
 

 

ធមមបូជវ ិ ខបុណ្ណមី 

សមថកមម ្ឋ ន និង វបិស នកមម ្ឋ ន 

(មគគផល សមបត្តិ៨ និេ ធសមបត្តិ) 

 

ពុទធបូជ ម េតេជ បូជ្រពះពុទធនំឲយមនេតជះ៚ 

ធមមបូជ ម បេញញ  បូជ្រពះធម៌នំឲយមនបញញ ៚  

សងឈបូជ ម ធនំ បូជ្រពះសងឈនំឲយមន្រទពយធន៚ 

សីេលន សុគតឹ យន្តិ សត្វទំង យេទកន់ នសួគ៌បនក៏េ្រពះសីល។ 

សីេលន េភគសមបទ សត្វទំង យបរបូិណ៌េ យេភគសមបត្តិក៏េ្រពះសីល។ 

សីេលន និព្វុតឹ យន្តិ សត្វទំង យបនេទកន់្រពះនិព្វ នក៏េ្រពះសីល។ 

ត ម  សីលំ វេិ ធេយ េ្រពះេហតុេនះបុគគលជសបបុរស គបបីជ្រមះនូវសីល 
ឲយបរសុិទធ កំុឲយេ ហមង។ 

អ ្ត  ហិ អត្តេន នេថ ខ្លួនជទីពឹងរបស់ខ្លួនឯង…!!! 



 

 

 

វ ិ ខបុណ្ណមី 

 វ ិ ខបុណ្ណមី ជៃថងវេិសស េយើងបនចំេចះ ៃថង្រពះភគ  ្របំពីរ្របករ ្រជះថ្ល
វនទ  វ ិ ខបូជ ឫក ពរែសនល្អ។ 

ទីមួយ គឺៃថង សុេមធបណ្ឌិ ត េពធិសត្វពិត មនឫទធិបវរ ចប់េផ្តើមទទួល ្រពះពុទធ 
ពយករណ៍ េ កធតុញប់ញ័រ ទរេពកៃ្រក។ 

ទីពីរ គឺៃថង ក ្រតៃថ្ល្របសូតិ អ ច រយរហូត សេមព ធិ្រពឹក ៃ្រព កំេណើ តចុងេ្រកយ         
ជប់េ យអតថន័យ ផុតចកភពៃ្រត ែលងភ័យែលង្រពួយ។ 

ទីបី គឺៃថង ្រពះ្រសីម េពធិ៍ ដុះេចញេលចេធ្ល រ េពធិ៍ពិតមន្រតួយ ៃថង្រពះ្របសូតិ 
្រសូតដុះជមួយ ជំនួយឲយចិត្ត បរស័ិទ្រជះថ្ល ។ 

ទីបួន គឺៃថង ចមៃ្រត្រ ស់ដឹង ៃថងមនទីពឹង ពំនឹងេ ក ជៃថង្រពះពុទធ បរសុិទធ       
អ ច រយ ពួកជន្រជះថ្ល  ចិន្ត ល្អ ្អ ត។ 

ទី្របំ គឺៃថង អងគៃថ្លនិព្វ ន ៃថង្រពះ្រទង់ញណ មនពុេទធ ទ បចឆិម ច ថកំុ្របមទ     
ទពិសិដ្ឋិ ឋិតេនជ្រគូ។ 

ទី្របំមួយ គឺៃថង ្របល័យ្រពះធតុ េចតិយេ កនថ េនេទៀតមិនយូរ ្រពះធតុទំង
អស់ េ ះមកគល់េពធិ៍ េតេជរ ំ យ រលំត់ពុទធ សន៍។ 

ទី្របំពីរ គឺៃថង េជគជ័យពុទធ  ្រគប់្រពះភគ  ឈនះមរបន្រ ស់ នំមកនូវសុខ 
វេិសសខ្ល ំង ស់  ្រគប់អងគ្រទង់្រ ស់ ្រពះធម៌េទសន។ 

វ ិ ខបុណ្ណមី ៃថង្របៃពពិត េយើងខញុំមនចិត្ត នឹងធឹង្រជះថ្ល  វនទ សំពះ អងគ្រពះ       
្ត  សូ្រតធម៌ថ្វ យផក  បូជ្របទីប៕ 

 

 

 



 

 

 

រមភកថ 

នេម តស  ភគវេ  អរហេ  សមម សមពុទធស ៚ 

នេម តស  ភគវេ  អរហេ  សមម សមពុទធស ៚ 

នេម តស  ភគវេ  អរហេ  សមម សមពុទធស ៚ 

ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ ធមមំ សរណំ គចឆ មិ សងឃ ំសរណំ គចឆ មិ៚ 

 ខញុំករុ េឈម ះ េម៉ េឡង េកើតេនៃថង ទិតយ ទី ១៥ េកើតេពញបូណ៌មី ែខ 
មិគសិរ ឆន ំ េ ង ១៩៧៦ មនឪពុកេឈម ះ េម៉ ឃុន និងម្ដ យេឈម ះ លី ទង។ 
េរៀបចំចង្រកងេសៀវេភ "សមថកមម ្ឋ ន និង វបិស នកមម ្ឋ ន" េនះេឡើងេ យ

្រស័យករ្រ វ្រជវេសៀវេភ៖ អភិធមមតថសងគហៈ ៩ បរេិចឆទ, បរមតថធម៌សេងខប, 
អភិធមមតថសងគហ, សមធិនិេទទស ភគទី ៣, បឋមវបិស ន, េមេរៀន នបនស តិ, 
កមម ្ឋ ននិេទទស, សមថកមម ្ឋ ន និង វបិស នកមម ្ឋ ន, វបិស នវធីិ, េពជឈងគកថ, 
េពធិបកខិយធម៌, មគ៌ជីវតិៃន្រពះេពធិសត្វ, ពុទធវង សេងខប, កបបកថ, ្រពះៃ្រត
បិដក, ្រពះអដ្ឋកថ  និងរមួផ ំបទពិេ ធន៍បដិបត្តិធម៌ផទ ល់ខ្លួន។ វតថុបំណងកនុងករ
ចង្រកងេសៀវេភេនះេឡើង េដើមបីបូជវ ិ ខបុណ្ណមីៃថងថ្ល វសិិដ្ឋ េដើមបីរមួចំែណក្រទ-
្រទង់្រពះពុទធ សន និងេដើមបីជ្របេយជន៍ដល់បរស័ិទសិក បដិបត្តិ។ និសង
ៃនធមមទនេនះ សូមបនជបចច័យៃនសព្វញញុតញញ ណ និងឧទទិសដល់ជីដូនជី  
ម បិ  ្រពះេពធិសត្វទំង យ ្រពះអរយិបុគគលទំង យ គុណ្រគូឧបធយយ
ទំង យ បសឥសីទំង យ ភរយិបុត្តធី  ញតិមិត្ត កនុងសង រវដ្ដ ្រពមទំង
សព្វសត្តកនុងែសនេកដិចកក ឡបននូវេសចក្ដីសុខ បននូវេសចក្ដីចេ្រមើន បនជ
្របេយជន៍ បនជបចច័យ្រ ស់ដឹងនូវអរយិសចចដល់្រពះនិព្វ ន៚ 

សេព្វ ស ្ត  អេវ  េ ន្តុ សុខិ  េ ន្តុ និទទុកខ  េ ន្តុ អពយបជឈ េ ន្តុ អនីឃ 
េ ន្តុ   ទីឃយុក   េ ន្តុ   អេ គ   េ ន្តុ   សមបត្តីហិ   សមិជឈន្តុ   សុខី   អ ្ត នំ   បរហិរន្តុ។  

ទុកខបប ្ត  ច និទទុកខ  ភយបប ្ត  ច និពភយ េ កបប ្ត  ច និេស ក េ ន្តុ សេព្វបិ 
បណិេន។ 



 

 

 

មតិកធម៌                                             ទំព័រ 

*អធិបបយពកយ បរមតថ ................................................................................................................................................................ ១ 
*សចច ២ យ៉ង .......................................................................................................................................................................................... ១ 
-បរមតថសចច .................................................................................................................................................................................................. ១ 
-សមមតិសចច .................................................................................................................................................................................................. ១ 
*បញញត្តិ ២ យ៉ង ..................................................................................................................................................................................... ២ 
-សទទបបញញត្តិ ............................................................................................................................................................................................... ២ 
-អតថបបញញត្តិ .................................................................................................................................................................................................. ២ 
ក-បរមតថធម៌ ៤ យ៉ង ...................................................................................................................................................................... ៣ 
ខ-បញច កខនធ ឬខនធ ៥ ........................................................................................................................................................................... ៣ 
*របូធម៌ នមធម៌ ..................................................................................................................................................................................... ៤ 
*សងខ រ .............................................................................................................................................................................................................. ៤ 
គ-របូបរមតថ ២៨ ...................................................................................................................................................................................... ៥ 
ឃ-េចតសិកបរមតថ ៥២ ................................................................................................................................................................ ៧ 
~អញញសមនេចតសិក ១៣ .................................................................................................................................................. ៧ 
-សព្វចិត្ត ធរណេចតសិក ៧ ........................................................................................................................................ ៧ 
-បកិណ្ណកេចតសិក ៦ ..................................................................................................................................................................... ៧ 
~អកុសលេចតសិក ១៤ ................................................................................................................................................................ ៨ 
~េ ភណេចតសិក ២៥ ............................................................................................................................................................. ៩ 
-េ ភណ ធរណេចតសិក ១៩ ........................................................................................................................... ១០ 
-វរិតិេចតសិក ៣ ................................................................................................................................................................................ ១១ 
-អបបមញញ េចតសិក ២ ............................................................................................................................................................... ១១ 
-បញញិ្រនទិយេចតសិក ១ ............................................................................................................................................................... ១១ 
*ឧេបកខ  ១០ យ៉ង ........................................................................................................................................................................ ១២ 
ង-ចិត្តបរមតថ ៨៩-១២១ ដួង ............................................................................................................................................... ១៣ 
+កមវចរចិត្ត ៥៤ ដួង ............................................................................................................................................................. ១៣ 
~អកុសលចិត្ត ១២ ដួង ............................................................................................................................................................. ១៣ 



 

 

 

-េ ភមូលចិត្ត ៨ ដួង .............................................................................................................................................................. ១៣ 
-េទសមូលចិត្ត ២ ដួង ............................................................................................................................................................... ១៤ 
-េមហមូលចិត្ត ២ ដួង ............................................................................................................................................................... ១៤ 
*អកុសលធម៌ ៩ កង .................................................................................................................................................................... ១៥ 
*ត ្ហ  និង ឧបទន ................................................................................................................................................................. ១៦ 
*សំេយជន ១០ ................................................................................................................................................................................ ១៦ 
* សវៈ ៤ .............................................................................................................................................................................................. ១៧ 
*កិេលស ៣ យ៉ង ......................................................................................................................................................................... ១៧ 
~អេហតុកចិត្ត ១៨ ដួង ............................................................................................................................................................. ១៧ 
-អកុសលវបិកចិត្ត ៧ ដួង .....................................................................................................................................................១៨ 
+អកុសលសន្តីរណចិត្ត េធ្វើកិចច ៥ យ៉ង ................................................................................................................ ១៩ 
-អេហតុកកុសលវបិកចិត្ត ៨ ដួង ................................................................................................................................. ១៩ 
-អេហតុកកិរយិចិត្ត ៣ ដួង ................................................................................................................................................. ២១ 
~កមវចរេ ភណចិត្ត ២៤ ដួង ................................................................................................................................. ២១ 
-ម កុសលចិត្ត ៨ ដួង .......................................................................................................................................................... ២១ 
*េចតន ៣ យ៉ង ........................................................................................................................................................................... ២៣ 
*បុញញកិរយិវតថុ ១០ យ៉ង ..................................................................................................................................................... ២៣ 
-ម វបិកចិត្ត ៨ ដួង ............................................................................................................................................................... ២៤ 
*ម វបិកចិត្តែចកសត្វឲយេផ ងគន  ៧ កែន្លង ............................................................................................. ២៥ 
*កុសលកមមឲយផលេផ ងគន  ៧ យ៉ង ....................................................................................................................... ២៦ 
-ម កិរយិចិត្ត ៨ ដួង ............................................................................................................................................................. ២៦ 
+របូវចរេ ភណចិត្ត ១៥ ដួង ..................................................................................................................................... ២៧ 
-របូវចរកុសលចិត្ត ៥ ដួង .................................................................................................................................................... ២៧ 
-របូវចរវបិកចិត្ត ៥ ដួង .......................................................................................................................................................... ២៨ 
-របូវចរកិរយិចិត្ត ៥ ដួង ........................................................................................................................................................ ២៨ 
+អរបូវចរេ ភណចិត្ត ១២ ដួង ................................................................................................................................. ២៩ 
-អរបូវចរកុសលចិត្ត ៤ ដួង ................................................................................................................................................. ២៩ 



 

 

 

-អរបូវចរវបិកចិត្ត ៤ ដួង ..................................................................................................................................................... ២៩ 
*ចុតិចិត្ត និង បដិសនធិចិត្ត ..................................................................................................................................................... ៣០ 
-អរបូវចរកិរយិចិត្ត ៤ ដួង ................................................................................................................................................. ៣១ 
~េ កុត្តរេ ភណចិត្ត ......................................................................................................................................................... ៣១ 
+ យតនៈ ១២ ............................................................................................................................................................................... ៣២ 
+ រមមណ៍ ៦ ....................................................................................................................................................................................... ៣៣ 
+ធតុ ១៨ .............................................................................................................................................................................................. ៣៣ 
*បញចទ្វ រវថីិ ........................................................................................................................................................................................... ៣៤ 
*វសិយបបវត្តិ ៤ ................................................................................................................................................................................. ៣៥ 
*មេនទ្វ រវថីិ ........................................................................................................................................................................................ ៣៦ 
*វញិញត្តិគហណវថីិ .......................................................................................................................................................................... ៣៧ 
-កយវញិញត្តិគហណវថីិ ........................................................................................................................................................... ៣៧ 
-វចីវញិញត្តិគហណវថីិ ..................................................................................................................................................................... ៣៨ 
*មរ សននវថីិ …………………………….................................................................................................................................... ៣៨ 
*កិចចចតុកក (កិចចរបស់កមម មន ៤) ................................................................................................................................ ៣៩ 
*បកចតុកក (ករឲយផលរបស់កមម មន ៤) .......................................................................................................... ៤០ 
*កលចតុកក (េវ ឲយផលរបស់កមម មន ៤) .................................................................................................. ៤០ 
* នចតុកក ( នែដលឲយផលរបស់កមម មន ៤) ........................................................................................ ៤១ 
*និយតមិចឆ ទិដ្ឋិ ៣ យ៉ង ........................................................................................................................................................ ៤១ 
*មរណ ៤ យ៉ង ................................................................................................................................................................................ ៤២ 
*សុបិនវថីិ ................................................................................................................................................................................................. ៤២ 
*េហតុឲយេកើតបញញ  ៣ យ៉ង ............................................................................................................................................ ៤៣ 
*េហតុឲយេកើតកុសលញណសមបយុត្ត ................................................................................................................. ៤៣ 
*ចកក(សមបត្តិ) ៤ ជេហតុេធ្វើឲយកុសលេកើតេឡើង ........................................................................................ ៤៤ 
*េហតុឲយេកើតអកុសលចិត្ត ១២ មន ៤ យ៉ង ............................................................................................... ៤៤ 
*អកុសលកមមបថ ១០ ................................................................................................................................................................ ៤៤ 
*កុសលកមមបថ ១០ ......................................................................................................................................................................  ៤៥ 



 

 

 

*សីស្របំ និងអងគៃនសិកខ បទ ......................................................................................................................................... ៤៦ 
*បចចយ ២៤ ............................................................................................................................................................................................ ៤៨ 
ច-បដិចចសមុបបទ ........................................................................................................................................................................... ៥០ 
*អរយិសចច ៤ ....................................................................................................................................................................................... ៥០ 
*េទសរបស់កមមនឧបម ១០ យ៉ង ............................................................................................................... ៥៣ 
ឆ-សមថកមម ្ឋ ន .............................................................................................................................................................................. ៥៤ 
* នបនស តិ ១៦ វតថុ ......................................................................................................................................................... ៥៥ 
*លកខណសមគ ល់ៃនសុខេវទនពំុែមនជអងគឈន និងសុខជអងគឈន .................... ៦២ 
*ប ន(្រប រកិេលស) ៥ យ៉ង .............................................................................................................................. ៦២ 
ជ-ឧបចរសមធិ ............................................................................................................................................................................ ៦៣ 
*េពធិបកខិយធម៌ .............................................................................................................................................................................. ៦៣ 
+សតិបប ្ឋ ន ៤ ................................................................................................................................................................................ ៦៣ 
+ និសង ៃនករចេ្រមើនសតិបប ្ឋ ន  ................................................................................................................... ៦៧ 
+សមមបបធន ៤ .................................................................................................................................................................................. ៦៨ 
+ឥទធិបទ ៤ ............................................................................................................................................................................................ ៦៨ 
+ឥ្រនទិយ ៥ .............................................................................................................................................................................................. ៦៨ 
+ពលៈ ៥ ................................................................................................................................................................................................... ៦៩ 
+េពជឈងគ ៧ ........................................................................................................................................................................................... ៦៩ 
+អរយិអដ្ឋងគិកមគគ ............................................................................................................................................................................ ៦៩ 
* ររបស់វជិជ  និងវមុិត្តិ …………………........................................................................................................................ ៦៩ 
* ររបស់អវជិជ  .………....…………………......................................................................................................................... ៧០ 
* ររបស់នីវរណធម៌ ....................................................................................................................................................... ៧០ 
*នីវរណបប ន(ធម៌ជេ្រគ ងលះនីវរណ) ...................................................................................................... ៧១ 
*បីតិ ៥ យ៉ង ..................................................................................................................................................................................... ៧៣ 
-និមិត្តកនុងសមធិ ............................................................................................................................................................................. ៧៤ 
*ៃ្រតលកខណធម៌ .............................................................................................................................................................................. ៧៤ 
ឈ-វបិស នកមម ្ឋ ន ................................................................................................................................................................   ៧៥ 



 

 

 

*េ ឡសញណ ........................................................................................................................................................................ ៧៧ 
*វសុិទធិទំង ៧ ..................................................................................................................................................................................... ៧៩ 
*អនុបស ន ៧ ................................................................................................................................................................................. ៨០ 
*ញណ ៣ យ៉ង ............................................................................................................................................................................ ៨១ 

*េ ឡសកិចច .................................................................................................................................................................................... ៨១ 
*បរញិញ  ៣ យ៉ង ............................................................................................................................................................................... ៨២ 
*េ កុត្តរអបបនវថីិ ..................................................................................................................................................................... ៨២ 
*បចចេវកខណវថីិ ................................................................................................................................................................................... ៨៣ 
*េ កិយបញញ  ............................................................................................................................................................................... ៨៣ 
*កមមស ក បញញ  ១០ យ៉ង ............................................................................................................................................ ៨៤ 
*េ កុត្តរបញញ  ................................................................................................................................................................................. ៨៥ 
*លកខណេផ ងគន ៃនករដឹងេ យចិត្ត សតិ បញញ  ................................................................................... ៨៥ 
*ធម៌ជំនួយ ម រតី ............................................................................................................................................................................. ៨៥ 
*គនថធុរៈ និង វបិស នធុរៈ .................................................................................................................................................... ៨៦ 
*ករកំណត់ដឹងេ យសតិ និងេ យទិដ្ឋិ .......................................................................................................... ៨៧ 
*េចតន និង រមមណ៍ជធម៌ែដល្រតូវសម្លឹងេមើល .................................................................................... ៨៨ 
*ករកំណត់ដឹងទុកខ ....................................................................................................................................................................... ៨៩ 
*ខណមនទុកខ្រតូវពិចរ  .............................................................................................................................................. ៨៩ 
*បដិបទ្រប្រពឹត្តេទលះឧបទន ................................................................................................................................ ៩០ 
*បញញ កត់ផ្ដ ច់វដ្ដ .......................................................................................................................................................................... ៩០ 
*កមមមន បុគគលអនកេធ្វើកមម និងទទួលផលរបស់កមមមិនមន ....................................................... ៩០ 
*វដ្ដគមិនីកុសល និង វវិដ្ដគមិនីកុសល .............................................................................................................. ៩១ 
*ចកខុ ២ ្របេភទ .................................................................................................................................................................................. ៩២ 
ញ-អបបនសមធិ .......................................................................................................................................................................... ៩៣ 
-របូជឈន ................................................................................................................................................................................................... ៩៣ 
*វសី ៥ ......................................................................................................................................................................................................... ៩៤ 
*អបបនវថីិ ..............................................................................................................................................................................................   ៩៤ 



 

 

 

-អរបូជឈន ................................................................................................................................................................................................ ៩៥ 
*និេ ធសមបត្តិ .............................................................................................................................................................................. ៩៧ 
*វេិមកខ ៣ យ៉ង ............................................................................................................................................................................... ៩៩ 
*វេិមកខ ៨ ្របករ ......................................................................................................................................................................... ១០០ 
*សមបត្តិ ៣ យ៉ង .................................................................................................................................................................. ១០១ 
*ករសន ំឧបនិស យ័ជកៃន រេពជញ ......................................................................................................... ១០៣ 
*មគ៌ជីវតិៃន្រពះេពធិសត្វ ...........................................................................................................................................  ១០៤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

១ 

*អធិបបយពកយ បរមតថ: 

 ពកយថ បរមតថ: បរម គឺ្របេសើរ ខពង់ខពស់ មិនវបិរតិ(ែ្រប្របួល), អតថ: ន័យ,        
េសចក្ដី។ បរមតថ:  មនេសចក្ដីដ៏្របេសើរ, សភវែដលមនពិត។ 

សភវ: ភវ(អរបូធម៌)ែដលមនេនកនុងធមមជតិ; ធមមជតិេដើម គឺបឋវធីតុ េប
ធតុ េតេជធតុ េយធតុ កសធតុ វញិញ ណធតុ។ 

អរបូធម៌: ធមមជតិែដលមិនមនរបូ។ 

ធមមជតិ: អ្វីៗែដលេកើតមនេ យឯង ដូចជទឹក ដី េភ្លើង ខយល់ រកុខ  សត្វ។ 

ធតុ: អរបូធម៌ែដលមិន ចេមើលេឃើញេ យែភនក។  

ធម៌=ធមម: ធមមជតិ; សភវែដល្រទ្រទង់សត្វេ កមនបុណយ និងបប, ្រពះធម៌ គឺ
ជសភវែដល្រទ្រទង់សត្វេ កមិនឲយធ្ល ក់ចុះេទកនុងអំេពើ ្រកក់ ឬក៏ធ្ល ក់ចុះេទ
កនុងអបយភូមិ ្រពះធម៌ែដល្រពះសមម សមពុទធបន្រ ស់ដឹងសំេ យកអរយិសចចធម៌ 
៤ ែដលជខ្លឹម រទំង្រសុងៃន្រពះពុទធ សន។ 

សភវធម៌: ធមមជតិេដើមែដលបណ្ដុំ ជស ្ឋ ន មនរបូកយ(របូធម៌) និងនមកយ
(នមធម៌ គឺធមមជតិមនែតេឈម ះមិនមនរបូ ដូចជចិត្ត េចតសិក និព្វ ន)។ 

បរមតថធម៌: ធម៌មនេសចក្ដីជេ្រមដ៏ៃ្រកែលង គឺ្រពះអភិធមម; សភវធម៌មនពិតែដល
ពំុែមនតួខ្លួន សត្វ បុគគល មន ២ យ៉ង: 

១-សងខតធម៌/សងខ រធម៌: សភវធម៌ែដលមនបចច័យ ក់ែតង គឺចិត្ត េចតសិក របូ។ 

២-អសងខតធម៌/វសិងខ រធម៌: សភវធម៌ែដលមិនមនបចច័យ ក់ែតង គឺនិព្វ នធតុ។ 

*សចច គឺេសចក្ដីពិត មន ២ យ៉ង: 

១-បរមតថសចច: សភវធម៌មនពិត មលំនំរបស់ធមមជតិ។ 

២-សមមតិសចច: សភវធម៌មនេ យករសនមតិ ដូចជ សបបយ េ្រក ម្រកំ ៃ្រពេឈើ 
ភនំ ចន ឆន ំង មនុស  សត្វ។ 



 

 

២ 

*បញញត្តិ ២ យ៉ង: 

  បញញត្តិ គឺករកំណត់សំេឡង និងអតថ(េសចក្ដី)របស់ពកយស្រមប់សមគ ល់ដឹង។ 

១-សទទបបញញត្តិ: ករកំណត់សំេឡងរបស់ពកយស្រមប់សមគ ល់ដឹង។ ឧទហរណ៍: 
មនុស ្របុស និងមនុស ្រសីនិយយពកយ៖ "្រស ញ់" ករសមគ ល់ដឹងសំេឡង
របស់ពកយ៖ "្រស ញ់" គឺជសទទបបញញត្តិ ចំែណកករសមគ ល់ដឹងថ េនះជ
សំេឡងរបស់មនុស ្របុស េនះជសំេឡងរបស់មនុស ្រសី ក៏ជសទទបបញញត្តិែដរ។ 
សទទបបញញត្តិ គឺជធមម រមមណ៍៕ 

២-អតថបបញញត្តិ: ករកំណត់អតថរបស់ពកយ និងកយវកិរស្រមប់សមគ ល់ដឹង។ 
ឧទហរណ៍: មនុស ្របុស និងមនុស ្រសីនិយយពកយ៖ "្រស ញ់" ករដឹងអតថ
របស់ពកយ៖ "្រស ញ់" គឺដឹងន័យរបស់ពកយ ជអតថបបញញត្តិ។ េបើេគេធ្វើៃដជរបូេបះ
ដូង ករដឹងន័យរបស់សញញ ែដលបង្ហ ញពីេសចក្ដី៖ "្រស ញ់" គឺដឹងន័យរបស់
កយវកិរ ជអតថបបញញត្តិ។ អតថបបញញត្តិ ជធមម រមមណ៍៕ 

 ម៉យងេទៀត ស ្ឋ នៃនពំនូកដី ឬថមខពស់្រតែដតផុតេឡើងពីៃផទដីែដលកំណត់េ
ថ៖ "ភនំ" គឺជអតថបបញញត្តិ ចំែណកសំេឡងែដលេ ថ៖ "ភនំ" គឺជសទទបបញញត្តិ។ 

 ករបញញត្តិជពកយេពចន៍ស្រមប់ដឹងន័យេសចក្ដី ឬករបញញត្តិជេឈម ះស្រមប់
េ (ដូចជមនុស  សត្វ ទឹក ដី េភ្លើង ខយល់ េដើមេឈើ វតថុេផ ងៗ) គឺ្រតូវ ្រស័យ
បរមតថ។ 

 

 

 

 

 

 



 

 

៣ 

ក-បរមតថធម៌ ៤ យ៉ង: 

១-និព្វ នបរមតថ: នមធម៌(ធតុដឹង) ែតជសភវធម៌ពំុដឹង រមមណ៍ ជខនធវមុិត្តិ គឺផុត
ចកខនធ មនពីរគឺ: សឧបទិេសសនិព្វ នធតុ គឺនិព្វ នរលំត់កិេលសេនសល់ខនធ 
និងអនុបទិេសសនិព្វ នធតុ គឺនិព្វ នរលំត់ខនធ ជវសិងខ រធម៌។ 

២-របូបរមតថ: របូធម៌(ពំុែមនធតុដឹង) ជសភវធម៌េកើតរលត់ែដលមន យុ ១៧    
ខណចិត្ត េហើយរែមងមនករែបកធ្ល យ ជសងខ រធម៌។ 

៣-ចិត្តបរមតថ: នមធម៌(ធតុដឹង) ជសភវធម៌ចមបងកនុងករដឹង រមមណ៍ែដលេកើត
រលត់តគន យ៉ងរហ័សមិន ច ប់្របមណបន ជសងខ រធម៌។  

៤-េចតសិកបរមតថ: នមធម៌(ធតុដឹង) ជសភវធម៌េកើតរមួជមួយនឹងចិត្ត រលត់្រពម
ជមួយនឹងចិត្ត េហើយដឹង រមមណ៍ែតមួយជមួយនឹងចិត្ត ជសងខ រធម៌។ 

ខ-បញចកខនធ ឬ ខនធ ៥: 

 ខនធ មនេសចក្ដីថ ជគំនរ ពួក កង ្របជំុ។ សភគធម៌ គឺធម៌ែដលមនចំែណក
េសមើគន េនះៗ ែដលេផ ងគន េ យកល មនអតីតកល អនគតកល និង
បចចុបបននកលជេដើម េឈម ះថ ខនធ េ្រពះអតថគឺ ជគំនរកនុងទីែតមួយជមួយគន  
េ យរបុបនលកខណ(របូមនករែបកធ្ល យជលកខណ)។ 

១-របូកខនធ(របូបរមតថ ២៨): សភវធម៌ែដលពំុដឹង រមមណ៍ រែមងមនករែបកធ្ល យ។ 

២-េវទនខនធ(េវទនេចតសិក): សភវធម៌ែដលេ យនូវ រមមណ៍ ជសុខ ជទុកខ 
ជេ មនស  ជេទមនស  ជឧេបកខ  េវទនេចតសិកេកើតរមួ្រគប់ខណចិត្ត។ 

៣-សញញ ខនធ(សញញ េចតសិក): សភវធម៌ែដលសមគ ល់ចងចំនូវ រមមណ៍ សញញ
េចតសិកេកើតរមួ្រគប់ខណចិត្ត។ 

៤-សងខ រកខនធ(េចតសិក ៥០): សភវធម៌ែដល ក់ែតងចិត្តជកុសល ឬអកុសល។ 

៥-វញិញ ណកខនធ(ចិត្ត ៨៩-១២១ ដួង): សភវធម៌ែដលដឹងនូវ រមមណ៍។ 

 



 

 

៤ 

*របូធម៌ នមធម៌ (េ ថនមរបូ):  

១-របូធម៌ គឺជរបូខនធ។ 

២-នមធម៌ គឺជេវទនខនធ + សញញ ខនធ + សងខ រខនធ + វញិញ ណខនធ។ 

 នមធម៌េនះ ែដលែខមរេ ថ "្រពលឹង" ឬលទធិ សនដៃទេ ថ " តម័ន" 
េ យសស តទិដ្ឋិ(ករយល់េឃើញថខ្លួន និងេ កជសភវេទៀង)។ 

*សងខ រ: ែ្របថជសភវេធ្វើនូវសហជត(េកើតរមួ)ធម៌ និងសមប យផល(ផលកនុង
បរេ ក) ធម៌ឲយជគំនរសងខ រ។ 

-អភិសងខ រ គឺជកមម មន ៣ គឺ:   

១-បុញញ ភិសងខ រ: បនដល់េចតន ១៣ គឺកមវចរកុសលេចតន ៨ ្រប្រពឹត្តកនុង
បុញញកិរយិវតថុ ១០ និងរបូវចរកុសលេចតន ៥ ្រប្រពឹត្តេទេ យអំ ចភវន។ 

២-អបុញញ ភិសងខ រ: បនដល់អកុសលេចតន ១២។ 

៣-អេនញជ ភិសងខ រ: បនដល់អរបូវចរកុសលេចតន ៤ ្រប្រពឹត្តេទេ យអំ ច
ភវន។ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

៥ 

គ-របូបរមតថ ២៨ គឺ: 

