុង
អនាគត ? 

៣- កឹ នុ មខា ភវិសា្មិ អនាគត្មទាោនំ    អញនឹងឈកើតជាអឝី កបុង
អនាគត ? 
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៤- កថំ នុ មខា ភវិសា្មិ អនាគត្មទាោនំ   អញនឹងឈកើតយា៉ា ងដូច
ឈមឋច កបុងអនាគត ? 

៥- កឹ ហុោោ កឹ ភវសិ្ាមិ នុ មខា អហំ អនាគត្មទាោនំ   អញនឹង
បឋូរពីជាតិអឝីឈៅកាន់ជាតិអឝី កបុងអនាគត ? 

 គ) ឈ ចកឋ ីងសយ័ ៦ យា៉ា ងទាក់ទងនឹងបចេុបផនប ៖ 

១- អហំ នុ មខាសមិ ជាអញឬ ? 

២- មនា នុ មខាសមិ ឬថ្វមិនប្មនជាអញ ? 

៣- កឹ នុ មខាសមិ អញជាអឝី ? 

៤- កថំ នុ មខាសមិ ជាអញយា៉ា ងដូចឈមឋច ? 

៥- អយំ នុ មខា សមោា កុមោ អាគមោ អតថភាពឈនោះមកពីទីណា ? 

៦- - មោ កុហឹ ោមី ភវិស្សត្ិ អតថភាពឈនោះនឹងឈៅឯណា ?  

 “កង្ខាវិត្រណវិសទុធិ” មានន័យថ្វ “ឈ ចកឋីបរ ុិទនិឈោយការឆវង
ចាកឈ ចកឋី ងសយ័” ឬ “ការឈធឝើឲ្របរ ុិទនិ ឈោយការលគប ងាត់ឈ ចកឋី
 ងសយ័” ។ ដូឈចាប ោះ ឈដើមផ ី្ នដល់ដណំាក់កាលថ្នឈ ចកឋីបរ ុិទនិឈនោះ, 
បុគាលចា ំច់លតូវឆវងឬលគប ងាត់ឈ ចកឋី ងសយ័ ១៦ យា៉ា ង តមប្ដល
បរយិាយខាងឈលើឈនាោះ លពមទាងំវចិិកិចាេ  ៨ យា៉ា ង តមប្ដលឈ លទុកកបុង
លពោះអភិធមយ (ចូរឈមើលបរឈិចេទទី ២ ទពំ័រ ១១២) ។  
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 ដូឈចាប ោះឈហើយ បុគាលចា ំច់លតូវដឹងអតីតជាតិរប ់ែវួនឯង លពម
ទាងំអនាគតជាតិរប ់ែវួនឯង និងដឹងថ្វឈតើអតីតៈ, បចេុបផនប និងអនាគត 
ទាក់ទងោប ឈៅវញិឈៅមកឈោយបដិចេ មុបាទដូចឈមឋច ។  

  មដូចមានប្ចងយា៉ា ងចា ់កបុង គមពីរវិសទុធិមគគ និង រពះ
អភិធមមដឋកថា ថ្វ ឥតមានបុគាលអបក នលត ់ដឹង ឈោយមិនមានការ
ឈ ើ្ញបដិចេ មុបាទធម៌ ឈោយផ្ទធ ល់ប្ភបកបញ្ញដ រប ់ែវួន  ូមផបី្តកបុង
ការយល់ បឋិ ។  

 ឈដើមផលីបទាក់អតីតនាមធម៌និងរូបធម៌ ជាមួយនឹងបចេុបផនបនាមធម៌
រូបធម៌, បុគាលគបផដឹីងនាមធម៌និងរូបធម៌រប ់អតីតជាតិ លពមទាងំនាម-
ធម៌និងរូបធម៌រប ់បចេុបផនបជាតិ ។ មួយឈទៀត ឈដើមផលីបទាក់បចេុបផនប
ជាមួយនឹងអនាគត, បុគាលក៏គបផដឹីងនាមធម៌រូបធម៌រប ់អនាគតជាតិ ។  

 ឈតើបុគាលអាចដឹងនាមធម៌រូបធម៌កបុងអតីត ប្ដល នរលត់រួច
ឈហើយ និងនាមធម៌រូបធម៌កបុងអនាគត ប្ដលមិនទាន់ឈកើតឈ ើងឈៅឈ ើយ 
យា៉ា ងដូចឈមឋច ? 

លបថ្ពណា ់,  មតទភាពថ្ន មាធិចិតថ គឺជាមាោ៌គួរឲ្រ ញប់ប្ ញង ។ 
ឈយើង នឈរៀនអពីំ បុមពវនិវាោនុស្សត្ិអភញិ្ញា ប្ដលអាចចងចានូំវ
អតីតជាតិរប ់ែវួនរាប់ ន់ និង អនាគត្ំសញាណ ប្ដលអាចដឹង
អនាគតជាតិរប ់ែវួន ។  



ឈមឈរៀនលពោះអភិធមយ 518 

 



 កបុងករណីវបិ សនាភាវនា ឈយើងលតូវការមិនឈៅដល់ដណំាក់កាល
ថ្នអភិញ្ញដ  ឈហើយឈយើងមិនមានអភិញ្ញដ  គឺឫទនិប្ដលឈយើងអាចបឈងាើតការ
ឈលបើល  ់ឈទ ប៉ាុប្នថលប ិនឈបើឈយើងមាន មាធិដ៏ ខំាន់ និងញណឈដើមផ ី
កត់ មាា ល់នាមធម៌រូបធម៌ ទាងំខាងកបុង (កបុងែវួនឯង) ទាងំខាងឈលៅ (កបុង
ែវួនអបកដថ្ទ), លោឈនាោះ ឈយើងអាចតមោនលកប្ ឬវថិីរប ់នាមធម៌រូបធម៌ 
ប្ដលកពុំងឈកើតនិងកពុំងរលត់ លត ប់ឈលកាយឈៅអតីតជាតិ ។ វធីិសាស្ត្ ថ
ឈនោះមានប្ចងកបុងគមពីរសំយុត្តនិោយ កបុងខជជនិយសូរត្ ឈហើយក៏កពុំង
បដិបតថិឈោយឈ ចកឋឈីពញចិតថកបុងមជឈមណឍ លភាវនា ៉ា អកឈៅយា៉ា  ។ 

 នាមធម៌និងរូបធម៌អនាគត ក៏អាច ឈងាតឈមើលតមរឈបៀបឈនោះប្ដរ 
ឈោយការលតួតពិនិតរផលប្ដលគួរឈជឿ រប ់ឈហតុថ្នបចេុបផនបជាតិ ៥ 
យា៉ា ង ។ កបុងមជឈមណឍ ល ៉ា អកឈៅយា៉ា , ឈយាគីឈនាោះរប្មងបឈំពញកុ ល-
កមយែវោះ ឈោយការបូជាលបទីបនិងផ្ទា ចឈំ ោះលពោះឈចតិយ ។ ោត់សាឝ ធាយ
ធម៌ធមយត និងឈធឝើឈ ចកឋីល ថ្វប ឲ្រជាមនុ សលអតមការចង់ នរប ់ោត់ 
កបុងអនាគតជាតិបនាធ ប់ តមផលថ្នអឈំពើលអឈនាោះ ។ ឈោកកត់ មាា ល់ 
នាមធម៌និងរូបធម៌ ប្ដលឈកើតឈ ើង អ ុំងឈពលបឈំពញបុញ្ដកមយឈនាោះ ។  

 បនាធ ប់មក ឈោកឈៅសាោភាវនាធមយត និងភាវនាជាមួយនឹង
ឈយាគីដថ្ទ ។ ឈោកចឈលមើន មាធិ  រលឹកឈ ើ្ញការបឈំពញបុញ្ដកមយពី
មុនឈនាោះ និងវភិាគមឋងឈទៀតនូវនាមធម៌និងរូបធម៌ ប្ដលកពុំងឈកើតឈ ើង
កបុងែណៈឈនាោះ លប ិនឈបើឈោក ឈងាតផលដូចោប នឹងអឝីប្ដលឈោក ន
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ឈធឝើពីមុន ឈោកល កដចិតថថ្វ ឈោកអាចកត់ មាា ល់នាមធម៌រូបធម៌ខាង
ឈលៅ ។  

 ឥ ូវអាល ័យឈហតុបចេុបផនប ៥ យា៉ា ងឈនាោះគឺ អវិជាា, ត្ោា, 
ឧបាទាន, សង្ខារ និងកមមភវៈ គឺឈោកពាយាមល ថ្មឈ ើ្ញអនាគត 
ជាតិប្ដលនឹងជាផល ។ ឈោកអាចឈ ើ្ញថ្វជាជីវតិប្តមួយ ដូចប្ដល
ឈោក នល ថ្វប ចឈំ ោះលពោះឈចតិយ ឬក៏អាចជាជីវតិមួយឈផសង ប្ដលឈនោះ
ជាករណីញឹកញប់ណា ់ ។ ជីវតិថយីឈនាោះអាចជាអឝីក៏ឈោយចុោះ, ឈយាគី
ឈនាោះវភិាគមឋងឈទៀតនូវនាមធម៌រូបធម៌ រប ់មនុ សថយីឈនាោះ និងលបទាក់ផល
អនាគត ៥ យា៉ា ងគឺ វិញ្ញាណ, នាមរូប, សឡាយត្នៈ,     ផស្សៈ, និង
មវទនា (ចូរឈមើលបរឈិចេទទី៨ ទពំ័រ ៤០៣) ជាមួយនឹងឈហតុបចេុបផនប ៥ 
យា៉ា ង ។ លប ិនឈបើឈោកពិតជាអាច ឈងាតផលអនាគត ៥ យា៉ា ង ប្ដល
ជាផលរប ់ឈហតុបចេុបផនប ៥ យា៉ា ងប្មន, លោឈនាោះ ឈោកល កដកបុងចិតថ
ឈោយឈជឿជាក់ថ្វ ការលបទាក់បចេុបផនបនិងអនាគតថ្នបដិចេ មុបាទ ចូល
ោប ឈហើយ ។  

 ទនំាក់ទនំងឈហតុផល តមប្ដលពណ៌នាឈោយបដិចេ មុបាទ 
និងបចេ័យ ២៤ រប ់បោឌ ន គឺជាទនំាក់ទនំងឈហតុផលចមផង ប្ដល
លគប់លគងការឈកើតឈ ើងនិងការរលត់រប ់នាមធម៌និងរូបធម៌  ប្ដលកពុំង
ឈកើតឈ ើងកបុងែវួនឈយើងលពមទាងំកបុងែវួនអបកដថ្ទ ។ មានឈហតុលបញប់មួយ
ចនួំន ប្ដលឈយាគីលតូវប្តអឈងាត ។  



ឈមឈរៀនលពោះអភិធមយ 520 

 



 ឧទាហរណ៍, ឈហតុ ៤ យា៉ា ងលតូវប្តជាបចេុបផនប លមាប់ការឈកើត
ឈ ើងថ្នចកខុទាឝ រវថិី (វថិីចិតថតមទាឝ រប្ភបក) ។ ឈហតុ ៤ យា៉ា ងឈនាោះគឺ ចកខុទាឝ រ, 
រូ រមយណ៍, ពនវឺ, និងមន ិការ (ការយកចិតថទុកោក់) ។ ឈហតុប្ដលជា
តលមូវការ លមាប់ការឈកើតឈ ើងថ្នវថិីចិតថតមទាឝ រដថ្ទ ក៏មាន ៤ ៗ ឈរៀងៗ 
ែវួន យា៉ា ងឈនាោះប្ដរ ។  

 មា៉ាងឈទៀត កបុងវថិីចិតថនីមួយៗ, កុ លចិតថ (ការបឈងាើតកុ លកមយ) 
រប្មងឈកើតឈ ើងជាជវន័ លប ិនឈបើមាន “មយានិមោមនសិោរ (ការ
លតិោះរោិះឆ្វ ត), និងអកុ លចិតថ (ការបឈងាើតអកុ លកមយ) រប្មងឈកើតឈ ើងជា
ជវន័ លប ិនឈបើមាន “អមយានិមោមនសោិរ (ការលតិោះរោិះមិនឆ្វ ត) ។ 
ឈោយអាល ័យការបឈងាើតកមយទាងំឈនោះមឋងឈទៀត ឈទើបបដិ ននិចិតថលពមទាងំ
វ ិកចិតថដថ្ទរប្មងឈកើតឈ ើង កបុងជាតិបនាធ ប់ ។  

 រូបកខននឈនាោះ រប្មងឈកើតឈ ើងឈោយឈហតុ ៤ យា៉ា ង គឺ កមម, ចិត្ត, 
ឧត្ុ (ឈតឈជា) និងអាហារ (ឱជា) ។  ឈហតុទាងំឈនោះ លពមទាងំផលរប ់វា 
គួរឈមើលឈ ើ្ញឈោយប្ភបក មាធិ យា៉ា ងរ ់រឈវ ើក ។  

 កាលឈបើ នអឈងាតឈោយហយត់ចត់ នូវឈហតុបនាធ ន់និងឈហតុចមផង
 លមាប់ការឈកើតឈ ើងថ្ននាមែនននិងរូបកខននឈហើយ ឈយាគីឈនាោះរប្មងដឹង
យា៉ា ងចា ់ថ្វ ែនន ៥ ប្ដលបឈងាើត តឝនីមួយៗ គឺកពុំងឈកើតឈ ើងឈោយ
ឈហតុ កឋិ មឈរៀងៗ ែវួន ។ ដូឈចាប ោះ ឈោកអាចមាន មតទភាពកមាេ ត់បង់
អឈហតុកទិដឌិ (ឈ ចកឋីយល់ឈ ើ្ញថ្វឥតមានឈហតុ) ប្ដលឈជឿថ្វ ការឈកើត
ឈ ើងថ្ន តឝទាងំឡាយ ឥតមានឈហតុណាមួយ, លពមទាងំ វិសមមហត្ុ-
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កទិដឋិ ប្ដលឈជឿថ្វ ការឈកើតឈ ើងថ្ន តឝទាងំឡាយ ឈោយមានអបក
បឈងាើត ។  

 ឈលើ ពីឈនោះ, ឈោយសារឈយាគីឈនាោះ ឈងាតចណំងតជាប់ោប ថ្ន
ទនំាក់ទនំងឈហតុនិងផល ប្ដលកពុំងឈកើតតមបដិចេ មុបាទ ។ ដូឈចាប ោះ
ឈោកអាចលោះបង់ឈចាលនូវអកិរិយទិដឋិ (ឈ ចកឋីយល់ឈ ើ្ញថ្វមិនមាន
ផលថ្នទឈងឝើ), នត្ថិកទិដឋិ (ឈ ចកឋីយល់ឈ ើ្ញថ្វមិនមាន), សស្សត្ទិដឋ ិ
(ឈ ចកឋីយល់ឈ ើ្ញថ្វវញិ្ញដ ណឬអាត័យនឈទៀង) និងឧមចឆទទិដឋិ១ (ឈ ចកឋី
យល់ឈ ើ្ញថ្វវញិ្ញដ ណឬអាតយ័នោច់ ូនរ) ។ 

 លទនិនិងលទឹ ឋីទាក់ទងនឹងការគិតសាយ ន មានឈលចើនលបការ  ឹងជោះ
ឥទនិពលលគប់ ម័យកាល  ូមផឥី ូវក៏កពុំងប្តជោះឥទនិពលដល់មនុ ស-
ជាតិឈៅឈ ើយ និង ុទនប្តមិនទាក់ទងនឹងទនំាក់ទនំងឈហតុផល, អាច
លោះបង់ឈចាលទាងំអ ់ ន ។  

 ឥ ូវឈនោះ ចិតថរប ់ឈយាគីឈនាោះ រួចផុតចាកឈ ចកឋីយល់ឈ ើ្ញែុ 
ទាងំអ ់ ឈហតុឈនាោះ ដណំាក់កាលថ្ន “ឈ ចកឋីបរ ុិទនិថ្នទិដឌិ” (ទិដឌិវ ុិទនិ) 
កាន់ប្តមានកមាវ ងំខាវ ងំឈ ើង ។ ឈលៅពីឈនាោះ, ឈោយឈហតុឈយាគី នលគប
ដណឋ ប់ឈ ចកឋី ងសយ័ ១៦ យា៉ា ងទាងំអ ់ ឥ ូវឈនោះ តមប្ដលឈ ល
ឈហើយខាងឈលើ លពមទាងំវចិិកិចាេ  ១ ទាក់ទងនឹងទនំាក់ទនំងឈហតុផល, 