-អវនិិេពភ គរបូ ៨ គឺ: ម ភូតរបូ ៤(បឋវធីតុ េបធតុ េតេជធតុ េយធតុ)  
និង ឧបទយរបូ ៤(វណ្ណរបូ គនធរបូ រសរបូ ឱជរបូ= ររបូ គឺជីវជតិ)។  

-លកខណរបូ ៤(ឧបចយរបូ គឺរបូេកើត សន្តតិរបូ គឺរបូចេ្រមើន ជរ របូ គឺរបូ្រទុឌេ្រទម 
អនិចច របូ គឺរបូរលត់)។  

-បរេិចឆទរបូ ១ គឺ កសធតុ។ ទំងឧបទិននកសងខ រ គឺសងខ រែដលមនវញិញ ណ
្រស័យេន និងអនុបទិននកសងខ រ គឺសងខ រែដលមិនមនវញិញ ណ ្រស័យេន 

សុទធែតផ ំផគុំេឡើងេ យម ភូតរបូ៤ និងឧបទយរបូ៤ រមួគន ជរបូមួយ្រកុមតូច
បំផុត េ ថមួយរបូក ប គឺេកសិកមួយ្រគប់ ែដលមន យុេសមើនិង ១៧      
ខណចិត្ត េពលរបូក បេកើតេឡើងខណដំបូង ជឧបចយរបូ ខណរបូចេ្រមើនេឡើង 
ជសន្តតិរបូ ខណរបូ្រទុឌេ្រទម ជជរ របូ ខណរបូរលត់ ជអនិចច របូ េ ថ
លកខណរបូ ឯបរេិចឆទរបូខ័ណ្ឌ ចេន្ល ះរ ងរបូក បនីមួយៗមិនឲយជប់គន  និងមិនឲយ
ែបកេចញពីគន ។ 

-ប ទរបូ ៥(ចកខុប ទរបូ េ តប ទរបូ ឃនប ទរបូ ជិ ្ហ ប ទរបូ កយ-
ប ទរបូ)។  

-ហទយរបូ ១។  

-ភវរបូ ២(ឥតថីភវរបូ គឺភពជ្រសី បុរសិភវរបូ គឺភពជ្របុស)។  

-ជីវតិិ្រនទិយរបូ ១(រក របូេកើតរមួែដលមនកមមជសមុ ្ឋ ន្រគប់ក បឲយរស់េន)។  

-វកិរៈរបូ ៣(របូលហុ  គឺភព្រ លៃនរបូ របូមុទុ  គឺភពទន់ៃនរបូ របូកមមញញ  
គឺភពគួរដល់ករងរៃនរបូ របូ ងកយេធ្វើចលនេទមកេ យកិចចករងរេផ ងៗ
បនេ្រពះ ្រស័យរបូ ៣ េនះ)។  

-វញិញត្តិរបូ ២(កយវញិញត្តិរបូ គឺ ករពិេសសែដលសែម្ដង ដួចជករ្រពិចែភនក 
ញញិម ឬកយវកិរ ឱន្រកបជេដើម វចីវញិញត្តិរបូ គឺករកេ្រមើក្របអប់មត់បេញចញ
សំេឡង ឬ ច)។  



 

 

៦ 

-សទទរបូ ១(េកើតអំពីចិត្តជសមុ ្ឋ ន ដូចជសំេឡងមនុស  និងសំេឡងសត្វ េកើតអំពី
ឧតុជសមុ ្ឋ ន ដូចជសំេឡងផគរ និងសំេឡងម៉សីុន)។   

+របូសមុ ្ឋ ន(បចច័យ)មន ៤ គឺ:  

១-កមមជជរបូ: របូេកើតពីកមមជសមុ ្ឋ ន គឺអវនិិេពភ គរបូ ៨ ប ទរបូ ៥ ហទយរបូ ១ 
ភវរបូ ២ ជីវតិិ្រនទិយ ១។  

២-ចិត្តជជរបូ: របូេកើតពីចិត្តជសមុ ្ឋ ន គឺអវនិិេពភ គរបូ ៨ វកិររបូ ៣ វញិញត្តិរបូ ២   
សទទរបូ ១។ 

៣-ឧតុជជរបូ: របូេកើតពីឧតុ(ធតុេក្ដ  ឬ្រតជក់)ជសមុ ្ឋ ន គឺអវនិិេពភ គរបូ ៨       
វកិររបូ ៣ សទទរបូ ១។ 

៤- រជជរបូ: របូេកើតពី រជសមុ ្ឋ ន គឺអវនិិេពភ គរបូ ៨ វកិររបូ ៣។ 

+បរេិចឆទរបូ: របូេកើតពីសមុ ្ឋ នទំង ៤ គឺ: 

១-របូេកើតពីកមមជសមុ ្ឋ ន: េនេពលខ័ណ្ឌ ចេន្ល ះរ ងក បែដលេកើតពីកមមជ         
សមុ ្ឋ ន។  

២-របូេកើតពីចិត្តជសមុ ្ឋ ន: េនេពលខ័ណ្ឌ ចេន្ល ះរ ងក បែដលេកើតពីចិត្តជ         
សមុ ្ឋ ន។ 

៣-របូេកើតពីឧតុជសមុ ្ឋ ន: េនេពលខ័ណ្ឌ ចេន្ល ះរ ងក បែដលេកើតពីឧតុជ         
សមុ ្ឋ ន។ 

៤-របូេកើតពី រជសមុ ្ឋ ន: េនេពលខ័ណ្ឌ ចេន្ល ះរ ងក បែដលេកើតពី -
រជសមុ ្ឋ ន។  

☺កនុងខណេពលែតមួយ របូក បេកើតរលត់មនលកខណ ៤ គឺែផនកខ្លះជឧចចយរបូ 
ែផនកខ្លះជសន្តតិរបូ ែផនកខ្លះជជរ របូ ែផនកខ្លះជអនិចច របូ ញ័រេ ល លេពញ 
សព៌ងកយ។ 

 



 

 

៧ 

ឃ-េចតសិកបរមតថ ៥២ គឺ: 

អញញសមនេចតលិក ១៣ + អកុសលេចតសិក ១៤ + េ ភណេចតសិក ២៥។ 

~អញញសមនេចតសិក ១៣ គឺសព្វចិត្ត ធរណេចតសិក និងបកិណ្ណកេចតសិក។ 

-សព្វចិត្ត ធរណេចតសិក ៧ គឺ:  

 សព្វចិត្ត ធរណេចតសិក ្របកបជមួយនឹងចិត្ត្រគប់ដួង។  

១-ផស : សភវធម៌ែដលេធ្វើកិចចប៉ះខទប់ រមមណ៍ មទ្វ រទំង ៦ ែដលជបចច័យញុំង
ចិត្ត និងេចតសិកដៃទេកើតេឡើង។  

២-េវទន: សភវធម៌ែដលេធ្វើកិចចេ យរសៃន រមមណ៍។ 

៣-សញញ : សភវធម៌ែដលេធ្វើកិចចសមគ ល់ចងចំនូវ រមមណ៍។ 

៤-េចតន: សភវធម៌ែដលនឹកគិត ំងចិត្តកនុងកុសលធម៌ ឬអកុសលធម៌។ 

៥-ឯកគគ : សភវធម៌ែដលសងប់ស៊ប់កនុង រមមណ៍ និងេធ្វើឲយសមបយុត្តធម៌(េចតសិក
ែដលេកើតរមួ) ំងសងប់ស៊ប់កនុង រមមណ៍ែតមួយ។ 

៦-ជីវតិិ្រនទិយ: សភវធម៌ែដលរក សហជតេចតសិកឲយ ំងេន និង្រប្រពឹត្តេទ។ 

៧-មនសិករ: សភវធម៌ែដលរបួរមួសហជតធម៌េធ្វើ រមមណ៍ទុកកនុងចិត្ត។ 

-បកិណ្ណកេចតសិក ៦ គឺ: 

 បកិណ្ណកេចតសិក េបើ្របកបជមួយកុសលចិត្តក៏ជកុសលេចតសិក េបើ្របកប
ជមួយអកុសលចិត្តក៏ជអកុសលេចតសិក។ 

១-វតិកក: សភវធម៌ែដល្រតិះរះិដល់ រមមណ៍ែដលផស េចតសិកប៉ះខទប់។ 

២-វចិរ: សភវធម៌ែដល្រ ច់េទពិចរ រមមណ៍ែដលវតិកកេចតសិក្រតិះរះិ។ 

៣-អធិេមកខ: សភវធម៌ែដលបេង្អ នចុះ ំងស៊ប់កនុង រមមណ៍។ 

៤-វរីយិ: សភវធម៌ែដលបំេពញេសចក្ដីពយយម។ 
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៥-បីតិ: សភវធម៌ែដលញុំងចិត្តែឆ្អតនូវ រមមណ៍្រពឺ្រពួចកយ។ 

៦-ឆនទ:  សភវធម៌ែដលេពញចិត្តនឹងេធ្វើកិចចករ មបំណង។ 

~អកុសលេចតសិក ១៤ គឺ: 

 អកុសលេចតសិក ជេចតសិកែផនក ្រកក់ ជបប ្របកបបនចំេពះចិត្តជ  
អកុសល ១២ មិន្របកបជមួយអេហតុកចិត្ត ១៨ និងេ ភណចិត្តទំង ៥៩ ឬ៩១។  

១-េមហ: សភវធម៌ែដលវេង្វងកនុង រមមណ៍ មិនដឹងសចចធម៌ បុណយ និងបប។ 

២-អហិរកិ: សភវធម៌ែដលមិនខម សេខពើមបប។ 

៣-អេនត្តបប: សភវធម៌ែដលមិនែ្រកងខ្ល ចបប េ្រពះមិនេឃើញេទសរបស់បប។ 

៤-ឧទធចច: សភវធម៌ែដលកេ្រញជ លចិត្ត មិនសងប់កនុង រមមណ៍ យមយ រេវ ើរ យ។ 

៥-េ ភ: សភវធម៌ែដលជប់ជំពក់កនុង រមមណ៍ េពញចិត្ត ្របថន  ចង់បន។ 

៦-ទិដ្ឋិ: សភវធម៌ែដលយល់េឃើញខុសកនុងសចចធម៌។ 

៧-មនះ: សភវធម៌ែដលេលើកតេមកើងខ្លួន្របកន់មំកនុងទិដ្ឋិ។ 

៨-េទស: សភវធម៌ែដល្របទូសកនុង រមមណ៍ មិនេពញចិត្ត ខឹង ស្អប់។ 

៩-ឥស : សភវធម៌ែដលេកើតេសចក្ដី្រចែណន។ 

១០-មចឆរយិ: សភវធម៌ែដលេកើតេសចក្តីកំ ញ់។ 

១១-កុកកុចច: សភវធម៌ែដលេក្ដ ្រក យចិត្ត េ កេ  េ ក ្ដ យ។ 

១២-ថីន: សភវធម៌ែដលរញួ  អស់កម្ល ំងចិត្ត ្រចអូស លះបង់េសចក្ដីពយយម។ 

១៣-មិទធ: សភវធម៌ែដលេងកងុយ ថយ។ 

១៤-វចិិកិចឆ : សភវធម៌ែដលមនករសង ័យ ញប់ញ័រ ទ ក់េសទើរ មិនមនជំេនឿ
ចិត្ត។ េសចក្ដីសង ័យ ៨ យ៉ងគឺ: 

-ពុេទធ កងខតិ: សង ័យកនុង្រពះពុទធគុណ។ 
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-ធេមម កងខតិ: សង ័យកនុង្រពះធមមគុណ។ 

-សេងឃ កងខតិ: សង ័យកនុង្រពះសងឃគុណ។ 

-សិកខ យ កងខតិ: សង ័យកនុងសិកខ បទ គឺខបដិបត្តិជប់ទក់ទងជមួយសីល សមធិ 
បញញ ។ 

-បុព្វេន្ត កងខតិ: សង ័យកនុងខនធ ៥ ែដលជអតិត គឺសង ័យថសត្វទំង យធ្ល ប់
េកើតមកេហើយកនុងអតីត នឹងមនពិតឬអត់េទហន៎?។ 

-អបរេន្ត កងខតិ: សង ័យកនុងខនធ ៥ ែដលជអនគត គឺសង ័យថសត្វទំង យ
្ល ប់េហើយនឹងេកើតតេទខងមុខ នឹងមនពិតឬអត់េទហន៎?។ 

-បុព្វន្ត បរេន្ត កងខតិ: សង ័យកនុងខនធ ៥ ទំងអតីត ទំងអនគត គឺថបចចុបបននជតិ
សត្វទំង យកំពុង្របកដកនុងបចចុបបននេនះ ធ្ល ប់េកើតមកេហើយឬអត់េទហន៎? េតើនឹង
េកើតតេទេទៀតេទហន៎?។ 

-ឥធបបចចយ  បដិចចសមុបបេននសុ ធេមមសុ កងខតិ: សង យ័កនុងបដិចចសមុបបននធម៌
(សភវធម៌ែដលេកើតេឡើងេហើយ េ្រពះ ្រស័យបចច័យ) ដូចជសងខ រទំង យ
េកើតមន េ្រពះអវជិជ ជបចច័យ កនុងបដិចចសមុបបទធម៌(ករេកើតេឡើងៃនេហតុ េ្រពះ

្រស័យគន  កនុងទីេនះសំេ យកបចច័យ) ដូចជអវជិជ ជបចច័យៃនសងខ រ(អភិសងខ រ) 
ជបចច័យកនុងេរឿងបុណយបប និងករបន្តកនុងភពថមី ករេឃើញ ករបនឮរបស់សត្វ
ទំង យជេដើម ែដលជប់ទក់ទងជមួយេសចក្ដីវេង្វង និងករកត់ែតងចត់ែចង
ៃនកយ ច ចិត្តជេដើម េ យេហតុេនះែតងមនពិត ឬអត់េទហន៎?៕ 

~េ ភណេចតសិក ២៥ គឺ:  

 េ ភណេចតសិក ជេចតសិកែផនកល្អ មិន្របកបជមួយនិងអកុសលចិត្ត ១២ 
និងអេហតុកចិត្ត ១៨ េទ ្របកបជមួយនឹងេ ភណចិត្ត ៥៩ ឬ ៩១ ែចកជែផនក: 
េ ភណ ធរណេចតសិក ១៩ វរិតិេចតសិក ៣ អបបមញញ េចតសិក ២             
បញញិ្រនទិយេចតសិក ១។ 
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-េ ភណ ធរណេចតសិក ១៩ គឺ: 

១-សទធ : សភវធម៌ែដលេជឿជក់្រជះថ្ល កនុង្រពះៃ្រតរតន កនុងកមម និងផល។ 

២-សតិ: សភវធម៌ែដលរឭក មិនវេង្វងេភ្លច ម រតី។ 

៣-ហិរ:ិ សភវធម៌ែដលខម សេខពើមបប។ 

៤-ឱត្តបប: សភវធម៌ែដលញេញើតខ្ល ចបប េ្រពះេឃើញេទសរបស់បប។ 

៥-អេ ភ: សភវធម៌ែដលមិនមនេសចក្ដីេពញចិត្តកនុង រមមណ៍ មិនហួងែហង។ 

៦-អេទស: សភវធម៌ែដលមិន្របទូស រមមណ៍ មនចិត្ត្រតជក់ េម ្ត ។ 

៧-ត្រតមជឈត្ត : សភវធម៌ែដលមនភពជក ្ដ លកនុង រមមណ៍ គឺឧេបកខ ។ 

៨-កយបស ទធិ: សភវធម៌ែដលញំុងកយ្រ ល្រសឡះ បនដល់កររមង ប់នូវ
នមកយគឺ េវទន សញញ  សងខ រខនធឲយសងប់។ 

៩-ចិត្តបស ទធិ: សភវធម៌ែដលញុំងចិត្តឲយសងប់្រសឡះ គឺកររមង ប់នូវ គទិកកិេលស 
ញុំងចិត្តឲយសងប់្រសឡះ។ 

១០-កយលហុ : សភវធម៌ែដលញុំងកយឲយ្រ ល។ 

១១-ចិត្តលហុ : សភវធម៌ែដលញុំងសហជតេចតសិកឲយ្រ ល។ 

(មនករសងប់ភពធងន់របស់កយ និងចិត្ត មនករមិនយឺតយូររបស់កយ និងចិត្ត) 

១២-កយមុទុ : សភវធម៌ែដលញុំងកយឲយទន់។ 

១៣-ចិត្តមុទុ : សភវធម៌ែដលញុំងសហជតេចតសិកឲយទន់។ 

(មនករសងប់ភពរងឹរបស់កយ និងចិត្ត មនភពមិនជំទស់) 

១៤-កយកមមញញ : សភវធម៌ែដលញុំងកយឲយគួរដល់ករងរ។ 

១៥-ចិត្តកមមញញ : សភវធម៌ែដលញុំងសហជតេចតសិកឲយគួរដល់ករងរ។ 

(មនកររមង ប់កយ             និងចិត្តែដលមិនគួរដល់ករងរ             មនករដល់្រពមកនុងករេធ្វើ  



 

 

១១ 

រមមណ៍ឲយកយ និងចិត្ត) 

១៦-កយបគុញញ : សភវធម៌ែដលញុំងកយឲយមនករ ទ ត់ជំនញ។ 

១៧-ចិត្តបគុញញ : សភវធម៌ែដលញុំងសហជតធម៌ឲយមនករ ទ ត់ជំនញ។ 

(មនករសងប់ភពឈឺរបស់កយ និងចិត្ត មនករ្របសចកេទស) 

១៨-កយុជជុក : សភវធម៌ែដលញុំងកយឲយ្រតង់។ 

១៩-ចិត្តុជជុក : សភវធម៌ែដលញំុងសហជតេចតសិកឲយ្រតង់។ 

(មនករកមច ត់េសចក្ដីមិន្រតង់របស់កយ និងចិត្ត មនភព្រតង់របស់កយ និងចិត្ត) 

-វរិតិេចតសិក ៣ គឺ: 

១-សមម ច: សភវធម៌ែដល ច្របៃព េវៀរចកវចីទុចចរតិ ៤។ 

២-សមម កមមន្ត: សភវធម៌ែដល្របកបករងរ្របៃព េវៀរចកកយទុចចរតិ ៣។ 

៣-សមម ជីវ: សភវធម៌ែដលចិញច ឹមជីវតិេ យ្របៃព េវៀរចកកយទុចចរតិ ៣ និង
វចីទុចចរតិ ៤។ 

-អបបមញញ េចតសិក ២ ្រប្រពឹត្តេទកនុងសត្វមិនមន្របមណ។ 

១-ករុ : សភវធម៌ែដល ណិតដល់សត្វមនទុកខ។ 

២-មុទិ : សភវធម៌ែដលរកី យេ្រតកអរចំេពះអនកដៃទបននូវេសចក្ដីសុខ។ 

-បញញ្ិរនទិយេចតសិក ១ គឺ:  

១-បញញិ្រនទិយ: សភវធម៌ែដលដឹងេហតុ និងផល ដឹងអរយិសចចជេដើម គឺបញញ ។ 

 បញញ េចតសិកេនះ កលេកើតេឡើង រែមងដឹងទូេទដល់ធម៌ទំងែដលជកុសល 
អកុសល ធម៌ែដលគួរេសព ធម៌ែដលមិនគួរេសព ដឹងធម៌ែដល ្រកក់ ធម៌ែដល
្របណិត ធម៌ែដលចូលគន បន និងធម៌ែដលចូលគន មិនបន។ 

 



 

 

១២ 

*ឧេបកខ  ១០ យ៉ង: 

១-ឆឡងគុេបកខ : ភពបរសុិទធ្រពេងើយជក ្ដ លកនុង រមមណ៍ទំង ៦ ែដលមិនេ -
មនស  មិនេទមនស កនុងទ្វ រទំង ៦ ៃន្រពះខី ្រសព បនដល់ត្រតមជឈត្ត
េចតសិក។  

២-្រពហមវ ិ រេុបកខ : ភព្រពេងើយជក ្ដ លកនុងសត្វទំង យ(ឧេបកខ កនុង្រពហម-
វ ិ រធម៌)  បនដល់ត្រតមជឈត្ត េចតសិក។ 

៣-េពជឈងគុេបកខ : ភព្រពេងើយជក ្ដ លកនុងសហជតធម៌ែដល ្រស័យវេិវកធម៌ 
បនដល់ត្រតមជឈត្ត េចតសិក។ 

៤-វរីយុិេបកខ : េសចក្ដីពយយមជក ្ដ ល មិនធូរថយ និងមិន្របឹងែ្របងខ្ល ំងេពក 
បនដល់វរីយិេចតសិក។ 

៥-សងខ រេុបកខ : ភព្រពេងើយជក ្ដ លកនុងសងខ រធម៌ទំង យ បនដល់បញញ  
េចតសិក។ 

៦-េវទនុេបកខ : ភព្រពេងើយជក ្ដ លកនុង រមមណ៍(ឧេបកខ េវទន) មិនែមនសុខ 
មិនែមនទុកខ បនដល់េវទនេចតសិក។ 

៧-វបិស នុេបកខ : ភពជក ្ដ លកនុងករពិចរ លះនូវខនធបញច កេចល បន
ដល់បញញ េចតសិក។ 

៨-ត្រតមជឈត្តុេបកខ : សភវធម៌ែដលញុំងសហជតិធម៌ឲយ្រប្រពឹត្តេទ្រពេងើយជ
ក ្ដ លកនុងធម៌ទំង យ បនដល់ត្រតមជឈត្ត េចតសិក។ 

៩-ឈនុេបកខ : ភព្រពេងើយជក ្ដ លចំេពះេសចក្ដីសុខៃនឈន គឺ រមមណ៍េសមើ 
មិនេឡើងមិនចុះ បនដល់ត្រតមជឈត្ត េចតសិក។ 

១០-បរសុិទធុេបកខ : ភពបរសុិទធ្រពេងើយជក ្ដ លសងប់ចកបចចនិកធម៌(ធម៌ជ 
ស្រតូវ គឺនីវរណធម៌) េ យមិនខ្វល់ខ្វ យកនុងកររមង ប់បចចនិកធម៌ ជឧេបកខ ចិត្តកនុង
ចតុតថជឈន្របកបេ យសតិដ៏បរសុិទធ  បនដល់ត្រតមជឈត្ត េចតសិក។ 



 

 

១៣ 

ង-ចិត្តបរមតថ ៨៩-១២១ ដួង:  

+កមវចរចិត្ត ៥៤ ដួង: 

អកុសលចិត្ត ១២ ដួង + អេហតុកចិត្ត ១៨ ដួង + េ ភណចិត្ត ២៤ ដួង។ 

~អកុសលចិត្ត ១២ ដួង:   

េ ភៈមូលចិត្ត ៨ ដួង + េទសៈមូលចិត្ត ២ ដួង + េមហៈមូលចិត្ត ២ ដួង។ 

 អកុសលចិត្ត ជចិត្តមិនល្អ មិន ្អ ត ្រកក់ េថកទប ជចិត្តែដល្របកប
ជមួយអកុសលេចតសិក ជបប មនេទស ឲយផលជទុកខ។ 

 មូល: ជេដើមេហតុ ឬឫសគល់របស់អកុសលធម៌ទំង យមន: េ ភេចត-
សិក េទសេចតសិក េមហេចតសិក។ 

-េ ភមូលចិត្ត ៨ ដួង:  

 េ ភមូលចិត្ត គឺចិត្តែដលមនេ ភេចតសិក្របកបជមួយ ជចិត្តែដលជប់
ជំពក់ រមមណ៍ េពញចិត្ត ្របថន  ចង់បន។ 

១-េ មនស សហគតំ ទិដ្ឋិគតសមបយុត្តំ អសងខ រកំិ េ ភមូលចិត្តំ.  េ ភមូល
ចិត្តេកើតេឡើង្រពមេ យេ មនស េវទន(េ មនស សហគតំ) ្របកបេ យទិដ្ឋិ
(ទិដ្ឋិគតសមបយុត្តំ) មិនមនករបបួលដឹកនំ(អសងខ រកំិ) គឺមនកម្ល ំង។  

២-េ មនស សហគតំ ទិដ្ឋិគតសមបយុត្តំ សសងខ រកំិ េ ភមូលចិត្តំ.  េ ភមូល
ចិត្តេកើតេឡើង្រពមេ យេ មនស េវទន ្របកបេ យទិដ្ឋិ មនករបបួលដឹកនំ         
(សសងខ រកំិ) គឺេខ យ។ 

៣-េ មនស សហគតំ ទិដ្ឋិគតវបិបយុត្តំ អសងខ រកំិ េ ភមូលចិត្តំ.  េ ភមូលចិត្ត 
េកើតេឡើង្រពមេ យេ មនស េវទន ្របសចកទិដ្ឋិ(ទិដ្ឋិគតវបិបយុត្តំ) មិនមន
ករបបួលដឹកនំ។ 

៤-េ មនស សហគតំ ទិដ្ឋិគតវបិបយុត្តំ សសងខ រកំិ េ ភមូលចិត្តំ.  េ ភមូលចិត្ត
េកើតេឡើង្រពមេ យេ មនស េវទន ្របសចកទិដ្ឋិ មនករបបួលដឹកនំ។ 



 

 

១៤ 

៥-ឧេបកខ សហគតំ ទិដ្ឋិគតសមបយុត្តំ អសងខ រកំិ េ ភមូលចិត្តំ.  េ ភមូលចិត្ត     
េកើតេឡើង្រពមេ យឧេបកខ េវទន  ្របកបេ យទិដ្ឋិ មិនមនករបបួលដឹកនំ។ 

៦-ឧេបកខ សហគតំ ទិដ្ឋិគតសមបយុត្តំ សសងខ រកំិ េ ភមូលចិត្តំ.  េ ភមូលចិត្ត      
េកើតេឡើង្រពមេ យឧេបកខ េវទន  ្របកបេ យទិដ្ឋិ  មនករបបួលដឹកនំ។ 

៧-ឧេបកខ សហគតំ ទិដ្ឋិគតវបិបយុត្តំ អសងខ រកំិ េ ភមូលចិត្តំ.  េ ភមូលចិត្ត       
េកើតេឡើង្រពមេ យឧេបកខ េវទន  ្របសចកទិដ្ឋិ  មិនមនករបបួលដឹកនំ។ 

៨-ឧេបកខ សហគតំ ទិដ្ឋិគតវបិបយុត្តំ សសងខ រកំិ េ ភមូលចិត្តំ.  េ ភមូលចិត្ត       
េកើតេឡើង្រពមេ យឧេបកខ េវទន  ្របសចកទិដ្ឋិ  មនករបបួលដឹកនំ។ 

-េទសមូលចិត្ត ២ ដួង: 

 េទសមូលចិត្ត គឺចិត្តែដលមនេទសេចតសិក្របកបជមួយ ជចិត្តែដល្របទូស
រមមណ៍ មិនេពញចិត្ត មិនរកី យ អន់ចិត្ត ខឹងេ្រកធ ស្អប់ ខ្ល ច តូចចិត្ត តក់ស្លុត 

ចេង្អ តចង្អល់ចិត្តជេដើម។ 

១-េទមនស សហគតំ បដិឃសមបយុត្តំ អសងខ រកំិ េទសមូលចិត្តំ.  េទសមូលចិត្ត 
េកើតេឡើង្រពមេ យេទមនស េវទន ្របកបេ យបដិឃ(េទសេចតសិក) មិន
មនករបបួលដឹកនំ គឺមនកម្ល ំង។ 

២-េទមនស សហគតំ បដិឃសមបយុត្តំ សសងខ រកំិ េទសមូលចិត្តំ.  េទសមូលចិត្ត
េកើតេឡើង្រពមេ យេទមនស េវទន ្របកបេ យបដិឃ មនករបបួលដឹកនំ គឺ
េខ យ។ 

-េមហមូលចិត្ត ២ ដួង: 

 េមហមូលចិត្ត គឺចិត្តែដលមនេមហេចតសិក្របកបជមួយ ជចិត្តែដលវេង្វង
កនុង រមមណ៍ មិនដឹងសចចធម៌ បុណយ និងបប។ 

១-ឧេបកខ សហគតំ វចិិកិចឆ សមបយុត្តំ អសងខ រកំិ េមហមូលចិត្តំ.  េមហមូលចិត្ត     
េកើតេឡើង្រពមេ យឧេបកខ េវទន ្របកបេ យវចិិកិចឆ  មិនមនករបបួលដឹកនំ។ 



 

 

១៥ 

២-ឧេបកខ សហគតំ ឧទធចចសមបយុត្តំ អសងខ រកំិ េមហមូលចិត្តំ.  េមហមូលចិត្ត        
េកើតេឡើង្រពមេ យឧេបកខ េវទន ្របកបេ យឧទធចច មិនមនករបបួលដឹកនំ។ 

 េ ភមូលចិត្ត មិនមនេទសេចតសិក្របកបជមួយ។ េទសមូលចិត្ត មិនមន 
េ ភេចតសិក្របកបជមួយ។ េមហមូលចិត្ត មិនមនេ ភេចតសិក និងេទស 
េចតសិក្របកបជមួយ។ អកុសលចិត្តទំង ៣ ្របកបជមួយេមហេចតសិក អហិរកិ 
េចតសិក អេនត្តបបេចតសិក និងឧទធចចេចតសិក្រគប់ខណ៕ 

*អកុសលធម៌ ៩ កង: 

១- សវ: ធម៌ែដលេដក្រ ំេនកនុងសន្ដ ន មន ៤ គឺ: កមសវៈ ភ សវៈ ទិ ្ឋ សវៈ 
អវជិជ សវៈ។ 

២-ឱឃ: ធម៌ែដលេ្រប បដូចអន្លង់ទឹកញំុងសត្វឲយលិចចុះកនុងវដ្ដៈ មន ៤ គឺ:        
កេមឃៈ ភេ ឃៈ ទិេ ្ឋ ឃៈ អវេិជជ ឃៈ។ 

៣-េយគ: ធម៌ែដល្របកបសត្វទុកកនុងភូមិភព មន ៤ គឺ: កមេយគៈ ភវេយគៈ 
ទិដ្ឋិេយគៈ អវជិជ េយគៈ។ 

៤-គនថ: ធម៌ជេ្រគ ងចងសត្វទុក មន ៤ គឺ: អភិជឈកយគនថៈ ពយបទកយគនថៈ 
សីលព្វតប មសកយគនថៈ ឥទំសចច ភិនិេវសកយគនថៈ។ 

៥-ឧបទន: ធម៌ជេ្រគ ង្របកន់មំ មន ៤ គឺ: កមុបទន ទិដ្ឋុបទន សីលព្វតុ-
បទន អត្ត ទុបទន។ 

៦-នីវរណ: ធម៌ជេ្រគ ង ងំអំេពើល្អ មន ៦ គឺ: កមឆនទៈ ពយបទៈ ថីនមិទធៈ        
ឧទធចចកុកកុចចៈ វចិិកិចឆ  អវជិជ ។ 

៧-អនុសយ: ធម៌ែដលេដកសមងំេនកនុងសន្ដ ន មន ៧ គឺ: កម គនុសយ ភវ គ-
នុសយ បដិឃនុសយ មននុសយ ទិ ្ឋ នុសយ វចិិកិចឆ នុសយ អវជិជ នុសយ។ 