                                                           

១ សុត្តដតបិដកនបដិសមភិទាដមគគនឧេចឆទ្ទ្ិដឋិដិេទ្ទសទ្ ន៦ន។ន 
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ដូឈចាប ោះ ឈោកក៏ ន ឈលមច “ឈ ចកឋីបរ ុិទនិឈោយឆវងឈ ចកឋី ងសយ័” 
(កង្ខាវិត្រណវិសុទធិ) ។  

 ផ្ទវ ក មាា ល់ថ្នដណំាក់កាលបរ ុិទនិឈនោះ គឺជាយថាភូត្ញាណ 
(ញណប្ដលអាចយល់ ចេធម៌យា៉ា ងលតឹមលតូវ) ឬ បចចយបរិគគហញាណ 
(ញណប្ដលលកឈសាបយកឈហតុទាងំអ ់រប ់នាមធម៌និងរូបធម៌) ។  

៥.៥. ចូឡមសតាបនន១ 

(ឈសាតបនបបុគាលឈកយង) 

 “មោោបនន” ជាលពោះអរយិបុគាល អបក នកមាេ ត់បង់ទិដឌិនិង
វចិិកិចាេ ទាងំល ុងឈហើយ ឈោកនឹងមិនឈកើតកបុងអ យភូមិ និងជាអបកឈឆ្ភ ោះ
ឈៅកាន់លពោះនិ ឝ ន ឈកើតកបុងកាមភូមិ មិនឈលើ ពី ៧ ជាតិឈទ ។  

 ឥ ូវឈនោះ ឈយាគីអបក ន ឈលមចនាមរូបបរឈិចេទញណ និងបចេយ-
បរគិាហញណ ឈោក នកមាេ ត់បង់ជាែណៈ នូវទិដឌិនិងវចិិកិចាេ  តម
ប្ដលឈ លឈហើយខាងឈលើ ។ ដូឈចាប ោះ ឈោកលបហាក់លបប្ហលនឹងឈសាត- 
បនបបុគាល ប៉ាុប្នថឈោកមិនទាន់ជាឈសាតបនបឈៅឈ ើយ ឈោកឈ យ្ ោះថ្វ   
ចូឡមោោបនន ឈោយន័យថ្វ ឈសាតបនបឈកយង ។ ឈោកនឹងមិនឈកើតកបុង
អ យភូមិ កបុងជាតិបនាធ ប់ ។  

                                                           

១ អដុទ្ បដ នរបស់ដ កាេឈាាះបរមត្ថទ្ បដ ន។ន 



ឈមឈរៀនលពោះអភិធមយ 523 

 



 ញណ ២ ឈនាោះគឺ នាមរូបបរឈិចេទញណ និងបចេយបរគិាហញណ គឺ
 ខំាន់ណា ់ ញណទាងំ ២ ឈនាោះ ជាញណលគឹោះ កបុងការចឈលមើន
វបិ សនា ឈហើយជាមូលោឌ ន លមាប់ការឈកើតឈ ើងថ្នវបិ សនាញណ ១០ 
កបុងដណំាក់កាលខាងឈលកាយ ។ ញណទាងំ ២ ឈនាោះ មិនរាប់បញ្េូ លកបុង
វបិ សនាញណ ឈល ោះប្តញណទាងំ ២ ពីរឈនាោះមិន យិងសាយ ធិ៍ឈលើថ្លត-
លកខណធម៌ ។ យា៉ា ងណាក៏ឈោយចុោះ ញណទាងំ ២ ឈនាោះ ឲ្រឈ ើ្ញនូវ
ធមយជាតិវបិ សនា ចាក់ធវុោះបរមតទ ចេ ទាក់ទងនឹងនាមធម៌រូបធម៌ ។  

 ញណទាងំ ២ ឈនាោះ ខំាន់ ឈល ោះប្តវាកមាេ ត់បង់ឈ ចកឋីឈ ើ្ញែុ  
ឬទិដឌិោមក (មិចាេ ទិដឌិ) និងពលងឹង មាយ ទិដឌិ (ឈ ចកឋីយល់ឈ ើ្ញលតូវ) ។ 
មិចាេ ទិដឌិឈនោះលតូវ នបដិឈ ធឈចាលឈហើយ ឈល ោះជាលបភពថ្នឈ ចកឋី
ល ថ្វប និងការលបលពឹតថដ៏ោមក ។  មដូចមានប្ចងកបុងគមពីរអងគុត្តរ- 
និោយថ្វ ៖ 

 “មាប លភិកខុទាងំឡាយ តថ្វគតដឹងថ្វ មិនមានអឝីដថ្ទឈលៅប្តពីមិចាេ -
ទិដឌិ, ឈោយឈហតុឈនាោះ អកុ លកមយដ៏ឈលចើនប្ដលមិនទាន់ឈកើតឈ ើង រប្មង
ឈកើតឈ ើង, និងអកុ លកមយប្ដលឈកើតឈ ើងរួចឈហើយ រប្មងរងឹរតឹប្ត
ចឈលមើនឈ ើង បរបូិណ៌ឈ ើង ។ តថ្វគតដឹងថ្វ មិនមានអឝីឈលៅប្តពីមិចាេ ទិដឌិ, 
ឈោយឈហតុឈនាោះ កុ លកមយដ៏ឈលចើនប្ដលមិនទាន់ឈកើតឈ ើង រប្មងលតូវ
រារាងំមិនឲ្រឈកើតឈ ើង, និងកុ លកមយប្ដលឈកើតឈ ើងរួចឈហើយ រប្មង
អនថរធាន ត់ឈៅ ។ តថ្វគតដឹងថ្វ មិនមានអឝីដថ្ទឈលៅប្តពីមិចាេ ទិដឌិ, 
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ឈោយឈហតុឈនាោះ មនុ សជាតិដ៏ឈលចើន ឈលកាយពីប្បកធាវ យរាងកាយសាវ ប់
ឈៅ រប្មងឈៅកាន់ទុគាតិ វនិិ ត នរក” ។  

 ឈលើ ពីឈនោះ កបុងគមពីរអងគុត្តរនិោយ មានប្ចងថ្វ ៖ 

 “អឝីក៏ឈោយ ឲ្រប្តមនុ សអបកឈ រឈពញឈោយមិចាេ ទិដឌិ លបលពឹតថឬ
 មាទាន, ឬអឝីក៏ឈោយ ឲ្រប្តឈគមានបណំង, ឈ ចកឋីល ថ្វប , ការចង់ ន 
និងការឈទារទន់ឈៅរក, អឝីទាងំអ ់ឈនាោះ រប្មងនាឈំគឈៅកាន់កប្នវងប្ដល
មិនគួរល ថ្វប , មិនជាទី បាយ និងមិនជាទីឈពញចិតថ គឺនាឈំៅកាន់
ឈ ចកឋីឈសាកនិងឈ ចកឋីទុកខ” ។  

៥.៦- មោគ មគគញាណ្ទសសនវិសទុធិ១ 
(ឈ ចកឋីបរ ុិទនិថ្នទ សនៈកបុងការយល់មគានិងមិនប្មនមគា)  

 លកខណៈវនិិចេ័យថ្នទ សនវ ុិទនិឈនោះ គឺសមមសនញាណ២ និង
ប្ផបកដបូំងរប ់ ឧទយពវយញាណ ។  មយ នញណ ជាញណប្ដល
អាចអឈងាតថ្លតលកខណ៍រប ់នាមរូប កបុងែននទាងំ ៥ ។ ឧទយពឝយញណ 
ជាញណប្ដលអាចអឈងាត នូវការឈកើតឈ ើងនិងការរលត់ឈៅថ្ននាមរូប
បរមតទឈនាោះ ។  

                                                           

១ ចូរេមើលបែដថមនអភិធមម ត្ថបកាសិដ នមគាាមគគញាណ្ទ្ស្សដវិសុទ្ធិដិេទ្ទសវណ្ណនាន។ 
២ សុត្តដតបិដកនខុទ្ទកដិកាយនបដិសមភិទាមគគននសមម សដញ្ញាណ្ដិេទ្ទសនទ្ដព័រន១២០ន។ 
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 កាលឈបើនិយាយឲ្រហយត់ចត់ពីវបិ សនាភាវនា ប្ដលជាការអឈងាត
ថ្លតលកខណ៍រប ់នាមនិងរូប កបុងភូមិទាងំ ៣១ រប្មងចាប់ឈផឋើមកបុងដណំាក់ 
កាលឈនោះ ។ ឯវធីិ លមាប់អឈងាតថ្លតលកខណ៍ឈនាោះ មាន ៤ យា៉ា ងគឺ ៖ 

១- កលបសមមសនវិធី 

 ឈនោះជាការអឈងាត ង្គខ រធម៌ទាងំអ ់ កបុងភូមិទាងំ ៣១ ប្ដលជា
ប្ផបកថ្នបញ្េកខនន ឈោយមិន នប្វកប្ញកវាថ្វជារប ់អតីត, បចេុបផនប ឬ
អនាគតឈទ ។ ឈោយឈហតុប្តពិចារណារូបកខននទាងំអ ់កបុងភូមិទាងំ ៣១ 
ប្ដល នឈកើតឈ ើងឈោយមានឈហតុ, ដូឈចាប ោះឈទើបឈោកភាវនាថ្វ “រូបកខនន“ 
ឈនោះថ្វជា ភាវៈប្បកធាវ យនិងរលត់, ដូឈចាប ោះវាមិនឈទៀង (អនិចេ) ។ វាមាន
ធមយជាតិលបកបឈោយភ័យ ឈល ោះប្តការរលត់រប ់ែវួនឥតឈប់, ដូឈចាប ោះវា
ល ំក ឬជាទុកខ ។ វាមិនប្មនជាធម៌ែវឹមប្ដលមិនរលត់ ដូឈចាប ោះឈទើបវាមិន
ប្មនជា “អញ”, មិនប្មន “បុគាល”, មិនប្មន “អាតយ័ន” ឬមិនប្មន “អតថ”   
(អនតថ) ។  

 បនាធ ប់មក ឈោកពិចារណាឈវទនាែននទាងំអ ់,  ញ្ញដ ែនន,  ង្គខ រកខនន 
និងវញិ្ញដ ណកខននមឋង  ឈហើយភាវនាតមលមាអ នដូចោប ខាងឈលើ ។  

២- អោធ នសមមសនវិធី 

 វធីិឈនោះអឈងាត ង្គខ រធម៌ទាងំឡាយឈនាោះ កបុងភូមិទាងំ ៣១ តមរយៈ 
ឈវោ ។ ឈោកប្បងប្ចក ង្គខ រទាងំឈនាោះឈៅជាលកុមអតីត, លកុមបចេុបផនប 
និងលកុមអនាគត ។ ឈោកភាវនាដូឈចបោះ ៖ 
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 “រូបកខននកបុងអតីតជាតិ  នរលត់អ ់រលីងកបុងអតីតជាតិឈនាោះ
ឈហើយ វាមិនបនថឬឆវងមកបចេុបផនបឈនោះឈទ ។ ឈល ោះប្តធមយជាតិរប ់វាមាន
ការប្បកធាវ យនិងរលត់ ដូឈចាប ោះឈទើបវាអនិចេៈ ។ ឈល ោះប្តធមយជាតិរប ់វា
មានឈ ចកឋីភ័យខាវ ច ដូឈចាប ោះឈទើបវាជាទុកខ ។ ឈល ោះប្តធមយជាតិរប ់វាមិន
ប្មន “អាតយ័ន” ឬអតថ ” ដូឈចាប ោះឈទើបវាជា “អនតថ ” ។  

 បនាធ ប់មក ឈោយសារការពិចារណាតថភាពថ្វ រូបកខននទាងំអ ់ 
កបុងបចេុបផនបជាតិឈនោះ នឹងរលត់កបុងជាតិឈនោះឯង ឈហើយនឹងមិនឆវងឈៅ
អនាគតជាតិឈទ ដូឈចាប ោះឈទើបឈោកភាវនាមឋងឈទៀតឈៅឈលើរូបកខននបចេុបផនប
ថ្វជា អនិចេ,ំ ទុកខ,ំ និងអនតថ  ។  

 ឈោកភាវនាតមលមាអ នដូចោប ឈៅឈលើនាមែនន ៤ ឈោយពិចារណា
មួយលកុមមឋងៗ ។  

៣- សនតតិសមមសនវិធ ី

 វធីិឈនោះអឈងាត ង្គខ រធម៌ទាងំឡាយឈនាោះ កបុងភូមិទាងំ ៣១ ប្ដលជា
ប្ផបកថ្នវថិីបនថ ។ 

 ឈដើមផបីដិបតថិវធីិឈនោះ ឈយាគីឈនាោះប្បងប្ចករូបែននកបុងជាតិ ១ ថ្វជា
លកប្ រូបឈៅឋ , លកប្ រូបលតជាក់ ជាឈដើម ។ បនាធ ប់មក ឈោកភាវនាដូឈចបោះ ៖ 

 “លកប្ រូបឈៅឋ  នរលត់អ ់ឈហើយ វាមិនឆវងឈៅលកប្ រូបលតជាក់
ឈទ ។ ឈល ោះធមយជាតិរប ់វាមានការប្បកធាវ យ ដូឈចាប ោះឈទើបវាជាអនិចេៈ ។ 
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ឈល ោះប្តធមយជាតិរប ់វាមានឈ ចកឋីភ័យខាវ ច ដូឈចាប ោះឈទើបវាជាទុកខៈ ។ 
ឈល ោះប្តធមយជាតិរប ់វាមិនប្មន “អាតយ័ន ឬអតថ ”, ដូឈចាប ោះឈទើបវាជា “អនតថ ” ។  

  ូមផកីារពិចារណាវថិីចិតថឈផសងៗ ក៏មានទនំងយា៉ា ងឈនោះប្ដរ, 
ឈោកភាវនាថ្វ ចកខុទាឝ រវថិីចិតថ រប្មងរលត់ភាវ មបនាធ ប់ពីវាឈកើត ឈហើយវា
មិនឆវងឈៅឈសាតទាឝ រវថិីចិតថឈទ, ឈសាតទាឝ រវថិីចិតថឈនាោះ ក៏រលត់ភាវ មប្ដរ
បនាធ ប់ពីឈកើត ឈហើយវាមិនឆវងឈៅឃ្លនទាឝ រវថិីចិតថឈទ ដូឈចបោះជាឈដើម ។ 
ដូឈចាប ោះ ធម៌ទាងំឈនាោះជាអនិចេ,ំ ទុកខ ំ និងអនតថ  ឈល ោះប្តវាមានការរលត់, 
ឈ ចកឋីភ័យខាវ ច, និងជា ភាវៈមិនប្មន “អាតយ័ន ឬែវួន” ។ 

៤- ខណ្សមមសនវិធី 

 វធីិឈនោះ អឈងាត ង្គខ រធម៌ទាងំឡាយឈនាោះ កបុងភូមិទាងំ ៣១ តម   
ែណៈ ។ ឈោកភាវនាដូឈចបោះ ៖  

 “រូបកខននប្ដលឈកើតកបុងអតីតកខណៈ  នរលត់អ ់ឈហើយកបុងអតីត, 
វាមិនឆវងឈៅបចេុបផនបកខណៈ ។ ឈល ោះធមយជាតិរប ់វាមានការប្បកធាវ យ 
ដូឈចាប ោះឈទើបវាជាអនិចេៈ ។ ឈល ោះប្តធមយជាតិរប ់វាមានឈ ចកឋីភ័យខាវ ច 
ដូឈចាប ោះឈទើបវាជាទុកខៈ ។ ឈល ោះប្តធមយជាតិរប ់វាមិនប្មន “អាតយ័ន ឬអតថ ”, 
ដូឈចាប ោះឈទើបវាជា “អនតថ ” ។ 