៨-សេញញ ជន=សំេយជន: ធម៌ជេ្រគ ងរបួរតឹសត្វទុក មន ១០ គឺ: កម គៈ        
ភវ គៈ មនះ ទិដ្ឋិ វចិិកិចឆ  សីលព្វតប មសៈ ឥស  មចឆរយិៈ បដិឃៈ អវជិជ  
(សេញញ ជន ១០ កនុងអភិធមម)។    



 

 

១៦ 

៩-កិេលស: ធម៌ជេ្រគ ងេ ហមង មន ១០ គឺ: េ ភៈ េទសៈ េមហៈ មនះ ទិដ្ឋិ 
វចិិកិចឆ  ថីនៈ ឧទធចចៈ អហិរកិៈ អេនត្តបបៈ។ 

*ត ្ហ  និង ឧបទន: 

 ត ្ហ  និងឧបទន មនេសចក្ដីេផ ងគន  គឺត ្ហ ែដលមនកម្ល ំងេខ យ 
េឈម ះថ ត ្ហ   ចំែណកត ្ហ ែដលមនកម្ល ំងខ្ល ំង េឈម ះថ ឧបទន។ មយ៉ង
េទៀត េសចក្ដី្របថន កនុង រមមណ៍ េនមិនមកដល់ជត ្ហ  េ្រប បដូចជេចរលូកៃដ
េចញេទកនុងទីងងឹត េសចក្ដី្របកន់មំកនុង រមមណ៍ែដលដល់េហើយ ជឧបទន 
ដូចេចរចប់របស់បនេហើយ។ ត ្ហ  ជមូលេហតុៃនទុកខកនុងករែស្វងរក ចំែណក
ឧបទន  ជមូលេហតុៃនទុកខកនុងកររក ៕ 

*សំេយជន (កនុង្រពះសុត្តន្ត) ១០ គឺ:  

១-សកក យទិដ្ឋិ: េឃើញថកយជរបស់ខ្លួន គឺយល់េឃើញថមនសត្វ បុគគល តួខ្លួន។ 

២-វចិិកិចឆ : េសចក្តីសង ័យ។ 

៣-សីលព្វតប មស: ករ ទ បអែង្អលនូវសីលព្វត គឺទម្ល ប់ និងវត្ត្របតិបត្តិខុស
ទំនងែដលអនក្រប្រពឹត្តេជឿថជផ្លូវបរសុិទធនំឲយរចួចកទុកខ។ 

៤-កម គ: តេ្រមកកនុងកមទំង យ គឺរបូ សំេឡង ក្លិន រស េផដ្ឋព្វ។ 

៥-បដិឃ: េសចក្តីថន ំងថន ក់ចិត្ត។ 

៦-របូ គ: តេ្រមកកនុងរបូភព។ 

៧-អរបូ គ: តេ្រមកកនុងអរបូភព។ 

៨-មនះ: េសចក្តី្របកន់។ 

៩-ឧទធចច: ចិត្ត យមយមិនសងប់។  

១០-អវជិជ : េសចក្តីមិនដឹងអរយិសចចធម៌ ៤។ 

 សំេយជន     ៣      គឺសកក យទិដ្ឋិ     វចិិកិចឆ      សីលព្វតប មស     លះជសមុេចឆទេ យ 



 

 

១៧ 

េ បត្តិមគគ។ កម គ បដិឃ ្រតូវបនលះឲយ្រ លេស្តើងេ យសកទគមិមគគ 
សំេយជន ទំង ២ េនះ ្រតូវលះជសមុេចឆទេ យអនគមិមគគ។ សំេយជន ៥ 
េទៀត គឺរបូ គ អរបូ គ មនះ ឧទធចច អវជិជ  លះជសមុេចឆទេ យអរហត្តមគគ៕ 

* សវៈ ៤ គឺ: 

១-កមសវ: សវជប់ជំពក់កនុងកម(កម មទ្វ រ ៦)។ 

២-ភ សវ: សវជប់ជំពក់កនុងភព(កមភព របូភព អរបូភព)។ 

៣-ទិ ្ឋ សវៈ សវៈជប់ជំពក់កនុងទិដ្ឋិ(េសចក្តីយល់ខុស)។ 

៤-អវជិជ សវៈ សវៈជប់ជំពក់កនុងអវជិជ (មិនដឹងអរយិសចចធម៌)។ 

*កិេលស ៣ យ៉ង:  

១-វតិិកកមកិេលស: គឺ គៈ និងេទសៈជកិេលសយ៉ងេ្រគត្រគតែដលេកើតរមួជវន 
វថីិចិត្ត េធ្វើឲយ្រប្រពឹត្តនូវវចីទុចចរតិ និងកយទុចចរតិ។ វរិតិ(លះេវៀរ)នូវវតិិកកមកិេលស
បនេ យអំ ចសីល៕ 

២-បរយុិ ្ឋ នកិេលស: គឺនីវរណធម៌ ៥ ជកិេសលយ៉ងក ្ដ លែដលេកើតរមួជវន-  
វថីិចិត្ត េធ្វើឲយ្រប្រពឹត្តនូវមេនទុចចរតិ។ រមង ប់បរយុិ ្ឋ នកិេលសបនមួយរយៈៗេ យ  
វកិខមភនបប ន គឺលះនីវរណធម៌េ យករ្រគបសងកត់របស់ឈន៕ 

៣-អនុសយកិេលស: គឺកម គនុសយ ភវ គនុសយ បដិឃនុសយ មននុ-
សយ ទិ ្ឋ នុសយ វចិិកិចឆ នុសយ អវជិជ នុសយ ជកិេលសយ៉ងល្អិតែដលេដកសមងំ
េនកនុងសន្ដ ន េពល េនមិនទន់បនរម្លត់កិេលសេទ អនុសយកិេលសក៏្រ ំ
េនកនុងចិត្ត ែដលេកើតរលត់បន្តគន ជ្រកែសជបចច័យឲយេកើតនូវបរយុិ ្ឋ នកិេលស 
េទៀត។ អនុសយកិេលសនឹងលះជសមុេចឆទបប នេ យេ កុត្តរបញញ មលំ-

ប់ៃនមគគចិត្តេនះៗ៕ 

~អេហតុកចិត្ត ១៨ ដួង:  

អកុសលវបិកចិត្ត ៧ ដួង + កុសលវបិកចិត្ត ៨ ដួង + កិរយិចិត្ត ៣ ដួង។ 



 

 

១៨ 

 អេហតុកចិត្ត មិនេកើតរមួេហតុ ៦ គឺ: អកុសលេហតុ ៣ បនដល់ េ ភៈ េទសៈ      
េមហៈ  និងេ ភណេហតុ ៣ បនដល់ អេ ភៈ អេទសៈ អេមហៈគឺបញញ ។ 

-អកុសលវបិកចិត្ត ៧ ដួង: 

 អកុសលវបិកចិត្ត ជអេហតុកចិត្ត ជផលរបស់អកុសលកមមែដលខ្លួនបនេធ្វើ
ទុកេហើយកនុងអតីតជតិ ឬបចចុបបននជតិេ យេចតនេនះមនកម្ល ំង ឬេខ យ េទើប
ឲយផលកនុងបវត្តិកល(កលបនទ ប់អំពីបដិសនធិខណរលត់រហូតដល់ចុតិកល) េដើមបី
ទទួលអនិ ្ឋ រមមណ៍( រមមណ៍មិនជទីេពញចិត្ត) មបញចទ្វ រ។ 

១-ឧេបកខ សហគតំ ចកខុវញិញ ណំ អសងខ រកំិ អកុសលវបិកំ.  អកុសលវបិក              
ចកខុវញិញ ណេកើតេឡើង្រពមេ យឧេបកខ េវទន ្រស័យចកខុ្រប ទេឃើញនូវរបូ
ែដលមិនល្អ មិនមនករបបួលដឹកនំ។ 

២-ឧេបកខ សហគតំ េ តវញិញ ណំ អសងខ រកំិ អកុសលវបិកំ.  អកុសលវបិក      
េ តវញិញ ណេកើតេឡើង្រពមេ យឧេបកខ េវទន ្រស័យេ ត្រប ទឮសំេឡង 
ែដលមិនល្អ មិនមនករបបួលដឹកនំ។ 

៣-ឧេបកខ សហគតំ ឃនវញិញ ណំ អសងខ រកំិ អកុសលវបិកំ.  អកុសលវបិក           
ឃនវញិញ ណេកើតេឡើង្រពមេ យឧេបកខ េវទន ្រស័យឃន្រប ទធំុក្លិនែដល  
មិនល្អ មិនមនករបបួលដឹកនំ។ 

៤-ឧេបកខ សហគតំ ជិ ្ហ វញិញ ណំ អសងខ រកំិ អកុសលវបិកំ.  អកុសលវបិក             
ជិ ្ហ វញិញ ណេកើតេឡើង្រពមេ យឧេបកខ េវទន ្រស័យជិ ្ហ ្រប ទ្រសូបរសែដល  
មិនល្អ មិនមនករបបួលដឹកនំ។ 

៥-ទុកខសហគតំ កយវញិញ ណំ អសងខ រកំិ អកុសលវបិកំ.  អកុសលវបិកកយ
វញិញ ណេកើតេឡើង្រពមេ យទុកខេវទន ្រស័យកយ្រប ទប៉ះខទប់សមផស ែដល
មិនល្អ មិនមនករបបួលដឹកនំ។ 

៦-ឧេបកខ សហគតំ សមបដិចឆននចិត្តំ អសងខ រកំិ អកុសលវបិកំ.  អកុសលវបិក            
សមបដិចឆននចិត្តេកើតេឡើង្រពមេ យឧេបកខ េវទន                             ្រស័យហទយរបូទទួលនូវ  



 

 

១៩ 

បញច រមមណ៍ែដលមិនល្អ មិនមនករបបួលដឹកនំ។ 

៧-ឧេបកខ សហគតំ សន្តីរណចិត្តំ អសងខ រកំិ អកុសលវបិកំ.  អកុសលវបិក              
សន្តីរណចិត្តេកើតេឡើង្រពមេ យឧេបកខ េវទន ្រស័យហទយរបូពិចរ នូវ    
បញច រមមណ៍ែដលមិនល្អ មិនមនករបបួលដឹកនំ។ 

+អកុសលសន្តីរណចិត្ត េធ្វើកិចច ៥ យ៉ង:  

១-បដិសនធិកិចច: េធ្វើកិចចកត់ែតងកនុងភពថមី។ 

២-ភវងគកិចច: េធ្វើកិចចរក ភព(ជីវតិកនុងភព)។ 

៣-ចុតិកិចច: េធ្វើកិចចឃ្ល តចកភព។ 

៤-សន្តីរណកិចច: េធ្វើកិចចពិចរ នូវ រមមណ៍។ 

៥-តទលមពណកិចច: េធ្វើកិចចទទួល រមមណ៍តពីជវន។ 

-អេហតុកកុសលវបិកចិត្ត ៨ ដួង: 

 អេហតុកកុសលវបិកចិត្ត ជផលរបស់កុសលកមមែដលខ្លួនបនេធ្វើទុកេហើយកនុង
អតីតជតិ ឬបចចុបបននជតិេ យេចតនេនះមនកម្ល ំង ឬេខ យ េទើបឲយផលកនុង
បវត្តិកល េដើមបីទទួលឥ ្ឋ រមមណ៍( រមមណ៍ជទីេពញចិត្ត ឥ ្ឋ រមមណ៍ មន ២ គឺ    
១.សភវឥ ្ឋ រមមណ៍ បនដល់ រមមណ៍ែដលល្អ ែដលគួរេ្រតកអរ គួរ្របថន េ យ
សភវៈ ដូចរបូ សំេឡង ក្លិន រស េផដ្ឋព្វជេដើមែដលល្អ ជ រមមណ៍ែដលគួរេ្រតក
អរដល់ជនទូេទ។ ២.បរកិបបិ ្ឋ រមមណ៍ បនដល់ រមមណ៍ែដលគួរេ្រតកអរ គួរ្របថន
ចំេពះសត្វ ឬចំេពះបុគគល មិនទូេទដល់សត្វ និងបុគគលទំងអស់េទ ជ រមមណ៍
ែដលល្អ ែដលេពញចិត្តែតចំេពះខ្លួនបុ៉េ ្ណ ះ។) មបញចទ្វ រ។  

១-ឧេបកខ សហគតំ ចកខុវញិញ ណំ អសងខ រកំិ អេហតុកកុសលវបិកំ.  អេហតុកកុសល
វបិកចកខុវញិញ ណេកើតេឡើង្រពមេ យឧេបកខ េវទន ្រស័យចកខុ្រប ទេឃើញនូវ
របូែដលល្អ មិនមនករបបួលដឹកនំ។ 

២-ឧេបកខ សហគតំ        េ តវញិញ ណំ        អសងខ រកំិ        អេហតុកកុសលវបិកំ.               អេហតុក 



 

 

២០ 

កុសលវបិកេ តវញិញ ណេកើតេឡើង្រពមេ យឧេបកខ េវទន ្រស័យេ ត
្រប ទឮសំេឡងែដលល្អ មិនមនករបបួលដឹកនំ។ 

៣-ឧេបកខ សហគតំ ឃនវញិញ ណំ អសងខ រកំិ អេហតុកកុសលវបិកំ.  អេហតុក-
កុសលវបិកឃនវញិញ ណេកើតេឡើង្រពមេ យឧេបកខ េវទន ្រស័យឃន
្រប ទធំុក្លិនែដលល្អ មិនមនករបបួលដឹកនំ។ 

៤-ឧេបកខ សហគតំ ជិ ្ហ វញិញ ណំ អសងខ រកំិ អេហតុកកុសលវបិកំ.  អេហតុកកុសល
វបិកជិ ្ហ វញិញ ណេកើតេឡើង្រពមេ យឧេបកខ េវទន ្រស័យជិ ្ហ ្រប ទ្រសូបរស
ែដលល្អ មិនមនករបបួលដឹកនំ។ 

៥-សុខសហគតំ កយវញិញ ណំ អសងខ រកំិ អេហតុកកុសលវបិកំ.  អេហតុកកុសល
វបិកកយវញិញ ណេកើតេឡើង្រពមេ យសុខេវទន ្រស័យកយ្រប ទប៉ះខទប់
សមផស ែដលល្អ មិនមនករបបួលដឹកនំ។ 

៦-ឧេបកខ សហគតំ សមបដិចឆននចិត្តំ អសងខ រកំិ អេហតុកកុសលវបិកំ.  អេហតុក
កុសលវបិកសមបដិចឆននចិត្តេកើតេឡើង្រពមេ យឧេបកខ េវទន ្រស័យហទយរបូ
ទទួលនូវបញច រមមណ៍ែដលល្អ មិនមនករបបួលដឹកនំ។ 

៧-េ មនស សហគតំ សន្តីរណចិត្តំ អសងខ រកំិ អេហតុកកុសលវបិកំ.  អេហតុក 
កុសលវបិកសន្តីរណចិត្តេកើតេឡើង្រពមេ យេ មនស េវទន ្រស័យហទយ
របូ ពិចរ នូវបញច រមមណ៍ែដលល្អៃ្រកែលង មិនមនករបបួលដឹកនំ។ 

៨-ឧេបកខ សហគតំ សន្តីរណចិត្តំ អសងខ រកំិ អេហតុកកុសលវបិកំ.  អេហតុក
កុសលវបិកសន្តីរណចិត្តេកើតេឡើង្រពមេ យឧេបកខ េវទន ្រស័យហទយរបូ
ពិចរ នូវបញច រមមណ៍ែដលល្អ មិនមនករបបួលដឹកនំ។ 

 េ មនស សន្តីរណចិត្ត េធ្វើនទីពិចរ រមមណ៍កនុងែផនកកុសលវបិក មន 
២ ្របេភទគឺ: ឥដ្ឋមជឈ ្ត រមមណ៍ បនដល់ រមមណ៍ែដលល្អធមម  ១ និងអតិឥ ្ឋ -     
រមមណ៍បនដល់ រមមណ៍ែដលល្អៃ្រកែលង ១។ សន្តីរណចិត្តែដលេកើត្រពមនឹងឧេប- 
កខ េវទនទទួល មមណ៍ែដលល្អតអំពីសមបដិចឆននចិត្ត េហើយក៏េធ្វើករពិចរ  ឬ
្រតិះរះិពិនិតយ រមមណ៍េហើយក៏រលត់េទ។              សន្តីរណចិត្តែដលេកើត្រពមនឹងេ មន-  



 

 

២១ 

ស េវទនេនះ ជវបិកែដលេកើតេឡើងពិចរ រមមណ៍ែដលល្អៃ្រកែលង េ្រពះ
ជផលរបស់កុសលកមមែដលល្អៃ្រកែលង េធ្វើករពិចរ រមមណ៍ែដលល្អៃ្រក
ែលងេនះ េហើយក៏រលត់េទដូចគន ៕  

-អេហតុកកិរយិចិត្ត ៣ ដួង: 

 អេហតុកកិរយិចិត្ត មិនែមនជកុសលចិត្ត មិនែមនជអកុសលចិត្ត មិនែមនជ
វបិកចិត្ត ជចិត្តអពយកត។ 

១-ឧេបកខ សហគតំ បញចទ្វ វជជនចិត្តំ អសងខ រកំិ អេហតុកកិរយិ.  អេហតុកកិរយិ 
បញចទ្វ វជជនចិត្តេកើតេឡើង្រពមេ យឧេបកខ េវទន វរក រមមណ៍ មបញចទ្វ រ 
មិនមនករបបួលដឹកនំ។  

២-ឧេបកខ សហគតំ មេនទ្វ វជជនចិត្តំ អសងខ រកំិ អេហតុកកិរយិ.  អេហតុកកិរយិ 
មេនទ្វ វជជនចិត្តេកើតេឡើង្រពមេ យឧេបកខ េវទន វរក រមមណ៍ មមេនទ្វ រ 
មិនមនករបបួលដឹកនំ។ 

៣-េ មនស សហគតំ ហសិតុបបទចិត្តំ អសងខ រកំិ អេហតុកកិរយិ.  អេហតុក
កិរយិហសិតុបបទចិត្តេកើតេឡើង្រពមេ យេ មនស េវទន េធ្វើករញញិមរបស់
្រពះអរហន្តមិនមនករបបួលដឹកនំ។ 

~កមវចរេ ភណចិត្ត ២៤ ដួង:  

ម កុសលចិត្ត ៨ ដួង + ម វបិកចិត្ត ៨ ដួង + ម កិរយិចិត្ត ៨ ដួង។ 

 េ ភណចិត្ត ជចិត្តែដលមនេ ភណេចតសិក្របកបជមួយ ជចិត្តល្អ ្អ ត   
ផុតពីមនទិល គឺកិេលសជេដើម។ 

-ម កុសលចិត្ត ៨ ដួង:  

១-េ មនស សហគតំ ញណសមបយុត្តំ អសងខ រកំិ ម កុសលចិត្តំ.  ម
កុសលចិត្តេកើតេឡើង្រពមេ យេ មនស េវទន ្របកបេ យបញញ (ញណសមប-
យុត្តំ) មិនមនករបបួលដឹកនំ។ 



 

 

២២ 

២-េ មនស សហគតំ ញណសមបយុត្តំ សសងខ រកំិ ម កុសលចិត្តំ.  ម
កុសលចិត្តេកើតេឡើង្រពមេ យេ មនស េវទន ្របកបេ យបញញ  មនករ
បបួលដឹកនំ។ 

៣-េ មនស សហគតំ ញណវបិបយុត្តំ អសងខ រកំិ ម កុសលចិត្តំ.  ម កុសល  
ចិត្តេកើតេឡើង្រពមេ យេ មនស េវទន ្របសចកបញញ (ញណវបិបយុត្តំ) មិន
មនករបបួលដឹកនំ។ 

៤-េ មនស សហគតំ ញណវបិបយុត្តំ សសងខ រកំិ ម កុសលចិត្តំ.  ម កុសល 
ចិត្តេកើតេឡើង្រពមេ យេ មនស េវទន ្របសចកបញញ  មនករបបួលដឹកនំ។ 

៥-ឧេបកខ សហគតំ ញណសមបយុត្តំ អសងខ រកំិ ម កុសលចិត្តំ.  ម កុសល       
ចិត្តេកើតេឡើង្រពមេ យឧេបកខ េវទន ្របកបេ យបញញ  មិនមនករបបួល
ដឹកនំ។ 

៦-ឧេបកខ សហគតំ ញណសមបយុត្តំ សសងខ រកំិ ម កុសលចិត្តំ.  ម កុសល     
ចិត្តេកើតេឡើង្រពមេ យឧេបកខ េវទន ្របកបេ យបញញ  មនករបបួលដឹកនំ។ 

៧-ឧេបកខ សហគតំ ញណវបិបយុត្តំ អសងខ រកំិ ម កុសលចិត្តំ.  ម កុសល         
ចិត្តេកើតេឡើង្រពមេ យឧេបកខ េវទន ្របសចកបញញ  មិនមនករបបួលដឹកនំ។ 

៨-ឧេបកខ សហគតំ ញណវបិបយុត្តំ សសងខ រកំិ ម កុសលចិត្តំ.  ម កុសល        
ចិត្តេកើតេឡើង្រពមេ យឧេបកខ េវទន ្របសចកបញញ  មនករបបួលដឹកនំ។ 

 ម កុសលញណវបិបយុត្តចិត្ត ៤ ្របកបេ យេហតុ ២ គឺ អេ ភេហតុ និង         
អេទសេហតុេ ថ ទ្វិេហតុកចិត្ត ករេធ្វើកុសល ៗក៏េ យ មនករឲយទន 
រក សីលជេដើម ករែដលកុសលេនះនឹងេកើតេឡើងបន េ្រពះខណេនះមិនមន
េ ភៈ មិនមនេទសៈ េបើេនមនេ ភក៏លំបកនឹងលះបង់្រទពយរបស់ខ្លួនឲយជ
ទនបន ឬកលកំពុងេ្រកធក៏លំបកនឹងលះបង់ដូចគន ។ ចំែណកម កុសល
ញណសមបយុត្តចិត្ត ៤ ្របកបេ យេហតុ ៣ គឺ អេ ភេហតុ អេទសេហតុ និង  
អេមហ(បញញ )េហតុ េ ថ តិេហតុកចិត្ត ករេធ្វើកុសល ៗែដល្របកបេ យ
បញញ រែមងជកុសលដ៏្របេសើរបំផុត។ 



 

 

២៣ 

*េចតន ៣ យ៉ង: 

១-បុព្វេចតន: េចតនមុនេធ្វើ គឺចិត្ត្រជះថ្ល កនុងបុញញកិរយិែដលនឹងេធ្វើេនះ។ 

២-មុញច នេចតន: េចតនកំពុងេធ្វើ គឺចិត្ត្រជះថ្ល កនុងបុញញកិរយិែដលកំពុងេធ្វើេនះ។ 

៣-អបរេចតន និង អប បរេចតន: េចតនេពលេធ្វើរចួេហើយ។  

-អបរេចតន: េចតនេពលេធ្វើរចួេហើយ គឺចិត្ត្រជះថ្ល កនុងបុញញកិរយិែដលេធ្វើរចួេនះ។  

-អប បរេចតន: បុញញកិរយិែដលេធ្វើរចួេហើយ េទះជកន្លងេទ ១ ែខ ១ ឆន ំ ១០ ឆន ំ
ក្ដី ែតងរឭកដល់បុណយេនះៗេកើតេសចក្ដី្រជះថ្ល េរឿយៗ កុសលេកើតេទៀតេរឿយៗ។ 

*បុញញកិរយិវតថុ (េចតនេចតសិកកនុងកមវចរកុសលចិត្ត ៨ ដួងរែមងសេ្រមចជ
កុសលកមម) ១០ យ៉ង:  

 បុញញ(បុណយ) ធមមជតិ  រែមងជ្រមះ គឺរែមងញំុងសន្ដ នរបស់ខ្លួនឲយបរសុិទធ។ 

១-ទនមយ: បុណយសេ្រមចពីករេធ្វើទន គឺករបរចិច គ្រទពយឲយជ្របេយជន៍ដល់
អនកដៃទ។ 

២-សីលមយ: បុណយសេ្រមចពីកររក សីល គឺេវៀរទុចចរតិកមម។ 

៣-ភវនមយ: បុណយសេ្រមចពីករចេ្រមើនសមថ និងវបិស ន។ 

៤-អបចយនមយ: បុណយសេ្រមចពីករេគរព េធ្វើសកក រដល់បុគគលែដលគួរេគរព។ 

៥-េវយយវចចមយ: បុណយសេ្រមចពីករជួយេធ្វើកិចចករៃនកុសលធម៌ទំង យ ។ 

៦-បត្តិទនមយ: បុណយសេ្រមចពីករឧទទិសចំែណកបុណយែដលខ្លួនបនេធ្វើេហើយឲយ 
ដល់អនកដៃទ។ 

៧-ប ្ត នុេមទនមយ: បុណយសេ្រមចពីករអនុេមទន។ 

៨-េទសនមយ: បុណយសេ្រមចពីករសែម្ដង្រពះធម៌។ 

៩-សវនមយ: បុណយសេ្រមចពីករ ្ដ ប់្រពះធម៌។ 



 

 

២៤ 

១០-ទិដ្ឋុជុកមមមយ: បុណយសេ្រមចពីករេធ្វើទិដ្ឋិឲយ្រតឹម្រតូវល្អ(ត្រមង់ពីករយល់ខុស
មកេឃើញ្រតូវ មធម៌ពិតវញិ)។ 

-ម វបិកចិត្ត ៨ ដួង:  

 ម កុសលចិត្ត ៨ ជបចច័យឲយផលជសេហតុកម វបិកចិត្ត ៨ និង 
អេហតុកកុសលវបិកចិត្ត ៨ េទៀត រមួជកុសលវបិកចិត្ត ១៦។ អេហតុកកុសល-
វបិក ឧេបកខ សន្តីរណចិត្ត ១ េធ្វើបដិសនធិកិចចកនុងមនុស ភូមិ ១ កនុងចតុមម ជិក-
ភូមិ ១ កនុងបវត្តិកលអេហតុកកុសលវបិកចិត្ត ៨ េកើតេឡើងទទួលផលរបស់កុសល
កមមកនុងកមភូមិ ១១ កនុងរបូភូមិ ១៥(េវៀរអសញញស ្ត ភូមិ) មសមគួរដល់ទ្វ រ និង

រមមណ៍។ ចំែណកសេហតុកម វបិកចិត្តទំង ៨ េនះឲយផលេកើតបនកនុង 
សុគតិភូមិ ៧ ជន់បុ៉េ ្ណ ះ គឺឲយផលបដិសនធិកនុងបដិសនធិកល កនុងបវត្តិកលជ    
ភវងគកិចច និងតទលមពណកិចច៕ 

១-េ មនស សហគតំ ញណសមបយុត្តំ អសងខ រកំិ ម វបិកចិត្តំ.  ម វបិក
ចិត្តេកើតេឡើង្រពមេ យេ មនស េវទន ្របកបេ យបញញ  មិនមនករបបួល
ដឹកនំ។ 

២-េ មនស សហគតំ ញណសមបយុត្តំ សសងខ រកំិ ម វបិកចិត្តំ.  ម វបិក
ចិត្តេកើតេឡើង្រពមេ យេ មនស េវទន ្របកបេ យបញញ  មនករបបួល
ដឹកនំ។ 

៣-េ មនស សហគតំ ញណវបិបយុត្តំ អសងខ រកំិ ម វបិកចិត្តំ.  ម វបិកចិត្ត 
េកើតេឡើង្រពមេ យេ មនស េវទន ្របសចកបញញ  មិនមនករបបួលដឹកនំ។ 

៤-េ មនស សហគតំ ញណវបិបយុត្តំ សសងខ រកំិ ម វបិកចិត្តំ.  ម វបិកចិត្ត
េកើតេឡើង្រពមេ យេ មនស េវទន ្របសចកបញញ   មនករបបួលដឹកនំ។ 

៥-ឧេបកខ សហគតំ ញណសមបយុត្តំ អសងខ រកំិ ម វបិកចិត្តំ.  ម វបិកចិត្ត     
េកើតេឡើង្រពមេ យឧេបកខ េវទន ្របកបេ យបញញ  មិនមនករបបួលដឹកនំ។ 

៦-ឧេបកខ សហគតំ      ញណសមបយុត្តំ       សសងខ រកំិ      ម វបិកចិត្តំ.             ម វបិកចិត្ត     



 

 

២៥ 

េកើតេឡើង្រពមេ យឧេបកខ េវទន ្របកបេ យបញញ  មនករបបួលដឹកនំ។ 

៧-ឧេបកខ សហគតំ ញណវបិបយុត្តំ អសងខ រកំិ ម វបិកចិត្តំ.  ម វបិកចិត្ត       
េកើតេឡើង្រពមេ យឧេបកខ េវទន ្របសចកបញញ  មិនមនករបបួលដឹកនំ។ 

៨-ឧេបកខ សហគតំ ញណវបិបយុត្តំ សសងខ រកំិ ម វបិកចិត្តំ.  ម វបិកចិត្ត       
េកើតេឡើង្រពមេ យឧេបកខ េវទន ្របសចកបញញ  មនករបបួលដឹកនំ។ 

 ម វបិកចិត្ត ៨ រែមងែចកសត្វឲយ្រប្រពឹត្តេទ មកមម គឺបដិសនធិកនុងកមសុគតិ
ភូមិ ៧ មសមគួរដល់កម្ល ំងរបស់ម កុសលចិត្តេនះ និងេធ្វើសត្វឲយេផ ងគន    
សូមបីេកើតកនុងភូមិែតមួយក៏េ យ ក៏ករែដលកមមែចកសត្វឲយេផ ងគន េនះ គឺេ្រពះ
កិេលស និងកម្ល ំងសទធ ជេដើមកនុងអតីតកល។ សូមបីកនុងករឲយទនដូចគន ក៏វបិក
របស់ទនេនះ ចញុំងសត្វឲយេកើតកនុងទីេផ ងៗគន ដល់ ៧ កែន្លង៕ 

*ម វបិកចិត្តែចកសត្វឲយេផ ងគន  ៧ កែន្លង: 

១-អនក ឲយទន េ យ្របថន ផលតបមកវញិយ៉ង មួយកនុងភពខងមុខ កល 
្ល ប់េហើយ នឹងេកើតជេទវ ជន់ចតុមម ជិក។ 

២-អនក ឲយទន េ យមិន្របថន ផលតបមកវញិកនុងភពខងមុខេទ គឺឲយេ យ
គិតថ ករឲយទនជករល្អ កល ្ល ប់េហើយ នឹងេកើតជេទវ ជន់ វត្តិង ។ 

៣-អនក ឲយទន េ យគិតថ ម  បិ  យយ  ធ្ល ប់េធ្វើមកេហើយ គួរេធ្វើតេទ 
មិនឲយខូច្របៃពណី កល ្ល ប់េហើយ នឹងេកើតជេទវ ជន់យម។ 

៤-អនក ឲយទន េ យេម ្ត  ្របថន នឹងឲយអនកទទួលទនមនេសចក្ដីសុខ មិន
មនេសចក្ដីលំបក កល ្ល ប់េហើយ នឹងេកើតជេទវ ជន់តុសិត។ 

៥-អនក ឲយទន េដើមបីបដិបត្តិ មអនក្របជញ អនកឲយទនកន្លងមកពីកលមុន កល 
្ល ប់េហើយ នឹងេកើតជេទវ ជន់និមម នរតី។ 