 “នាមែនន (ចិតថនិងឈចត ិក) ប្ដល នឈកើតឈ ើងកបុងែណៈថ្ន
អតីតភវងា  នរលត់អ ់ឈហើយកបុងែណៈឈនាោះ ពួកវាមិនឆវងឈៅែណៈ
ថ្នភវងាចលនៈឈទ ។ ឈល ោះធមយជាតិរប ់ពួកវាមានការប្បកធាវ យ ដូឈចាប ោះ
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ឈទើបពួកវាជាអនិចេៈ ។ ឈល ោះប្តធមយជាតិរប ់ពួកវាមានឈ ចកឋីភ័យខាវ ច 
ដូឈចាប ោះឈទើបពួកវាជាទុកខៈ ។ ឈល ោះប្តធមយជាតិរប ់ពួកវាមិនប្មន “អាតយ័ន 
ឬអតថ ”, ដូឈចាប ោះឈទើបពួកវាជា “អនតថ ” ។ 

   “នាមែនន (ចិតថនិងឈចត ិក) ប្ដល នឈកើតឈ ើងកបុងែណៈថ្ន   
ភវងាចលនៈ  នរលត់អ ់ឈហើយកបុងែណៈឈនាោះ ពួកវាមិនឆវងឈៅែណៈ
ថ្នភវងាុបឈចេទៈឈទ ។ ឈល ោះធមយជាតិរប ់ពួកវាមានការប្បកធាវ យ ដូឈចាប ោះ
ឈទើបពួកវាជាអនិចេៈ ។ ឈល ោះប្តធមយជាតិរប ់ពួកវាមានឈ ចកឋីភ័យខាវ ច 
ដូឈចាប ោះឈទើបពួកវាជាទុកខៈ ។ ឈល ោះប្តធមយជាតិរប ់ពួកវាមិនប្មន “អាតយ័ន 
ឬអតថ ”, ដូឈចាប ោះឈទើបពួកវាជា “អនតថ ” ។ 

 ឈយាគីឈនាោះអាចពលងីកវធីិឈនោះឲ្រកាន់ប្តឆ្ៃ យ តមញណរប ់
ឈោក អាចលកឈសាប ភាវៈធមយជាតិរប ់នាមនិងរូប ។  

 ចឈំ ោះឈយាគីទាងំឡាយណាអបក នអឈងាតជាលបព័នន នូវបញ្េកខនន 
កបុងបចេុបផនបជាតិ លពមទាងំកបុងអតីតជាតិ និងអនាគតជាតិ, ឈហើយ នកត់
 មាា ល់លបឈភទរូប, ចិតថ និងឈចត ិកនីមួយៗ ឈៅតមលកខណៈ, រ ៈ,         
បចេុបោឌ ន, បទោឌ ន លពមទាងំ នលបទាក់បរមតទ ចេៈទាងំឈនោះ តម
បដិចេ មុបាទ, ឈយាគីទាងំឡាយឈនាោះអាចឈ ើ្ញយា៉ា ងចា ់នូវតណំដ៏
ប្វងអនាវ យថ្នការឈកើតនិងការរលត់រប ់នាមធម៌រូបធម៌ ឈោយពលងីកចាប់
ពីអតីតជាតិដបូំងបងអ ់ ប្ដលឈោក នអឈងាត រហូតមកដល់អតីតជាតិ
បនាធ ប់, រហូតមកដល់បចេុបផនបជាតិឈនោះ ឈហើយបនាធ ប់មកឈឆ្ភ ោះឈៅកាន់
អនាគតជាតិ ។ ឈល ោះប្តឈោកអាចឈមើលឈ ើ្ញការឈកើតឈ ើងនិងការ
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រលត់ឈៅថ្ននាមនិងរូបនីមួយៗ ជាតណំប្បបឈនោះ ឈទើបឈោកអាចភាវនា
យា៉ា ងង្គយឈៅឈលើថ្លតលកខណ៍ ។  

 ឈបើតមបទពិឈសាធន៍រប ់ពួកឈយាគីឈៅ ៉ា អកឈៅយា៉ា , តណំដ៏ប្វង
អនាវ យថ្នការឈកើតឈ ើងនិងការរលត់ឈៅ រប ់នាមធម៌រូបធម៌ឈនាោះ គឺ
ចា ់ោច់ល  ោះពីោប  ប្ដលពួកឈោកលោន់ប្តឈមើលការឈកើតឈ ើងនិង
ការរលត់ឈៅថ្ន ភាវធម៌ទាងំឈនាោះ ឈហើយភាវនាឈៅឈលើ ភាវធម៌ទាងំ
ឈនាោះ តមអនិចាេ នុប សនា អ ់ ១០-១៥ នាទី, បនាធ ប់មក តមទុកាខ នុប-
 សនា អ ់ ១០-១៥ នាទីឈទៀត, បនាធ ប់មក តមអនតថ នុប សនា អ ់ 
១០-១៥ នាទីឈទៀត ។  

 ែណៈប្ដលឈោកបនថភាវនា និងបងឝិលអនុប សនាឈនាោះចុោះឈ ើង 
 មតទភាពរប ់ឈោក ឈដើមផអីឈងាតថ្លតលកខណ៍រប ់នាមធម៌និងរូបធម៌ 
កាន់ប្តលបឈ ើរឈ ើងលអឈ ើង រហូតដល់ឈោកមាន មតទភាពឈមើលឈ ើ្ញ
ែណៈឈកើតឈ ើង, ែណៈតងំឈៅ, និងែណៈរលត់រប ់នាមនិងរូប
នីមួយៗ ។ ឈនោះឯងជាចណុំចកពូំលរប ់ មយ នញណ ។  

 បនាធ ប់មក ឈោកពិចារណា ង្គខ រធម៌ទាងំឡាយ តមទនំាក់ទនំង
ឈហតុផល ។ ឈល ោះឈហតុឈកើតឈ ើង ឈទើបផលឈកើតឈ ើង ។ កាលឈបើឈហតុ
រលត់ ផលក៏រលត់ ។ ឈហតុប្ដលតក់ប្តងរូបឲ្រឈកើតឈ ើង គឺ អវជិាជ , តណាា , 
កមយ និងអាហារ ។ ឈហតុប្ដលតក់ប្តងឈចត ិកឲ្រឈកើតឈ ើង គឺ អវជិាជ , 
តណាា , កមយ និងផ សៈ ។ ឈហតុប្ដលតក់ប្តងចិតថឲ្រឈកើតឈ ើង គឺ អវជិាជ , 
តណាា , កមយនិងនាមរូប ។ ធម៌ទាងំឈនោះ គឺឈយាគីមកយល់ដឹងយា៉ា ងលបថ្ព ។  
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 ឈោយ នភាវនាតមវធីិឈនោះរាប់ ន់ដង ឈទើបញណជាឈលគឿង
អឈងាតរប ់ឈយាគីឈនាោះ លអលបឈ ើរឈ ើងឈលចើនឈៅៗ រហូតដល់ឈោកមាន
 មតទភាពឈ ើ្ញែណៈឈកើតឈ ើង និងែណៈរលត់ឈៅរប ់នាមរូប កាន់ 
ប្តចា ់ឈៅ ។ កបុងដណំាក់កាលឈនោះឯង ឈយាគីឈនាោះ ឈប់ពិចារណា
ទនំាក់ទនំងឈហតុផល ឈហើយ យិងសាយ ធិ៍ឈៅឈលើែណៈឈកើតឈ ើង និងែណៈ
រលត់ឈៅរប ់នាមរូប ។  ភាវៈប្ដលកពុំងឈកើតនិងកពុំងរលត់ រប ់ 
នាមែនននិងរូបកខននឈនោះ រប្មងឈផសងោប ល  ោះ កាលប្ដលញណឈ យ្ ោះថ្វ 
ឧទយពឝយញណឈកើតឈ ើង ឈងាត ភាវៈទាងំឈនោះ ។  

 ែណៈញណឈនោះផឋុជំាកមាវ ងំ, ឧបកាិឈល  ១០ (ឈ ចកឋីឈៅហយង) 
រប្មងឈកើតឈ ើងជាធមយត ។ ឧបកាិឈល ទាងំឈនោះ ឈលចឈចញចា ់ណា ់ 
ប្ថមទាងំ ឈំៅដល់ លកខណៈវនិិចេ័យដ៏លអ លមាប់កាត់កឋីថ្វ ឈតើបុគាល
ឈនាោះ ពិតជា ន ឈលមចឧទយពឝយញណឈហើយឬឈៅ ។  

៥.៧.ឧបកកិមលស ១០ យ៉ង១ 
(ឈលគឿងឈៅហយងរប ់វបិ សនា ១០ យា៉ា ង) 

១- ឱភាស = រ យីផាយឈចញពីកាយ ឈោយសារបញ្ញដ  

២- បីត្ិ = បីតិទាងំ ៥ យា៉ា ង (ឈ ចកឋីឈលតកអរប្ដលមិនធាវ ប់មានពីមុន
មក)  

                                                           

១ ចូរេមើលបែដថមនសុត្តដតបិដកនចូឡដិេទ្ទសនចត្ុត្ថវគគនដិងសុត្តដតបិដកន េដត្តិបករណ្៍នដយ-
សមុដ្ឋាដ,នចូឡវគគនសត្តសត្ិកកខដធកៈនបឋមភាណ្វារៈទ្ ន១ន។ន 
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៣- បស្សទធិ = ទាងំកាយប សទនិទាងំចិតថប សទនិ = ឈ ចកឋី ៃប់ ឬ
 ភាព ៃប់សាៃ ត់  

៤- អធិមមាកខៈ = ភាពជាធ ំលមាប់លគប់លគង រប ់ ទាន ដ៏មានកមាវ ងំ 

៥- បគគហៈ = ឈ ចកឋីពាយាមដ៏ខាវ ងំកាវ ប្ដលឧបតទមមវបិ សនាចិតថ  

៦- សុខៈ = ការឈសាយអារមយណ៍ជា ុែកបុង  ៌ងាកាយ ឈល ោះចិតថជជរូប 
ជាកុ ល 

៧- ញាណៈ = បញ្ញដ ចាក់ធវុោះឈលឿនរហ័  

៨- ឧបដ្ឋានៈ =  តិនឹងធឹងកបុងកមយោឌ ន 

៩- ឧមបោា = តលតមជឈតថុ ឈបកាខ  និងអាវជជនុឈបកាខ  (ខាងឈដើមឈនាោះ 
 ឈំៅដល់ តលតមជឈតថតឈចត ិក ប្ដលអាច ឈងាត ភាវធម៌
ឈោយមិន ច់លបឹង, ខាងឈលកាយឈនាោះ  ឈំៅដល់ឈចតនា ប្ដល
ឈកើតរួមជាមួយនឹងអាវជជនចិតថ ប្ដលអាចឈផ្ទឋ តឈៅឈលើ ភាវធម៌ 
 នយា៉ា ងរហ័ ) 

១០- និកនតិ = ឈ ចកឋីជាប់ជ ំក់ដ៏ឈែាយចឈំ ោះវបិ សនាញណ 
ប្ដលលបកបលពមឈោយបីតិ, ប សទនិ,  ុែៈ និងឱភា ៈ ។  

បណាឋ ឧបកាិឈល ទាងំ ១០ តមប្ដលឈ លឈហើយខាងឈលើ, មានប្ត
និកនថិ (ឈ ចកឋីជាប់ជ ំក់ឈែាយ) ប៉ាុឈណាត ោះ ជាប្ផបកថ្នកិឈល  (ឈលគឿង
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ឈៅហយង) ។ ចបំ្ណកឯឧបកាិឈល ដ៏ឈ   ជាគុណធម៌លអ ។ ប៉ាុប្នថ កាល
ប្ដលបុគាលលបោប់ឈោយគុណធម៌ទាងំឈនោះ ជាពិឈ   ឱភា , បីតិ,     
ប សទនិ និង ុែៈ ឈោយសារប្តការឈសាយអារមយណ៍ជា ុែ, ការឈជឿ
សា នាដ៏ឈមាោះមុត ឈោយសារប្ត ទាន ខាវ ងំកាវ , បញ្ញដ ចាក់ធវុោះ និង មតទ-
ភាព ឈងាតការឈកើតឈ ើង និងការរលត់ឈៅ ថ្ន ង្គខ រធម៌ទាងំពួង ន
ឈលឿនរហ័  និងមិន ច់លបឹង, បុគាលឈនាោះអាចចឈលមើនទិដឌិមា ំ (ការយល់
ែុ ឈ ើ្ញថ្វវាឈកើតឈ ើងកបុងែវួនអញ), មានៈដ៏រងឹតអឹង (ឈ ចកឋីលបកាន់ថ្វ 
អញប្តមាប ក់ឯងមានគុណធម៌ដ៏មហសាេ ររទាងំឈនោះ) និងតណាា ដ៏ខាវ ងំ 
(ឈ ចកឋីជាប់ជ ំក់ដ៏ខាវ ងំថ្វ គុណធម៌ទាងំឈនោះជារប ់អញ) ។ ទិដឌិ, មានៈ 
និងតណាា ទាងំឈនោះ ពិតជាឈធឝើឲ្រភាវនារប ់បុគាលឈនាោះឈៅហយង ឈល ោះ
ធម៌ទាងំឈនោះពិតជាកិឈល  ។  

 ឈយាគីែវោះមានការឈចោះដឹងធម៌ឈែាយ  ឹងប្តគិតថ្វ ពួកឈោក ន
 ឈលមចមគានិងផល ឈៅឈពលប្ដលឈោកមានអាការៈ, ឈ ចកឋីឈលតកអរ, 
ឈ ចកឋី ៃប់, និងឈ ចកឋី ុែ មិនធមយត ។  

 មនុ សទាងំអ ់ឈនោះ ប្ដលមានឈ ចកឋីយល់ឈ ើ្ញែុ  (ទិដឌិ) ឬ
ឈ ចកឋីលបកាន់ដ៏រងឹតអឹង (មានៈ) ឬឈ ចកឋីជាប់ជ ំក់ដ៏មា ំ (តណាា ) ប្បប
ឈនោះ គឺឋិតឈៅឈលើផវូ វែុ  ។ ភាវនារប ់ពួកឈគ នឹងប្លងឈៅមុែ និងអាច
ថយឈលកាយវញិក៏ថ្វ ន ។  

 មនុ សទាងំឡាយណាអបកមានការឈចោះដឹងធម៌លគប់លោន់ យល់ដឹង
យា៉ា ងលអលបថ្ពថ្វ  ភាវៈមិនធមយតឈនោះគឺ អាការ, ឈ ចកឋីឈលតកអរ, ឈ ចកឋី
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 ុែ ជាឈដើម គឺលោន់ប្តជាឧបកាិឈល  និងដឹងថ្វ ធម៌ទាងំឈនាោះមិនទាន់ជា
មគាឬផលឈៅឈ ើយឈទ ។ ឈដើមផឋិីតឈៅឈលើផវូ វលតូវ, បុគាលលតូវភាវនាឈៅឈលើ
ការឈកើតឈ ើងនិងការរលត់ឈៅរប ់ ង្គខ រធម៌ទាងំឡាយ ។  

 ញណប្ដលអាចប្វកប្ញករវាងផវូវែុ និងផវូ វលតូវឈនោះ ឈៅថ្វ     
មោាមគគញាណទស្សនវិសុទធិ ។ ឈយាគីអបកមានញណប្បបឈនោះ ឈ យ្ ោះ 
ថ្វ  ន ឈលមចឈ ចកឋីបរ ុិទនិថ្នទ សនៈ ឈោយការយល់ដឹងមគានិងមិន
ប្មនមគា ។  

៥.៨- បដ្ិបោញាណ្ទសសនវិសទុធិ១ 
(ឈ ចកឋីបរ ុិទនិថ្នទ សនៈឈ ើ្ញដឈំណើ រផវូ វឈៅមុែ) 

 ឈ ចកឋីបរ ុិទនិថ្នទ សនៈ ឈ ើ្ញដឈំណើ រផវូ វឈៅមុែ ចាប់តងំពីប្ផបក
ចុងឈលកាយរប ់ឧទយពឝយញណ រហូតដល់វបិ សនាញណប្ដលកនវង
ឈៅឈហើយ ឈោយលគបដណឋ ប់វបិ សនាញណ ៩ ទាងំអ ់ ។ ញណទាងំ
ឈនោះ លតូវប្តចឈលមើនជាបនថបនាធ ប់ ឈោយភាវនាយា៉ា ងឈសាយ ោះនិងយា៉ា ងខាវ ងំកាវ  
ឈៅឈលើថ្លតលកខណ៍ថ្ន ង្គខ រធម៌ទាងំឡាយ ( ង្គខ រ=នាមរូប) ។  