៦-អនក ឲយទន េ យេឃើញថ កលឲយទនេហើយ នឹងេធ្វើចិត្តឲយេ មនស
េកើតេសចក្ដី្រជះថ្ល  កល ្ល ប់េហើយ នឹងេកើតជេទវ ជន់បរនិមមិតវសវតី។ 



 

 

២៦ 

៧-អនក ឲយទន េដើមបីជ្រមះចិត្តឲយផូរផង់ បនឈន កល ្ល ប់េហើយ នឹងេកើត
កនុង្រពហមេ ក។ 

*កុសលកមមឲយផលេផ ងគន  ៧ យ៉ង: 

១-មន យុែវង: េ្រពះមិនសម្ល ប់សត្វ។ 

២-មនេ គតិច: េ្រពះមិនេបៀតេបៀនសត្វ។ 

៣-មនសមបុរល្អ: េ្រពះមិនេ្រកធ។ 

៤-មនសក្តិធំ: េ្រពះមិន្រចែណនកនុង ភជេដើមរបស់អនកដៃទ។ 

៥-មនេភគេ្រចើន: េ្រពះជអនកឲយទនេ្រចើន។ 

៦េកើតកនុង្រតកូលខពស់: េ្រពះជអនកមិនរងឹេត្អើង េចះេគរព។ 

៧-មនបញញ េ្រចើន: េ្រពះ កសួរ និងសិក ធម៌។ 

-ម កិរយិចិត្ត ៨ ដួង:  

 ម កិរយិចិត្ត មិនែមនជកុសលចិត្ត មិនែមនជអកុសលចិត្ត មិនែមនជវបិក
ចិត្ត ជចិត្តអពយកត គឺ្រតឹមែតករេធ្វើកិចច មិនដល់ភពជជវន ឬដល់ភពជជវនក្ដី 
កិរយិចិត្តេនះក៏មិនមនផល។ 

១-េ មនស សហគតំ ញណសមបយុត្តំ អសងខ រកំិ ម កិរយិចិត្តំ.  ម កិរយិ
ចិត្តេកើតេឡើង្រពមេ យេ មនស េវទន ្របកបេ យបញញ  មិនមនករបបួល
ដឹកនំ។ 

២-េ មនស សហគតំ ញណសមបយុត្តំ សសងខ រកំិ ម កិរយិចិត្តំ. ម កិរយិ
ចិត្តេកើតេឡើង្រពមេ យេ មនស េវទន ្របកបេ យបញញ  មនករបបួល
ដឹកនំ។ 

៣-េ មនស សហគតំ ញណវបិបយុត្តំ អសងខ រកំិ ម កិរយិចិត្តំ.  ម កិរយិ
ចិត្តេកើតេឡើង្រពមេ យេ មនស េវទន              ្របសចកបញញ                មិនមនករបបួល 



 

 

២៧ 

ដឹកនំ។ 

៤-េ មនស សហគតំ ញណវបិបយុត្តំ សសងខ រកំិ ម កិរយិចិត្តំ.  ម កិរយិ
ចិត្តេកើតេឡើង្រពមេ យេ មនស េវទន ្របសចកបញញ  មនករបបួលដឹកនំ។ 

៥-ឧេបកខ សហគតំ ញណសមបយុត្តំ អសងខ រកំិ ម កិរយិចិត្តំ.  ម កិរយិចិត្ត   
េកើតេឡើង្រពមេ យឧេបកខ េវទន ្របកបេ យបញញ  មិនមនករបបួលដឹកនំ។ 

៦-ឧេបកខ សហគតំ ញណសមបយុត្តំ សសងខ រកំិ ម កិរយិចិត្តំ.  ម កិរយិចិត្ត 
េកើតេឡើង្រពមេ យឧេបកខ េវទន ្របកបេ យបញញ  មនករបបួលដឹកនំ។ 

៧-ឧេបកខ សហគតំ ញណវបិបយុត្តំ អសងខ រកំិ ម កិរយិចិត្តំ.  ម កិរយិចិត្ត     
េកើតេឡើង្រពមេ យឧេបកខ េវទន ្របសចកបញញ  មិនមនករបបួលដឹកនំ។ 

៨-ឧេបកខ សហគតំ ញណវបិបយុត្តំ សសងខ រកំិ ម កិរយិចិត្តំ.  ម កិរយិចិត្ត    
េកើតេឡើង្រពមេ យឧេបកខ េវទន ្របសចកបញញ  មនករបបួលដឹកនំ។ 

 ម កិរយិចិត្តរបស់្រពះអរហន្តែដលេកើត្រពមេ យេ មនស េវទន រែមង
េកើតកនុងបញចទ្វ រ និងមេនទ្វ រែដលរែមងេកើតេឡើងេ្រពះ្របរពធអតីត និងអនគត។ 
រឯីឧេបកខ េវទន រែមង្របកដកនុងខណែដលេ កពិចរ រមមណ៍ែដលមកប៉ះ
ខទប់កនុងទ្វ រទំង ៦ េ យឆឡងគុេបកខ មិនមនេសចក្ដីញប់ញ័រ៕ 

+របូវចរេ ភណចិត្ត ១៥ ដួង:  

របូវចរកុសលចិត្ត ៥ ដួង + របូវចរវបិកចិត្ត ៥ ដួង + របូវចរកិរយិចិត្ត ៥ ដួង។ 

 េ ភណចិត្តែដល្រ ច់េទកនុងរបូភព បនដល់របូជឈនែដលជកុសលសងប់
ចកកម សងប់ចកអកុសលធម៌ទំង យ។ 

-របូវចរកុសលចិត្ត ៥ ដួង: 

 ចិត្ត្រប្រពឹត្តេទជមួយធម៌: វតិកក វចិរ បីតិ សុខ ឯកគគ ។ 

១-វតិកកវចិរបីតិសុេខកគគ សហិតំ សសងខ រកំិ បឋមជឈនកុសលចិត្តំ.  បឋមជឈន 
កុសលចិត្ត្របកបេ យអងគ វតិកក វចិរ បីតិ សុខ ឯកគគ  មនករបបួលដឹកនំ។ 



 

 

២៨ 

២-វចិរបីតិសុេខកគគ សហិតំ សសងខ រកំិ ទុតិយជឈនកុសលចិត្តំ.  ទុតិយជឈន
កុសលចិត្ត្របកបេ យអងគ វចិរ បីតិ សុខ ឯកគគ  មនករបបួលដឹកនំ។ 

៣-បីតិសុេខកគគ សហិតំ សសងខ រកំិ តតិយជឈនកុសលចិត្តំ.  តតិយជឈនកុសល
ចិត្ត្របកបេ យអងគ បីតិ សុខ ឯកគគ  មនករបបូលដឹកនំ។ 

៤-សុេខកគគ សហិតំ សសងខ រកំិ ចតុតថជឈនកុសលចិត្តំ.  ចតុតថជឈនកុសលចិត្ត 
្របកបេ យអងគ សុខ ឯកគគ  មនករបបួលដឹកនំ។ 

៥-ឧេបេកខកគគ សហិតំ សសងខ រកំិ បញច មជឈនកុសលចិត្តំ.  បញច មជឈនកុសលចិត្ត 
្របកបេ យអងគ ឧេបកខ  ឯកគគ  មនករបបួលដឹកនំ។ 

-របូវចរវបិកចិត្ត ៥ ដួង: 

 របូវចរកុសលចិត្ត ជេហតុឲយេកើតរបូវចរវបិកចិត្តែដលេធ្វើបដិសនធិកនុងរបូភព។ 

១-វតិកកវចិរបីតិសុេខកគគ សហិតំ សសងខ រកំិ បឋមជឈនវបិកចិត្តំ.  បឋមជឈន
វបិកចិត្ត្របកបេ យអងគ វតិកក វចិរ បីតិ សុខ ឯកគគ  មនករបបួលដឹកនំ។ 

២-វចិរបីតិសុេខកគគ សហិតំ សសងខ រកំិ ទុតិយជឈនវបិកចិត្តំ.  ទុតិយជឈនវបិក
ចិត្ត្របកបេ យអងគ វចិរ បីតិ សុខ ឯកគគ  មនករបបួលដឹកនំ។ 

៣-បីតិសុេខកគគ សហិតំ សសងខ រកំិ តតិយជឈនវបិកចិត្តំ.  តតិយជឈនវបិកចិត្ត 
្របកបេ យអងគ បីតិ សុខ ឯកគគ  មនករបបូលដឹកនំ។ 

៤-សុេខកគគ សហិតំ សសងខ រកំិ ចតុតថជឈនវបិកចិត្តំ.  ចតុតថជឈនវបិកចិត្ត 
្របកបេ យអងគ សុខ ឯកគគ  មនករបបួលដឹកនំ។ 

៥-ឧេបេកខកគគ សហិតំ សសងខ រកំិ បញច មជឈនវបិកចិត្តំ.  បញច មជឈនវបិចិត្ត
្របកបេ យអងគ ឧេបកខ  ឯកគគ  មនករបបួលដឹកនំ។ 

-របូវចរកិរយិចិត្ត ៥ ដួង: 

 របូវចរកិរយិចិត្ត ជរបូជឈនចិត្តរបស់្រពះខី ្រសពែដលមិនមនកមមវបិក
េនះេទ ជទិដ្ឋធមមសុខវ ិ រធម៌ គឺេដើមបីេនជសុខកនុងបចចុបបននបុ៉េ ្ណ ះ។ 



 

 

២៩ 

១-វតិកកវចិរបីតិសុេខកគគ សហិតំ សសងខ រកំិ បឋមជឈនកិរយិចិត្តំ.  បឋមជឈន 
កិរយិចិត្ត្របកបេ យអងគ វតិកក វចិរ បីតិ សុខ ឯកគគ  មនករបបួលដឹកនំ។ 

២-វចិរបីតិសុេខកគគ សហិតំ សសងខ រកំិ ទុតិយជឈនកិរយិចិត្តំ.  ទុតិយជឈន
កិរយិចិត្ត្របកបេ យអងគ វចិរ បីតិ សុខ ឯកគគ  មនករបបួលដឹកនំ។ 

៣-បីតិសុេខកគគ សហិតំ សសងខ រកំិ តតិយជឈនកិរយិចិត្តំ.  តតិយជឈនកិរយិ
ចិត្ត្របកបេ យអងគ បីតិ សុខ ឯកគគ  មនករបបូលដឹកនំ។ 

៤-សុេខកគគ សហិតំ សសងខ រកំិ ចតុតថជឈនកិរយិចិត្តំ.  ចតុតថជឈនកិរយិចិត្ត 
្របកបេ យអងគ សុខ ឯកគគ  មនករបបួលដឹកនំ។ 

៥-ឧេបេកខកគគ សហិតំ សសងខ រកំិ បញច មជឈនកិរយិចិត្តំ.  បញច មជឈនកិរយិចិត្ត 
្របកបេ យអងគ ឧេបកខ  ឯកគគ  មនករបបួលដឹកនំ។ 

+អរបូវចរេ ភណចិត្ត ១២ ដួង:  

 អរបូវចរចិត្ត ចត់ ម រមមណ៍ មន ៤ ្របករ។ 

-អរបូវចរកុសលចិត្ត ៤ ដួង: 

 អរបូវចរកុសលចិត្ត  ជអនក ក់ែតងជតិ ភព សមបត្តិ េធ្វើជវនកិចច។ 

១- ក នញច យតនកុសលចិត្តំ ជ ក នញច យតនកុសលចិត្ត។ 

២-វញិញ ណញច យតនកុសលចិត្តំ ជវញិញ ណញច យតនកុសលចិត្ត។ 

៣- កិញចញញ យតនកុសលចិត្តំ ជ កិញចញញ យតនកុសលចិត្ត។ 

៤-េនវសញញ នសញញ យតនកុសលចិត្តំ ជេនវសញញ នសញញ យតនកុសលចិត្ត។ 

-អរបូវចរវបិកចិត្ត ៤ ដួង: 

 អរបូវចរវបិកចិត្ត ជផលរបស់អរបូវចរកុសលចិត្ត េនេពលមុននឹងចុតិចិត្ត
េកើតេឡើងេនះ អរបូវចរកុសលចិត្ត មួយេកើតេឡើងមុនេហើយេទើបចុតិ កលចុតិ
ចិត្តរលត់េហើយ            អរបូវចរវបិកចិត្ត មួយក៏េកើតេឡើងេធ្វើកិចចបដិសនធិបនទ ប់ពីចុតិ 



 

 

៣០ 

េនះភ្ល ម។ 

១- ក នញច យតនវបិកចិត្តំ ជ ក នញច យតនវបិកចិត្ត។ 

២-វញិញ ណញច យតនវបិកចិត្តំ ជវញិញ ណញច យតនវបិកចិត្ត។ 

៣- កិញចញញ យតនវបិកចិត្តំ ជ កិញចញញ យតនវបិកចិត្ត។ 

៤-េនវសញញ នសញញ យតនវបិកចិត្តំ ជេនវសញញ នសញញ យតនវបិកចិត្ត។ 

*ចុតិចិត្ត និង បដិសនធិចិត្ត: 

 ចុតិចិត្ត ជចិត្តដួងចុងេ្រកយបញច ប់ជីវតិឃ្ល តចកភព ជតិ សភពជបុគគល
ភ្ល ម បដិសនធិចិត្តក៏េកើតេឡើងកនុងភពថមី។ ចុតិចិត្តជវបិករបស់ឧេបកខ សន្តីរណ-
អេហតុកអកុសលវបិកចិត្ត ១ ដួងដឹកនំឲយបដិសនធិកនុងអបយភូមិ េទសនំឲយេកើត
ជសត្វនរក េ ភនំឲយេកើតជេ្របត េមហនំឲយេកើតជតិរចឆ ន ទិដ្ឋិមនះនំឲយ
េកើតជអសុរកយ រឯីឧេបកខ សន្តីរណអេហតុកកុសលវបិកចិត្ត ១ ដួងជផលៃន
កុសលកមមមនកម្ល ំងេខ យដឹកនំឲយបដិសនធិកនុងភពមនុស  និងចតុមម ជិក។ 
ម វបិកចិត្ត ៨ ដួងដឹកនំឲយបដិសនធិកនុងភូមិមនុស  និងេទវេ ក ៦ នេផ ងៗ
គន មកម្ល ំងរបស់កុសលកមម។ របូវចរវបិកចិត្ត ៥ ដួងដឹកនំឲយបដិសនធិកនុងរបូ
្រពហមភូមិ អរបូវចរវបិកចិត្ត ៤ ដួងដឹកនំឲយបដិសនធិកនុងអរបូ្រពហមភូមិ។ បុគគលខ្លះ
េកើតកនុងមនុស ភូមិ ែដលជកុសលវបិកេធ្វើកិចចបដិសនធិមិនមនបញញ េចតសិកេកើត
រមួនឹងជកុសលកមមយ៉ងេខ យបំផុត កុសលវបិកែដលេធ្វើកិចចបដិសនធិេនះ េទើប
មិន្របកបេ យេ ភណេចតសិក គឺអេ ភ និងអេទស េហើយមនអកុសលកមម
េបៀតេបៀនេធ្វើឲយជបុគគលពិករ ខ្វ ក់ ខ្វិន គ ថ្លង់ េខទើយ វកិលចរតិជេដើម ំងពី
កំេណើ ត។ េបើបដិសនធិចិត្តជផលរបស់កុសលកមមែដល្របកបេ យបញញ េចតសិក
យ៉ងេខ យ ឬមិនមនបញញ េចតសិកេកើតរមួ ជបដិសនធិចិត្តែដលេកើតរមួេ ភ
ណេចតសិក មនេហតុ ២ គឺ: អេ ភ និងអេទស ជទ្វិេហតុកបុគគល ទ្វិេហតុក
បុគគលមិន ចទន្លុះឈន ឬេ កុត្តរធម៌កនុងជតិេនះបនេឡើយ។ េបើបដិសនធិចិត្ត
ជផលរបស់កុសលកមមែដល្របកបេ យបញញ េ ថ តិេហតុកបុគគល េ្រពះមន
េហតុ    ៣    គឺ:      អេ ភ    អេទស    និងអេមហ(បញញ )េកើតរមួ តិេហតុកបុគគលកលបន 



 

 

៣១ 

្ដ ប់្រពះធម៌ក៏ ចពិចរ យល់្រពះធម៌ េហើយ ចអប់រចិំត្តចេ្រមើនបញញ រហូត
ដល់ទម្លុះឈនចិត្ត ឬេឃើញចបស់ ដឹងចបស់នូវអរយិសចចធម៌ ៤ យ៉ងទម្លុះមគគផល
កនុងជតិេនះបន៕ 

-អរបូវចរកិរយិចិត្ត ៤ ដួង: 

 អរបូវចរកិរយិចិត្តេនះេកើតដល់្រពះអរហន្តបុ៉េ ្ណ ះ េ្រពះេ កចេ្រមើនឈន
េនះ្រប្រពឹត្តេទជគុណធម៌េ យមិនមនកមមវបិក។ 

១- ក នញច យតនកិរយិចិត្តំ ជ ក នញច យតនកិរយិចិត្ត។ 

២-វញិញ ណញច យតនកិរយិចិត្តំ ជវញិញ ណញច យតនកិរយិចិត្ត។ 

៣- កិញចញញ យតនកិរយិចិត្តំ ជ កិញចញញ យតនកិរយិចិត្ត។ 

៤-េនវសញញ នសញញ យតនកិរយិចិត្តំ ជេនវសញញ នសញញ យតនកិរយិចិត្ត។ 

~េ កុត្តរេ ភណចិត្ត:   

-េ កុត្តរកុសលចិត្ត ៤ ដួង: 

េ បត្តិមគគចិត្តំ ១ សកទគមិមគគចិត្តំ ១ អនគមិមគគចិត្តំ ១ អរហត្តមគគចិត្តំ ១។ 

-េ កុត្តរវបិកចិត្ត ៤ ដួង:  

េ បត្តិផលចិត្តំ ១ សកទគមិផលចិត្តំ ១ អនគមិផលចិត្តំ ១ អរហត្តផល-  
ចិត្តំ ១។ 

-េ កុត្តរចិត្ត ៤០ ដួង:  

១-េ បត្តិមគគចិត្ត ៥: បឋមជឈនេ បត្តិមគគចិត្ត ១ ទុតិយជឈនេ បត្តិ-
មគគចិត្ត ១ តតិយជឈនេ បត្តិមគគចិត្ត ១ ចតុតថជឈនេ បត្តិមគគចិត្ត ១           
បញច មជឈនេ បត្តិមគគចិត្ត ១។ 

២-េ បត្តិផលចិត្ត ៥: បឋមជឈនេ បត្តិផលចិត្ត ១ ទុតិយជឈនេ បត្តិ-
ផលចិត្ត         ១         តតិយជឈនេ បត្តិផលចិត្ត        ១        ចតុតថជឈនេ បត្តិផលចិត្ត         ១   



 

 

៣២ 

បញច មជឈនេ បត្តិផលចិត្ត ១។ 

៣-សកទគមិមគគចិត្ត ៥: បឋមជឈនសកទគមិមគគចិត្ត ១ ទុតិយជឈនសកទគ-
មិមគគចិត្ត ១ តតិយជឈនសកទគមិមគគចិត្ត ១ ចតុតថជឈនសកទគមិមគគចិត្ត ១   
បញច មជឈនសកទគមិមគគចិត្ត ១។ 

៤-សកទគមិផលចិត្ត ៥: បឋមជឈនសកទគមិផលចិត្ត ១ ទុតិយជឈនសកទគ- 
មិផលចិត្ត ១ តតិយជឈនសកទគមិផលចិត្ត ១ ចតុតថជឈនសកទគមិផលចិត្ត ១ 
បញច មជឈនសកទគមិផលចិត្ត ១។ 

៥-អនគមិមគគចិត្ត ៥: បឋមជឈនអនគមិមគគចិត្ត ១ ទុតិយជឈនអនគមិមគគចិត្ត 
១ តតិយជឈនអនគមិមគគចិត្ត ១ ចតុតថជឈនអនគមិមគគចិត្ត ១ បញច មជឈន-
អនគមិមគគចិត្ត ១។ 

៦-អនគមិផលចិត្ត ៥: បឋមជឈនអនគមិផលចិត្ត ១ ទុតិយជឈនអនគមិផល-
ចិត្ត ១ តតិយជឈនអនគមិផលចិត្ត ១ ចតុតថជឈនអនគមិផលចិត្ត ១ បញច មជឈន-
អនគមិផលចិត្ត ១។ 

៧-អរហត្តមគគចិត្ត ៥: បឋមជឈនអរហត្តមគគចិត្ត ១ ទុតិយជឈនអរហត្តមគគចិត្ត ១    
តតិយជឈនអរហត្តមគគចិត្ត ១ ចតុតថជឈនអរហត្តមគគចិត្ត ១ បញច មជឈនអរហត្តមគគ-
ចិត្ត ១។ 

៨-អរហត្តផលចិត្ត ៥: បឋមជឈនអរហត្តផលចិត្ត ១ ទុតិយជឈនអរហត្តផលចិត្ត ១       
តតិយជឈនអរហត្តផលចិត្ត ១ ចតុតថជឈនអរហត្តផលចិត្ត ១ បញច មជឈនអរហត្ត-
ផលចិត្ត ១។ 

+ យតនៈ ( យតនកនុង ៦ និង យតនេ្រក ៦) ១២ គឺ: 

- យតនកនុង គឺចកខ្វ យតន េ យតន ឃនយតន ជិ ្ហយតន កយយតន និង
មនយតន។ 

- យតនេ្រក គឺរបូយតន សទទ យតន គនធ យតន រ យតន េផដ្ឋព្វ យតន និង
ធមម យតន។ 



 

 

៣៣ 

+ រមមណ៍ ៦ គឺ: 

របូរមមណ៍ សទទ រមមណ៍ គនធ រមមណ៍ រ រមមណ៍ េផដ្ឋព្វ រមមណ៍ ធមម រមមណ៍។ 

+ធតុ ១៨ គឺ: 

១-ចកខុធតុ: បនដល់ែភនក។ 

២-េ តធតុ: បនដល់្រតេចៀក។ 

៣-ឃនធតុ: បនដល់្រចមុះ។ 

៤-ជិ ្ហធតុ: បនដល់អ ្ដ ត។ 

៥-កយធតុ: បនដល់កយ។ 

៦-មេនធតុ: បនដល់បញចទ្វ វជជនចិត្ត ១ និងសមបដិចឆននចិត្តទំង ២។ 

៧-របូធតុ: បនដល់របូ។ 

៨-សទទធតុ: បនដល់សំេឡង។ 

៩-គនធធតុ: បនដល់ក្លិន។ 

១០-រសធតុ: បនដល់រស។ 

១១-េផដ្ឋព្វធតុ: បនដល់សមផស ។ 

១២-ធមមធតុ: បនដល់េចតសិកទំង ៥២។ 

១៣-ចកខុវញិញ ណធតុ: បនដល់ចកខុវញិញ ណ។ 

១៤-េ តវញិញ ណធតុ: បនដល់េ តវញិញ ណ។ 

១៥-ឃនវញិញ ណធតុ: បនដល់ឃនវញិញ ណ។ 

១៦-ជិ ្ហ វញិញ ណធតុ: បនដល់ជិ ្ហ វញិញ ណ។ 

១៧-កយវញិញ ណធតុ: បនដល់កយវញិញ ណ។ 



 

 

៣៤ 

១៨-មេនវញិញ ណធតុ: បនដល់ចិត្ត ៦៧ ដួងគឺ: មេនទ្វ វជជនចិត្ត ១, ជវនចិត្ត 
៥៥, តទលមពណចិត្ត ១១។ ជវនចិត្ត ៥៥: បនដល់អកុសលជវន ១២(អកុសលចិត្ត
ទំង ១២), កមវចរជវន ៨(ម កុសលចិត្តទំង ៨), កមវចរកិរយិជវន ៨(ម -
កិរយិចិត្តទំង ៨), ហសិតុបបទជវន ១, មហគតជវន ១៨(របូវចរកុសលចិត្ត ៥,   
អរបូវចរកុសលចិត្ត ៤, របូវចរកិរយិចិត្ត ៥, អរបូវចរកិរយិចិត្ត ៤), េ កុត្តរជវន 
៨(មគគចិត្ត ៤  ផលចិត្ត ៤)៕ 

*បញចទ្វ រវថីិ មន រមមណ៍បន្រតឹម ៥ គឺ:  

របូរមមណ៍ សទទ រមមណ៍ គនធ រមមណ៍ រ រមមណ៍ េផដ្ឋព្វ រមមណ៍។ 

-ភវងគ: ជចិត្តែដលេកើតរលត់បន្តគន ជ្រកែស រក អងគភពឲយេនជសភពបុគគល   
មន ក់។ ចិត្ដេនះបរសុិទធមិនដឹង រមមណ៍ មទ្វ រទំង ៦ គឺខណកំពុងេដកលក់ស៊ប់
មិនយល់សប្ដិ គឺជភវងគចិត្ត េ យេហតុថមិនមនេសចក្ដីដឹងខ្លួនថ្រស ញ់ ស្អប់ 
រកី យ ទុកខេ ក េ្រពះមិនេឃើញ មិនឮ មិនដឹងសភវែដលខទប់សមផស (ប៉ះពល់
្រតូវ) មិននឹកគិតអ្វីៗទំងអស់។ មួយខណចិត្ត មន ៣ អនុខណ: ឧបបទ េកើតេឡើង 
ឋិតិ ំងេន ភងគ ែបកធ្ល យ។ 

-អតីតភវងគ: ភវងគរបស់អតីត។ កនុងខណែដលរបូេកើតេឡើងប៉ះខទប់នឹងប ទរបូ 
េហើយប៉ះខទប់នឹងភវងគខណៈ។ 

-ភវងគចលន: ភវងគរញជួ យ។ កនុងខណៃនភវងគចលនេនះ របូរមមណ៍េកើតេឡើងចបស់ 
្របកដកនុងចកខុទ្វ រេហើយ។ 

-ភវងគុបេចឆទ: ភវងគឈប់។ ែខ ភវងគែដលហូរជធមម ្រតូវឈប់បនទ ប់ពីចិត្តេនះ     
រលត់។ 

១-បញចទ្វ វជជន ១ ខណ: ចិត្តដឹង រមមណ៍ែដលប៉ះខទប់នឹងបញចទ្វ រ(វថីិចិត្តទី ១)។ 
ជចិត្តទី ១ ជដ បកនុងែខ បញចទ្វ រវថីិ ច់េចញពីភវងគងកេទរកទ្វ រវញិញ ណ។ 
ជអេហតុកកិរយិចិត្ត េនជមេនធតុ គឺចិត្តមិនដឹង រមមណ៍៕  

២-បញច វញិញ ណ     ១     ខណ:      ចិត្ត ្រស័យ្រប ទរបូ     ៥      ដឹង រមមណ៍ មបញចទ្វ រ(វថីិ 



 

 

៣៥ 

ចិត្តទី ២)។ បេងកើតផស (ករប៉ះខទប់ រមមណ៍) េហើយបញជូ នផស េនះេទឲយចិត្ត
មួយេទៀតមុននឹង រលត់េទ។ 

៣-សមបដិចឆន ១ ខណ: ចិត្តទទួលនូវបញច រមមណ៍(វថីិចិត្តទី ៣)។ ទទួលយក
រមមណ៍ េហើយបញជូ នេទឲយចិត្តបនទ ប់ មុននឹង រ ត់េទ។ 

៤-សន្តីរណ ១ ខណ: ចិត្តពិចរ រមមណ៍េ យ្របៃព(វថីិចិត្តទី ៤)។ ចិត្តេនះ
ពិចរ រមមណ៍តពីសមបដិចឆន។ 

៥-េ ដ្ឋព្វន ១ ខណ: ចិត្តេធ្វើកិចចកត់ក្ដី រមមណ៍ មសន្តីរណចិត្តែដលពិចរ
េហើយ(វថីិចិត្តទី ៥)។ ចិត្តេនះេធ្វើកិចចកត់េសចក្ដី រមមណ៍េ យសភពជកុសល 
អកុសល ឬកិរយិ មអំ ចៃនេយនិេ មនសិករ ឬអេយនិេ មនសិករ 
ឲយជវនចិត្តេកើតេឡើង៕  

៦-ជវន ៧ ខណ: ចិត្តែដលសទុះេទេ យ រមមណ៍(វថីិចិត្តទី ៦)។ ជចិត្តមន
មនសិករែដលឲយសេ្រមចជវនកិចចរត់េទ ៧ ខណចិត្តសន ំសន្ដ នជកុសលកមម ឬ
អកុសលកមម។ 

៧-តទលមពណ ២ ខណ: ចិត្តេនះេធ្វើកិចចដឹង រមមណ៍តពីជវនវថីិ(វថីិចិត្តទី ៧)។ ជ
ចិត្តដួងចុងេ្រកយែដលដឹង រមមណ៍ មទ្វ រនីមួយៗេកើតរលត់ ២ ខណ េនេពល 
តទលមពណចិត្តរលត់េទ  រមមណ៍ និងប ទរបូក៏រលត់្រពមគន  េ្រពះ យុរបស់  
វថីិចិត្តែដលមន ១៧ ខណបនចប់សព្វ្រគប់ េហើយចិត្តក៏្រប្រពឹត្តេទកនុង្រកែស      
ភវងគ។ តពីេនះ េទើបមេនទ្វ វជជនចិត្តែដលដឹង រមមណ៍ មមេនទ្វ រ ក៏េកើតេឡើង
ដឹង រមមណ៍ែតមួយដូចបញចទ្វ រវថីិចិត្តែដរ៕  

*វសិយបបវត្តិ ៤ គឺ: 

 វសិយបបវត្តិ គឺករ្រប្រពឹត្តិេទរបស់ រមមណ៍កនុងទ្វ រមួយៃនទ្វ រ្របំ ំងពីេកើត
េឡើងដ បដល់អស់ រមមណ៍ េ ថ រៈ ១។ 

១-េមឃ រ: វថីិចិត្តេនះមន រមមណ៍េកើតេឡើងចប់ពីអតីតភវងគដល់ភវងគុបេចឆទ។ 
េមឃ រមិនមនវថីិចិត្តេកើតេឡើងដឹង រមមណ៍ែដលប៉ះខទប់     េ ថ     អតិបរ ិ ្ត រមមណ៍  



 

 

៣៦ 

គឺ រមមណ៍ែដលមនកម្ល ំងតិចបំផុត។ 

២-េ ដ្ឋព្វន រ: វថីិចិត្តេនះមន រមមណ៍េកើតេឡើងចប់ពីអតីតភវងគដល់េ ដ្ឋព្វនវថីិ
ចិត្ត។ កលេ ដ្ឋព្វនវថីិចិត្តេកើតរលត់ ៣ ឬ ២ ខណេហើយ រមមណ៍ក៏រលត់េទ 
ជវនចិត្តេកើតមិនបន េ ថ បរ ិ ្ត រមមណ៍ គឺ រមមណ៍ែដលមនកម្ល ំងតិច។ 

៣-ជវន រ: វថីិចិត្តេនះមន រមមណ៍េកើតេឡើងចប់ពីអតីតភវងគដល់ជវនវថីិចិត្ត។ 
កលជវនចិត្តេកើតរលត់បន្តគន  ៧ ខណេហើយ រមមណ៍ក៏រលត់េទ តទលមពណចិត្ត
េកើតមិនបន េ ថ មហន្ដ រមមណ៍ គឺ រមមណ៍ែដលមនកម្ល ំងខ្ល ំង។ មហន្ដ -       
រមមណ៍មនវថីិចិត្តេកើតបន ៦ វថីិតិចជងអតិមហន្ដ រមមណ៍ ១ វថីី េ្រពះខ្វះខត      
បចច័យ មួយ គឺ្រប ទវតថុ ឬបញច រមមណ៍ េ្រពះ រមមណ៍កន្លងផុតេទ ២ ឬ ៣   
ខណចិត្ត។ 