 ឧទយពវយញាណ២ ឈលកាយពី ន ឈលមចមោា មគាញណ-
ទ សនវ ុិទនិឈហើយ, ឈយាគីឈនាោះ មាទានយា៉ា ងឈសាយ ោះលតង់ នូវវបិ សនា-
ភាវនាមឋងឈទៀត ឈោយភាវនាឈៅឈលើថ្លតលកខណ៍ ឈោយមានការយកចិតថ
                                                           

១ វិសុទ្ធិមគគនដិងបរមត្ថទ្ បដ នកមម ដ្ឋាដសងគហៈន។ន 
២ សុត្តដតបិដកនខុទ្ទកដិកាយនបដិសមភិទាមគគននឧទ្យពវយញាណ្ដិេទ្ទសនទ្ដព័រន១២៣ន។ 
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ទុកោក់ជាពិឈ   ចឈំ ោះ ភាវៈប្ដលកពុំងឈកើតឈ ើង និង ភាវៈប្ដល
កពុំងរលត់ រប ់ ង្គខ រធម៌ទាងំឡាយ ។ ឧទយពឝយញណរប ់ឈយាគី
ឈនាោះ រប្មងឈៅជាចា ់កាវ តមលោំប់ ។  

 ភងគញាណ១ ជាវបិ សនាញណ រប ់ឈយាគី គឺរកីចឈលមើនតម
លោំប់ ឈយាគីឈនាោះមាន មតទភាពកណំត់ការឈកើតឈ ើងនិងការរលត់
រប ់នាមនិងរូប កាន់ប្តឈលឿនរហ័ ឈៅ ។ ឈោយឈហតុប្តនាមនិងរូប
កពុំងឈកើតឈ ើងនិងកពុំងរលត់ឈៅ យា៉ា ងឈលឿនអសាេ ររ ជាឈលចើនឈកាដិដង 
ឈរៀងរាល់វនិាទី ដូឈចាប ោះឈទើបឥតមានឈយាគីណានឹងមាន មតទភាព ឈងាត
ចិតថនិងឈចត ិកទាងំអ ់ ន កបុងែណៈប្ដលវាឈកើតនិងរលត់ ។  ូមផ ី
ឈពលប្ដលឈោកអាចកណំត់តមយា៉ា ងឈលឿនលតឹមលតូវ ឈោកនឹងមិន
 ឈងាត ភាវៈប្ដលកពុំងឈកើត នប្ថមឈទៀតឈទ អឝីទាងំអ ់ប្ដលឈោក
 ឈងាត គឺលតឹមប្ត ភាវៈកពុំងរលត់ប៉ាុឈណាត ោះ អឝីក៏ឈោយប្ដលឈោក មវឹង
ឈមើល គឺឈោក ឈងាតការរលត់រប ់ ង្គខ រធម៌ទាងំឡាយ ។  

 ញណប្ដល ឈងាតការរលត់ឈៅឥតឈប់ រប ់នាមរូបបរមតទឈនោះ 
ឈៅថ្វ ភងគញាណ ។ លប ិនឈបើឈយាគីអាច ឈងាតែណៈរលត់រប ់      
ភងាញណ ប្ដល ឈងាតែណៈរលត់រប ់ ង្គខ រធម៌ ឈោយភងាញណ
បនាធ ប់ លោឈនាោះ ភងាញណរប ់ឈោកឈៅថ្វ  ន្នដល់ចណុំច
កពូំលរប ់ែវួនឯង ។  

                                                           

១ សុត្តដតបិដកនខុទ្ទកដិកាយនបដិសមភិទាមគគននភង្ខាដុបស្សនាញាណ្ដិេទ្ទសនទ្ដព័រន១២៩ន។ 
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 ភយញាណ កាលប្ដលឈយាគី ឈងាតការរលត់ឥតឈប់រប ់
 ង្គខ រធម៌ទាងំឡាយ ឈោយជាប់មិនោច់ ឈោករប្មងដឹងចា ់នូវធមយ-
ជាតិលបកបឈោយភ័យរប ់នាមរូប និងែននទាងំ ៥ ។ ឈយាគីឈនាោះ ឈ យ្ ោះ
ថ្វ  ន ឈលមចភយញណ ប្ដលជាញណដឹងចា ់នូវធមយជាតិលបកប 
ឈោយភ័យរប ់នាមរូប ។  

 អាទីនវញាណ១ កាលប្ដលឈយាគីមានញណប្ដលដឹងចា ់
នូវធមយជាតិលបកបឈោយភ័យរប ់នាមរូប ឈោករប្មងប្ ឝងរកកហុំ និង
ធមយជាតិមិនជាទីឈពញចិតថរប ់នាមរូប ។ ឈហតុឈនាោះ ឈោកក៏ ន
 ឈលមចអាទីនវញណ ប្ដលជាញណដឹងចា ់នូវកហុំ និងភាពមិន
ឈពញចិតថកបុងនាមរូប ។  

 និពវិទាញាណ កាលប្ដលឈយាគីឈនាោះប្ ឝងរកកហុំ កបុងនាមរូប 
និងដឹងចា ់ថ្វ  ង្គខ រទាងំឡាយមិនជាទីឈពញចិតថយា៉ា ងដូចឈមឋចឈហើយ 
ឈោកចឈលមើនឈ ចកឋីឈនឿយណាយ កបុង ង្គខ រទាងំឡាយ ឈោកប្លងមាន
ឈ ចកឋី បាយជាមួយនឹងការមាន ង្គខ រទាងំឈនាោះឈទៀតឈហើយ ។ ឈយាគី
ឈនាោះ ឈ យ្ ោះថ្វ  នចឈលមើននិពឝិទាញណ ប្ដលជាញណមានឈ ចកឋី
ឈនឿយណាយ កបុងនាមរូប ។  

 មុញ្ចិត្ុកម្យោញាណ កាលប្ដលឈយាគីឈនាោះមានឈ ចកឋី
ឈនឿយណាយកបុងនាមរូប កបុង ង្គខ រទាងំឡាយ, ឈោករប្មងចង់រួចផុត
                                                           

១ សុត្តដតបិដកន បដិសមភិទាមគគន អាទ្ ដវញាណ្ដិេទ្ទសទ្ ន ៨ន ។ន សុត្តដតបិដកន ខុទ្ទកដិកាយន
បដិសមភិទាមគគននអាទ្ ដវញាណ្ដិេទ្ទសនទ្ដព័រន១៣២ន។ 
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ចាកឈ ចកឋីលចបូកលចបល់រប ់នាមរូប ហាក់បីដូចលតីកបុង ណំាញ់រប ់
ល នលបមង់ និងដូចជាកូនកប្ងាបកបុងមាត់រប ់ព ់ ចង់ប្តរួចផុត ។ 
ឈល ោះឈហតុឈនាោះ មុញ្េិ តុកមរតញណ គឺជាញណមានឈ ចកឋីប៉ាុនប៉ាង
ឈគចឲ្រផុតពីភាព យុគសាយ ញរប ់នាមរូប រប្មងឈកើតឈ ើងកបុងចិតថរប ់
ឈយាគីឈនាោះ ។  

 បដិសង្ខាញាណ ឈយាគីអបកចង់រួចផុតពីបណាឋ ញរប ់នាមរូប 
ប្ ឝងរកមិនឈ ើ្ញផវូវដថ្ទឈលៅប្តពីភាវនាឈៅឈលើថ្លតលកខណ៍កបុងែនន ៥ 
ទាងំខាងកបុងទាងំខាងឈលៅ ។  

 មានឧទាហរណ៍លអមួយ កបុងទីឈនោះ ល នលបមង់ឈលបើអលងុត ប្ដលជា
ឧបករណ៍កប្ស្ត្ញ្េងឈធឝើពីឫ ស ី ណាឌ នដូចជួង មាន តចហំឈដើមផចីាប់លតី 
ោត់បនាធ បអលងុតឈៅកបុងទឹកបឹង លតប្តអលងុតឈនាោះប៉ាោះដី តបឹង ោត់  ក
ថ្ដតមមាត់អលងុតដ៏ចឈងអៀតឈៅប្ប៉ាកខាងឈលើ ឈហើយយកថ្ដរាវកកូរទឹកកបុង
អលងុតឈនាោះ ឈដើមផដឹីងថ្វឈតើអលងុតឈនាោះហ ុមព័ទនលតី នែវោះឬអត់ លប ិនឈបើ
ថ្ដោត់ប៉ាោះលតី ោត់នឹងចាប់លតីឈនាោះ ។ ឈបើមិន នឈទ ោត់ឈលើកអលងុត រុត
មឋងឈហើយមឋងឈទៀត ពីរបីជហំានឆ្ៃ យពីកប្នវងឈដើម ។ 

 ឥ ូវឈនោះ ថ្ដរប ់ោត់ប៉ាោះអឝីហាក់ដូចជាលតី ោត់ចាប់វានិងទាញវា
ឈចញពីទឹក កាលែបង តឝប៉ាលបោះឈលើថ្ផធទឹក ោត់ឈ ើ្ញឆបូត ៣ ឈៅជុវំញិក
រប ់វា ឈហើយោត់ក៏ដឹងថ្វវាជាព ់ប្វកទឹក ។ ឥ ូវឈនោះ ព ់ឈនាោះមាន
ពិ កាច វាអាច មាវ ប់ោត់ លប ិនឈបើវាមានឱកា ចឹកោត់ ។  
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 ដបូំងឈ ើយ ោត់គិតថ្វ ោត់ នចាប់លតីធ ំ  ដូឈចាប ោះោត់ បាយ
ចិតថណា ់ ។ លគប់បុថុជជនរប្មងមានអារមយណ៍ បាយ យា៉ា ងឈនាោះប្ដរ 
ឈដើមផមីានចិតថនិងរូបកាយ ឈល ោះឈគមិនដឹងធមយជាតិរប ់លបកបឈោយ
ភ័យរប ់នាមរូបឈៅឈ ើយ ។  

 កាលប្ដលល នលបមង់ឈ ើ្ញឆបូត ៣ ឈៅឈលើ-ករប ់ព ់ ោត់ដឹង
ថ្វព ់ឈនាោះជាព ់ប្វកទឹក និងមានឈលោោះថ្វប ក់ណា ់ ។ ឈនោះលបដូចឈៅ
នឹងសាទ នភាពប្ដលឈយាគីឈនាោះឈ ើ្ញថ្លតលកខណ៍ និងធមយជាតិលបកប 
ឈោយភ័យថ្ន ង្គខ រធម៌ទាងំឡាយ (នាមរូប) ។ ឈនោះជាឈពលប្ដលលពោះ
ឈយាគី ន ឈលមចភយញណ ។  

 កាលប្ដលល នលបមង់ឈ ើ្ញឈលោោះថ្វប ក់ ោត់គិតថ្វសាទ នភាពឈនោះ
មិនជាទីឈពញចិតថឈទ ទាងំព ់ឈនាោះក៏គួរឲ្រជិនឆអន់ ។ ឈយាគីអបកដឹងចា ់
នូវធមយជាតិលបកបឈោយភ័យរប ់ ង្គខ រធម៌ទាងំឡាយ ក៏យា៉ា ងឈនាោះប្ដរ 
យល់ថ្វ ង្គខ រធម៌ទាងំឡាយ មិនជាទីឈពញចិតថ ឈហើយ នចឈលមើន
ឈ ចកឋីឈនឿយណាយឈៅឈលើ ង្គខ រធម៌ទាងំឡាយឈនាោះ ។ ទាងំឈនោះ  ម
ល បឈៅតមឈពលឈវោ ជាកាលប្ដលឈយាគីឈនាោះ នចឈលមើនអាទីន-
វញណ និងនិពឝិទាញណ ឈោយប្ កៗ ឈហើយ ។  

 ឥ ូវឈនោះ ល នលបមង់ឈនាោះ ប្លង បាយចិតថកបុងការមានព ់កបុង
ថ្ដឈទៀតឈហើយ ោត់ចង់ខាវ ងំណា ់ឈដើមផឈីគចផុតពីព ់ឈនាោះ ។ ឈនោះ
លបដូចនឹងសាទ នភាពប្ដលឈយាគីឈនាោះ  ន ឈលមចមុញ្េិ តុកមរតញណ  
ឈហើយចង់ឈគចឲ្រផុតពីភាព យុគសាយ ញរប ់នាមរូប ។  
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 ល នលបមង់អបកចង់ឈគចផុតពីព ់ កាវ ហានមិនប្លងព ់ ឈល ោះវា
នឹងចឹកោត់ លប ិនឈបើោត់ប្លងវា កាលឈបើដូឈចបោះ ឈតើោត់ឈពញចិតថព ់
ឈនាោះឬអត់ ោត់ចាមព ់ឈនាោះ ទាញវាឈចញពីទឹក ឈលើកវាឲ្រផុតពីថ្ដ 
លគវវីា ៣ ឬ ៤ ដង លគប្វងវាឈចញឲ្រឆ្ៃ យតមប្ដលោត់អាច ឈហើយមបីមាប
ឈ ើងឈៅឈលើឈោក ។  

 ឈយាគីអបកចង់រួចផុតពីនាមនិងរូប ក៏យា៉ា ងឈនាោះដូចោប  មិនអាច
លបប្ហ នាមរូបនិងឈភវចនាមរូបទាងំឈនាោះឈទ ឈោកគបផចីាប់ចាមយា៉ា ង
មាឈំៅឈលើនាមរូបឈនាោះ ឈោយភាវនាឈៅឈលើថ្លតលកខណ៍ ។ ឈនោះ មល ប
ឈៅតមបដិ ង្គខ ញណ ។  

 សង្ខារុមបោាញាណ១ - ល នលបមង់អបក នឈចាលព ់ឈនាោះ
ឲ្រឆ្ៃ យ ឈហើយមបីមាប ឈៅឈលើឈោក មានអារមយណ៍ភាវ មថ្វមាន ុវតទិភាពនិង
ធូរឈ ផ ើយកបុងលទូង ។ ឈយាគីអបកភាវនាយា៉ា ងឈសាយ ោះលតង់ឈៅឈលើថ្លតលកខណ៍
ថ្ន ង្គខ រធម៌ទាងំឡាយ ក៏យា៉ា ងឈនាោះប្ដរ ចឈលមើនភាវ មនូវឈ ចកឋីលពឈងើយ
ចឈំ ោះនាមរូប ។ ឈោកមិនមានទាងំឈ ចកឋីឈនឿយណាយ មិនមានទាងំ
ឈ ចកឋីជាប់ជ ំក់ចឈំ ោះនាមរូប ។ ឈោកអាចរកាចិតថឲ្រនឹង ន ឈបើ
ឈទាោះបីឈោកកពុំងប្ត ឈងាតធមយជាតិពិតរប ់នាមនិងរូបក៏ឈោយ ។  

 កបុងទីឈនោះ មានឧទាហរណ៍ដ៏លអមួយឈទៀត បុរ មាប ក់មានភរយិាដ៏
ល  ់សាអ ត ឈយើងលបប្ហលជាគិតថ្វោត់មាន ណំាង ប៉ាុប្នថ លម ់

                                                           

១ សុត្តដតបិដកនខុទ្ទកដិកាយនបដិសមភិទាមគគននសង្ខារុេបកាាញាណ្ដិេទ្ទសនទ្ដព័រន១៣៥ន។ 
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ភរយិាោត់ទាក់ទាញការយកចិតថទុកោក់រប ់បុរ ដថ្ទ ។ បុរ ែវោះ
ឈចញឈលៅែុ គនវង ឈលបើលគប់មឈធា យឈដើមផឈីបោះកឋីល ឡាញ់រប ់នាង 
លប ិនឈបើនាងមិនមានការទុកចិតថ ឬលប ិនឈបើចិតថរប ់នាងមិនរងឹបឹុង 
នាងអាចលបលពឹតថអឈំពើផិតកផត់ ន ។   

 ឥ ូវឈនោះ ភរយិារប ់បុរ ឈនោះ មិនមានការទុកចិតថ នាងឈៅឈលៅ
ជាមួយនឹងបុរ មួយចនួំន ។ សាឝ មីនាង មិន បាយចិតថទាល់ប្តឈសាោះ 
ោត់ ុឲំ្រនាងទុកចិតថចឈំ ោះោត់ នាងបដិឈ ធមិនលពមឈធឝើតម នាងឈៅ
ប្តបនថឈៅឈលៅជាមួយនឹងបុរ ដថ្ទ ។ បុរ ជាបឋីឈលកៀមលកចិំតថយា៉ា ងខាវ ងំ
ថ្វមិនអាចលទា ំនតឈៅឈទៀត ឈទើបោត់ប្លងលោះនាង កបុងតុោការ ។  