៤-តទលមពណ រ: វថីិចិត្តេនះមន រមមណ៍េកើតេឡើងចប់ពីអតីតភវងគដល់តទ-  
លមពណវថីិចិត្ត។ កលជវនចិត្តេកើតរលត់ ៧ ខណេហើយ រមមណ៍េនមិនទន់រលត់ 
ជបចច័យឲយតទលមពណចិត្តេកើតេឡើងដឹង រមមណ៍បន្ត ២ ខណេទៀត េ ថ អតិ-    
មហន្ដ រមមណ៍ គឺ រមមណ៍ែដលមនកម្ល ំងខ្ល ំងេ្រចើន។   

*មេនទ្វ រវថីិ មន រមមណ៍បន ៦ គឺ: 

របូរមមណ៍ សទទ រមមណ៍ គនធ រមមណ៍ រ រមមណ៍ េផដ្ឋព្វ រមមណ៍ ធមម រមមណ៍។ 

 មេនទ្វ រវថីិមិនមនអតីតភវងគេទ េ្រពះជវថីិចិត្តែដលទទួល រមមណ៍ មផ្លូវ
ចិត្តតពីបញចទ្វ រ កលបញច រមមណ៍ប៉ះខទប់ទ្វ រេនជបរមតថ ជ រមមណ៍បចចុបបនន មិន

ចដឹងអតថន័យរបស់ រមមណ៍េនះៗបន កល រមមណ៍ មបញចទ្វ រេកើតបន្តេទ
កន់មេនទ្វ រេហើយ េទើប ចដឹងអតថន័យរបស់ រមមណ៍េនះៗបនចបស់។ 

-ភវងគចលន: ដូចគន នឹងបញចទ្វ រ។ 

-ភវងគុបេចឆទ: ដូចគន នឹងបញចទ្វ រ។ 

-មេនទ្វ វជជនវថីិចិត្ត: ជអេហតុកកិរយិ គឺឧេបកខ សហគតំ មេនទ្វ វជជនចិត្តំ ជ
មេនវញិញ ណធតុ គឺចិត្តដឹង រមមណ៍។ 



 

 

៣៧ 

-ជវនវថីិចិត្ត: ដូចគន នឹងបញចទ្វ រ។ 

-តទលមពណវថីិចិត្ត ២ ខណ: ចិត្តេនះេធ្វើកិចចដឹង រមមណ៍តពីជវនវថីិ ជចិត្តដួងចុង
េ្រកយែដលដឹង រមមណ៍ មមេនទ្វ រេកើតរលត់ ២ ខណ េហើយក៏្រប្រពឹត្តេទកនុង
្រកែសភវងគ រហូតមនវថីិចិត្ត រៈបនទ ប់េកើតេឡើងដឹង រមមណ៍ មទ្វ រ មួយ។ 
ករដឹង រមមណ៍ មមេនទ្វ រវថីិមន ២ វសិយបបវត្តិគឺ វភូិ រមមណ៍ ជ រមមណ៍
ែដលចបស់ វថីិចិត្តេនះមន រមមណ៍េកើតេឡើងចប់ពីភវងគចលនដល់ជវនវថីិ ឬតទ-    
លមពណវថីិ ១, អវភូិ រមមណ៍ ជ រមមណ៍ែដលមិនចបស់ វថីិចិត្តេនះមន រមមណ៍
េកើតេឡើងចប់ពីភវងគចលនដល់ភវងគុបេចឆទ ឬមេនទ្វ វជជន ១៕ 

☺ចិត្តេកើតរលត់តគន ជ្រកែសយ៉ងរហ័សេ្រប បដូចេផ្លកបេនទ រ។ 

*វញិញត្តិគហណវថីិ: 

 វញិញត្តិគហណវថីិ មន ២ គឺកយវញិញត្តិគហណវថីិ ជវថីិែដលដឹងករកេ្រមើកញ័រ
មផ្លូវកយ និងវចីវញិញត្តិគហណវថីិ ជវថីិែដលដឹងករកេ្រមើកញ័រ មផ្លូវ ច។ 

១-កយវញិញត្តិគហណវថីិ: ចកខុទ្វ រវថីិេឃើញករបក់ៃដ គឺេឃើញរបូរមមណ៍ែដលជ
បរមតថបចចុបបនន។ មេនទ្វ រវថីិ គឺអតីតគហណវថីិ(វថីីែដលមន រមមណ៍ជអតីត)
េកើតេឡើង ទទួលរបូរមមណ៍តពីចកខុទ្វ រវថីិជ រមមណ៍បរមតថ(បរម ថ រមមណ៍ បនដល់
របូ ចិត្ត េចតសិក និព្វ ន បន ៦ រមមណ៍ គឺដឹង្រតឹមជរបូរមមណ៍ និងសទទ រមមណ៍ 
ែតមិនដឹងរបូជមនុស  ឬសត្វ ឬវតថុេផ ងៗ ក៏មិនដឹងសំេឡងជរបស់មនុស ្របុល 
ឬ្រសី េហើយក៏មិនដឹងន័យេសចក្ដីរបស់សំេឡង) វថីិេនះ េកើតផ្ល ស់ប្ដូរគន នឹងចកខុទ្វ រ-
វថីិេ្រចើនៗវថីិ។ សមូហគហណវថីិ(វថីិរមួ រមមណ៍)េកើតេឡើង ្របមូលរបូរមមណ៍ែដល
ចកខុទ្វ រវថីិ និងអតីតគហណវថីិទទួលមក សមូហគហណវថីិេនះ នឹងេកើតេ្រចើនជំុ ែត
េនជ រមមណ៍បរមតថែដលេនជអតីត។ អតថគហណវថីិ(វថីិែដលដឹងអតថន័យ ដឹង
អតថន័យេរឿង ៉ វរបស់ រមមណ៍ វថីិេនះ មន រមមណ៍បញញត្តិ េបើ មមណ៍ មផ្លូវបញច -
ទ្វ រ មនពណ៌ជ រមមណ៍ វថីិេនះ ក៏ដឹងរបូ ង ឬស ្ឋ នរបស់របូរមមណ៍េនះថ 
ជមនុស  ឬសត្វ ឬវតថុេផ ងៗ)េកើតេឡើង ដឹងអតថន័យថ ជករបក់ៃដ ជវថីិទទួល
បញញត្តិជ រមមណ៍(បញញត្តយរមមណ៍     បនដល់អតថបបញញត្តិ      និងសទទបបញញត្តិ      ជធមម រមម- 
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ណ៍)។ កយវញិញត្តិគហណវថីិ មនករបក់ៃដែដលជបញញត្តិជ រមមណ៍ េ យដឹង
ន័យៃនករបក់ៃដ''េ េយើង''។ អធិបបយគហណវថីិ េកើតេឡើតមនបញញត្តិកនុងករ
បក់ៃដជ រមមណ៍ េ យដឹងេសចក្ដី្របថន  េយើងនឹងេទជួបេគ៕ 

២-វចីវញិញត្តិគហណវថីិ: េ តទ្វ រវថីិ េកើតេឡើងមនសំេឡងជ រមមណ៍ គឺបនឮ
សំេឡងជ រមមណ៍បរមតថ និងជ រមមណ៍បចចុបបននផង មិនមនករដឹង រមមណ៍
បញញត្តិយ៉ង េទ។ អតីតគហណវថីិ េកើតេឡើងមនសំេឡងបរមតថជ រមមណ៍
អតីត ទំងពីរវថីិេនះេកើតផ្ល ស់ប្ដូរគន េ្រចើនៗ រៈ។ សមូហគហណវថីិ េកើតេឡើងេន
មនជបរមតថសទទ រមមណ៍ជអតី រមមណ៍។ េធ្វើនទី្របមូលសំេឡង ជពកយែដល
មនេ្រចើនជង ១ ពយងគែដលេ តទ្វ រវថីិ និងអតីតគហណវថីិទទួលមក វថីិេនះក៏
េកើតេឡើងមកេ្រចើនៗជំុដូចគន ។ នមគហណវថីិ េកើតេឡើងទទួលនមបញញត្តិជ

រមមណ៍ គឺេឈម ះរបស់េយើង។ អតថគហណវថីិ េកើតេឡើងទទួលនមបញញត្តិជ
រមមណ៍ ដឹងអតថន័យថ ជេឈម ះរបស់េយើង។  វចីវញិញត្តិគហណវថីិ េកើតេឡើងដឹង

ន័យរបស់សទទ រមមណ៍េនះ គឺដឹងថ ''េគេ េយើង" ជបញញត្តយរមមណ៍។ អធិបបយ-
គហណវថីិ េកើតេឡើងដឹងបញញត្តយរមមណ៍េនះ គឺដឹងេសចក្ដីថ ''អនកេនះ េ េយើង
ឲយចូលេទជួប" ជបញញត្តយរមមណ៍៕  

*មរ សននវថីិ: 

 មរ សននវថីិ គឺជវថីិចិត្តែដលេកើតេឡើងកនុងេវ ជិត ្ល ប់ កនុងវថីិេនះមន    
ជវនេកើតបន្រតឹម ៥ ខណ េ្រពះចិត្តមនកម្ល ំងថយចុះ ចប់ពីកមមែដលេកើតេនះ 
ជិតអស់អំ ចេហើយ និងទំងហទយវតថុែដលជទី ្រស័យេកើតក៏កំពុង បសូនយ
ចុះ្រគប់ខណ ដូេចន ះ កម្ល ំងរបស់ជវនចិត្តេទើបមន្រតឹម ៥ ខណបុ៉េ ្ណ ះ កលចុតិ
របស់សត្វរលត់េហើយភ្ល មេនះ បដិសនធិក៏នឹងេកើតេឡើងេ យមិនមនអ្វី ងំ 
េ្រពះេនមនេបេនពភវកិត ្ហ  គឺវថីិដំបូងរបស់សត្វអនកមនត ្ហ ែដលនំេកើត
កនុងភពថមី។ កនុងេវ ជិត ្ល ប់ សត្វនឹងមន រមមណ៍ទំង ៣ យ៉ង មួយគឺ កមម
ែដលឲយបដិសនធិកនុងភពដៃទ បនដល់កុសលកមមមនករេធ្វើទន រក សីល ចេ្រមើន
ភវនជេដើម  និងអកុសលកមមមនករសម្ល ប់សត្វ លួច្រទពយជេដើម ែដលសត្វេធ្វើ
ទុកកនុងអតីតមកយ៉ង មួយ          នឹងមក្របកដចំេពះមុខេ យសញញ ែដលធ្ល ប់េធ្វើ 
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ទុកកនុងកលេ ះ ជកមមដូចនឹងថ កំពុងេកើតេឡើងជមួយខ្លួនេ យ្របកដ ម
មេនទ្វ របុ៉េ ្ណ ះ កមមេនះជអតី រមមណ៍។ កមមនិមិត្ត បនដល់េ្រគ ងសមគ ល់ែដល
េធ្វើកមម គឺរបូ សំេឡង ក្លិន រស េផដ្ឋព្វ និងធមម រមម ណ៍ ជេហតុេធ្វើកមមេ យកយ 
ច ចិត្តកនុងេវ ជិត ្ល ប់ កមមនិមិត្តេនះ រែមងជ រមមណ៍្របកដកនុងទ្វ រ មួយ

ែផនងខងកុសល ដូចជបនេឃើញ្រពះពុទធបដិម ្រពះេចតិយ បនេធ្វើករបូជេ យ
ផក េឈើ បនឮសំេឡងភិកខុសែម្ដងធម៌ បន្រសូបក្លិន្រកអូបែដលបូជ្រពះធម៌ មន
ទឹកមុខញញិមជេដើមែដលកំពុងរស់េន ែផនកខងអកុសល មនករេឃើញសត្វ
ែដលខ្លួនសម្ល ប់ េឃើញេ្រគ ងសម្ល ប់ ែ្រសកដូចសត្វែដលខ្លួនសម្ល ប់ មន ករ
ដូចសត្វែដលខ្លួនសម្ល ប់ ្រកហល់្រក យ ភ័យ វេង្វងជេដើមកំពុង្រប្រពឹត្តេទ កមម
និមិត្តេនះ ជ រមមណ៍ែដលជអតីត និងបចចុបបនន្រប្រពឹត្តេទកនុងទ្វ រ ៦។ គតិនិមិត្ត 
បនដល់េ្រគ ងសមគ ល់ែដលនឹង្រតូវេកើតកនុងភពខងមុខ េបើសត្វនឹងេកើតកនុងសុគតិ
(ភព)ភូមិ គតិនិមិត្តក៏្របកដជ្រប ទ វមិនទិព្វ េដើមកបប្រពឹក  េទវបុ្រត េទពធី
ជេដើមកនុងសួគ៌ែដលជេទវភូមិ នឹងេកើតជេទវ  េបើេឃើញគភ៌ម  ម ផទះ 
មនុស  ភិកខុ មេណរជេដើមកនុងភូមិមនុស  ក៏នឹងេកើតជមនុស ។ េបើនឹងេកើតកនុង
ទុគគតិភូមិ ក៏េឃើញសត្វេផ ងៗ មនដំរជីេដើមែដលជភូមិរបស់សត្វតិរចឆ ន ក៏នឹង
េកើតជតិរចឆ ន េបើេឃើញេ្របត ឬអសុរកយ ៃ្រពស្ដុក េ្រជះជេដើមែដលជភូមិរបស់
េ្របត និងអសុរកយ ក៏នឹងេកើតជេ្របត ឬអសុរកយ។ េបើេឃើញេ្រគ ង្រប រ   
េផ ងៗ េភ្លើងនរក និងនយនិរយបលជេដើម ក៏នឹងេកើតកនុងនរកភូមិ គតិនិមិត្តែដល
ទ្វ រទំង ៦ កន់យកជ រមមណ៍ែដលជបចចុបបនន និងអតីត។ ចុតិចិត្តែដលជទី
បំផុតៃនភពបចចុបបននរបស់សត្វែដលជិត ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយរលត់េទ េ យ
អំ ចៃនករឃ្ល តេទកនុងទីបំផុតៃនវថីិចិត្ត ឬកនុងករអស់េទៃនភវងគ។ រមមណ៍
ទំង ៣ មនកមមជេដើម រែមងេកើតេឡើងេ យកមម ៤ យ៉ង៕ 

*កិចចចតុកក (កិចចរបស់កមម មន ៤): 

១-ជនកកមម: កមមឲយេកើត គឺេចតនកមមែដលជម កុសលចិត្ត ៨ របូវចរកុសលចិត្ត 
៥ អរបូវចរកុសលចិត្ត ៤ និងអកុសលចិត្ត ១២ ែដលឲយវបិក និងកដ ្ត របូ(បដិ-
សនធិកមមជជរបូ បវត្តិកមមជជរបូ អសញញីសត្តកមមជជរបូ)េកើតេឡើងកនុងបដិសនធិកល។ 
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២-ឧបតថមភកកមម: កមមឧបតថមភ គឺេចតនកមមែដលជម កុសលចិត្ត ៨ និងអកុសល
ចិត្ត ១២ ែដលមិន ចឲយវបិកេកើតេឡើងបនេ យខ្លួនឯង ែតជបចច័យដល់កមម
ដៃទកនុងករញុងំវបិកែដលជសុខ ឬជទុកខឲយ្រប្រពឹត្តេទយឺនយូរ េដើមបីមិនឲយ 
បចច័យែដលជេហតុកត់ផ្ដ ច់េកើតេឡើង។ 

៣-ឧបបីឡកកមម: កមមេបៀតេបៀន គឺេចតនកមមែដលជម កុសលចិត្ត ៨ និង
អកុសលចិត្ត ១២ ែដលចូលេទេបៀតេបៀនកមមយ៉ង មួយ ែដលជេហតុជំទស់
ករ្រប្រពឹត្តេទយឺនយូរៃនវបិកែដលជសុខ ឬជទុកខ ែដលកមមដៃទឲយេកើត។ 

៤-ឧបឃតកកមម: កមមចូលេទកត់ផ្ដ ច់ គឺេចតនកមមែដលជម កុសលចិត្ត ៨ 
របូវចរកុសលចិត្ត ៥ អរបូវចរកុសលចិត្ត ៤ េ កុត្តរកុសលចិត្ត ៤ និងអកុសល
ចិត្ត ១២ ែដលចូលេទកត់ផ្ដ ច់នូវអំ ចែដលេ្រត មកម្ល ំងេហើយ មវបិកកមម
ែដលមិនមនកម្ល ំងេនះេចញ ឲយវបិកេកើតេឡើង។ ភពេផ ងគន រ ងជនកកមម និង
ឧបឃតកកមម គឺជនកកមម មិនចូលេទកត់ផ្ដ ច់កមមដៃទេឡើយ ឲយវបិកេកើតេឡើង
បន ែតឧបឃតកកមម មនករចូលេទកត់ផ្ដ ច់វបិកៃនកមមដៃទមុនេហើយឲយវបិក
េកើតេឡើង៕  

*បកចតុកក (ករឲយផលរបស់កមម មន ៤): 

១-គរកុមម: កមមមន នុភពេ្រចើន(ែផនកកុសល គឺមហគគតកមម(ឈន) ែផនកអកុសល 
គឺអនន្តរយិកមម)ែដលកមមដៃទមិន ចជំទស់ ងំបន។  

២- សននកមម: កមមែដល មរឭកបនកនុងេពលជិត ្ល ប់ ឬកមមែដលេធ្វើកនុងេវ ជិត
្ល ប់ ជកមមនិមិត្ត។ 

៣- ចិណ្ណកមម: កមមែដលេធ្វើជប់េរឿយៗ ឬកមមែដលេធ្វើែតម្តង ែតេសព្រប្រពឹត្តជនិចច 
គឺរឭកដល់កមមែដលេធ្វើេហើយេកើតេសចក្ដី្រជះថ្ល  ឬេ ហមងចិត្តេរឿយៗ។ 

៤-កដ ្ត កមម: កមមែដលេធ្វើបន្តិចបន្តួច គឺកមមែដលេធ្វើេហើយមិនដល់ភពជគរកុមម។ 

*កលចតុកក (េវ ឲយផលរបស់កមម មន ៤): 

១-ទិដ្ឋធមមេវទនីយកមម:      កមមែដលគបបីេ យកនុងភពបចចុបបនន       គឺអត្តភពែដលេឃើញ 



 

 

៤១ 

្របចក  បនដល់ផលែដលជបចចុបបននេនះ។ 

២-ឧបបជជេវទនីយកមម: កមមែដលគបបីេ យកនុងភពខងមុខ គឺកមមែដលសត្វ្រតូវ
េកើតតពីភពបចចុបបនន េទើបេ យផល។ 

៣-អប បរយិេវទនីយកមម: កមមែដលគបបីេ យកនុងភពតេទ គឺកមមែដលសត្វគបបី
េ យផលតៗ េទកនុងអត្តភពដៃទ មួយ េ្រកចកភពបចចុបបននេនះ និងភពទី ២ 
គឺភពទី ៣ រហូតដល់ភពចុងេ្រកយ។ 

៤-អេ សិកមម: កមមែដលមិនឲយផល គឺកមមែដលមនេហើយ ឯផលរបស់កមមេនះ
មិនមនេទ េ្រពះករខ្វះខតៃនបចច័យ ឬេពលែដលសង រវដ្ដ្រតូវកត់ផ្ដ ច់េហើយ។ 

* នចតុកក ( នែដលឲយផលរបស់កមម មន ៤): 

១-អកុសល: កមមែដលមិនែមនកុសល។ 

២-កមវចរកុសល: កមមែដលជកមវចរកុសល។ 

៣-របូវចរកុសល: កមមែដលជរបូវចរកុសល។ 

៤-អរបូវចរកុសល: កមមែដលជអរបូវចរកុសល។ 

*និយតមិចឆ ទិដ្ឋិ ៣ យ៉ង: 

១-នតថិកទិដ្ឋិ: យល់ថ ផលរបស់បុណយ និងបបមិនមន។ 

២-អេហតុកទិដ្ឋិ: យល់ថ មិនមនេហតុ។ 

៣-អកិរយិទិដ្ឋិ: យល់ថ កមមែដលេធ្វើេហើយមិនមន។ 

 បុគគលែដលមិនេជឿកមមផល នរក សូគ៌ មគគ ផល និព្វ ន និងករ្រ ស់ដឹងរបស់
្រពះពុទធ សន ំករយល់ខុសែបបេនះយូរៗេទនឹងជបុគគលនិយតមិចឆ ទិដ្ឋិ បុគគល
េនះនឹងបដិសនធិកនុងេ កន្តរនរកេនចេន្ល ះមុម ៣ ៃនភនំច្រក  ទីេនះងងឹតឈងឹ 
េហើយខងេ្រកមជទឹក្រតជក់ដ៏ៃ្រកែលងែដល្រទែផនដី សូមបីេភ្លើងេឆះកបបក៏េឆះ
មិនដល់ផង               សត្វនរកេនះកបលសំយុងចុះេ្រកមដូចសត្វ្រជឹង                េ ងថពក់េជើងភនំ 



 

 

៤២ 

ច្រក លខងេ្រកម េពលធ្ល ក់ចូលទឹកក៏ែបកជដំុៗ មន យុែវងរងទុកខយូរៃ្រក។ 

*មរណ ៤ យ៉ង: 

១- យុកខយមរណ: ្ល ប់េ្រពះអស់ យុ(កមមេនមិនទន់អស់)។ 

២-កមមកខយមរណ: ្ល ប់េ្រពះអស់កមម( យុេនមិនទន់អស់)។ 

៣-ឧភយកខយមរណ: ្ល ប់េ្រពះអស់ទំង យុ អស់ទំងកមម។ 

៤-ឧបេចឆទកខយមរណ: ្ល ប់េ្រពះ្រតូវកមមដៃទកត់ផ្ដ ច់។ 

*សុបិនវថីិ: 

 សុបិនវថីិ គឺជវថីិៃនករយល់សប្ត េកើតេឡើងកនុងខណែដលេដកលក់មិនសនិទធ  វថីិ
េនះជកមជវនវថីិ ្រប្រពឹត្តេទ មផ្លូវមេនទ្វ រ។ េហតុៃនករយល់សប្តមន ៤ គឺ:  

១-ធតុេខភេ  េ្រពះករកេ្រមើកៃនធតុ គឺធតុកនុង ងកយកេ្រមើកមិន្រប្រកតី 
មនករឈជឺេដើម េធ្វើឲយយល់សប្ត ករយល់សប្តេនះមិនពិតេទ។ 

២-អនុភូតបុព្វេ  េ្រពះធ្ល ប់ជួបមក គឺយល់សប្តេកើតអំពីករនឹកគិតដល់ រមមណ៍
ែដលធ្ល ប់ជួបមក ឬកប់ទុកកនុងចិត្ត ក៏យល់សប្តេទេ យចិត្តែដលរេវ ើរ យេនះ ករ
យល់សប្តេនះមិនពិតេទ។ េ្រកយេពលេដកលក់េហើយ ចិត្តក៏បន្តករគិតរហូតចិត្ត
េឡើងចកភវងគក៏េកើតជករយល់សប្ត ដឹង រមមណ៍ មមេនទ្វ រ៕ 

៣-េទវេ បសំ រេ  េ្រពះេទវ ចូលេទប ្ដ លចិត្ត គឺយល់សប្តេកើតអំពី    
េទវ មក្របប់េហតុល្អ ឬេហតុ ្រកក់ឲយដឹងជមុន ករយល់សប្តេនះមនពិតខ្លះ 
មនមិនពិតខ្លះ េបើេទវ សមម ទិដ្ឋិក៏្របប់នូវេរឿងែដលពិត េបើេទវ មិចឆ ទិដ្ឋិក៏្របប់
នូវេរឿងែដលមិនពិត។ 

៤-បុព្វនិមិត្តេ  េ្រពះបុព្វនិមិត្ត គឺយល់សប្តិេកើតេ យអំ ចៃនកុសលកមម ឬ
អកុសលកមមែដលេធ្វើទុកពីអតីតជតិ កលេវ នឹងឲយ្រជបដល់េសចក្ដីសុខ ឬទុកខ
ក៏នឹង្របកដជនិមិត្ត ករយល់សប្តេនះជករពិត្របកដ ដូចករយល់សប្ដ(សុបិន
និមិត្ត)របស់្រពះនងសិរមិ មយ។ 



 

 

៤៣ 

 ករយល់សប្តមនជកុសលខ្លះ ជអកុសលខ្លះ ជអពយកតខ្លះ កនុងខណ
យល់សប្តបនថ្វ យបងគំ្រពះេចតិយជេដើម ខណេនះក៏ជកុសល េ ថ កុសល-
សុបិនវថីិ សុបិនវថីិេនះនឹងផុតវថីិ្រតង់ជវន រៈ ឬតទលមពណ រៈ។ េបើយល់សប្តេធ្វើ
ប តិបតជេដើម ជអកុសលសុបិនវថីិ សុបិនវថីិេនះនឹងផុតវថីិ្រតង់ជវន រៈ ឬ  
តទលមពណ រៈ។ ចំែណកករយល់សប្តែដលជអពយកតវថីិេនះ រមមណ៍ែដល
យល់សប្តនឹងផុតរលត់្រតង់េ ដ្ឋវន រៈ ឬជេមឃ រៈ៕ 

*េហតុឲយេកើតបញញ  ៣ យ៉ង: 

 ១-សុ មយបញញ : បញញ េកើតអំពីករ ្ដ ប់(េរៀន) ២-ចិន្ដ មយបញញ : បញញ េកើត
អំពីករគិតពិចរ  ៣-ភវនមយបញញ : បញញ េកើតអំពីភវន។ បញញ ទំង យ
ែដលនឹងេកើតេឡើងបន ទល់ែត ្រស័យបចច័យឲយេកើត គឺករ ្ដ ប់។ សុ មយ-
បញញ េនះ ្រតូវ ្រស័យអនកដៃទ្របប់ ឬេរៀនយកអំពី្រគូ េទើបបនបញញ េនះ ជបញញ
ជន់ទប។ ចំែណកចិន្ដ មយបញញ របស់មនុស ធមម  រែមងេកើតេ្រពះ ្រស័យករ

្ដ ប់ជខងេដើម េទើបេកើតបន ែតស្រមប់អនកមនបរមីែដលបនសន ំមកយ៉ង
ល្អ មិនបច់ ្ដ ប់អនកដៃទក៏ ចេកើតេឡើងបន។ ចំែណកភវនមយបញញ  ជបញញ
េកើតអំពីភវន បនដល់ករចេ្រមើនវបិស ន៕  

*េហតុឲយេកើតកុសលញណសមបយុត្ត: 

១-បរបុិចឆក : ភពជអនក កសួរេ្រចើន។ 

២-វតថុវសិទ្រកិយ : ្អ តទំងកយ ចិត្ត និងវតថុ។ 

៣-ឥ្រនទិយសមត្តបដិបទន : មនឥ្រនទិយទំង ៥ េសមើគន ។ 

៤-ទុបបញញ បុគគលបរវិជជន: េគចេចញពីអនកមនបញញ េខ យ។ 

៥-បញញវន្តបុគគលេសវន: េសពគប់នឹងអនកមនបញញ ។ 

៦-គមភីរញណចរយិបចចេវកខ : ពិចរ ញណចរយិដ៏្រជលេ្រជ។ 

៧-តទធិមុត្ត : ភពជអនកបេង្អ នចិត្តេទកនុងញណេនះ។ 



 

 

៤៤ 

*ចកក(សមបត្តិ) ៤ ជេហតុេធ្វើឲយកុសលេកើតេឡើង: 

១-បដិរបូេទស េ : ករេនកនុង្របេទសដ៏សមគួរ។ 

២-សបបុរសូិបស េយ: ករចូលេទេសពគប់នឹងពួកសបបុរស។ 

៣-អត្តសមម បណិធិ: ករតមកល់ខ្លួនទុកេ យល្អ។ 

៤-បុេព្វ ច កតបុញញ : បុណយែដលបនេធ្វើទុកេហើយកនុងកលមុន។ 

*េហតុឲយេកើតអកុសលចិត្ត ១២ មន ៤ យ៉ង: 

១-បុេព្វ អកតបុញញ : មិនបនេធ្វើបុណយទុកពីកលមុន។ 

២-អបបដិរបូេទស ស: ករេនកនុង្របេទសែដលមិនសមគួរ។ 

៣-អសបបុរសូិបនិស យ: មិនេសពគប់នឹងសបបុរស។ 

៤-អត្តមិចឆ បណិធិ: ករតមកល់ខ្លួនទុកេ យមិនល្អ។ 

*អកុសលកមមបថ ១០ គឺ: 

 កមមបថ ជផ្លូវ ឬគន្លងៃនកមម គឺដំេណើ ររបស់អំេពើ ្រកក់ ឬល្អែដលសត្វេ កេធ្វើ
េ យកយ ច ចិត្ត។ 

-កយទុចចរតិ ៣ គឺ: 

១-ប តិប : កិរយិសម្ល ប់សត្វេ យកយរបស់ខ្លួន ឬេ្របើេគឲយសម្ល ប់េ យ
ច។ 

២-អទិនន ទន: កិរយិ ក់ឆក់លួចដេណ្តើ ម្រទពយេគេ យកយរបស់ខ្លួន ឬេ្របើឲយ
េគលួច ក់ឆក់ដេណ្តើ មេ យ ច។ 

៣-កេមសុមិចឆ ច : កិរយិ្រប្រពឹត្តខុសកនុងកមទំង យ គឺេធ្វើនូវេមថុនេសវននឹង
្រស្តី ឬបុរសែដលមនេគហួងែហងរក ។ 

-វចីទុចចរតិ ៤ គឺ: 



 

 

៤៥ 

១-មុ ទ: កិរយិេពលនូវពកយកុហក។ 

២-បិសុ ច: កិរយិេពលនូវពកយញុះញង់បំែបកបំបក់អនកដៃទ។ 

៣-ផរសុ ច: កិរយិេពលនូវពកយ ្រកក់ មនពកយ្រទេគះេបះេបក េជរ្របេទច
អនកដៃទជេដើម។  

៤-សមផបប ប: កិរយិេពលនូវពកយេ យ យឥត្របេយជន៍។ 

-មេនទុចចរតិ ៣ គឺ: 

១-អភិជឈ: ចិត្តសម្លឹងរៃំពចំេពះ្រទពយរបស់អនកដៃទ េ យគិតប្រមុងនឹងឲយបនជ 
របស់ខ្លួន។ 

២-ពយបទ: ចិត្តចងគំនំុគំុកួនប៉ងនឹងឲយអនកដៃទដល់នូវេសចក្តីវនិស។ 

៣-មិចឆ ទិដ្ឋិ: ករយល់ខុស បនដល់និយតមិចឆ ទិដ្ឋិ(េមើលទំព័រ ៤១)។ 

*កុសលកមមបថ ១០ គឺ: 

-កយសុចរតិ ៣ គឺ:  

១-ប តិប  េវរមណី: េចតនជេហតុេវៀរចកកិរយិេធ្វើសត្វមនជីវតិឲយធ្ល ក់
ចុះកន្លង គឺសម្ល ប់សត្វ។ 