 បនាធ ប់ពីឈនាោះ ឈទាោះបីបុរ ឈនាោះដឹងថ្វនាងកពុំងប្តឈៅខាងឈលៅ
ជាមួយនឹងបុរ ពីរបីនាក់ដូច ពឝដងក៏ឈោយ ោត់មិនមានអារមយណ៍
ឈលកៀមលក ំឈល ោះទឈងឝើរប ់នាងប្លង ក់ព័នននឹងោត់ឈទៀតឈហើយ ។  

 ឈយាគីអបក នចឈលមើន ង្គខ រុឈបកាខ ញណ ក៏យា៉ា ងឈនាោះប្ដរ អាច
រកាឧឈបកាខ ចឈំ ោះនាមរូប និង ង្គខ រធម៌ទាងំឡាយ ឈបើឈទាោះបីោត់កពុំង
 ឈងាតការប្បកធាវ យឥតឈប់ និង ភាវៈមិនជាទីឈពញចិតថរប ់នាមរូប
ឈនាោះក៏ឈោយ ។  

 អនុមលាមញាណ១ ឈយាគីអបកអាចរកាឈ ចកឋីលពឈងើយចឈំ ោះ
នាមរូប និង ង្គខ រធម៌ទាងំឡាយ, រប្មងបដិបតថិភាវនារប ់ែវួនឈៅឈលើថ្លត
                                                           

១ បរមត្ថទ្ បដ នកមម ដ្ឋាដសងគហៈន។ន 
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លកខណ៍ តមផវូវអនុប សនា ៣ ។ យា៉ា ងណាក៏ឈោយចុោះ ចិតថរប ់ឈោក
ប្លងចង់ ឈងាត ង្គខ រធម៌ទាងំឡាយឈទៀតឈហើយ ចិតថរប ់ឈោក  មវឹង
ឈចញឈៅរកលពោះនិ ឝ ន ដរាបណាចិតថឈនាោះប្ ឝងរកនិ ឝ នមិនទាន់ឈ ើ្ញ
ឈទ ចិតថឈនាោះឈៅប្តបនថ ឈងាត ង្គខ រធម៌ទាងំឡាយដរាបឈនាោះ ។ ក៏ប៉ាុប្នថ
កបុងកាលណាចិតថឈនាោះប្ ឝងរកលពោះនិ ឝ នឈ ើ្ញ ចិតថឈនាោះរប្មងង្គកឈចញ
ពី ង្គខ រធម៌ទាងំឡាយកបុងកាលឈនាោះ ឈហើយចូលឈៅកាន់លពោះនិ ឝ ន ។  

 ឈយើងរកឈ ើ្ញឈ ចកឋីឧបមាដ៏លអមួយកបុងទីឈនោះឈទៀត កបុងបុរាណ-
 ម័យ នាវកិទូកឈកាឋ ងទាងំឡាយ ធាវ ប់យកប្កអកែវោះជាប់តមែវួន ឈៅឈពល
ឈធឝើដឈំណើ រតម មុលទ បនាធ ប់ពីបនាត់ទូកឈកាឋ ងឈនាោះអ ់ជាឈលចើនថ្ថៃ ពួក
ឈគ ងឃមឹថ្វពួកឈគនឹងឈ ើ្ញដីឈោក ។ លប ិនឈបើតលមុយដីមិនល កដកបុង
លកប្ ប្ភបកប្ដលឈចាល មវឹងរកឈមើលឈនាោះឈទ ពួកឈគឈរៀបចឈំោោះប្លង
ប្កអកមួយឲ្រឈហើរឈៅកបុងទិ ប្ដលទូកឈកាឋ ងកពុំងប្តឈធឝើដឈំណើ រ ។ ប្កអក
ឈនាោះនឹងឈហើរឈៅឆ្ៃ យតមប្ដលវាអាច ឈហើយលប ិនឈបើប្កអកឈនាោះឈចាល
ប្ភបកឈៅមិនលបទោះដីឈទ វារប្មងឈហើរលត ប់មករកទូកឈកាឋ ងវញិ ឈហើយទំ
 លមាកឈៅឈលើដងឈៅឋ ឈនាោះ ។  

 បនាធ ប់ពីរសាត់អ ់ ២ ថ្ថៃតមកឈទៀត ពួកនាវកិទូកឈកាឋ ងឈរៀបចំ
ប្លងប្កអកដថ្ទមឋងឈទៀត ប្កអកឈនាោះនឹងឈហើរឈៅឆ្ៃ យ តមប្ដលវាអាច 
លប ិនឈបើវាមិនឈ ើ្ញដី វាមុែប្តឈហើរលត ប់មកវញិ ក៏ប៉ាុប្នថឈបើវា មវឹង
ឈ ើ្ញដី វានឹងបនថឈហើរឈៅដីឈនាោះ មិនលត ប់មកទូកឈកាឋ ងវញិឈទ លោឈនាោះ 
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ពួកនាវកិទូកឈកាឋ ងដឹងថ្វដីឈៅជិត ឈហើយក៏បនាត់ទូកឈកាឋ ងឈនាោះឲ្រឈម
មុែឈឆ្ភ ោះឈៅចដីំឈនាោះ ។  

 ឈ ចកឋីឈនោះមានឧបមាយា៉ា ងណា ចិតថប្ដលកពុំងអឈងាត ក៏មាន
ឧបឈមយរយា៉ា ងឈនាោះប្ដរ ដរាបណាចិតថឈនាោះមិនឈ ើ្ញលពោះនិ ឝ នឈទ ចិតថ
ឈនាោះមុែប្តលត ប់មកកាន់ ង្គខ រុឈបកាខ ញណវញិ ដរាបឈនាោះ ។ កាលឈបើ
វាឈ ើ្ញលពោះនិ ឝ ន វាមិនលត ប់មកវញិឈ ើយ វាបនថឈមមុែឈឆ្ភ ោះឈៅ
កាន់លពោះនិ ឝ ន តមរយៈមគាវថិី ។ មគាវថិីឈនាោះ  នជប្ជករួចមកឈហើយ 
លតង់ទពំ័រ ២១៧ កបុងបរឈិចេទទី ៤ ។ ចិតថរប្មងឈកើតឈ ើងដូឈចបោះ ៖ 

ក) មគាវថិី កបុងបុគាលមនធបផញ្ញដ  (បុគាលមានបញ្ញដ យឺត) 

 “ន-ទ-ម-ប-ឧ-ន-ុមោ-មគគ-ផល-ផល” -ភ- 

ែ) មគាវថិី កបុងបុគាលតិកខបផញ្ញដ  (បុគាលមានបញ្ញដ រហ័ ) 

 “ន-ទ-ម-ឧ-នុ-មោ-មគគ-ផល-ផល-ផល” -ភ- 

 កបុងវថិីខាងឈលើ វបិ សនាញណឈកើតរួមជាមួយនឹង “ប-ឧ-នុ” ឈៅ
ថ្វ អនុឈោមញណ ។  

 ប = បរិកមម = ការឈលតៀម លមាប់ការឈកើតឈ ើងថ្នមគា (មិនមាន
កបុងបុគាលតិកខបផញ្ញដ ) 

 ឧ = ឧបច្ចរៈ = ទីជិតថ្នមគា 
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 នុ = អនុមលាម = ការល ប ឬការភាជ ប់ 

 មោ = មោរត្ភូ = ចិតថកាត់ប្ែសអមផូរបុថុជជន ឈៅជាប្ែសអមផូរអរយិៈ  

កបុងវថិីខាងឈលើឈនាោះ, បរកិមយ, ឧបចារៈ និងអនុឈោមចិតថ យកថ្លតលកខណ៍ 
ជាអារមយណ៍រប ់ែវួន ដូឈចាប ោះឈទើបចិតថទាងំឈនាោះរាប់ចូលកបុងវបិ សនាចិតថ ។  

៥.៩. មោរតភូញាណ្១ 
 មា៉ាងឈទៀត ឈោលតភូ ចាប់យកនិ ឝ នជាអារមយណ៍រប ់ែវួន មិនប្មន
ចាប់ថ្លតលកខណ៍ឈទ ។ ដូឈចាប ោះឈទើបឈោលតភូឈនាោះមិនរាប់បញ្េូ លកបុងវបិ សនា-
ចិតថ ។ វបិ សនាញណឈកើតរួមនឹងឈោលតភូ ឈៅថ្វ មោរត្ភូញាណ ។  

៥.១០. មគគញាណ្និងផលញាណ្២ 

 ែណៈប្ដលឈោលតភូចងអុលផវូ វឈៅចនិំ ឝ ន, មគាចិតថនិងផលចិតថ
ឈកើតបនាធ ប់ភាវ ម ឈោយចាប់យកនិ ឝ នជាអារមយណ៍រប ់ែវួន ។ បញ្ញដ
ប្ដលឈកើតរួមជាមួយនឹងមគានិងផលឈនាោះ ឈៅថ្វ មគគញាណ និងផល-
ញណ ឈោយប្ កពីោប  ។  

 មគាញណឈនាោះ, ឈទាោះបីវាឈកើតលតឹមប្តមួយែណៈក៏ឈោយ, ក៏ជា
ចិតថមានកមាវ ងំខាវ ងំកាវ ណា ់ ។ មគាញណឈនាោះ ឈលមចកិចេ ៤ យា៉ា ង
                                                           

១ សុត្តដតបិដកនខុទ្ទកដិកាយនបដិសមភិទាមគគននេគាក្ត្ភូញាណ្ដិេទ្ទសនទ្ដព័រន១៤៧ន។ 
២ សុត្តដតបិដកន ខុទ្ទកដិកាយន បដិសមភិទាមគគន ន មគគញាណ្ដិេទ្ទសន ទ្ដព័រន ១៥៥ន ដិងផល-
ញាណ្ដិេទ្ទសនទ្ដព័រន១៥៩ន។ 
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ដណំាលោប  គឺ ១) ការយល់យា៉ា ងឈពញឈលញនូវទុកខ ចេៈ, ២) បផំ្ទវ ញ
យា៉ា ងអ ់រលីងនូវតណាា ប្ដលជាទុកខ មុទយ ចេៈ, ៣) ការលត ់ដឹងនូវ
លពោះនិ ឝ ន, ៤) ការចឈលមើនយា៉ា ងឈពញឈលញនូវអដឌងាិកមគា ។  

 “អបកឈធឝើដឈំណើ រឈពលយប់ រប្មងឈ ើ្ញឈទ ភាពជុវំញិែវួន ឈោយ
ពនវឺឈលពឿង ទាងំរូបភាពប្ដលទទួល នឈនាោះ ហាក់ដូចជាយូរ ឈៅខាងមុែ
ប្ភបកល វាងំរប ់ោត់ យា៉ា ងណាមិញ បុគាលអបកប្ ឝងរកលបឈយាជន៍ែវួន 
ឈោយពនវឺប្ភវតៗថ្នបញ្ញដ  ក៏យា៉ា ងឈនាោះប្ដរ រប្មងឈ ើ្ញលពោះនិ ឝ នមួយ
ប្ភវត ឈោយពនវឺប្បបឈនាោះ ប្ដលរូបភាពឈលកាយឈនាោះប្លងសាបរោបពី
ចិតថរប ់ឈោកឈទៀតឈហើយ” (បណឍិ ត ផល ោហឈលា) ។  

 មគាឈនាោះរប្មងលបលពឹតថឈៅភាវ មខាងមុែផលពីរឬបី ប្ដលជាផល
រប ់មគាឈនាោះ ឈនោះជាឈហតុឈធឝើឲ្រធម៌ឈនាោះ ឈ យ្ ោះថ្វ “អោលិកៈ” (មាន
ផលភាវ មៗ) ។  

៥.១១. បចចមវកខណ្ញាណ្១ 

 បនាធ ប់ពីមគាវថិីនិងភវងាចិតថពីរបី, បចេឈវកខណវថិី ៥ យា៉ា ង រប្មងឈកើត 
ឈ ើងតមធមយត ។ ឈោយវថិីឈនោះ ឈយាគីឈនាោះ ១) ពិចារណាចឈំ ោះមគា, 
២) ពិចារណាចឈំ ោះផល, ៣) ពិចារណាចឈំ ោះនិ ឝ នប្ដលឈោក ន
លត ់ដឹង, ៤) ពិចារណាចឈំ ោះកិឈល ប្ដលឈោក នលោះបង់ឈហើយ, 
និង ៥) ពិចារណាចឈំ ោះកិឈល ប្ដលឈោកលតូវប្តលោះបង់ឈទៀត ។  

                                                           

១ សុត្តដតបិដកនខុទ្ទកដិកាយនបដិសមភិទាមគគននបចចេវកខណ្ញាណ្ដិេទ្ទសនទ្ដព័រន១៦៤ន។ 
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 ញណឈនោះឈកើតរួមជាមួយនឹងបចេឈវកខណជវនចិតថ ឈៅថ្វ បចចមវ-
កខណញាណ ។  

៥.១២. ញាណ្ ១៦ យ៉ងកនងុវីថិ 

 រហូតមកដល់ឥ ូវឈនោះ ឈយាគីឈនាោះ ន ឈលមចញណ ១៦ គឺ 
នាមរូបបរឈិចេទញណ, បចេយបរគិាហញណ, វបិ សនាញណ ១០     
( មយ នញណ ដល់ អនុឈោមញណ), ឈោលតភូញណ, មគាញណ, 
ផលញណ, និងបចេឈវកខណញណ ។  

៥.៣- ញាណ្ទសសនវសិទុធិ២ 

(ឈ ចកឋីបរ ុិទនិថ្នទ សនៈប្ដលជាញណដឹងនូវមគា ៤) 

 ឈ ចកឋីពាយាមឈដើមផឈីធឝើឲ្រចិតថបរ ុិទនិ មួយដណំាក់កាលៗ ចាប់
ឈផឋើមឈោយ ីលវ ុិទនិ ។ កាល ឈលមច នអនុឈោមញណ, ដណំាក់
កាលទាងំ ៦ ដបូំង  នចប់យា៉ា ងបរបូិណ៌ ។ លុោះ ឈលមចមគានិងផល
ឈហើយ ឈយាគីរប្មង្នដល់ដណំាក់កាលចុងឈលកាយថ្នឈ ចកឋីបរ ុិទនិ 
ឈៅថ្វ ញាណទស្សនវិសុទធិ ។  

 ញណទ សនវ ុិទនិ  ឈំៅដល់ មគា ៤ ប្ដលដឹងនូវអរយិ ចេ ៤ 
ឈោយលតង់ និងឈធឝើឲ្រចិតថបរ ុិទនិចាកកិឈល ទាងំឡាយទាងំពួង មួយ
ដណំាក់កាលៗ តមប្ដលពណ៌នាខាងឈលកាមឈនោះ ៖ 

                                                           

២ បរមត្ថទ្ បដ នកមម ដ្ឋាដសងគហៈនដិងវិសុទ្ធិមគគន។ន 
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១- មោោបត្តិមគគ១ ជាមគាទី ១ អាច ឈលមច នឈោយពួកឈយាគី 
អាចចាត់ថ្វជាដណំាក់កាលដបូំង រប ់លពោះែីណាល ព ។ 

 មោត្ = លកប្ នាឈំៅកាន់លពោះនិ ឝ ន 

 អាបត្តិ = ការចូលឈៅមួយដង 

 មគគ = អរយិមគាមានអងា ៨  

 ឈសាតបតថិមគា កមាេ ត់បង់កិឈល  ២ គឺ ទិដឌិ ១, វចិិកិចាេ  ១ និង     
 ឈំយាជនៈ ៣ គឺ  កាា យទិដឌិ ១, វចិិកិចាេ  ១,  ីលពឝតបរាមា  ១ ។  

 សោោយទិដឋិ = ការឈជឿថ្វមានបុគាល ឈោយលបកាន់កងនាមកង
រូបដ៏ យុគសាយ ញថ្វជាបុគាល ឬែវួន ឬអញ ។  