២-អទិនន ទន េវរមណី: េចតនជេហតុេវៀរចកកិរយិកន់យកនូវវតថុែដលេគមិន
បនឲយេ យកយ ឬ ច។ 

៣-កេមសុមិចឆ ច  េវរមណី: េចតនជេហតុេវៀរចកកិរយិ្រប្រពឹត្តខុសកនុងកម
ទំង យ។ 

-វចីសុចរតិ ៤ គឺ: 

១-មុ ទ េវរមណី: េចតនជេហតុេវៀរចកកិរយិេពលនូវពកយកុហក។ 

២-បិសុ ច េវរមណី: េចតនជេហតុេវៀរចកកិរយិេពលនូវពកយញុះញង់ 
បំែបកបំបក់អនកដៃទ។ 



 

 

៤៦ 

៣-ផរសុ ច េវរមណី: េចតនជេហតុេវៀរចកកិរយិេពលនូវពកយ ្រកក់ មន
ពកយ្រទេគះេបះេបក េជរ្របេទចអនកដៃទជេដើម។ 

៤-សមផបប ប េវរមណី: េចតនជេហតុេវៀរចកកិរយិេពលនូវពកយេ យ យ
ឥត្របេយជន៍។ 

-មេនសុចរតិ ៣ គឺ: 

១-អនភិជឈ: មិនមនចិត្តសម្លឹងរៃំពចំេពះ្រទពយរបស់អនកដៃទ េ យគិតប្រមុងនឹង
ឲយបនជរបស់ខ្លួន។ 

២-អពយបទ: មិនមនចិត្តចងគំនំុគំុកួនប៉ងនឹងឲយអនកដៃទដល់នូវេសចក្តីវនិស។  

៣-សមម ទិដ្ឋិ: ករយល់្រតូវ បនដល់បញញ (បញញិ្រនទិយេចតសិក េមើលទំព័រ ១១)។ 

*សីស្របំ និងអងគៃនសិកខ បទ: 

 សីល ជតួេចតនេវៀរចកបបមនប តិបតជេដើម ្រទ្រទង់នូវកុសលធម៌ 
េធ្វើឲយ ្អ តកយ ចចិត្ត មិនេក្ដ ្រក យខងេដើម និងមនអនុបទនបរនិិព្វ ន(ទី
រម្លត់ទុកខ)ខងចុង បុគគលែដលរក សីល គបបីកន់យកនូវកុសលកមមបថ ១០ េវៀរ
ចកអកុសលកមមបថ ១០ សីលជបទរបស់សមធិ និងជធម៌បិទបំងអបយភូមិ។ 

១-ប តិប  េវរមណី សិកខ បទំ សមទិយមិ ខញុំ្រពះករុ  សូមសមទននូវ
សិកខ បទ គឺេចតនជេហតុេវៀរចក កិរយិេធ្វើសត្វមនជីវតិឲយធ្ល ក់ចុះកន្លង គឺ
សម្ល ប់សត្វ។ 

+ប តិប  មនអងគ ៥ គឺ: 

-ប : សត្វមនជីវតិ។ 

-បណសញញិ : េសចក្តីដឹងថ សត្វមនជីវតិ។ 

-វធកចិត្តំ: មនចិត្តគិតនឹងសម្ល ប់។ 

-ឧបកកេម: ពយយមសម្ល ប់។ 



 

 

៤៧ 

-េតន មរណំ: សត្វ ្ល ប់េ យករពយយមេនះ។ 

២-អទិនន ទន េវរមណី សិកខ បទំ សមទិយមិ ខញុំ្រពះករុ  សូមសមទននូវ
សិកខ បទ គឺេចតនជេហតុេវៀរចក កិរយិកន់យកនូវវតថុែដលេគមិនបនឲយ េ យ
កយឬេ យ ច។ 

+អទិនន ទន មនអងគ ៥ គឺ: 

-បរបរគិគហិតំ: ្រទពយែដលមនមច ស់េគហួងែហងរក ។ 

-បរបរគិគហិតសញញិ : េសចក្តីដឹងថ ្រទពយេនះមនមច ស់េគហួងែហងរក ។ 

-េថយយចិត្តំ: មនចិត្តគិតនឹងលួច។ 

-ឧបកកេម: ពយយមលួច។ 

-េតន ហរណំ: លួចបនមកេ យេសចក្ដីពយយមេនះ។ 

៣-កេមសុ មិចឆ ច  េវរមណី សិកខ បទំ សមទិយមិ ខញុំ្រពះករុ  សូមសមទន
នូវសិកខ បទ គឺេចតនជេហតុេវៀរ ចកកិរយិ្រប្រពឹត្តខុសកនុងកមទំង យ។ 

+កេមសុមិចឆ ចរ មនអងគ ៤ គឺ: 

-អគមនីយវតថុ: ្រស្តីែដលមិនគួរនឹងគប់រក គឺ្រស្តីែដលមនេគហួងែហងរក ។ 

-តសមឹ េសវនចិត្តំ: មនចិត្តគិតេសពនូវេមថុនធមមនឹង្រស្តីេនះ។ 

-ឧបកកេម: ពយយមេសពនូវេមថុនធមម។ 

-មេគគន មគគបបដិបទនំ: ញុំងមគគ និងមគគឲយដល់គន ។ 

៤-មុ ទ េវរមណី សិកខ បទំ សមទិយមិ ខញុំ្រពះករុ  សូមសមទននូវសិកខ
បទ គឺេចតនជេហតុេវៀរចកកិរយិេពលនូវពកយកុហក។ 

+មុ ទ មនអងគ ៤ គឺ: 

-អតថំវតថុ: វតថុ(េរឿង)មិនពិត។ 



 

 

៤៨ 

-វសំិ ទនចិត្តំ: មនចិត្តគិតនឹងេពលឲយខុស។ 

-តេជជ  យេម: ពយយមេពលឲយខុស។ 

-បរស  តទតថវជិននំ: ញុំងអនកដៃទឲយដឹងេសចក្តីេនះ។ 

៥-សុ េមរយមជជបបមទ ្ឋ ន េវរមណី សិកខ បទំ សមទិយមិ ខញុំ្រពះករុ  សូម
សមទននូវសិកខ បទ គឺេចតនជេហតុេវៀរចក កិរយិជទី ំងៃនេសចក្តី្របមទ 
គឺផឹកនូវទឹក្រសវងឹ គឺសុ  និង េមរយ័។ 

+សុ េមរយ មនអងគ ៤ គឺ: 

-មជជនីយ វតថុ: វតថុជទី ំងៃនេសចក្តី្រសវងឹ គឺសុ  និងេមរយ័។ 

-បតុកមយ ចិត្តំ: មនចិត្តគិតប្រមុងនឹងផឹក។ 

-តេជជ  យេម: ពយយមផឹកទឹក្រសវងឹេនះ។ 

-តស  បនំ: បនផឹកនូវទឹក្រសវងឹេនះឲយកន្លងបំពង់កចូលេទ។ 

*បចចយ ២៤ គឺ: 

១-េហតុបបចចយ: ធម៌ែដលជួយឧបករ េ យភវជេហតុ។ េហតុ: បចចយុបបននធម៌
(ផលធម៌ែដលេកើតេឡើងអំពីបចច័យ)រែមង្រប្រពឹត្តេទជេហតុៃនកមម បចច័យ: គឺជ
ឧបករ គឺជួយឧបតថមភ។ ឧទហរណ៍: និសង ៃនករស្ដប់ធម៌(េហតុ) ជបចច័យ
ញុំងឲយមនសទធ េធ្វើទន រក សីល។ 

២- រមមណបបចចយ: ធម៌ែដលជួយឧបករ េ យភវជ រមមណ៍។ 

៣-អធិបតិបបចចយ: ធម៌ែដលជួយឧបករ េ យភវជធំ។ 

៤-អនន្តរបបចចយ: ធម៌ែដលជួយឧបករ េ យភវបន្តជប់គន មិនមនរ ងចេន្ល ះ។ 

៥-សមនន្តរបបចចយ: ធម៌ែដលជួយឧបករ េ យភវបន្តជប់គន មិនមនរ ងចេន្ល ះ
េ យល្អ។ 

៦-សហជតបបចចយ: ធម៌ែដលជួយឧបករ េ យភវេកើតរមួគន ។ 



 

 

៤៩ 

៧-អញញមញញបបចចយ: ធម៌ែដលជួយឧបករដល់គន  និងគន ។ 

៨-និស យបបចចយ: ធម៌ែដលជួយឧបករ េ យភវជទី ្រស័យ។ 

៩-ឧបនិស យបបចចយ: ធម៌ែដលជួយឧបករ េ យភវជទី ្រស័យដ៏មនកម្ល ំង។ 

១០-បុេរជតបបចចយ: ធម៌ែដលជួយឧបករ េ យភវេកើតមុន។ 

១១-បចច ជតបបចចយ: ធម៌ែដលជួយឧបករ េ យភវេកើតេ្រកយ។ 

១២- េសវនបបចចយ: ធម៌ែដលជួយឧបករ េ យភវេសពញយៗ។ 

១៣-កមមបបចចយ: ធម៌ែដលជួយឧបករ េ យភវ ក់ែតងេដើមបីឲយកិចចេផ ងៗ
សេ្រមចបន។ 

១៤-វបិកបបចចយ: ធម៌ែដលជួយឧបករ េ យភវជផល។ 

១៥- របបចចយ: ធម៌ែដលជួយឧបករ េ យភវជអនកនំ។ 

១៦-ឥ្រនទិយបបចចយ: ធម៌ែដលជួយឧបករ េ យភវជអនក្រគប់្រគង់។ 

១៧-ឈនបបចចយ: ធម៌ែដលជួយឧបករ េ យភវជអនកសម្លឹង រមមណ៍។ 

១៨-មគគបបចចយ: ធម៌ែដលជួយឧបករ េ យភវជផ្លូវ។ 

១៩-សមបយុត្តបបចចយ: ធម៌ែដលជួយឧបករ េ យភវជអនក្របកប។ 

២០-វបិបយុត្តបបចចយ: ធម៌ែដលជួយឧបករ េ យភវជអនកមិន្របកប។ 

២១-អតថិបបចចយ: ធម៌ែដលជួយឧបករ េ យភវជអនកេនមន។ 

២២-នតថិបបចចយ: ធម៌ែដលជួយឧបករ េ យភវជអនកមិនមន។ 

២៣-វគិតបបចចយ: ធម៌ែដលជួយឧបករ េ យភវជអនក្របសេទ។ 

២៤-អវគិតបបចចយ: ធម៌ែដលជួយឧបករ េ យភវជអនកមិនទន់្របសេទ។ 

 

 



 

 

៥០ 

ច-បដិចចសមុបបទ:  

 េនេពលបឋវធីតុ  េតេជធតុ  េយធតុ  េបធតុ កសធតុ វញិញ ណ-
ធតុ ផ ំផគុំេកើតបនជជីវៈមិនមនចិត្ត ្រស័យេន និងជីវៈមនចិត្ត ្រស័យេន។  
ជីវៈែដលមិនមនចិត្ត ្រស័យេន គឺជរកុខជតិែដលេកើតេឡើងអំពីអវនិិេពភ គរបូ 
លកខណរបូ កសរបូ និងវញិញ ណធតុែដលមនថមពលតិចេកើតមិនបនជចិត្ត 
ឧទហរណ៍: មនេដើមេឈើពីរេដើមដុះជិតគន រែមងេចះ្របែជងលូតកមពស់េដើមបីយក
ពន្លឺ និងសេន ើម េបើដុះេនជិតជញជ ងំក៏ដឹងខង មនជញជ ងំ មិនលូត ស់ែមក
េទខងជញជ ងំ េហើយដុះេចះងកេចញពីជញជ ំង រឯីជីវៈែដលមនចិត្ត ្រស័យេន 
គឺជសត្វ ឧទហរណ៍: ដងកូវទឹកែដលេកើតអំពីអវនិិេពភ គរបូ លកខណរបូ កសរបូ 
និងវញិញ ណធតុែដលមនថមពលេ្រចើនេកើតបនជចិត្ត ្រគប់លកខណជសងខ រធម៌ 
បនដល់អវជិជ ្រប្រពឹត្តេទេ យត ្ហ ក៏ជប់កនុងបដិចចសមុបបទធម៌ ១២ កងគឺ: 
អវជិជ ជបចច័យៃនសងខ រ សងខ រជបចច័យៃនវញិញ ណ វញិញ ណជបចច័យៃននមរបូ 
នមរបូជបចច័យៃនស យតន ស យតនជបចច័យៃនផស  ផស ជបចច័យៃន
េវទន ៥ េវទនជបចច័យៃនត ្ហ  ៣ ត ្ហ ជបចច័យៃនឧបទន  ឧបទនជ
បចច័យៃនភព ៣១ ភពជបចច័យៃនជតិ ជតិជបចច័យៃនជ មរណ។ បដិចចសមុបបទ
ជកិេលសវដ្ដ កមមវដ្ដ វបិកវដ្ដែដល្របកដេ យេ កៃនចកខុវញិញ ណ េ ត-
វញិញ ណ ឃនវញិញ ណ ជិ ្ហ វញិញ ណ កយវញិញ ណ និងមេនវញិញ ណ ជេ កអនិចចំ 
ទុកខំ អន ្ត  ករសិក យល់ចបស់អំពីចតុ រយិសចច េទើបេមើលេឃើញទុកខដ៏ៃ្រកែលង
េនះ និងផ្លូវែដលេទកន់កររលត់ទុកខ៕ 

*អរយិសចច ៤ គឺ: 

-ទុកខអរយិសចច:  

១-ជតិទុកខ: កំេណើ តែដលេកើតជដំបូង(ករចប់ៃផទ)  ជទុកខ។ 

២-ជ ទុកខ: េសចក្ដីចស់្រគំ្រគ ្រទុឌេ្រទមឥ្រនទិយទំង យ ជទុកខ។ 

៣-មរណទុកខ: េសចក្ដី ្ល ប់ ករែបកធ្ល យៃនខនធទំង យ ជទុកខ។ 

៤-េ កទុកខ:           េសចក្ដី ្ដ យ្រសេ ះ         េ កេ          េ្រក ម្រកំ         ែដល្របកបេហើយ 



 

 

៥១ 

េ យេសចក្ដីវនិស មួយ ឬេសចក្ដីទុកខ មួយពល់្រតូវេហើយ ជទុកខ។ 

៥-បរេិទវទុកខ: េសចក្ដីខ ឹកខ ួល ទួញេរៀប ប់ យំអណ្ដឺ តអណ្ដ ក ែដល្របកបេហើយ
េ យេសចក្ដីវនិស មួយ ឬេសចក្ដីទុកខ មួយពល់្រតូវេហើយ ជទុកខ។ 

៦-ទុកខទុកខ: េសចក្ដីលំបកកយ មិនសបបយកយ ែដលេកើតអំពីកយសមផស  ករ
ទទួលរងេសចក្ដីមិន្រសួល ជទុកខ។ 

៧-េទមនស ទុកខ: េសចក្ដីលំបកកនុងចិត្ត មិនសបបយកនុងចិត្ត ក់អន់តូចចិត្ត 
ែដលេកើតអំពីមេនសមផស  ករទទួល រមមណ៍មិន្រសួល ជទុកខ។ 

៨-ឧបយសទុកខ: េសចក្ដី នតឹងកនុងចិត្ត ចេង្អ តចង្អល់ចិត្ត ែដល្របកបេហើយ
េ យេសចក្ដីវនិស មួយ ឬេសចក្ដីទុកខ មួយពល់្រតូវេហើយ ជទុកខ។ 

៩-អបបិេយហិ សមបេយគទុកខ: ដំេណើ រជួប្របសព្វេ យសត្វ និងសងខ រ(វតថុ)ទំង
យែដលមិនជទី្រស ញ់ ជទុកខ។ 

១០-បិេយហិ វបិបេយគទុកខ: េសចក្ដី្រពត់្របសចកសត្វ និងសងខ រទំង យ
ែដលជទី្រស ញ់ ជទុកខ។ 

១១-យមបិចឆំ ន លភតិ តមបិទុកខ: កលចង់បននូវរបស់  ែតមិនបន ឯករមិន
បនរបស់េនះ ជទុកខ។ 

១២-សងខិេត្តន បញចុ បទនកខនធ ទុកខ : េសចក្ដីបំ្របួញ ឧបទនកខនធ ៥ ជទុកខ។ 

-ទុកខសមុទយអរយិសចច: ្របភពៃនេសចក្ដីទុកខគឺ ត ្ហ ែដលនំឲយសត្វេកើតកនុងកម
ភព របូភព អរបូភព ែដល្របកបេ យ គ(េសចក្តីេ្រតក្រត ល)។ 

១-កមត ្ហ : េសចក្ដី្របថន វតថុកម(របូ សំេឡង ក្លិន រស េផដ្ឋព្វ) និងកិេលសកម
(ឆនទ គ គឺេ ភេចតសិក ជសភវធម៌ែដលេ្រតកអរេពញចិត្តជប់ជំពក់ រមមណ៍ 
ដូេចនះវតថុកមជទី ំងជទីេ្រតកអរេពញចិត្តៃនេ ភេចតសិក)។ 

២-ភវត ្ហ : េសចក្ដី្របថន ភព ឬតេ្រមក្របកបេ យសស តទិដ្ឋិ(ករយល់េឃើញ
ថ ខ្លួន និងេ កជសភវេទៀង)។ 
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៣-វភិវត ្ហ : េសចក្ដីមិន្របថន ភព ឬតេ្រមក្របកបេ យឧេចឆទទិដ្ឋិ(ករយល់
េឃើញថ ្ល ប់េទេហើយសូនយមិនេកើតេទៀត)។ 

-ទុកខនិេ ធអរយិសចច: បនដល់្រពះនិព្វ នជទីរលត់កងទុកខទំងពួង។  

-ទុកខនិេ ធគមិនីបដិបទអរយិសចច: ផ្លូវេទកន់កររលំត់ទុកខ គឺជអរយិមគគមន 
អងគ ៨ គឺ: 

១-សមម ទិដ្ឋិ: បញញ យល់េឃើញ្រតូវកនុងអរយិសចច ៤។ 

២-សមម សងកបប: ករ្រតិះរះិ្រតូវ ៣ យ៉ង: ្រតិះរះិរកឧបយេដើមបីេចញចកកម, ្រតិះ
រះិរកឧបយេដើមបីមិនពយបទ, ្រតិះរះិរកឧបយេដើមបីមិនេបៀតេបៀនសត្វដៃទ។ 

៣-សមម ច: ច្រតូវ គឺេចតនេវៀរចកវចីទុចចរតិ ៤។ 

៤-សមម កមមន្ត: ករងរ្រតូវ គឺេចតនេវៀរចកកយទុចចរតិ ៣។ 

៥-សមម ជីវ: ករចិញច ឹមជីវតិ្រតូវ គឺេចតនេវៀរចកករេកង្របវញ័ច  េបក្របស់ លួច
ប្លន់ ជួញេ្រគ ង ្រ ្ត វធុ(សតថវណិជជ ) ជួញមនុស (សត្តវណិជជ ) ជួញ ច់ គឺ
ចិញច ឹមសត្វសម្ល ប់យក ច់លក់(មំសវណិជជ ) ជួញេ្រគ ង្រសវងឹ ឬេ្រគ ងេញ ន
(មជជវណិជជ ) ជួញថន ំពិស ឬថន ំពុល(វសិវណិជជ ) សម្ល ប់ជីវតិេដើមបី្របក់។ 

៦-សមម យម: ករពយយម្រតូវ គឺចេ្រមើនសមមបបធន ៤។ 

៧-សមម សតិ: កររឭក្រតូវ គឺចេ្រមើនសតិបប ្ឋ ន ៤។  

៨-សមម សមធិ: សមធិ្រតូវ គឺឧេបកខ ្របកបេ យសតិកនុងចតុតថជឈន។ 

 ្រពះសមម សមពុទធក ងបរមីបួនអសេងខយយមួយែសនម កបប េដើមបី្រ ស់ដឹង
សចចធម៌ សែម្ដង្រពះសទធមមេទសនេ្របសសត្វេ កេ យម េម ្ត ករុ គុណ 
ែថមទំងបនចង្រកងជ្រពះៃ្រតបិដកតំ ង្រពះ ្ដ  ស្រមប់បង្ហ ញផ្លូវសត្វ
េ កេចញចកអំពីទុកខ ែដលែបងែចកជ ៣ ្របេភទគឺ: បរយិត្តិធម៌: ពុទធវចន គឺ្រពះ
ៃ្រតបិដកសែម្ដងអំពីេគលធម៌ រេបៀបែបបែផនដំបូនម ន ចបប់ស្រមប់្របតិបត្តិែដល
ពុទធបរស័ិទ្រតូវ ត់េរៀន ្វ ធយយ្រទ្រទង់។           បដិបត្តិធម៌:           ធម៌ស្រមប់្របតិបត្តិ្រប- 



 

 

៥៣ 

្រពឹត្ត មបនដល់សីល សមធិ បញញ  ឬេសចក្ដី្របតិបត្តិ ម េធ្វើ មកន់ មនូវ
ធម៌ដ៏សមគួរដល់ធម៌ែដលខ្លួនបនេរៀន បន ្ដ ប់ បនេចះដឹង េដើមបីឲយដល់នូវធម៌
ែដលខ្លួនមិនទន់ដល់ ឲយសេ្រមចនូវធម៌ែដលខ្លួនមិនទន់សេ្រមច េដើមបីឲយជក់  
ចបស់។ បដិេវធធម៌: ធម៌ែដលចក់ធ្លុះ រមមណ៍(ពល់្រតូវ រមមណ៍)េ យសភវពិត 
មន ២្របេភទគឺ: ១-បដិេវធេ កិយ គឺករចក់ធ្លុះឈន អភិញញ  ឬវបិស ន
ញណេ្រកមមគគញណ។ ២-បដិេវធេ កុត្តរ គឺករចក់ធ្លុះមគគ ផល ្រពះនិព្វ ន
ែដលជផលសេ្រមចអំពីករេរៀន ្ដ ប់េចះដឹង និង្របតិបត្តិ។ ពុទធបរស័ិទទំង យ 
គបបីបេង្អ នចិត្តសិក ្រពះធម៌ មរយៈករ ្ដ ប់ េរៀន នេចះចំយល់ដឹង េដើមបី
បនដល់សុ មយបញញ  ពិចរ េឃើញធម៌ មេសចក្ដីពិត េដើមបីបនដល់ចិន្ត -  
មយបញញ  ចេ្រមើនសមថកមម ្ឋ ន និងវបិស នកមម ្ឋ នេឃើញធម៌ មសភវពិត
េ យទម្លុះ រមមណ៍ េដើមបីបនដល់ភវនមយបញញ ៕ 

*េទសរបស់កមមនឧបម ១០ យ៉ង: 

១-អដ្ឋិកងខលូបម: ឧបមដូច ងឆ្អឹង េ្រពះមនេសចក្ដីេ្រតកអរតិច។  

២-មំសេបសូបម: ឧបមដូចដំុ ច់ េ្រពះជរបស់ទូេទដល់មនុស េ្រចើនគន ។ 

៣-តិណុកកូបម: ឧបមដូចគប់េ ម  េ្រពះ មដុត។ 

៤-អងគ រកសូបម: ឧបមដូចរេ ្ដ រេងើកេភ្លើង េ្រពះេធ្វើឲយេក្ដ េ ល ល។ 

៥-សុបិនកូបម: ឧបមដូចករយល់សប្ត េ្រពះ្របកដតិចតួច។ 

៦-យចិតកូបម: ឧបមដូចរបស់ខចីេគ េ្រពះ្រតឹមែតមួយ្រគ។ 

៧-រកុខផលូបម: ឧបមដូចែផ្លេឈើ េ្រពះជែផ្លេឈើពុលទម្ល យសព្វ ងកយ។ 

៨-អសិសូនូបម: ឧបមដូចកំបិត និង្រជញ់ េ្រពះកប់ ច់ចិ្រញច ។ំ 

៩-សត្តិសូលូបម: ឧបមដូចលំែពង និងែដក្រសួច េ្រពះចក់េ ត។ 

១០-សបបសិរបូម: ឧបមដូចកបលពស់ េ្រពះគួររេងក ស និងមនភ័យចំេពះមុខ។ 

 



 

 

៥៤ 

ឆ-សមថកមម ្ឋ ន: 

 សមថកមម ្ឋ ន ែផនកេចេ វមុិត្តិ គឺរចួ្រសឡះនីវរណេ យអំ ចចតុតថជឈន។ 
ករសិក យល់ដឹងអំពីបរមតថធម៌ បដិចចសមុបបទធម៌ ចតុ រយិសចចធម៌ េដើមបីមន
បញញ លះបង់េសចក្ដី្របកន់មំចំេពះខនធបញច ក េកើតមនសទធ  ៤ យ៉ងគឺ កមមសទធ : 
េជឿអំពីកមម, វបិកសទធ : េជឿអំពីផលៃនកមម, កមមស ក សទធ : េជឿអំពីកមមែដលេធ្វើ
េហើយជរបស់ខ្លួន, តថគតេពធិសទធ : េជឿអំពីករ្រ ស់ដឹងរបស់្រពះតថគត។ 
បញញ  និងសទធ ជឧបករដល់ករចេ្រមើនសមថកមម ្ឋ ន ៤០ មនកសិណ ១០ អនុ- 
ស តិ ១០ អសុភ ១០ ្រពហមវ ិ រធម៌ ៤ េរបដិកូលសញញ  ១ ចតុធតុវវ ្ឋ ន ១ 
អរបូជឈន ៤ ែដលេយគវចរយកមករពឹំងគិតពិចរ ជ រមមណ៍េដើមបីឲយេកើត 
សមធិ។ សមធិ: ចិត្ត ំងសងប់ស៊ប់កនុង រមមណ៍ សមធិមន ២ គឺ មិចឆ សមធិ: 
សមធិែដលមិនចង់ឲយចិត្ត យមយ ឬចង់ឲយចិត្តសងប់ ខណមិនចង់ឲយចិត្ត យមយ
ជេទសមូលចិត្ត និងខណចង់ឲយចិត្តសងប់ជេ ភមូលចិត្ត ឯកគគ េចតសិកេកើត
រមួអកុសលចិត្តសងប់កនុង រមមណ៍ បដិបត្តិមិចឆ សមធិនឹងេធ្វើឲយចេ្រមើននូវត ្ហ  ទិដ្ឋិ 
មនះ, សមម សមធិ: សមធិែដលចេ្រមើននូវម កុសលចិត្ត្របកបេ យបញញ
េឃើញេទសរបស់េ ភ និងេទស ឯកគគ េចតសិកេកើតរមួកុសលចិត្តសងប់កនុង

រមមណ៍ ចេ្រមើនសមម សមធិនឹងេកើតមនសទធ  សីល បេមជជ បីតិ បស ទធិ សុខ 
សមធិ។ សមថ: េសចក្ដីសងប់ រមមណ៍រេសមរ ម។ ភវន: ករនឹកចំេពះ្រតង់

រមមណ៍ៃនកមម ្ឋ នេរឿយៗ។ កមម ្ឋ ន: ករអប់រចិំត្តចេ្រមើនសតិបញញ ។ សមថកមម-
្ឋ ន: ករអប់រចិំត្តចេ្រមើនសតិបញញ សងប់ចកនីវរណធម៌ បនដល់សមធិ ៣ ថន ក់គឺ 

ខណិកសមធិ: ចិត្តសងប់ចកនីវរណែដលេកើត មខណៗ មួយែភ្លតៗ, ឧបចរ
សមធិ: ចិត្តសងប់ចកនីវរណជិតដល់អបបន, អបបនសមធិ: ចិត្តសងប់ថ្ល នឹងេសមើ
ចកនីវរណ េ ថឈន។ មុននឹងចេ្រមើនកមម ្ឋ ន្រតូវេរៀបចំកយកំុឲយស្អុះ ្អ ប់
សំេលៀកបំពក់មិន្រប ក់ធំុក្លិន ទីកែន្លងអនមយ ្រតូវលះបង់បលិេពធ គឺករជប់
ជំពក់កិចចករអ្វីមួយ ឬ្រតូវេធ្វើបេង្ហើយេដើមបីកំុឲយចិត្តជប់ជំពក់កនុងកមម ្ឋ ន ្រតូវពិចរ-

េទសរបស់កមគុណ ៥ គឺ: របូ សំេឡង ក្លិន រស េផដ្ឋព្វ ជនុយៃនសនទូចវដ្ដ 
េដើមបីកំុឲយចិត្តនឹករកកមគុណទំងេនះជប់ជំពក់កនុងកមម ្ឋ ន ្រតូវជ្រមះសីលរបស់
ខ្លួនឲយបរសុិទធ    និងពិចរ បដិបទ      គឺផ្លូវដំេណើ ររបស់្រពះអរយិែដលេ កបដិបត្តិ 



 

 

៥៥ 

េដើមបីរម្លត់ទុកខ។ េយគវចរ្រតូវលះបង់ទិដ្ឋិ "មនតួខ្លួនបដិបត្តិកមម ្ឋ ន" េ្រពះករ
បដិបត្តិកមម ្ឋ ន្រតឹមជកិចចរបស់សតិ និងញណែដលជបរមតថធម៌សុទធ ធ េពល
ចេ្រមើនកមម ្ឋ នដំបូង ទិកមមិក(អនកេផ្ដើមបដិបត្តិ)រែមងមនចិត្ត យមយ ្រកហល់
្រក យ េ្រពះអប់រចិំត្តមិនទន់បនល្អ ដូេចនះ ចូរកំុេទមនស  ្រតូវពយយមបិទទ្វ រ 
៥ គឺបិទចកខុទ្វ រកំុឲយចិត្តនឹកដល់របូ បិទេ តទ្វ រកំុឲយចិត្តនឹកដល់សំេឡង បិទឃន
ទ្វ រកំុឲយចិត្តនឹកដល់ក្លិន បិទជិ ្ហទ្វ រកំុឲយចិត្តនឹកដល់រស បិទកយទ្វ រកំុឲយចិត្តនឹក
ដល់េផដ្ឋព្វ ្រតូវ ំងសតិរឭកដឹង រមមណ៍កមម ្ឋ ន និងដឹង រៈចិត្តែដលេកើតេឡើង
ជកុសល ឬជអកុសល េបើចិត្ត្រ ច់េទេ ងអតី រមមណ៍នឹកេឃើញេរឿងអតីត ឬ
្រ ច់េទេ ងអនគ រមមណ៍នឹកគិតេរឿងអនគត ្រតូវមនសតិដឹងេហើយទញចិត្ត
មកេនកនុងបចចុបបនន រមមណ៍ នឹកសម្លឹង រមមណ៍កមម ្ឋ ន។ េយគវចរ្រតូវសមគ ល់
លកខណេតេជធតុ ២ យ៉ង ឧណ្ហ េតេជេកើតេឡើងកយមនសភពេក្ដ  សីតេតេជ
េកើតេឡើងកយមនសភព្រតជក់ និង េយធតុ ២ យ៉ង វតិថមភន េយេកើតេឡើង
កយមនសភពតឹងរងឹ គឺ្របឹងរងឹខ្លួនឯងៗ សមីរណ េយេកើតេឡើងកយមន
សភពកេ្រមើក ញ័រ។ ចេ្រមើន នបនស តិ្រតូវ្របកបេ យសតិបប ្ឋ ន នប-
នស តិែចកជ ៤ ចតុកក(ចតុកកមន ៤ វតថុ គឺខយល់ដេង្ហើម) ចតុកកទី ១ ជកយនុបស -
នសតិបប ្ឋ ន សែម្ដងស្រមប់ ទិកមមិក(អនកបដិបត្តិដំបូង) ចតុកកទី ២ ជេវទននុ- 
បស នសតិបប ្ឋ ន ចតុកកទី ៣ ជចិ ្ត នុបស នសតិបប ្ឋ ន ចតុកកទី ៤ ជធមម នុ-
បស នសតិបប ្ឋ ន ចំេពះចតុកកទី២ ៣ ៤សែម្ដងស្រមប់បុគគលបនឈន ំងពី
បឋមចតុកក។ េយគវចរ្រតូវ គ ល់អំពី េយ ៤ ្របេភទគឺ សមមតិ េយ: ខយល់ៃនករ
សនមតិ ដូចជខយល់ពយុះ ខយល់បកេល្ហើយៗ, រមមណ េយ: ខយល់ែដលជ រមមណ៍
របស់កមម ្ឋ ន( េយកសិណ និង េយធតុ), សសមភ រ េយ: ខយល់បកេឡើងេលើ
ចុះេ្រកម កនុងៃផទ(េពះ) កនុង្រកពះេពះេវៀន ខយល់ផ យសព្វកនុងកយ ខយល់ដេង្ហើម
(ចិត្តជជ េយ គឺខយល់េកើតអំពីចិត្តជសមុ ្ឋ ន) និងខយល់ខងេ្រកកយ, បរមតថ េយ: 
លកខណតឹង កេ្រមើក ញ័រ ែដលជេផដ្ឋព្វ រមមណ៍ គឺជ រមមណ៍របស់វបិស ន៕ 