 វិចិកិច្ចា = ឈ ចកឋីមនធិល ងសយ័អពីំ ១) លពោះពុទន, ២) លពោះធម៌, 
៣) លពោះ ងឃ, ៤)  ិកាខ , ៥) អតីតជាតិ, ៦) អនាគតជាតិ, ៧) ទាងំ
អតីតជាតិទាងំអនាគតជាតិ, ៨) បដិចេ មុបាទ១ ។  

                                                           

១ សុត្តដតបិដកនកថាវត្ថុនចត្ុត្ថវគគនអនាសវកថាទ្ ន៣ន។ន 
១ េសចកដ សង្ស័យកនុងក្ពះអភិធមម ន ៨នយ៉ាងគ ឺ៖ ១-នពុមទធ កងខត្ិ សង្ស័យកនងុក្ពះពុទ្ធ,ន   ២-នធមមម   
កងខត្ិ,ន សង្ស័យកនុងក្ពះធម៌,ន ៣-នសមង្ឃ កងខត្ិន សង្ស័យកនងុក្ពះសង្ឃ,ន ៤-នសិោាយ កងខត្ិន
សង្ស័យកនុងៃក្ត្សិកាាន(ស ល,នសមាធិ,នបញ្ញា)ន៥-នបុពវមនត កងខត្ិនសង្ស័យកនងុខដធអត្ ត្ៈ, ៦-នអបរ-
មនត កងខត្ិនសង្ស័យកនុងខដធអនាគត្,ន៧-នបុពវនាាបរមនត កងខត្ិនសង្ស័យកនុងខដធអត្ ត្ៈដិងអនាគត្,ន
៨- បដិចចសមុប្ាមទ កងខត្ ិសង្ស័យកនុងបដិចចសមបុ្ាទ្ធម៌ន។ 
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 សីលពវត្បរាមាស = ឈ ចកឋីលបកាន់មាចំឈំ ោះឈ ចកឋីយល់
ឈ ើ្ញែុ ថ្វ បុគាលកាវ យជាអបកបរ ុិទនិ ឈល ោះឈហតុឈនាោះ បុគាល
រួចែវួន ន ឈោយ ីលវត័ប្បបឈោឬ ុនែ ឬឈោយចារតិថនិងពិធី ។  

២- សកទាោមិមគគ ជាមគាទី ២ ប្ដលអាច ឈលមច នឈោយពួក
ឈយាគី និងអាចចាត់ជាដណំាក់កាលទី ២ រប ់លពោះែីណាល ព ។ 
មគាទី ២ ឈនោះមិនកមាេ ត់បង់កិឈល ដ៏ឈ  ល់ និង ឈំយាជនៈណា
មួយឈទ ប៉ាុប្នថកាត់បនទយកមាវ ងំរប ់កិឈល ទាងំឡាយឈនោះ ។  

៣- អនាោមិមគគ ជាមគាទី ៣ ប្ដលអាច ឈលមច នឈោយពួកឈយាគី 
និងអាចចាត់ជាដណំាក់កាលទី ៣ រប ់លពោះែីណាល ព អាច
កមាេ ត់បង់កិឈល មួយបប្នទម គឺឈទា ៈ (ឈ ចកឋីែឹង) និង ឈំយាជនៈ 
២ បប្នទម គឺ កាមរាគៈ និងបដិ្ៈ ។ 

 មទាសៈ = បដិឃៈ = ឈ ចកឋីែឹង ឬគនំុំគុកួំន ។ 

 ោមរាគៈ = ឈ ចកឋីជាប់ជ ំក់ចឈំ ោះអារមយណ៍ ។  

៤- អរហត្តមគគ ជាមគាទី ៤ ប្ដលអាច ឈលមច នឈោយពួកឈយាគី និង
អាចចាត់ជាដណំាក់កាលចុងឈលកាយបផុំត រប ់លពោះែីណាល ព ។ 
អរហតថមគាឈនាោះរប្មងកមាេ ត់បង់នូវកិឈល និង ឈំយាជនៈដ៏ឈ  
 ល់ទាងំអ ់ ។  
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៦. រពះអរយិបុគគល១ 

លពោះអរយិបុគាលមាន ៨ ពួក គឺ មគាដឌបុគាល ៤ និងផលដឌបុគាល ៤ ។ 
យា៉ា ងណាក៏ឈោយចុោះ មគាដឌបុគាលតងំឈៅលតឹមប្តមួយចិតថកខណៈប៉ាុឈណាត ោះ 
ឈរៀងៗ ែវួន គឺអ ុំងឈពលមគាចិតថប្ដលពួកឈោកកពុំងប្ត នជួប ឈលកាយ
ឈពលប្ដលមគាចិតថឈនាោះរលត់ឈៅ ពួកឈោករប្មងឈៅជាផលដឌបុគាល ។  

 ឧទាហរណ៍, បុគាលមាប ក់ ឈ យ្ ោះថ្វ ឈសាតបតថិមគាដឌបុគាល ែណៈ
ប្ដលឈសាតបតថិមគាចិតថកពុំងឈកើតឈ ើង កបុងោត់ ។ ឈលកាយពីការរលត់ឈៅ
ថ្នចិតថឈនោះ ឈសាតបតថិផលចិតថរប្មងឈកើតឈ ើងកបុងោត់ ឈហើយោត់ក៏
ឈ យ្ ោះថ្វជាឈសាតបតថិផលដឌបុគាល ឬឈសាតបនប អពីំែណៈឈនោះតឈៅ ។  

 លប ិនឈបើឈសាតបនប  មាទានមឋងឈទៀតនូវវបិ សនាភាវនា ោត់
នឹង ន ឈលមច កទាោមិមគា តមកាល មគួរ ។ អ ុំងឈពលមគាចិតថទី 
២ ឈនោះ ោត់ក៏ឈ យ្ ោះថ្វ  កទាោមិមគាដឌបុគាល ។ ឈលកាយពីការរលត់ឈៅ
ថ្នចិតថឈនោះ  កទាោមិផលចិតថរប្មងឈកើតឈ ើងកបុងោត់ ឈហើយោត់ក៏
ឈ យ្ ោះថ្វ  កទាោមិផលដឌបុគាល ឬ កទាោមី អពីំែណៈឈនោះតឈៅ ។  

  កទាោមី អាច មាទានមឋងឈទៀត នូវវបិ សនាភាវនា ។ កាល
ប្ដលឈោក ន ឈលមចមគាទី ៣ ឈោកឈ យ្ ោះថ្វ អនាោមិមគាដឌបុគាល 
ែណៈប្ដលមគាចិតថឈនាោះឈកើតឈ ើងភាវ ម មគាចិតថឈនាោះរលត់ អនាោមិផល

                                                           

១ អភិធមម បិដកនបុគគលប្បញ្ញត្តិនឯេកកបុគគលប្បញ្ញត្តិទ្ ន១នដិងចូរេមើលបែដថមនអភិធមាាវតារ-
ដ កានភូមិបុគគលចិត្តុប្បត្តិដិេទ្ទសវណ្ណនានបរិេចឆទ្ទ្ ន៥ន។ន 
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ចិតថឈកើតឈ ើងកបុងោត់ ឈហើយក៏ឈ យ្ ោះថ្វ អនាោមិផលដឌបុគាល 
ឬអនាោមី អពីំែណៈឈនាោះតឈៅ ។  

 អនាោមី អាច មាទានមឋងឈទៀត នូវវបិ សនាភាវនា ឈហើយកាល
ប្ដលឈោក ន ឈលមចមគាទី ៤ ឈោកឈៅជាអរហតថមគាដឌបុគាល ប៉ាុប្នថ
ភាវ មឈនាោះ អរហតថមគាចិតថឈនាោះរលត់ អរហតថផលចិតថក៏ឈកើតឈ ើង ឈហើយ
ោត់ក៏ឈៅជាអរហតថផលដឌបុគាល ឬជាលពោះអរហនថ អពីំែណៈឈនាោះតឈៅ ។  

 ឈល ោះឈហតុឈនាោះ មគាដឌបុគាល ៤ ឈកើតមានមួយរយៈឈពលែវីណា ់ 
ប្ដលមិនអាចចងអុលល ប់ ន មានប្តផលដឌបុគាល ៤ ប៉ាុឈណាត ោះ អាច
ចងអុលល ប់ ន ។ លកខណៈឈផសងោប នីមួយៗ រប ់ឈោក អាចកណំត់
ដូចខាងឈលកាម ៖ 

៦.១- មសតាបននៈ ឬមសតាបនន 

 ឈសាតបនប ជាបុគាលអបក ន ឈលមចឈសាតបតថិមគានិងឈសាត-   
បតថិផលឈហើយ ឈោកអាចឈសាយឈ ចកឋី ៃប់ឈកសមកានថរប ់លពោះនិ ឝ ន 
ឈៅឈពលណាឈោកល ថ្វប  ឈោយចឈលមើនអបផនា្ន មល បឈៅតម
ឈសាតបតថិផល មាធិ ។  

 ឈោកឈ យ្ ោះថ្វឈសាតបនប ឈល ោះឈោក នចូលឈៅកាន់លកប្ 
ប្ដលនាឈំៅកាន់លពោះនិ ឝ ន ។ លកប្ ឈនាោះ  ឈំៅដល់ អរយិមគាមានអងា ៨ ។ 
ឈោកប្លងជាបុថុជជនឈទៀតឈហើយ, ប្តឈៅជាលពោះអរយិបុគាល ។  
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 ឈសាតបនប  នដកឈចាលកិឈល ដ៏អាលកក់ ២ គឺ ទិដឌិ ១ វចិិកិចាេ  ១, 
និង ឈំយាជនៈមូលោឌ ន ៣ គឺ  កាា យទិដឌិ ១, វចិិកិចាេ  ១,  ីលពឝតបរា-
មា ៈ ១ ។ ឈោកក៏ នកមាេ ត់បង់លកខណៈឈលោតលោតរប ់កិឈល ដ៏
ឈ   ល់ គឺលកខណៈប្ដលអាចឈ ោះបុគាលឈៅកបុងអ យភូមិ ។ ចឈំ ោះ
ឈោក, ទាឝ រអ យភូមិបិទជាឈរៀងរហូតឈហើយ, ឈោកនឹងមិនលត ប់មក
ជាបុថុជជនដូចឈដើមឈទៀតឈ ើយ ។  

 ឈោកមាន ទាន មិនកឈលមើក កបុងលពោះពុទន, លពោះធម៌ និងលពោះ ងឃ ។ 
ឈោកក៏នឹងរកា ិកាខ បទ ៥ យា៉ា ងខាជ ប់ែជួន ឈហើយនិងឈវៀរចាកការលបលពឹតថ
អាលកក់ណាមួយបណាឋ អកុ លកមយបថ ១០ ឈ លគឺទុចេរតិ ១០ ឬ
អកុ លកមយទាងំឡាយ ។ ឈោភមូលទិដឌិគត មផយុតថចិតថ ៤ និងឈមាហ-
មូលវចិិកិចាេ  មផយុតថចិតថ ១ នឹងមិនឈកើតកបុងឈោកតឈៅឈទៀតឈទ ។  

 ឈទាោះយា៉ា ងណាក៏ឈោយ ឈោកអាចឈសាយកាមគុណដូចជាមនុ ស
ធមយត ប៉ាុប្នថឈោកនឹងមិនឈកើតឈលើ ពី ៧ ជាតិ កបុងកាមភូមិ (កាមឈោក) 
ឈទ ។ ឈោកនឹងឈៅជាលពោះអរហនថ កបុងកាលដ៏ មគួរ ឈហើយបនាធ ប់ពីជីវតិ
ចុងឈលកាយឈនាោះ, ឈោកនឹងឈសាយឈ ចកឋី ុែ ៃប់ឈកសមកានថ ថ្នលពោះ
និ ឝ នជាឈរៀងរហូត ។  
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៦.១.១. មសតាបនន ោន ៣ របមភទ១គឺ ៖ 

១- សត្តកខត្តុបរមមោោបនន = បុគាលអបកចូលឈៅលពោះនិ ឝ ន
ឈលកាយពី ៧ ជាតិ 

២- មោលំមោលមោោបនន = បុគាលអបកចូលឈៅលពោះនិ ឝ ន
ឈលកាយពី ២ ឈៅ ៦ ជាតិ 

៣- ឯកពីជមោោបនន = បុគាលអបកចូលឈៅលពោះនិ ឝ នឈលកាយពី ១ 
ជាតិ  

៦.២- សកោោមី ឬសកោោ 

 “សកទាោមី” តមរូប ពធ មានន័យថ្វ “អបកលត ប់មកមឋង
ឈទៀត”  កទាោមីនឹងឈកើតលតឹមប្ត ១ ដងប៉ាុឈណាត ោះកបុងកាមភូមិ ។ បនាធ ប់
មក ឈោកនឹងឈៅជាលពោះអរហនថ និងបនាធ ប់ពីជីវតិចុងឈលកាយឈនាោះ, ឈោក
នឹងឈៅកបុងលពោះនិ ឝ នជាឈរៀងរហូត ។  

 ចិតថប្ដល នឈកើតឈ ើងកបុង កទាោមីឈនាោះ គឺមានទនំងដូចោប
នឹងចិតថប្ដលឈកើតឈ ើងកបុងឈសាតបនបប្ដរ ឈោយលោន់ប្តឈលើកប្លងថ្វ 
 កទាោមីឈសាយ កទាោមិផល មាបតថិ ជនួំ ឈសាតបតថិផល
 មាបតថិ ។  

                                                           

១ អដឋកថាបុគគលប្បញ្ញត្តិន ឯេកកដិេទ្ទសន ដិងចូរេមើលបែដថមន កថាវត្ថុបករណ្៍មូលដ កានន
សត្តកខត្តុបរមកថាវណ្ណនាន។ន 



ឈមឈរៀនលពោះអភិធមយ 551 

 



 កាលឈបើឈលបៀបនឹងឈសាតបនប,  កទាោមិមានរាគៈ (តឈលមក, 
ឈ ចកឋីជាប់ជ ំក់), ឈទា ៈ (ឈ ចកឋីែឹង, គនំុំគុកួំន) និងឈមាហៈ (ឈ ចកឋី
វឈងឝង) តិចជាង ។ ដូឈចាប ោះ ឈោកលបឈ ើរជាងឈសាតបនប ។ 

៦.២.១. សកោោមីោន ៦ របមភទ១គឺ ៖ 

១- បុគាលទាងំឡាយអបក ន ឈលមច កទាោមី កបុងមនុ សឈោក 
និង ឈលមចបរនិិ ឝ ន កបុងទីឈនោះ 

២- បុគាលទាងំឡាយអបក ន ឈលមច កទាោមី កបុងមនុ សឈោក 
នឹង ឈលមចបរនិិ ឝ ន កបុងឋាន ួគ៌ 

៣- បុគាលទាងំឡាយអបក ន ឈលមច កទាោមី កបុងឋាន ួគ៌ នឹង
 ឈលមចបរនិិ ឝ ន កបុងទីឈនាោះ  

៤- បុគាលទាងំឡាយអបក ន ឈលមច កទាោមី កបុងឋាន ួគ៌ និង
 ឈលមចបរនិិ ឝ ន កបុងមនុ សឈោក 

៥- បុគាលទាងំឡាយអបក ន ឈលមច កទាោមី កបុងមនុ សឈោក 
បនាធ ប់ពីឈកើតមួយដងកបុងឋាន ួគ៌ រប្មង ឈលមចបរនិិ ឝ ន កបុង
មនុ សឈោក 

                                                           

១ អដឋកថាបុគគលប្បញ្ញត្តិនឯេកកដិេទ្ទសន។ 
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៦- បុគាលទាងំឡាយណាអបក ន ឈលមច កទាោមី កបុងឋាន ួគ៌ 
បនាធ ប់ពីឈកើតមួយដង កបុងមនុ សឈោក រប្មង ឈលមចបរនិិ ឝ ន 
កបុងឋាន ួគ៌ ។  

៦.៣- អនាោមី ឬអនាោ 

 អនាោមី ជាបុគាលអបក ន ឈលមចអនាោមិមគានិងអនាោមិ-
ផលឈហើយ ។ ឈោកអាចឈសាយឈ ចកឋី ៃប់ឈកសមកានថថ្នលពោះនិ ឝ ន ឈៅ
ឈពលណាប្ដលឈោកល ថ្វប  ឈោយចឈលមើនអបផនា្ន មល បឈៅនឹង
អនាោមិផល មាបតថិ ។  

 “អនាោមី” តមរូប ពធ មានន័យថ្វ “អបកមិនលត ប់” ។ អនាោមី
នឹងមិនឈកើតកបុងកាមភូមិឈទ ។ លប ិនឈបើឈោកមិន ន ឈលមចអរហតថ-
ផលកបុងបចេុបផនបជាតិឈនោះឈទ ឈោកនឹងឈកើតកបុងលពហយឈោក ឬ ុទាន វា -
ភូមិ ជាទីប្ដលឈោកនឹង ឈលមចអរហតថផលនិងចូលលពោះនិ ឝ ន ។  

 ឈល ោះឈហតុប្តអនាោមី  នកមាេ ត់បង់កិឈល ឈទា ៈ (ឈ ចកឋី
ែឹង) និង ឈំយាជនៈ ២ គឺ កាមរាគៈ (តឈលមកកបុងកាម) និងបដិ្ៈ 
(ឈ ចកឋីែឹង ឬគនំុំគុកួំន) ដូឈចាប ោះឈហើយ  នជាអនាោមីប្លងមានឈ ចកឋី
ែឹង, ឈ ចកឋី អប់, ឈ ចកឋីលពួយ, ឈ ចកឋីឈលកៀមលក,ំ ឈ ចកឋីតក់ វុត និងទុកខ
ឈទាឈមបញឈទៀតឈហើយ ឈោកនឹងមិនឈសាយកាមគុណឈទៀតឈ ើយ ។  

 ចិតថរប ់ឈោកនឹងឈៅកបុងឈ ចកឋី ៃប់ឈកសមកានថជានិចេ ឈហើយ
ឈោកនឹងឈសាយឈ ចកឋី ៃប់ដ៏លបណីតរប ់លពោះនិ ឝ ន ឈៅឈពលណា
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ប្ដលឈោកល ថ្វប  ឈោយចឈលមើនអនាោមិផល មាបតថិ ។ លប ិនឈបើឈោក 
 ន ឈលមច្នទាងំ ៨ ឈោកក៏អាចឈសាយនិឈរាធ មាបតថិ អ ុំង
ឈពលចិតថនិងឈចត ិកទាងំអ ់ ឈប់ដឈំណើ រកាជាបឈណាឋ ោះអា នប ។  

៦.៣.១. អនាោមី ោន ៥ របមភទ១គឺ ៖ 

១- បុគាលទាងំឡាយអបក ន ឈលមចអរហតថផល កបុង ក់កណាឋ លទី 
១ ថ្នជីវតិរប ់ ុទាន វា ភូមិ ជាទីប្ដលឈោកចាប់បដិ ននិ 

២- បុគាលទាងំឡាយអបក ន ឈលមចអរហតថផល កបុង ក់កណាឋ លទី 
២ ថ្នជីវតិរប ់ ុទាន វា ភូមិជាទីប្ដលឈោកចាប់បដិ ននិ 

៣- បុគាលទាងំឡាយអបក ន ឈលមចកិឈល បរនិិ ឝ ន (គឺអរហតថ-
ផល) ឈោយមិនចា ំច់មានការត  ូខាវ ងំកាវ  

៤- បុគាលទាងំឡាយណាអបក ន ឈលមចកិឈល បរនិិ ឝ ន ឈលកាយពី
ត  ូខាវ ងំកាវ  

៥- បុគាលទាងំឡាយណាអបកមិន ន ឈលមចអរហតថផល កបុងភូមិខាង
ឈលកាម ៤ បណាឋ  ុទាន វា ភូមិទាងំ ៥ ប៉ាុប្នថឈោក ន ឈលមច
អរហតថផលកបុង ុទាន វា ភូមិជាន់ែភ ់បផុំត (គឺឋានអកនិដឌៈ) ។  

                                                           

១ អដឋកថាបុគគលប្បញ្ញត្តិនឯេកកដិេទ្ទសន។ 



ឈមឈរៀនលពោះអភិធមយ 554 

 



៦.៤- អរហនត 

 លពោះអរហនថ ជាបុគាលអបក ន ឈលមចអរហតថមគានិងអរហតថផល
ឈហើយ ។ ឈោកអាចឈសាយឈ ចកឋី ៃប់ឈកសមកានថថ្នលពោះនិ ឝ ន ឈៅឈពល
ណាប្ដលឈោកល ថ្វប  ឈោយចឈលមើនអបផនា្ន  មល បឈៅនឹង
អរហតថផល មាបតថិ ។ ឈោកអាចឈសាយនិឈរាធ មាបតថិ លប ិនឈបើ
ឈោក ឈលមច្នទាងំ ៨ ។  

 ឈោយឈហតុប្តអរហតថមគាកមាេ ត់បង់នូវកិឈល ទាងំឡាយទាងំពួង 
ដូឈចាប ោះឈទើបលពោះអរហនថប្លងមានឈ ចកឋីជាប់ជ ំក់, គនំុំគុកួំន, ឈ ចកឋី
វឈងឝង, មានោះ,  កាា យទិដឌិ និងអកុ លឈចត ិកដថ្ទឈទៀត ។ ឈោកប្លង
មានឈ ចកឋីជាប់ជ ំក់ចឈំ ោះអឝីណាមួយឈទៀតឈហើយ ។ ដូឈចាប ោះ ឈោករួច
ផុតចាកឈ ចកឋី យុគសាយ ញទាងំអ ់ ឈោកមិន មាា ល់អឝីណាមួយថ្វជា
រប ់ែវួនឈោកឈទ ឈហតុឈនាោះឈហើយ ឈោកប្លងមានឈហតុផលឈៅមាន
អារមយណ៍ឈលកៀមលក ំឈោយសារប្តអបកដថ្ទយកឬលួចអឝីៗ ពីឈោកឈទ ។ 

 ឈល ោះឈហតុប្តឈោក នោ ់រឈំលើងដកឫ ឈទា ៈ (ឈ ចកឋីែឹង, 
ឈ ចកឋី អប់ ឬគនំុំគុកួំន) អ ់ឈហើយអពីំចិតថរប ់ឈោក ដូឈចាប ោះឈទើបឈោក
ប្លងមានឈទាមន សប្ដលឈកើតលពមនឹងឈទា មូលចិតថ ។ អកុ លចិតថ 
១២ ទាងំអ ់ នឹងប្លងឈកើតកបុងឈោកឈទៀតឈហើយ ។ 

 ែណៈប្ដលចិតថរប ់ឈោក  នរួចផុតចាកកិឈល ទាងំអ ់ជា
និចេឈហើយ ចិតថឈនាោះឋិតកបុង ភាពបរ ុិទនិបផុំត ឈោយឈធឝើឲ្រឈោកជា
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បុគាលលបឈ ើរបផុំត ។ ឈោកជាលពោះែីណាល ពពិត  មគួរដល់ការ
ឈោរពរប ់មនុ សនិងឈទវត និង មគួរដល់ការទទួលបិណឍ  តប្ដល
ឈគលបឈគនចឈំ ោះលពោះអងា ឈោយមានឈ ចកឋីល ថ្វប ថ្វនឹង នឈសាយ
អានិ ងសកបុងបចេុបផនបជាតិឈនោះផង កបុងអនាគតជាតិផង ។  

 អរហនថ តមរូប ពធ មានន័យថ្វ បុគាល មគួរ, ឈោកមិនបឈំពញ
 កមយភាពប្ដលជាកមយថយីឈទ ឈហើយឈោកមិនលុោះកបុងអណំាចថ្នបដិ ននិ 
ឈល ោះ ង្គខ រធម៌ទាងំឡាយ លមាប់ការឈកើតជារូបថយីរប ់ឈោក លតូវ ន
បផំ្ទវ ញអ ់ឈហើយ ។  

 ឈសាតបនប,  កទាោមី និងអនាោមី ឈៅថ្វ មសកខៈ១ ឈល ោះពួក
ឈោកឈៅលតូវរា៉ា ប់រងការ ិកាហឝឹកហាត់ ។ ចបំ្ណខាងលពោះអរហនថ ឈ យ្ ោះ
ថ្វ អមសកខៈ ឈល ោះឈោកប្លងលតូវការរា៉ា ប់រងការ ិកាហឝឹកហាត់ឈទៀត
ឈហើយ ។  

 លពោះអរហនថដឹងចា ់ថ្វ អឝីណាប្ដលលតូវបឈំពញ  នបឈំពញរួច
ឈហើយ ។ ភារៈដ៏ធៃន់គឺឈ ចកឋីទុកខ  នឈ ោះបង់ឈចាលជាចុងឈលកាយអ ់
ឈហើយ, និងតណាា លគប់យា៉ា ងនិងឈមាហៈលគប់លបឈភទ  នបផំ្ទវ ញឈចាល
អ ់ឈហើយ, ឈៅឆ្ៃ យឈហើយអពីំតណាា ប្ដលមិន នលគប់លគង និងឆ្ៃ យ
អពីំកិឈល រប ់ពិភពឈោក ។  

                                                           
១ ចូរេមើលបែដថមនសុត្តដតបដិកនេលខន៤៤នទ្ដព័រន២៤០នដិងសុត្តដតបិដកនេលខន៣៨នទ្ដន២១៩ន។ន 
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៦.៤.១ រពះអរហនត ោន ៥ របមភទ១គឺ ៖ 

១- បញ្ញាវិមុត្តអរហនត = លពោះអរហនថអបករួចផុតឈោយបញ្ញដ   

២- ឧភមោភាគវិមុត្តអរហនត = លពោះអរហនថអបករួចផុត ឈោយផវូវ ២ 
គឺឈោយអរូបជាន និងឈោយអរយិមគា  

៣- មត្វិជជអរហនត = លពោះអរហនថអបកមានថ្លតវជិាជ  

៤- ឆឡាភិញ្ញាអរហនត = លពោះអរហនថអបកមានអភិញ្ញដ  ៦  

៥- បដិសមភិទាបត្តអរហនត = លពោះអរហនថអបកមានបដិ មមិទា ៤ គឺ 
១) អតទបផដិ មមទិា ញណដឹងអតទថ្ន ករ, ២) ធមយបផដិ មមទិា 
ញណដឹងអតទបទ ( លី), ៣) និរុតថបិផដិ មមទិា ញណដឹងលបភព
ថ្ន ករ, ៤) បដិភាណបផដិ មមទិា ញណ ឈលមចជាក់ោក់ លពម
ទាងំបបំ្បកនូវញណទាងំ ៣ ខាងឈដើម ឈោយលតឹមលតូវ ។  

មសចកឋីសរបុ 

ចិមតតន និយមត មលមកា 

 ចិតថ (វញិ្ញដ ណ) ឈនាោះលគប់លគងឈលើឈោកទាងំអ ់ ។ ចិតថរប ់
បុគាលឈនាោះៗ រប្មងលគប់លគងបុគាលឈនាោះៗ ដឹកនាបុំគាលឈនាោះឲ្រឈធឝើអឈំពើ
លគប់យា៉ា ង ឈហើយសាងឈលពងវា នា លមាប់បុគាលឈនាោះ ។  

                                                           

១ អដឋកថាបុគគលប្បញ្ញត្តិនឯេកកដិេទ្ទសនដិងវិសុទ្ធិមគគ។ 
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ចិតថរប ់មនុ ស  នបឈងាើតវទិាសាស្ត្ ថទឈំនើប ឈហើយ នអភិវឌណ 
វទិាសាស្ត្ ថឈនាោះ យា៉ា ងឈលឿនរហ័  លគប់លគងបឈចេកវជិាជ វទិាសាស្ត្ ថទាងំ
អ ់ រួមទាងំឋាមពលបរមាណូ និងអាវុធបរមាណូ ។  

 ចិតថរប ់មនុ សហបឹងឯង ប្ដលសាងវបផធម៌ឈផសងៗ ទុកកបុងឈោក 
មួយឈទៀតក៏ជាចិតថរប ់មនុ សហបឹងឯង ប្ដលបញ្ញជ ថ្ដឲ្រឈកោះថ្កអាវុធ
បរមាណូ  ឹងប្តបផំ្ទវ ញអាររធម៌រប ់មនុ ស និងពូជអមផូររប ់មនុ ស 
ឲ្ររលត់រោយហិនឈហាចអ ់ពីថ្ផធលបឹថពីឈនោះ ។  

 តមពិតឈៅ ចិតថឈនាោះជា ភាវៈមានឥទនិពលបផុំត កបុងឈោកទាងំ
អ ់ ។ ចិតថហបឹងឯង ប្ដលឈរៀបចវំា នារប ់បុគាលមាប ក់ៗ ឲ្រឈកើតកបុង
អ យភូមិ កបុងមនុ សឈោក ឬកបុងឈទវឈោក។  

 ដូឈចាប ោះឈហើយ ការយល់ដឹងនូវ ភាវៈពិតរប ់ចិតថ និងមុែង្គរ
រប ់ឈចត ិកនីមួយៗ មានសារៈ ខំាន់ែភង់ែភ ់ណា ់ ។  

 ឥតមានឈ ចកឋី ងសយ័ឈសាោះថ្វ មានប្តលពោះអភិធមយរប ់លពោះពុទន
ប៉ាុឈណាត ោះ អាចវភិាគចិតថយា៉ា ងលអិតលអន់លតឹមលតូវ ពណ៌នាមុែង្គររប ់ចិតថ
និងឈចត ិកប្ដលឈកើតរួមជាមួយនឹងចិតថឈនាោះ ។  

 ឈលើ ពីឈនោះ មានប្តលពោះអភិធមយរប ់លពោះពុទនប៉ាុឈណាត ោះ ប្ដល
ពនរល់យា៉ា ងឈពញឈលញនិងលតឹមលតូវ នូវការលបល ័យទាក់ទងោប  រវាង
ឈចត ិកនិងរូប តមបដិចេ មុបាទធម៌ ប្ដលពណ៌នាយា៉ា ងរ ់រឈវ ើក នូវ
 ងារវដឋប្ដលទទួលរងឈោយបុគាលមាប ក់ ៗ ។  
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 ឈលើ ពីឈនោះឈៅឈទៀត លពោះអភិធមយឈនាោះអធិបាយយា៉ា ងចា ់ នូវ
ប្បបបទលទឹ ឋី លពមទាងំប្បបបទបដិបតថិ រប ់អដឌងាិកមគា ប្ដលឈៅថ្វ          
មជ្ឈិមប្បដបិទា ជាមាោ៌ញុងំចិតថឈនាោះឲ្របរ ុិទនិចាកកិឈល កបុង
ដណំាក់ កាលទាងំ ៧ ឈោយចឈលមើនឈ ចកឋី យិងសាយ ធិ៍ផវូ វចិតថ និងវបិ សនា
បញ្ញដ  ។  

 ការ ន ឈលមចបទពិឈសាធន៍ លបកបឈោយឈ ចកឋី ុែឈផសងៗ 
ប្ដលហួ ពីឈ ចកឋី ុែកបុងកាមគុណ និងការ ន ឈលមចឈ ចកឋី ៃប់ប្ត
មួយរប ់លពោះនិ ឝ ន កបុងជីវតិបចេុបផនបឈនោះ គឺអសាេ ររខាវ ងំណា ់ ឈហើយ
លពោះអភិធមយ នបភំវឺចា ់ នូវមាោ៌ដ៏លតឹមលតូវឲ្រមនុ សលគប់ោប បដិបតថិ
តម ឈដើមផ ីន ឈលមចឈោលបណំងដ៏ែភង់ែភ ់បផុំត កបុងជីវតិ ។  

 លគប់ោប គួរ ិកាលពោះអភិធមយឈោយល កដលបជា និងឈលបើលពោះ
អភិធមយវទិាជាលបទីបនាផំវូ វបភំវឺជីវតិរប ់ែវួន ។ 

  ូមឲ្រលបទីបលពោះអភិធមយឈនោះភវឺចិប្ញ្េងចិញ្ញេ ច លមាប់នាផំវូ វ ជា
ឈរៀងរហូតឈៅឈហាង ! 