* នបនស តិ ១៦ វតថុ: 

(១.២.៣.៤ ជកយនុបស នសតិបប ្ឋ ន សតិជតួវបិស នរឭកដឹងេផដ្ឋព្វៈ) 



 

 

៥៦ 

១-ទីឃំ  អស សេន្ត  ទីឃំ អស មីតិ បជនតិ.  កលដកដេង្ហើមេចញែវង ក៏ដឹង 
ចបស់ថ ម អញដកដេង្ហើមេចញែវង។ 

-ទីឃំ  បស សេន្ត  ទីឃំ បស មីតិ បជនតិ.  កលដកដេង្ហើមចូលែវង ក៏ដឹង
ចបស់ថ ម អញដកដេង្ហើមចូលែវង។ ករចេ្រមើន នបនស តិ្រតូវ្របកបេ យ 
សតិ(េសចក្ដីរឭក) និងញណ(េសចក្ដីដឹង)េធ្វើឲយ្របកដចំេពះធម៌បី្របករ គឺនិមិត្ត
(ចុង្រចមុះែដលខយល់ប៉ះ្រតូវជទីចងទុកៃនសតិ) ១ ខយល់ដេង្ហើមេចញ ១ ខយល់ដេង្ហើម
ចូល ១ បុគគល មនធម៌បី្របករេនះ កមម ្ឋ នរបស់បុគគលេនះរែមងបនដល់
ឧបចរសមធិ និងអបបនសមធិ។ េពលចប់េផ្ដើមហ្វឹក ត់ដំបូង េយគវចរ្រតូវ
អងគុយែពនែភនន ក់េជើងេឆ្វងេនេ្រកម ក់េជើង ្ដ េំលើេជើងេឆ្វង គឺ ក់បទេជើង

្ដ ំប៉ះ្រតឹមេភ្ល េជើងេឆ្វង េហើយកំភួនេជើង ្ដ ំ ក់ចំក ្ដ ល្របអប់េជើងេឆ្វង្រតង់
កែន្លងផត(ែភននែបបេនះមិនបត់ជងគង់តឹងេពក េហើយក៏មិនធូរេពក េបើែភននតឹងងយ
នឹងសពឹកេជើង េបើែភននធូរគឺកំភួនេជើង ្ដ ំកល់េលើែភនកេគរ ឬែកងេជើងេឆ្វងក៏ងយនឹង
សពឹកេជើងែដរ) និងេធ្វើដងខ្លួនឲយ្រតង់េដើមបីស្រមួលដល់ផ្លូវដេង្ហើម បនទ ប់មក្រតូវញុំង
ចិត្តឲយមនឆនទ េហើយ្របមូល រមមណ៍ឲយមូល ំងសតិ្រតង់និមិត្ត(ចុង្រចមុះ) ឬរមឹ
បបូរមត់(ស្រមប់បុគគលមនចុង្រចមុះខ្លី) គឺផចង់ចិត្តសម្លឹងចុង្រចមុះរហូតដឹងថសតិ

ំងេនចុង្រចមុះ េទើបបិទែភនកកំណត់ដឹងខយល់ដេង្ហើមប៉ះខទប់្រតង់និមិត្ត ដកដេង្ហើម
េចញែវង ្រតូវបរកិមម(និយយកនុងចិត្ត)កំណត់ទុកកនុងចិត្តថ ខយល់េចញែវង ដក
ដេង្ហើមចូលែវង ្រតូវបរកិមមកំណត់ទុកកនុងចិត្តថ ខយល់ចូលែវង រហូតសតិ ំងេន
្រតង់និមិត្តដឹង រមមណ៍(អស សបបស ស)មិនមនចេន្ល ះ បនដល់បរកិមមនិមិត្ត
( រមមណ៍ែដលចិត្តកំណត់ទុកេ យ្របៃព) េហើយសតិនឹងលះបង់បរកិមមេចលមក
កំណត់ដឹងខយល់េចញែវង ខយល់ចូលែវង(ខណេនះ្រចមុះរបស់េយគវចរខ្លះមន

ករ្រសឹបៗ និងពល់្រតូវខយល់ដេង្ហើម្រប្រពឹត្តេទជអន ្ត  គឺខយល់ដេង្ហើមេចញចូល
េ យធមមជតិឯងៗ មិនមនសត្វ បុគគល តួខ្លួនជអនកដកដេង្ហើមេឡើយ េ្រពះខយល់
ដេង្ហើមេកើតអំពីចិត្តជសមុ ្ឋ ន ជួនែវងជួនខ្លី ជួនខ្ល ំងជួនេខ យ ជួនញប់្រប្រពឹត្ត
េទមិនេទៀងជអនិចចំ ខយល់ដេង្ហើមេកើតេឡើង្រប្រពឹត្តេទេចញអស់ក៏រលត់ េហើយេកើត
េឡើង្រប្រពឹត្តេទចូលអស់ក៏រលត់ សភវធម៌ែដលមនកិរយិេកើតរលត់ជទុកខំ)។ 
កលេយគវចរ  ្របមូល រមមណ៍មូល ំងេនថង ស្រតង់េលើចេន្ល ះចិេញច ើមកនុងភវន 



 

 

៥៧ 

្រពមទំងមនពន្លឺខងេ្រកជបចច័យផង ជួនក៏េឃើញ មមេនទ្វ រមនពណ៌េខម  ស 
្រកហម េលឿង ៃបតង េខៀវ ្វ យ ផក ឈូក ជួនពណ៌មួយរកីកនុងពណ៌មួយ ជួនពណ៌
េ្រករបួពណ៌កនុងឲយរមួបត់ ែតចិត្តកំុភញ ក់េផ្អើលជប់ជំពក់ េហើយ្រតូវបន្ត ំងសតិ
្រតង់ចុង្រចមុះកំណត់ដឹងខយល់ដេង្ហើម។ េបើេយគវចរចេ្រមើនដល់ឈនថន ក់ខពស់
មនបំណងេឃើញអ្វីមួយ ្រតូវអធិ ្ឋ នេហើយេធ្វើ រមមណ៍ឲយមុត្រសួចទម្លុះែ្រជកពណ៌
េនះ នឹងបនេឃើញអ្វីមួយេនពីេ្រកយពណ៌េនះ មឧបនិស យ៕ 

២-រស  ំ  អស សេន្ត  រស ំ អស មីតិ បជនតិ.  កលដកដេង្ហើមេចញខ្លី ក៏ដឹង 
ចបស់ថ ម អញដកដេង្ហើមេចញខ្លី។  

-រស ំ  បស សេន្ត  រស ំ បស មីតិ បជនតិ.  កលដកដេង្ហើមចូលខ្លី ក៏ដឹង
ចបស់ថ ម អញដកដេង្ហើមចូលខ្លី។ សភពខយល់កនុងកយ្រប្រពឹត្តេទខ្លះេឡើង
េលើ ខ្លះចុះេ្រកម ខ្លះកត់ទទឹងកយ ខ្លះជដំុសកេសៀតែណនកនុងកយ ខ្លះ យែបក
ផ យេទេពញកយប ្ដ លឲយរេសបរសឹប តឹងមុខមត់ ែណនខ្លួន ៃដ េជើង េពះ 
្រទូង ក កបលជសភពខយល់េ្រគត្រគត្រប្រពឹត្តកនុងកយមិនេទៀងទត់ បេងកើតជ
ទុកខេវទន ែតកំុេទមនស  ្រតូវពិចរ ថ៖ ទុកខេវទនេកើតេឡើង ្រស័យខយល់កនុង
កយេ្រគត្រគតែដលេកើតអំពីចិត្តេ្រគត្រគត េវទនជសងខ រធម៌្រប្រពឹត្តេទជ
អនិចចំ ទុកខំ អន ្ត  េហើយ្រតូវបន្ត ំងសតិ្រតង់ចុង្រចមុះកំណត់ដឹងខយល់ដេង្ហើម៕ 

៣-សព្វកយបបដិសំេវទី អស សិស មីតិ សិកខតិ.  ភិកខុសិក (ពយយម)ថ ម
អញនឹងកំណត់ដឹងចបស់នូវខយល់ខងេដើមគឺផចិត ក ្ដ លគឺ្រទូង ចុងគឺចុង្រចមុះ 
េហើយដកដេង្ហើមេចញ។  

-សព្វកយបបដិសំេវទី បស សិស មីតិ សិកខតិ.  ភិកខុសិក ថ ម អញនឹងកំណត់
ដឹងចបស់នូវខយល់ខងេដើមគឺចុង្រចមុះ ក ្ដ លគឺេដើម្រទូង ចុងគឺផចិត េហើយដក
ដេង្ហើមចូល។ េយគវចរ ំងសតិមំល្អេនចុង្រចមុះេហើយក៏ ចនឹងដឹងដំេណើ រ
របស់អស សបបស សសព្វកនុងកយែដលមនភពល្អិតៗ េស្ដើងៗ កនុងខយល់ដេង្ហើម
េនះ សសមភ រ េយបក់ទទឹងកយញុងំកយេ្រទតេទ ្ដ  ំ េ្រទតេទេឆ្វង ឱនេទ
មុខ ផង កមកេ្រកយ េឃ្លងេឃង េយលវលិ េ្រពះចិត្តសងប់កយមិនសងប់។ ជួនបក់
ពីេលើចុះេ្រកមមនភពធងន់ចុះមកេ្រកម         ពីេ្រកមេឡើងេលើមនភពេផើតេឡើងទល់ 



 

 

៥៨ 

នឹងល ដ៍កបល ជួនបរមតថ េយេកើតេឡើងមនលកខណតឹង កេ្រមើក ញ័រកយ 
ជួនភព្រតជក់្រសួលផ យេពញសព៌ងគកយ េកើតជសុខេវទន ែតកំុជប់ជំពក់ 
្រតូវពិចរ ថ៖ សុខេវទនេកើតេឡើង ្រស័យខយល់ល្អិតផ យសព្វសព៌ងគកយ
ែដលេកើតអំពីចិត្តសងប់ ករជប់ជំពក់ រមមណ៍ែដលជកមគុណទំង យ េធ្វើឲយ
វលិវល់កនុងវដ្ដទុកខ េហើយ្រតូវបន្ត ំងសតិ្រតង់ចុង្រចមុះកំណត់ដឹងខយល់ដេង្ហើម៕ 

៤-បស មភយំ កយសងខ រ ំ អស សិស មីតិ សិកខតិ.  ភិកខុសិក ថ ម អញនឹង
រមង ប់នូវកយសងខ រ(អស សបបស សៈ) ដកដេង្ហើមេចញ។ 

-បស មភយំ កយសងខ រ ំបស សិស មីតិ សិកខតិ.  ភិកខុសិក ថ ម អញនឹងរមង ប់
នូវកយសងខ រ ដកដេង្ហើមចូល។ កល ំងសតិទុក្រតង់និមិត្តយ៉ង្របកដរហូត
រមង ប់កយ និងចិត្តឲយសងប់(សភពសងប់របស់កយ និងចិត្ត្រគន់ែតេកើតពីករអប់រ ំ
ចេ្រមើនកមម ្ឋ នបុ៉េ ្ណ ះ មិនមនសត្វ បុគគល តួខ្លួនជអនកសងប់េឡើយ ដូេចនះកំុជប់
ជំពក់នឹងសភពសងប់) ខយល់ដេង្ហើមក៏ល្អិតសុខុម សងប់រមង ប់ មខណៗ េយគវចរ
ខ្លះមនសតិរងឹមំ និងញណចស់ក្ល ចកំណត់ដឹងខយល់ដេង្ហើមេចញពីគល់្រចមុះ
មក្រតឹមចុង្រចមុះក៏ចូលេទវញិ ខយល់ដេង្ហើមេនះក៏រមួតូចឆម រែ្របជ្រតជក់ប៉ះចុង
្រចមុះដកដេង្ហើមចូលេកើតសុខេវទន ដកដេង្ហើមេចញជខយល់េក្ដ ប៉ះចុង្រចមុះេកើត
ទុកខេវទន កលេបើសុខ ទុកខ េ មនស  និងេទមនស រលត់េទ ឧេបកខ (េវទន)
ចិត្តក៏េកើតេឡើងមនសភព្រពេងើយៗជក ្ដ ល សងប់េទៗរហូតបនដល់ទម្លុះ    
ខណិកសមធិ ចេ្រមើនតេទេទៀតនឹងបនដល់បស ទធិទម្លុះឧបចរសមធិែដលជ
ចិត្តវសុិទធិ កយមនសភព្រ ល្រសឡះ្រតជក់។ កនុងឧបចរសមធិ េយគវចរ
ខ្លះេកើតឧគគហនិមិត្ត ខ្លះេកើតបដិភគនិមិត្ត ខ្លះទម្លុះអបបនសមធិ។ ឧបចរសមធិ 
និងអបបនសមធិមនត្រតមជឈត្តុេបកខ  គឺភព្រពេងើយជក ្ដ លកនុងធម៌េនះៗ 
េកើតេឡើងេ្រពះមិនមនេសចក្ដីពយយមេដើមបីញុំងឈនឲយេកើតេឡើងេទៀត៕  

(៥.៦.៧.៨ ជេវទននុបស នសតិបប ្ឋ ន សតិជតួវបិស នរឭកដឹងេវទន) 

៥-បីតិបដិសំេវទី អស សិស មីតិ សិកខតិ.  ភិកខុសិក ថ ម អញនឹងកំណត់ដឹង 
ចបស់នូវបីតិ ដកដេង្ហើមេចញ។  



 

 

៥៩ 

-បីតិបដិសំេវទី បស សិស មីតិ សិកខតិ.  ភិកខុសិក ថ ម អញនឹងកំណត់ដឹង
ចបស់នូវបីតិ ដកដេង្ហើមចូល។ ករចូលបឋមជឈន និងទុតិយជឈនែដលមនបីតិជ
អងគ៕ 

៦-សុខបដិសំេវទី អស សិស មីតិ សិកខតិ.  ភិកខុសិក ថ ម អញនឹងកំណត់ដឹង
ចបស់នូវសុខ ដកដេង្ហើមេចញ។ 

-សុខបដិសំេវទី បស សិស មីតិ សិកខតិ.  ភិកខុសិក ថ ម អញនឹងកំណត់ដឹង
ចបស់នូវសុខ ដកដេង្ហើមចូល។ ករចូលតតិយជឈនែដលមនសុខ(កយិកសុខ: 
កយ្រតជក់សុខ្រសលួកនុងឈនៃ្រកែលង និង េចតសិកសុខ: ចិត្តសងប់សុខ្រសឡះ
កនុងឈនៃ្រកែលង)ជអងគ៕ 

៧-ចិត្តសងខ របដិសំេវទី អស សិស មីតិ សិកខតិ.  ភិកខុសិក ថ ម អញនឹង
កំណត់ដឹងចបស់នូវចិត្តសងខ រ ដកដេង្ហើមេចញ។ 

-ចិត្តសងខ របដិសំេវទី បស សិស មីតិ សិកខតិ.  ភិកខុសិក ថ ម អញនឹងកំណត់
ដឹងចបស់នូវចិត្តសងខ រ ដកដេង្ហើមចូល។ ករចូលចតុតថជឈនែដលមនឧេបកខ      
េវទន៕ 

៨-បស មភយំ ចិត្តសងខ រ ំអស សិស មីតិ សិកខតិ.  ភិកខុសិក ថ ម អញនឹងរមង ប់
នូវចិត្តសងខ រ ដកដេង្ហើមេចញ។ 

-បស មភយំ ចិត្តសងខ រ ំបស សិស មីតិ សិកខតិ.  ភិកខុសិក ថ ម អញនឹងរមង ប់នូវ  
ចិត្តសងខ រ ដកដេង្ហើមចូល។ កររមង ប់នូវចិត្តសងខ រ(េវទន និងសញញ )ែដលេ្រគត
្រគតឲយសងប់។ កលេវទន និងសញញ សងប់រមង ប់េ យអំ ចឈនចិត្តេហើយ 
េយគវចរខ្លះបនពល់្រតូវបតុភូត ដូចជមនធតុ ឬធតុ្រតជក់េ្រ ចេលើ
កបល្រជបសព៌ងកយ្រសឹបៗ ជួនធតុ ឬធតុ្រតជក់េ្រ បេក្ដ បសព៌ងកយ៕ 

(៩.១០.១១.១២ ជចិ ្ត នុបស នសតិបប ្ឋ ន សតិជតួវបិស នរឭកដឹងចិត្ត) 

៩-ចិត្តបដិសំេវទី អស សិស មីតិ សិកខតិ.  ភិកខុសិក ថ ម អញនឹងកំណត់ដឹង 
ចបស់នូវចិត្ត ដកដេង្ហើមេចញ។ 



 

 

៦០ 

-ចិត្តបដិសំេវទី បស សិស មីតិ សិកខតិ.  ភិកខុសិក ថ ម អញនឹងកំណត់ដឹង
ចបស់នូវចិត្ត ដកដេង្ហើមចូល។ ករកំណត់ដឹងឈនចិត្តទំង ៤៕  

១០-អភិបបេមទយំ ចិត្តំ អស សិស មីតិ សិកខតិ.  ភិកខុសិក ថ ម អញនឹងញុំង
ចិត្តឲយរកី យៃ្រកែលង ដកដេង្ហើមេចញ។  

-អភិបបេមទយំ ចិត្តំ បស សិស មីតិ សិកខតិ.  ភិកខុសិក ថ ម អញនឹងញុំងចិត្ត    
ឲយរកី យៃ្រកែលង ដកដេង្ហើមចូល។ ករចូលបឋមជឈន និងទុតិយជឈនែដល
្របកបេ យផរ បីតិជអងគ៕ 

១១-សមទហំ ចិត្តំ អស សិស មីតិ សិកខតិ.  ភិកខុសិក ថ ម អញនឹងញុំងចិត្ត
ឲយ ំងមំេសមើ ដកដេង្ហើមេចញ។ 

-សមទហំ ចិត្តំ បស សិស មីតិ សិកខតិ.  ភិកខុសិក ថ ម អញនឹងញុំងចិត្តឲយ
ំងមំេសមើ ដកដេង្ហើមចូល។ ករេធ្វើចិត្តឲយ ំងមំេសមើកនុង រមមណ៍េ យអំ ចៃន

អបបន៕ 

១២-វេិមចយំ ចិត្តំ អស សិស មីតិ សិកខតិ.  ភិកខុសិក ថ ម អញនឹងរេ ះចិត្ត
ចកនីវរណ ដកដេង្ហើមេចញ។  

-វេិមចយំ ចិត្តំ បស សិស មីតិ សិកខតិ.  ភិកខុសិក ថ ម អញនឹងរេ ះចិត្តចក      
នីវរណ ដកដេង្ហើមចូល។ កររេ ះចិត្តចកនីវរណេ យបឋមជឈន ចកវតិកកវចិរ
េ យទុតិយជឈន ចកបីតិេ យតតិយជឈន ចកសុខេ យចតុតថជឈន។ វបិស -
ន: រេ ះចិត្តចកនិចចសញញ េ យអនិចច នុបស ន ចកសុខសញញ េ យទុកខ នុប-
ស ន ចកអត្តសញញ េ យអន ្ត នុបស ន ចកននទិ(ករេភ្លើតេភ្លើន គឺត ្ហ ្របកប 
េ យបីតិ)េ យនិព្វិទនុបស ន ចក គេ យវ ិ គនុបស ន ចកសមុទយ
េ យនិេ ធនុបស ន (បញញ ែដល មពិចរ េឃើញកររលត់េទៃនសងខ រទំង 

យ) ចក ទន(ករ្របកន់មំ)េ យបដិនិស គគ នុបស ន(អនុបស នែដល
្រប្រពិត្តេទេ យ ករលះបង់)៕ 

(១៣.១៤.១៥.១៦ ជធមម នុបស នសតិបប ្ឋ ន សតិជតួវបិស នរឭកដឹងធមម ) 



 

 

៦១ 

១៣-អនិចច នុបស ី អស សិស មីតិ សិកខតិ.  ភិកខុសិក ថ ម អញនឹងជអនក
ពិចរ េឃើញថ មិនេទៀង ដកដេង្ហើមេចញ។ 

-អនិចច នុបស ី បស សិស មីតិ សិកខតិ.  ភិកខុសិក ថ ម អញនឹងជអនក
ពិចរ េឃើញថ មិនេទៀង ដកដេង្ហើមចូល។ វបិស នេឃើញបញច កខនធែដលមិន
េទៀង គឺេកើតេឡើងេហើយរលត់េទ៕ 

១៤-វ ិ គនុបស ី អស សិស មីតិ សិកខតិ.  ភិកខុសិក ថ ម អញនឹងជអនក 
ពិចរ េឃើញនូវករ្របសចកតេ្រមក ដកដេង្ហើមេចញ។ 

-វ ិ គនុបស ី បស សិស មីតិ សិកខតិ.  ភិកខុសិក ថ ម អញនឹងជអនកពិចរ  
េឃើញនូវករ្របសចកតេ្រមក ដកដេង្ហើមចូល។ វ ិ គ គឺករ្របសេទ មន ២ គឺ:  
ខយវ ិ គ: បញច កខនធរលត់េទែដលមនជខណ គឺពិចរ េឃើញេ យវបិស ន
ញណ ១ អចចន្តវ ិ គ(េឈម ះ្រពះនិព្វ ន)ជធម៌មយ៉ង កលបុគគលសេ្រមចេហើយ 
សងខ រទំង យក៏រែមងរលត់េទជ្របកដ គឺពិចរ េឃើញេ យមគគញណ 
១។ វបិស នញណលះបង់កិេលសេ យតទងគបប ន(លះជខណៗ) ក៏បេង្អ ន
ចិត្តេទអចចន្តវ ិ គ។ មគគញណលះបង់កិេលសជសមុេចឆទេ យតទងគបប ន៕ 

១៥-និេ ធនុបស ី អស សិស មីតិ សិកខតិ.  ភិកខុសិក ថ ម អញនឹងជអនក 
ពិចរ េឃើញនូវកររលត់ ដកដេង្ហើមេចញ។  

-និេ ធនុបស ី បស សិស មីតិ សិកខតិ.  ភិកខុសិក ថ ម អញនឹងជអនក
ពិចរ េឃើញនូវកររលត់ ដកដេង្ហើមចូល។ មនអតថដូចវ ិ គនុបស ីែដរ ្រគន់ែត

ក់បទថ''និេ ធ''ជំនួស្រតង់បទថ''វ ិ គ''៕ 

១៦-បដិនិស គគ នុបស ី អស សិស មីតិ សិកខតិ.  ភិកខុសិក ថ ម អញនឹងជអនក 
ពិចរ េឃើញនូវកររ ស់េចល ដកដេង្ហើមេចញ។ 

-បដិនិស គគ នុបស ី បស សិស មីតិ សិកខតិ.  ភិកខុសិក ថ ម អញនឹងជអនក 
ពិចរ េឃើញនូវកររ ស់េចល ដកដេង្ហើមចូល។ បដិនិស គគក៏មន ២ គឺ: 
បរចិច គបដិនិស គគ គឺករលះបង់េ យករបរចិច គជតទងគ ឬករលះបង់េ យករ
បរចិច គជសមុេចឆទ     ១     បកខនទនបដិនិស គគ      គឺករបេង្អ នចិត្តេទកនុង្រពះនិព្វ ន   ឬមន 



 

 

៦២ 

្រពះនិព្វ នជ រមមណ៍។ វបិស នញណលះបង់កិេលស និងខនធ(វបិក) ្រពមទំង
អភិសងខ រ(កមម) េ យតទងគបប ន េ្រពះេឃើញេទសកនុងសងខ រធម៌ ក៏បេង្អ នចិត្ត
េទកនុង្រពះនិព្វ ន។ មគគញណលះបង់កិេលស និងខនធ ្រពមទំងអភិសងខ រេ យ
សមុេចឆទបប ន េហើយក៏មន្រពះនិព្វ នជ រមមណ៍ គឺសងប់សុខ្រតជក់េទៗៗ៕  

*លកខណសមគ ល់ៃនសុខេវទនពំុែមនជអងគឈន និងសុខជអងគឈន: 

 កនុងខយល់ទី ៣ េយគវចរបនពល់្រតូវសុខេវទន គឺកយ្រតជក់្រសួលែដលពំុ
ែមនជអងគឈន សុខេវទនេនះេកើតេឡើង ្រស័យចិត្តសងប់ ខយល់ដេង្ហើមល្អិត សងប់ 
ពំុមនផរ បីតិ(អងគឈន)ជបុព្វភគ។ សុខែដលជអងគរបស់ឈនេកើតេឡើង

្រស័យមនផរ បីតិជបុព្វភគ គឺបីតិេកើតេឡើង្រពឺ្រពួចកយខញ កៗ ធងន់ខ្លួន
្រតជក់សព្វសព៌ងគកយ សុខក៏េកើតេឡើងកយ ងសេងក រ្រសួលខ្លួន។ ចូរចំ ំ៖ 
េបើេយគវចរចេ្រមើនសមធិបនដល់ចិត្តសងប់ពល់្រតូវសុខេវទន សូមកំុមនករ
ភន់្រចឡំថបនឈន េ្រពះសូមបីឧបចរសមធិ ក៏្រតូវចេ្រមើន្របកបេ យអងគ
ឈន(អងគឈនកនុងឧបចរសមធិមនកម្ល ំងេខ យ)នីមួយៗ្រគប់អងគ រហូតរមង ប់
នូវនីវរណធម៌ ញុងំម កុសលញណសមបយុត្តចិត្តឲយមនកម្ល ំងទម្លុះអបបន
សមធិ គឺចិត្តសងកត់នូវកមវចរេគ្រតេហើយសទុះចូលេទកន់មហគគតេគ្រត៕ 

*ប ន(្រប រកិេលស) ៥ យ៉ង: 

១-តទងគបប ន: លះកិេលសជខណៈៗេ យវបិស នញណ។ 

២-វកិខមភនបប ន: លះនីវរណធម៌េ យករ្រគបសងកត់របស់ឈន។ 

៣-សមុេចឆទបប ន: លះកិេលស ច់មិនឲយ្រតឡប់េ យអរយិមគគ។ 

៤-បដិបស ទធិបប ន: កិេលសទំង យែដលសងប់រមង ប់កនុងខណៃនអរយិផល។ 

៥-និស រណបប ន: ្រពះនិព្វ នែដលលះបង់អស់នូវេ្រគ ង ក់ែតងទំងពួង។  

 

 



 

 

៦៣ 

ជ-ឧបចរសមធិ(កមវចរម កុលសចិត្ត) 

 េយគវចរអប់រចិំត្តចេ្រមើនភវន មួយៃនកមម ្ឋ ន ៤០ មនសតិ ំងមំល្អ
េហើយ ចិត្តក៏សងប់ជបចច័យញុងំកយឲយសងប់ កលចិត្ត និងកយសងប់េហើយ ក៏ជ
បចច័យញំុងខយល់ដេង្ហើមឲយសងប់រមង ប់ផងែដរ កលេបើខយល់ដេង្ហើមសងប់រមង ប់េហើយ 
ចិត្តក៏ ំងសងប់ស៊ប់កនុងភវនរហូតទម្លុះខណិកសមធិ ចេ្រមើនតេទេទៀតនឹងបន
ដល់បស ទធិទម្លុះឧបចរសមធិែដលជចិត្តវសុិទធិ កយ្រតជក់្រ ល្រសឡះ។ កនុង
ឧបចរសមធិ េយគវចរខ្លះេកើតឧគគហនិមិត្ត េឃើញដូចបុ៉យគ បុ៉យសំឡី ែខ  
េយគវចរខ្លះេកើតបដិភគនិមិត្ត េឃើញដូចដួងផក យ ដំុែកវមណី ដំុគជ់ វតថុមន
សមផស េ្រគត្រគត ្រគប់កបបស ច្រមូងេឈើខ្លឹម ែខ សង្វ រែវង ក្រមងផក  កម ួល
ែផ ង សរៃសពីងពងែដលសនធឹង ដំុពពក ផក ឈូក កង់រថ វង់្រពះចនទ វង់្រពះ ទិតយ 
ជួននិមិត្តេឃើញេរឿងែដលបនសន ំកនុងសន្ដ នកលពីអតីតជតិក៏មន។ បុគគលខ្លះ
បនចេ្រមើនឈន និងសន ំកុសលេ្រចើនពីអតីតជតិមកជឧបនិស ័យ េពលមន
សទធ បញញ ្រជះថ្ល ចំេពះ្រពះពុទធគុណក៏េកើតផរ បីតិទម្លុះឈន។ បនទ ប់ពីបន
ដល់ឧបចរសមធិេហើយ េបើេយគវចរមនបំណងេឡើងកន់អបបនសមធិ ្រតូវ

ំងចិត្តឲយសងប់នឹងេសមើ្របកបេ យសតិ និងញណរងឹមំរមង ប់នូវនីវរណធម៌ េបើ
មនបំណងេឡើងកន់មគគផល ្រតូវចេ្រមើនរបូកមម ្ឋ ន និងអរបូ(េវទន)កមម ្ឋ នែដល
ជវបិស ន៕ 

*េពធិបកខិយធម៌ គឺពួកៃនធម៌ជេ្រគ ង្រ ស់ដឹងអរយិសចច មន ៣៧ ្របករ:  

+សតិបប ្ឋ ន ជធម៌ ំងសតិរឭកពិចរ នូវធម៌ ៤ យ៉ង: 