  ូមឲ្រលពោះអភិធមយវទិាដ៏ែភង់ែភ ់ឈនោះ ញុងំ តឝឈោកឲ្រ ន
លត ់ដឹងលគប់ៗ ោប  ជានិចេនិរនថរត៍ឈៅឈហាង ! ។ 

ចប់បរឈិចេទទី ៩ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 

 



េមេរៀដក្ពះអភិធមម ន 
អំពីអនកនិពនធ 

 បណ្ឌិត្ន េមហមន ទ្ដិន ម៉ដុន េកើត្កនុងភូមិកាមាេវត្,ន ឃុដមូដដ,ន រដឋមដ,ន សហភាពម 
យ៉ាដមា៉ា,ន េៅៃែងទ្ ន ១៣ន ែខមកោនឆ្ាដន ១៩៣៤ន ។នមាាយេឈាាះន យូន យ៉ន អ៊ើដន(U Yaw In) 
ឪពុកេឈាាះនដនសុដិន ត្ដន(Daw Sein Tan) េោកទាដងព រនជាជដជាត្ិមដ កាដ់ក្ពះពុទ្ធ
សាសនាយ៉ាងខាាប់ខជួដនក្បកបរបរចិញ្ចឹមជ វិត្េដ្ឋយកសិកមម ន។ន 
 កនុងវ័យសិក្ានកុមារេមហមនទ្ដិនម៉ដុនបាដចូលសិក្ាសាោបឋមសិក្ាកាមាេវត្ន
េហើយក្បឡងជាប់ថាាក់ជាេរៀងោល់ឆ្ាដន រហូត្បាដចូលសិក្ាវិទ្្ាល័យរដឋមូដដន ។ន កនុង
សម័យក្បឡងឆ្ាដន ១៩៥១ន េោកក្បឡងជាប់ថាាក់វិទ្្ាល័យន េដ្ឋយបាដពិដទុខៃស់េលើមុខ
វិជាាគណ្ិត្សាស្តសតដិងវិទ្្ាសាស្តសតទ្ូេៅន។នកនុងឆ្ាដដដណ្ណលគាាេដះនេោកបាដក្បឡងែចក
េលខេលើកទ្ ន ១ន េដើម្ប បាដចុះេឈាាះេរៀដេៅសាកលវិទ្្ាល័យជាផលូវការន េោកជាប់
លដដ្ឋប់ពិដទុខៃស់ជាងេគនេលើមុខវិជាាគណ្ិត្សាស្តសតន។ន 
 េោកបាដចូលសិក្ាកនុងសាកលវិទ្្ាល័យយ៉ាងហគដន កនុងឆ្ាដន ១៩៥១ន ។ន កនុង
សម័យក្បឡងព្វក់កណ្ណាលឆ្ាដនែដលក្បារពធេៅឆ្ាដន១៩៥៣នេោកបាដទ្ទ្ួលលដដ្ឋប់ពិដទុ
ខៃស់បដផុត្ន េលើមុខវិជាាគណ្ិត្សាស្តសតដិងគ ម សាស្តសតន េហើយបាដទ្ទ្ួលេមដ្ឋយមាសព ន
សាកលវិទ្្ាល័យន ក្ពមទាដងអាហារូបករណ្៍សក្មាប់សិក្ាេៅសាកលវិទ្្ាល័យេនាះន
ែែមេទ្ៀត្ផងន។ន 
 កនុងការក្បឡងវិទ្្ាសាស្តសតថាាក់បរិញ្ញាបក្ត្ន ែដលក្បារពធេៅឆ្ាដន ១៩៥៥,ន េោក
បាដឈរលដដ្ឋប់េលខន ១ន េដ្ឋយបាដទ្ទ្ួលពិដទុលអដ្ឋច់េគន េលើមុខវិជាារូបសាស្តសត,ន គ ម -ននន
សាស្តសតន ដិងគណ្ិត្សាស្តសតន េហើយេោកក៏បាដទ្ទ្ួលេមដ្ឋយមាសព សាកលវិទ្្ាល័យ
មដងេទ្ៀត្ន។ន 
 កនុងឆ្ាដន១៩៥៦នេោកបាដចូលក្បឡងថាាក់កិត្តិយសកនុងគ ម សាស្តសតសដ ព ការសាក
ពណ្៌នេហើយេោកក៏បាដជាប់ដិងទ្ទ្ួលេមដ្ឋយមាសព សាកលវិទ្្ាល័យេលើកទ្ ន៣ន។ន 
 កនុងឆ្ាដន ១៩៥៧ន េោកេៅសហរដឋអាេមរិកន េដើម្ប សិក្ាេៅសាកលវិទ្្ាល័យន
ឥលល អូដ ន (University of illionis)ន តាមរយៈអាហារូបករណ្៍របស់រដឋន ែដលឧបត្ថមភេដ្ឋយនននន
រដ្ឋាភិបាលសហភាពម យ៉ាដមា៉ាន ។ន េៅទ្ េនាះន េោកក៏បាដទ្ទ្ួលអាហារូបករណ្៍ព ន
សាកលវិទ្្ាល័យន ២នឆ្ាដជាប់គាាន េដ្ឋយសារែត្ការកត្់ក្តាមុខវិជាាសិក្ាដ៏លអរបស់េោកន ។ន



 



េោកបាដទ្ទ្ួលបរិញ្ញាបក្ត្ជាដ់ខៃស់ខាងវិទ្្ាសាស្តសតន កនុងឆ្ាដន ១៩៥៨ន ដិងថាាក់បណ្ឌិត្
កនុងឆ្ាដន ១៩៦០ន ។ន េោកក៏បាដជាសមាជិកភាពកនុងសហគមដ៍ន ភិន ឡមបាន អាបស់ុឡិដនននន
សូសាយអតិ្ធ ន(Phi Lambaa Upsilon Society) ដិងនសុិកមា៉ានកស្ុនិសសូាយអតិ្ធ ន(Sigma Xi 
Society)។ន 
 េោកបាដចូលបេក្មើការង្ខរេៅមាត្ុក្បេទ្សរបស់េោកន អស់រយៈកាលជាងន
៣៦ន ឆ្ាដន ច្ឆប់តាដងព ឆ្ាដន ១៩៥៦ន ដល់ន ឆ្ាដន ១៩៩២ន េដ្ឋយេធវើការជាក្គូបេក្ងៀដផងន ជា
ក្បធាដមហាវិទ្្ាល័យគ ម សាស្តសតន កនុងវិទ្្ាសាាដជាេក្ចើដផងន េហើយចុងេក្កាយន េោកជា
សាស្តសាាច្ឆរ្យគ ម សាស្តសតកនុងសាកលវិទ្្ាល័យន ម៉ឡមយិដ ន ។ន េោកបាដចូលដិវត្តដ៍ព ភាព
សាស្តសាាច្ឆរ្យេនាះនេៅៃែងទ្ ន១នែខធនូនឆ្ាដន១៩៩២ន។ន 
 អដឡុងកាលែដលេោកបេក្មើកិចចការជូដមាត្ុក្បេទ្សេនាះន េោកេធវើជាក្បធាដ
ពុទ្ធិកសមាគមៃដវិទ្្ាសាាដឱសែសាស្តសតន (១),ន ពុទ្ធិកសមាន គមដ៍ៃដវិទ្្ាសាាដអប់រំន ដិង
ពុទ្ធិកសមាគមៃដសាកលវិទ្្ាល័យម៉ឡមយិដ ន ។ន េោកបេក្មើការជាេលខាធិការន ដិង
េក្កាយមកន ជាក្បធាដៃដមជ្ឈមណ្ឌលពុទ្ធិកសមាគមន ៃដសាកលវិទ្្ាល័យដិងវិទ្្ាសាាដ
ជាេក្ចើដន កនុងក្កុងយ៉ាងហគដន ច្ឆប់តាដងព ឆ្ាដន ១៩៨៣ន ដល់ឆ្ាដន ១៩៨៦ន ។ន េោកបាដ
េជាគជ័យកនុងការេសនើែវិកាសាាបនាអគារក្បវត្តិសាស្តសតដ៏លអន ២ន គឺន ១)នសាលក្បជុដសហគមដ៍
សាសនា,ន២)នក្ពះេចត្ិយដ៏ពិសិដឋកនុងសាកលវិទ្្ាល័យម៉ឡមយិដ ន។ន 
 បណ្ឌិត្នទ្ិដនម៉ដុនក៏បាដចដណ្ណត្់ថាាក់លអេលើសេគនកនុងការក្បឡងសាសនាន។នកនុង
ឆ្ាដន ១៩៨១ន េោកឈរលដដ្ឋប់េលខន ១ន កនុងការក្បឡងអភិធមម ន (ថាាក់ធមម តា)ន ។ន កនុងឆ្ាដន
១៩៨៣ន េោកក៏ឈរលដដ្ឋប់េលខន ១ន េទ្ៀត្ន កនុងការក្បឡងអភិធមម ន (ថាាក់កិត្តិយស)ន ។ន
មួយេទ្ៀត្ន កនុងឆ្ាដន ១៩៨៤ន េោកក៏ឈរលដដ្ឋប់េលខន ១ន កនុងការក្បឡងគមៃ រវិសុទ្ធិមគគន ។ន
ការក្បឡងទាដងេដះន បាដក្បារពធេឡើងជាេរៀងោល់ឆ្ាដន កនុងក្បេទ្សភូមាន តាមរយៈអគគ
នាយកដ្ឋាដកិចចការសាសនាន។ន 
 បណ្ឌិត្នទ្ដិនម៉ដុនបាដដិពដធេសៀវេៅជាងន៥០នសដ ព ការអប់រំដិងក្ពះពុទ្ធសាសនាន
េោកបាដេធវើដដេណ្ើរទ្ូទាដងក្បេទ្សភូមាផងន េក្ៅក្បេទ្សផងន ផដល់ដូវបាឋកថាសដ ព ក្ពះ
ពុទ្ធសាសនាន ដិងដឹកនាដថាាក់វគគខល ៗន សដ ព ក្ពះអភិធមម ដិងការចេក្មើដភាវនាន ។ន េោកបាដ
ទ្ទ្ួលេគារមង្ខរជាន“សទធមមមជាត្កធជ”នេដ្ឋយរដ្ឋាភិបាលសហភាពម យ៉ាដមា៉ានកនុងឆ្ាដន



 



១៩៩៤នដិងេគារមង្ខរជាន“មហាសទធមមមជាត្កធជ”នកនុងឆ្ាដន២០០៣នកនុងកិចចការខិត្ខដ
ក្បឹងែក្បងជួយផ្សពវផ្ាយក្ពះពុទ្ធសាសនាន។ន 
 បណ្ឌិត្ន ទ្ដិន ម៉ដុន ក្ត្ូវបាដែត្ងតាដងជាទ្ ក្បឹក្ារបស់ក្កសួងកិចចការសាសនានកនុង
ៃែងទ្ ន ១ន ែខស ហានឆ្ាដន ១៩៩៣ន េហើយេោកក៏បេក្មើកិចចការជូដក្បេទ្សជាត្ិនតាមសមត្ថ-
ភាពេដះន តាដងព េពលេនាះមកន ។ន មិដែត្ប៉ុេណ្ណាោះន េោកក៏បេក្មើការជាសាស្តសាាច្ឆរ្យ
សមែកមម ដ្ឋាដន កនុងសាកលវិទ្្ាល័យសាសដទ្ូត្ក្ពះពុទ្ធសាសនាេែរវាទ្អដតរជាត្ិន ក្កុង
យ៉ាងហគដន។ 
បាឋកថាសឋពីីរពះអភិធមមនិងរពះពុទធសសនា 
 សងគមណ្ណឬអងគការណ្ណនែដលមាដការច្ឆប់អារមម ណ្៍នអាចអេញ្ជើញបណ្ឌិត្នទ្ិដន
ម៉ដុន េៅេធវើបាឋកថាសដ ព ក្ពះពុទ្ធសាសនាន ឬក៏បេក្ងៀដក្ពះអភិធមម ន កនុងក្កុងណ្ណមួយឬ
ក្បេទ្សណ្ណមួយក៏បាដន។ 
 វគគសិក្ាេពញេមា៉ាងសដ ព ក្ពះអភិធមម ន េដ្ឋយបណ្ឌិត្ន ទ្ដិន ម៉ដុន ដឹងេក្បើេពល
បេក្ងៀដន៥០នេមា៉ាងន។នន 

បណ្ឌតិ្នម.នទ្ដិនម៉ដុ 
យ៉ាងហគដនសហភាពម យ៉ាដមា៉ា 

េលខទ្ូរសពទន: ៩៥ន-០១ន-២៨៦៦១០ 



 



របវតតិរបូសមងខប  

ឯកឧតថមបណឍិ ត បប៉ន សផុល ឈកើតឈៅថ្ថៃទី ៥ ប្ែ ឈមសា 
ឆ្ប  ំ១៩៧០  ង្គា ត់ឈលែ ៣  រាជធានីភបឈំពញ ជាបុលតទី ៣ 
កបុងចឈំណាមបុលតទាងំ ៤ នាក់ និងជាអបកមានជឈំនឿឈោរព
បូជាយា៉ា ងខាជ ប់ែជួននូវលពោះពុទនសា នា លពោះរតនថ្លត ។ ឈោក 
ឪពុកឈ យ្ ោះ បប៉ន មនរត និងអបកមាឋ យឈ យ្ ោះ បុិល សខុា, 
ឈោកទាងំពីរជាជនជាតិប្ែយរ និងមានជឈំនឿយា៉ា ងខាជ ប់ែជួន
នូវលពោះពុទនសា នា ។  

 ឈលកាយថ្ថៃរឈំោោះ ៧ មករា ១៩៧៩ ឈោកល ី បុិល សខុា  នបំឈពញតួនាទីជាឪពុក
ផងជាមាឋ យផង ឈដើមផចីិញ្េឹ មបី ច់ប្ថរកាកូនទាងំអ ់ និងឈដើមផ ីនថវកិាទំនុក
បលមុងឲ្រកុមារទាងំបួននាក់ រួមទាងំកុមារប្ប៉ាន  ុផល ផង  ន ិកាឈរៀន ូលត 
ឈល ោះថ្វសាឝ មីឈោកល ីលតូវ នយកឈៅ មាវ ប់យា៉ា ងឈឃ្លរឈៅនិងអយុតថិធម៌ ឈោយ
របបប្ែយរលកហម ។ កុមារ ប្ប៉ាន  ុផល  នលបឹងប្លបង ិកាឈរៀន ូលតនិងលប ងជាប់
ជា ិ សពូប្កគណិតវទិា លបចារំាជធានីភបឈំពញ រហូតចប់ថ្វប ក់វទិាល័យឈៅឆ្ប  ំ១៩៨៩ ។ 

ឈោក នបនថ ិកាបញ្េប់ថ្វប ក់បរញិ្ញដ បលត និងថ្វប ក់អនុបណឍិ តសាទ បតរកមយ និង   
នគរូបនីយវទិា ឈៅឆ្ប  ំ១៩៩៦ និង នបញ្េប់ការ ិកាថ្វប ក់បរញិ្ញដ បលត ថ្វប ក់អនុបណឍិ ត 
និងថ្វប ក់បណឍិ តនីតិសាស្ត្ ថ ឯកឈទ នីតិសាធារណៈ ឈៅឆ្ប  ំ២០០៧ ឈៅភបឈំពញ កមភុជា ។ 

ឈោក នចុោះបញ្ជីជាសាទ បតរករអាសា ន ធាវ ប់ នទទួលការបណឋុ ោះបណាឋ ល
ជនំាញឯកឈទ ប្ផបកនគរូបនីយកមយ និងការលគប់លគងទីលកុង ពីលបឈទ ជប៉ាុន, លបឈទ ហូ ង់, 
លបឈទ  ិងាបូរ ី និងលបឈទ កូឈរ ៉ាខាងតផូង និងជា មាជិកជាន់ែភ ់ថ្នគណៈវជិាជ ជីវៈ ដី, 
អចលនលទពរ និង ណំង់ ថ្នចលកភពអង់ឈគវ  ។ ឈោកឈលបើភាសាអង់ឈគវ  លមាប់កិចេ
ការចាប់ និងធុរកិចេ ។ 
 ឯកឧតថមបណឍិ ត បប៉ន សផុល បឈលមើការង្គរជូនមាតុលបឈទ រប ់ឈោកឈៅឆ្ប  ំ
១៩៩៧ ចាប់ពីមស្ត្នថីធមយត, ជាអនុលបធានការយិាល័យ, ជាជនួំយការឯកឧតថមអភិ ល
រង រាជធានីភបឈំពញ,  ជាអនុលបធាននាយកោឌ ននីតិកមយ, ជានាយែុទធកាល័យឯកឧតថមឈទ 
