១-កយនុបស នសតិបប ្ឋ ន: កយ + អនុបស ន(ករពិចរ េរឿយៗ) + សតិ 
គឺសតិរឭកពិចរ េរឿយៗនូវកយកនុងកយ(ធម៌ែដល្របជំុេកើតេឡើងកនុងកយ ដូច
ជអស សបបស សែដល្របជំុេកើតេឡើងកនុងកយ) សំេ ដល់ធម៌មួយកនុងធម៌ទំង 
៦ គឺ: នបនបព្វ ែផនកខយល់ដេង្ហើម, ឥរយិបថបព្វ ែផនកឥរយិបថ េដក េដើរ អងគុយ 
ឈរ, សមបជញញបព្វ ែផនកេសចក្ដីភញ ក់រឭក, បដិកូលបព្វ ែផនកេខពើមរេអើមកនុងកយ, 
ធតុបព្វ ែផនកពិចរ របូធតុ, នវសីវថិកបព្វ ែផនកពិនិតយ កសព ៩ យ៉ង។  



 

 

៦៤ 

២-េវទននុបស នសតិបប ្ឋ ន: សតិរឭកពិចរ េរឿយៗនូវេវទនកនុងេវទន(ធម៌
ែដល្របជំុេកើតេឡើងកនុងេវទន ដូចជសុខេវទនែដល្របជំុេកើតេឡើងកនុងេវទន) សំ-
េ ដល់េវទនមួយកនុងេវទនទំង ៩ គឺ: សុខេវទន, ទុកខេវទន, អទុកខមសុខេវទន
(េវទនមិនជទុកខមិនជសុខ), មិសសុខេវទន(េ មនស េវទនែដល ្រស័យ 
កមគុណ ៥ ្រប្រពឹត្តេទកនុងទ្វ រ ៦), មិសទុកខេវទន, មិសអទុកខមសុខេវទន, 
និ មិសសុខេវទន(េ មនស េវទនែដល ្រស័យេនកខមម្រប្រពឹត្តេទកនុងទ្វ រ ៦), 
និ មិសទុកខេវទន, និ មិសអទុកខមសុខេវទន។ េវទនទំង ៩ យ៉ងខងេលើេនះ 
និយយែតអំពីេវទនផ្លូវកយ ពំុមននិយយអំពីផ្លូវចិត្តេឡើយ ្រពះមន្រពះភគ្រទង់
សែម្ដងសងកត់ធងន់េទេលើកយេវទនយ៉ងេនះ ក៏េ្រពះែត្រពះអងគ្រទង់េឈ្វងយល់ថ
ចិត្ត និងកយមនករទក់ទងគន យ៉ងជិតសនិទធ ស់ រហូតទល់ែតអ្វីៗែដលេកើត
េឡើងេនកនុងចិត្តែតងែតបេញចញខ្លួន មកជេវទនេលើកយ។ 

៣-ចិ ្ត នុបស នសតិបប ្ឋ ន: សតិរឭកពិចរ េរឿយៗនូវចិត្តកនុងចិត្ត(ធម៌ែដល
្របជំុេកើតេឡើងកនុងចិត្ត ដូចជ គែដល្របជំុេកើតេឡើងកនុងចិត្ត) សំេ ដល់ចិត្តមួយ
កនុងចិត្តទំង ១៦ គឺ: ស គំ ចិត្ត្របកបេ យ គ(េ ភមូលចិត្ត) ក៏ដឹងចបស់ថ ចិត្ត
្របកបេ យ គ, វតី គំ ចិត្ត្របសចក គ(េ កិយកុសលចិត្ត និងអពយកតចិត្ត) 
ក៏ដឹងចបស់ថ ចិត្ត្របសចក គ, សេទសំ ចិត្ត្របកបេ យេទស ក៏ដឹងចបស់ថ 
ចិត្ត្របកបេ យេទស, វតីេទសំ ចិត្ត្របសចកេទស ក៏ដឹងចបស់ថ ចិត្ត្របស
ចកេទស, សេមហំ ចិត្ត្របកបេ យេមហ ក៏ដឹងចបស់ថ ចិត្ត្របកបេ យេមហ, 
វតីេមហំ ចិត្ត្របសចកេមហ ក៏ដឹងចបស់ថ ចិត្ត្របសចកេមហ, សងខិត្តំ ចិត្ត
រញួ  ក៏ដឹងចបស់ថ ចិត្តរញួ , វកិខិត្តំ ចិត្ត យមយ ក៏ដឹងចបស់ថ ចិត្ត យមយ, 
មហគគតំ ចិត្តដល់នូវភវជធំ(ជរបូវចរ និងអរបូវចរ) ក៏ដឹងចបស់ថ ចិត្តដល់នូវភវ
ជធំ, អមហគគតំ ចិត្តមិនដល់នូវភវជធំ(ជកមវចរ) ក៏ដឹងចបស់ថ ចិត្តមិនដល់នូវ
ភវជធំ, សឧត្តរ ំ ចិត្តេនមនចិត្តដៃទ្របេសើរជង(ជកមវចរ) ក៏ដឹងចបស់ថ ចិត្ត
េនមនចិត្តដៃទ្របេសើរជង, អនុត្តរ ំ ចិត្តមិនមនចិត្តដៃទ្របេសើរជង(ជរបូវចរ 
និងអរបូវចរ) ក៏ដឹងចបស់ថ ចិត្តមិនមនចិត្តដៃទ្របេសើរជង, សមហិតំ ចិត្ត ំង
េនមំ(ជឧបចរសមធិ និងអបបនសមធិ) ក៏ដឹងចបស់ថ ចិត្ត ំងេនមំ, អស-
មហិតំ       ចិត្តមិន ំងេនមំ(្របសចកសមធិទំង ២)        ក៏ដឹងចបស់ថ       ចិត្តមិន ំង 



 

 

៦៥ 

េនមំ, វមុិត្តំ ចិត្តរចួ្រសឡះ ក៏ដឹងចបស់ថ ចិត្តរចួ្រសឡះ, អវមុិត្តំ ចិត្តមិនទន់រចួ
្រសឡះ ក៏ដឹងចបស់ថ ចិត្តមិនទន់រចួ្រសឡះ(ពកយថ ចិត្តរចួ្រសឡះកនុងទីេនះ 
សំេ យកចិត្តែដល្របកបេ យវមុិត្តិ ២ ្របករគឺ តទងគវមុិត្តិ ១ និងវកិខមភនវមុិត្តិ ១។ 
អនុបស ន ៧ មនអនិចច នុបស នជេដើម េ ថ តទងគវមុិត្តិ េ្រពះជធមមជតិរចួ
្រសឡះចកនិចចសញញ  មទំនងែដលេយគីបនកំណត់នូវអងគៃនធម៌ជស្រតូវដល់
ធម៌េនះ។ សមបត្តិ ៨ េ ថ វកិខមភនវមុិត្តិ េ្រពះជធមមជតិរចួ្រសឡះចកពួក
អកុសលធម៌ មននីវរណជេដើម មទំនងែដលេយគីបនសងកត់សងកិនេ យ
ឈន)។ ចិ ្ត នុបស ន ្រពះពុទធបរម្រគូទូនម នភិកខុឲយពិចរ េរឿយៗេ យសតិ
រឭកដឹងជនិចចអំពីចិត្ត្របកបេ យកិេលស និងចិត្តមិន្របកបេ យកិេលស េដើមបី
ពយយមដុតកេម្ល ច(តប)៕  

៤-ធមម នុបស នសតិបប ្ឋ ន: សតិរឭកពិចរ េរឿយៗនូវធម៌កនុងធម៌(ធម៌ែដល
្របជំុេកើតេឡើងកនុងធម៌ ដូចជកមចឆនទែដល្របជំុេកើតេឡើងកនុងនីវរណធម៌) សំេ
ដល់ធម៌មួយកនុងធម៌ទំង ៥ គឺ: នីវរណធម៌ ៥, ខនធ ៥, យតន ១២, េពជឈងគ ៧, 
អរយិសចចធម៌ ៤ គឺពិចរ ថ៖ កនុងខណេនះមនធម៌អ្វីេនកនុងចិត្តរបស់ខ្លួន ក៏ដឹង
ចបស់ធម៌េនះៗេ យពិចរ ធម៌ទំងេនះជកុសល អកុសល នឹងអពយកត៕ 

 សតិបប ្ឋ នេកើតមនពីករបដិបត្តិសមថកមម ្ឋ នដល់ចិត្តវសុិទធិ េហើយបន្តបដិបត្តិ
វបិស នកមម ្ឋ នេទេទៀត សតិ ំងេនមំរឭកដឹងកយ េវទន ចិត្ត ធមម ទន់េពល
មិនយឺតយូរ សតិជឧបករដល់បញញ េកើតេឡើងពិចរ េហតុបបចចយលះេសចក្ដី
្របកន់កនុងសងខ រធម៌ បនដល់សតិបប ្ឋ នវបិស ន ឧបមដូចជម្ដ យ(សតិ)េមើល
ែថរឭំកកូន(ចិត្ត)្រគប់េហតុ្រគប់េវ  ឯឪពុក(បញញ )ពនយល់េហតុផលអប់រ។ំ េបើមិន
មនសតិបប ្ឋ នេទក៏្របកន់េវទនថជតួខ្លួន កលេបើមនទុកខេទមនស េកើតេឡើង
ក៏មិនេពញចិត្តេហើយ្របកន់ថ ម ដល់នូវទុកខេទមនស  ជប់ជំពក់នូវេសចក្ដី 
្របថន (ត ្ហ )សូមកំុឲយេកើតមនទុកខេទមនស  កលេបើមនសុខេ មនស េកើត
េឡើងក៏េពញចិត្តេហើយ្របកន់ថ ម ដល់នូវសុខេ មនស  េធ្វើឲយមនេសចក្ដី
្របមទ្រពមទំងជប់ជំពក់នូវេសចក្ដី្របថន សូមឲយបនសុខរហូត េបើេនជឧេបកខ
ក៏្រពេងើយៗ។       េបើមនសតិបប ្ឋ ន េពលមនសុខេ មនស       ឬទុកខេទមនស េកើត 



 

 

៦៦ 

េឡើង សតិរែមងរឭកដឹងទន់េពលមិនយឺតយូរ បញញ ពិចរ េឃើញេវទនេកើត
េឡើង ្រស័យនមរបូែដលជបរមតថធម៌េកើតរលត់មិនេទៀង ជទុកខ មិនែមនតួខ្លួន
េហើយលះេសចក្ដី្របកន់ថជតួខ្លួន ជពិេសសេនេពលេ មនស េកើតេឡើងសតិ
ក៏រឭកដឹងទន់េពលមិនយឺតយូរ បញញ ពិចរ េ មនស ែដលេកើតេឡើង្របកប
ជមួយកុសលចិត្ត ឬអកុសលចិត្ត ឧទហរណ៍: បុរសមន ក់ក ងធមមទន េពលមន
បរស័ិទចូលបចច័យ បុរសេនះមនចិត្តេ មនស  សតិក៏រឭកដឹងទន់េពលមិនយឺត
យូរ បញញ ពិចរ េហតុបបចចយែដលេ មនស េកើតេឡើង គឺថេ មនស េកើត
េឡើងេ្រពះេឃើញបរស័ិទមនសទធ កនុងករក ងធមមទន ជេ មនស ែដលេកើត
េឡើង្របកបនឹងកុសលចិត្ត េបើេ មនស េកើតេឡើងេ្រពះេឃើញ ភបនមកពីករ
ក ងធមមទន ជេ មនស ែដលេកើតេឡើង្របកបនឹងអកុសលចិត្ត្រតូវត្រមង់ទិដ្ឋិ
(ទិដ្ឋុជុកមមមយ)លះេ មនស េនះេចល។ មយ៉ងេទៀត េពលែដលឧទធចចកុកកុចចេកើត
េឡើងេ ហមងចិត្ត សតិរឮកដឹងទន់េពលមិនយឺតយូរ បញញ ក៏ពិចរ បចច័យែដល
នំឲយេកើតឧទធចចកុកកុចច គឺេឃើញថករែដលបន្រប្រពឹត្តមេនទុចចរតិសន ំអកុសល 
េចតនកនុងសន្ដ ន នឹងមនឱកលឲយផលដល់ជីវតិកនុងសង រវដ្ដជពំុខន ដូេចនះ 
អកុសលធម៌ទំង យកំុថេឡើយជកយទុចចរតិ ឬវចីទុចចរតិ សូមបីែតមេនទុចចរតិក៏
គួរសេង្វគៃ្រកែលង រមមណ៍សេង្វគេនះ ំងេនរហូតរមង ប់េសចក្ដីេ ហមង។ សួរ
ថ៖ អកុសលចិត្តេកើតេឡើង្របកបនឹងឧទធចចកុកកុចចេធ្វើចិត្តឲយេ ហមងរលត់េទេហើយ 
កុសលចិត្តក៏េកើតេឡើង្របកបនឹងសតិបញញ ដឹងពី រមមណ៍េ ហមង ែដលរលត់េទ
េនះបនយ៉ង  េបើថអកុសលេចតសិកមិន្របកបនឹងកុសលចិត្តផង? ចេម្លើយ៖ 
ថ្វីេបើអកុសលេចតសិកេកើតរមួែតអកុសលចិត្ត មិនេកើតរមួកុសលចិត្តក៏ពិតែមន ែត
សញញ េចតសិកែដលសមគ ល់ចងចំ រមមណ៍ ចេកើតរមួជមួយអកុសលចិត្ត និង
កុសលចិត្ត្រគប់ខណចិត្ត ដូេចនះបនជអកុសលចិត្តែដលមន រមមណ៍េ ហមង
រលត់េទេហើយ សតិ និងបញញ រមួកុសលចិត្តេកើត មេ្រកយបន្តដឹង រមមណ៍ែដល
េ ហមងេនះមកចេ្រមើនសតិបប ្ឋ ន។ បុគគលែដលយកទឹកចក់ពន្លត់ភនក់េភ្លើងឲយ
រលត់អស់កេម្ដ ភ្ល មៗយ៉ង  បុគគលែដលមនសតិបប ្ឋ នវបិស ន ក៏រែមងរម្លត់
នូវេសចក្ដីទុកខេទមនស ភ្ល មៗយ៉ងដូេចន ះ៕  

 



 

 

៦៧ 

 ករេរៀនសូ្រតេចះចំបរយិត្តិ បន្រតឹមចិន្ដ មយបញញ  កនុងសម័យ យុកបបកខយ
ចុះែបបេនះ មនុស បចចបបននចេ្រមើនេ យ គ េ្រពះវតថុកមសមបូរែបបជេហតុញុំង
កិេលសឲយរងឹត្អឹង មនែតករពយយមសិក យល់ដឹងអំពីបរមតថធម៌ បដិចចសមុបបទ
ធម៌ ចតុ រយិសចចធម៌ បន្តបដិបត្តិសមថវបិស នកមម ្ឋ នរហូតមនសតិបប ្ឋ នេកើត
េឡើងកំណត់ដឹងេផដ្ឋព្វ េវទន ចិត្ត ធមម ទន់េពលមិនយឺតយូរ។ ឧទហរណ៍: 
បុគគលែដលមនសតិបប ្ឋ នវបិស ន េពលមនចិត្តេ្រកធេកើតេឡើង សតិក៏េកើត
េឡើងទន់េពលដឹងចិត្ត្របកបេ យេទស សតិជឧបករដល់បញញ េកើតេឡើងពិចរ-

េហតុបបចចយេឃើញេទសរបស់េទស អប់រចិំត្តលះបង់ឧបទនរម្លត់បដិឃ    
ភ្ល មៗ េ្រប បដូចបុគគលែដលេឃើញភនក់េភ្លើងកំពុងេឆះ ក៏យកទឹកចក់ពន្លត់េភ្លើងឲយ
រលត់អស់កេម្ដ ភ្ល មៗយ៉ងដូេចន ះ។ បុគគលមិនមនសតិបប ្ឋ ន េទះេចះចំបរយិត្តិ
យ៉ង ក៏េ យ ែតេនេពលមនចិត្តេ្រកធេកើតេឡើង មិនមនសតិេកើតេឡើងទន់
េពលដឹងចិត្ត្របកបេ យេទស បញញ អប់រចិំត្តរម្លត់បដិឃភ្ល មៗបនេឡើយ េ្រប ប
ដូចបុគគលមន ក់េឃើញភនក់េភ្លើងកំពុងេឆះ ក៏បេ ្ដ យឲយេភ្លើងេឆះដល់រលត់េទឯងៗ
រហូតអស់កេម្ដ យ៉ងដូេចន ះ។ 

+ និសង ៃនករចេ្រមើនសតិបប ្ឋ ន: 

 ្រពះសមម សមពុទធ្រទង់សែម្តង និសង ៃនករចេ្រមើនសតិប ្ឋ នជនិគមវចន ថ
បុគគលចេ្រមើនសតិបប ្ឋ នអស់រយៈេពល ៧ឆន ំ ៦ឆន ំ ៥ឆន ំ ៤ឆន ំ ៣ឆន ំ ២ឆន ំ ១ឆន ំ។ 
អស់រយៈេពល ៧ែខ ៦ែខ ៥ែខ ៤ែខ ៣ែខ ២ែខ ១ែខ អស់រយៈេពលកន្លះែខ ឬអស់ 
រយៈេពល ៧ ៃថង គង់នឹងបនសេ្រមចផល មួយ ប ្ត ផលទំង ២ យ៉ងគឺ: 
អរហត្តផលកនុងបចចុបបនន(សម័យពុទធកល) ឬេបើមនឧបទនសល់េនក៏នឹងបនជ
្រពះអនគមី។ េហើយ្រទង់្រ ស់សរបុថ៖ ផ្លូវេនះជផ្លូវមូលែតមួយ្រប្រពឹត្តេទេដើមបី
េសចក្តីបរសុិទធៃនសត្វទំង យ េដើមបីកំចត់បង់នូវេសចក្តីេ ក និងេសចក្តីខ ឹក
ខ ួល េដើមបីរម្លត់ទុកខ និងេទមនស  េដើមបីសេ្រមចនូវេញយយធម៌(អរយិមគគ) េដើមបីេធ្វើ
ឲយជក់ចបស់នូវ្រពះនិព្វ ន។ ផ្លូវេនះ គឺសតិប ្ឋ ន ៤ ្របករ តថគត ្រស័យផ្លូវ
េនះឯង េទើបពណ៌នដូចេពលមកេនះ។ កល្រពះសមម សមពុទធ្រ ស់សែម្តងចប់
េហើយ ភិកខុទំងេនះក៏មនចិត្តេ្រតកអរ រកី យ ចំេពះពុទធភសិតេនះៃ្រកេពក៕ 



 

 

៦៨ 

+សមមបបធន គឺជធម៌ ំងេសចក្តីពយយមេ យ្របៃព មន ៤ គឺ: 

១-សំវរបបធន: ពយយមញុងំអកុសលធម៌ែដលមិនទន់េកើតកំុឲយេកើតេឡើង។ 

២-ប នបបធន: ពយយមលះអកុសលធម៌ែដលេកើតេឡើងេហើយ។ 

៣-ភវនបធន: ពយយមញុំងកុសលធម៌ឲយេកើតេឡើង។ 

៤-អនុរកខនបធន: ពយយមរក កុសលធម៌ែដលេកើតេឡើងេហើយឲយរតឹែតផូរផង់។ 

+ឥទធិបទ គឺគុណធម៌ញុងំបំណងឲយសេ្រមច មន ៤ គឺ: 

១-ឆនទិទធិបទ: េធ្វើបំណងឲយសេ្រមចេ យេសចក្ដីេពញចិត្ត។ 

២-វរីយិិទធិបទ: េធ្វើបំណងឲយសេ្រមចេ យេសចក្ដីពយយម។ 

៣-ចិត្តិទធិបទ: េធ្វើបំណងឲយសេ្រមចេ យេសចក្ដីយកចិត្តទុក ក់។ 

៤-វមំីសិទធិបទ: េធ្វើបំណងឲយសេ្រមចេ យឧស ហ៍ចរ ។ 

+ឥ្រនទិយ គឺធម៌ែដលជធំស្រមប់្រគប់្រគងកុសលធម៌ទំងពួង មន ៥ គឺ:  

១-សទធិ្រនទិយ: សទធ ជធំែដលេជឿ្រជះថ្ល ចំេពះករ្រ ស់ដឹងរបស់្រពះពុទធ។ ឥ្រនទិយ
ជធំ ច្រគបសងកត់អស ទធិយ(មិនមនសទធ  គឺករមិនេជឿ)។ 

២-វរីយិិ្រនទិយ: វរីយិជធំែដលពយយមតសូ៊បំេពញសមមបបធន ៤។ ឥ្រនទិយជធំ ច
្រគបសងកត់េកសជជ(ភពខជិល្រចអូស)។ 

៣-សតិ្រនទិយ: សតិជធំែដល្របមូល រមមណ៍េទេលើសតិបប ្ឋ ន ៤។ ឥ្រនទិយជធំ
ច្រគបសងកត់បមទ(ករេធ្វស្របែហស)។ 

៤-សមធិ្រនទិយ: សមធិជធំែដលសេ្រមចចតុតថជឈន។ ឥ្រនទិយជធំ ច្រគបសងកត់ 
វេិកខប(ចិត្ត យមយ)។ 

៥-បញញិ្រនទិយ: បញញ ជធំែដលយល់ដឹងអំពីចតុ រយិសចច។ ឥ្រនទិយជធំ ច្រគប
សងកត់សេមម ហ(ករវេង្វង)។ 



 

 

៦៩ 

+ពល គឺជធម៌ែដលមនកម្ល ំង្រគបសងកត់នូវកិេលស មន ៥ គឺ:  

១-សទធ ពល: កម្ល ំងសទធ ែដលេជឿ្រជះថ្ល ចំេពះករ្រ ស់ដឹងរបស់្រពះពុទធ។ 

២-វរីយិពល: កម្ល ំងវរីយិែដលពយយមតសូ៊បំេពញសមមបបធន ៤។ 

៣-សតិពល: កម្ល ំងសតិែដល្របមូល រមមណ៍េទេលើសតិបប ្ឋ ន ៤។ 

៤-សមធិពល: កម្ល ំងសមធិែដលសេ្រមចចតុតថជឈន។ 

៥-បញញ ពល: កម្ល ំងបញញ ែដលយល់ដឹងអំពីចតុ រយិសចច។ 

+េពជឈងគ គឺធម៌ជអងគរបស់េសចក្ដី្រ ស់ដឹង មន ៧ គឺ:   

១-សតិសេមព ជឈងគ: សតិជអងគៃនធម៌នំេទរកករ្រ ស់ដឹង។ 

២-ធមមវចិយសេមព ជឈងគ: ធមមវចិយ(ករពិចរ ធម៌ បនដល់វបិស នបញញ )ជអងគ
ៃនធម៌នំេទរកករ្រ ស់ដឹង។ 

៣-វរីយិសេមព ជឈងគ: វរីយិជអងគៃនធម៌នំេទរកករ្រ ស់ដឹង។ 

៤-បីតិសេមព ជឈងគ: ផរ បីតិជអងគៃនធម៌នំេទរកករ្រ ស់ដឹង។  

៥-បស ទធិសេមព ជឈងគ: បស ទធិជអងគៃនធម៌នំេទរកករ្រ ស់ដឹង។ 

៦-សមធិសេមព ជឈងគ: សមធិជអងគៃនធម៌នំេទរកករ្រ ស់ដឹង។ 

៧-ឧេបកខ សេមព ជឈងគ: គឺត្រតមជឈត្តុេបកខ ជអងគៃនធម៌នំេទរកករ្រ ស់ដឹង។  

+អរយិអដ្ឋងគិកមគគ គឺជផ្លូវដ៏្របេសើរែដលជេហតុៃនករសម្ល ប់កិេលស និងចូល
ដល់្រពះនិព្វ ន មនអងគ ៨ (េមើលទំព័រ ៥២)។ 

* ររបស់វជិជ  និងវមុិត្តិ: 

១-វជិជ  និងវមុិត្តិ: មនេពជឈងគ ៧ ជ រ។ 

២-េពជឈងគ ៧: មនសតិបប ្ឋ ន ៤ ជ រ។ 

៣-សតិបប ្ឋ ន ៤: មនសុចរតិ ៣ ជ រ។ 



 

 

៧០ 

៤-សុចរតិ ៣: មនករស្រងួមឥ្រនទិយជ រ។ 

៥-ករស្រងួមឥ្រនទិយ: មនសតិ(េសចក្ដីរឭក)សមបជញញ(េសចក្ដីដឹងខ្លួន)ជ រ។ 

៦-សតិសមបជញញ: មនេយនិេ មនសិករជ រ។ 

៧-េយនិេ មនសិករ: មនសទធ ជ រ។ 

៨-សទធ : មនសទធមមស វន(ករ ្ដ ប់្រពះសទធមម)។ 

៩-សទធមមស វន: មនសបបុរសិសំេសវ(ករេសពគប់សបបុរស)ជ រ។ 

* ររបស់អវជិជ : 

១-អវជិជ : មននីវរណធម៌ ៥ ជ រ។ 

២-នីវរណធម៌ ៥: មនទុចចរតិ ៣ ជ រ។ 

៣-ទុចចរតិ ៣: មនករមិនស្រងួមឥ្រនទិយជ រ។ 

៤-ករមិនស្រងួមឥ្រនទិយ: មនករមិនមនសតិសមបជញញជ រ។ 

៥-ករមិនមនសតិសមបជញញ: មនអេយនិេ មនសិករជ រ។ 

៦-អេយនិេ មនសិករ: មនអស ទធិយ(ករមិនមនសទធ )ជ រ។ 

៧-អស ទធិយ: មនអស ទធមមស វនជ រ។ 

៨-អស ទធមមស វន: មនអសបបុរសិសំេសវជ រ។ 

* ររបស់នីវរណធម៌: 

១-ករេធ្វើនូវអេយនិេ មនសិករឲយេ្រចើនកនុងសុភនិមិត្តេនះ េនះធម៌ជ រ
របស់កមចឆនទែដលមិនទន់េកើតឲយេកើតេឡើង ឬរបស់កមចឆនទែដលេកើតេហើយឲយ
រងឹរតឹែតេកើតេ្រចើនេឡើង។ 

២-ករេធ្វើនូវអេយនិេ មនសិករឲយេ្រចើនកនុងបដិឃនិមិត្តេនះ េនះធម៌ជ រ
របស់ពយបទែដលមិនទន់េកើតឲយេកើតេឡើង                     ឬរបស់ពយបទែដលេកើតេហើយឲយ 



 

 

៧១ 

រងឹរតឹែតេកើតេ្រចើនេឡើង។ 

៣-ករេធ្វើនូវអេយនិេ មនសិករឲយេ្រចើនកនុងេសចក្ដីធុញ្រទន់ ខជិល មិនពត់កយ 
ពុលបយ រញួ ចិត្តេនះ េនះធម៌ជ ររបស់ថីនមិទធែដលមិនទន់េកើតឲយេកើត
េឡើង ឬរបស់ថីនមិទធែដលេកើតេហើយឲយរងឹរតឹែតេកើតេ្រចើនេឡើង។ 

៤-ករេធ្វើនូវអេយនិេ មនសិករឲយេ្រចើនកនុងករមិនសងប់ចិត្តេនះ េនះធម៌ជ
ររបស់ឧទធចចកុកកុចចែដលមិនទន់េកើតឲយេកើតេឡើង ឬរបស់ឧទធចចកុកកុចចែដលេកើត

េហើយឲយរងឹរតឹែតេកើតេ្រចើនេឡើង។ 

៥-ករេធ្វើនូវអេយនិេ មនសិករឲយេ្រចើនកនុងេសចក្ដីសង ័យកនុងធម៌ ៨ យ៉ង(មន
សែម្ដងកនុងវចិិកិចឆ េចតសិក)េនះ េនះធម៌ជ ររបស់វចិិកិចឆ ែដលមិនទន់េកើត
ឲយេកើតេឡើង ឬរបស់វចិិកិចឆ ែដលេកើតេហើយឲយរងឹរតឹែតេកើតេ្រចើនេឡើង។ 

*នីវរណបប ន(ធម៌ជេ្រគ ងលះនីវរណ): 

១-កមចឆនទ: លះកមចឆនទេ យេធ្វើេយនិេ មនសិករកនុងអសុភនិមិត្ត។ មយ៉ងេទៀត 
លះេ យធម៌ ៦ ្របករគឺ: 

-អសុភនិមិត្តស  ឧគគេ : ករកន់យកអសុភនិមិត្តជ រមមណ៍។ 

-អសុភភវននុេយេគ: ករ្របកបេរឿយៗនូវអសុភភវន។ 

-ឥ្រនទិេយសុ គុត្តទ្វ រ : កររក ទ្វ រកនុងឥ្រនទិយទំង យ។ 

-េភជេន មត្តញញុ : េសចក្ដី គ ស់្របមណកនុងេភជន។ 

-កលយណមិ ្ត : េសពគប់កលយណមិត្តែដលជអនកេ្រតកអរកនុងករចេ្រមើនអសុភ។ 

-សបបយកថ: និយយែតេរឿងែដលជទីសបបយ(េរឿងអសុភកនុងឥរយិបថ ៤)។ 

២-ពយបទ: លះពយបទេ យេធ្វើេយនិេ មនសិករកនុងេម ្ត េចេ វមុិត្តិ។ មយ៉ង
េទៀត លះេ យធម៌ ៦ ្របករគឺ: 

-េម ្ត និមិត្តស  ឧគគេ : ករកំណត់និមិត្តកនុងេម ្ត ជ រមមណ៍។ 



 

 

៧២ 

-េម ្ត ភវននុេយេគ: ករ្របកបេរឿយៗនូវេម ្ត ភវន។ 

-កមមស ក បចចេវកខ : ករពិចរ ដល់សត្វមនកមមជរបស់ខ្លួន។ 

-បដិសងខ នពហុល : ករេធ្វើឲយេ្រចើននូវករពិចរ ។ 

-កលយណមិត្ត : េសពគប់កលយណមិត្តែដលជអនកេ្រតកអរកនុងករចេ្រមើនេម ្ត ។ 

-សបបយកថ: និយយែតេរឿងែដលជទីសបបយ(េរឿងេម ្ត កនុងឥរយិបថ ៤)។ 

៣-ថីនមិទធ: លះថីនមិទធេ យេធ្វើេយនិេ មនសិករកនុងេសចក្ដីពយយម ៣ យ៉ង 
គឺ រពភធតុ(េសចក្ដីពយយមេផ្ដើមដំបូង) និកកមធតុ(េសចក្ដីពយយមែដលមន
កម្ល ំងជង រពភធតុ េ្រពះេចញេទផុតពីេសចក្ដីខជិល្រចអូស) បរកកមធតុ(េសចក្ដី
ពយយមែដលមនកម្ល ំងៃ្រកែលងជងនិកកមធតុ េ្រពះកន្លង នៈដៃទៗ)។ មយ៉ង
េទៀត លះេ យធម៌ ៦ ្របករគឺ: 

-អតិេភជេន និមិត្តគគ េ : ករកំណត់សមគ ល់កនុងេភជនែដលេលើស។ 

-ឥរយិបថសមបរវិត្តន : ករផ្ល ស់ប្ដូរឥរយិបថែដលេកើតថីនមិទធេនះេចញ។ 

- េ កសញញ មនសិកេ : ករេធ្វើទុកកនុងចិត្តដល់ េ កសញញ  គឺករសមគ ល់
ថភ្លឺ។ 

-អេពភ កស េ : ករេនក ្ដ ល ល។ 

-កលយណមិត្ត : េសពគប់កលយណមិត្តែដលជអនកលះថីនមិទធបន។ 

-សបបយកថ: និយយែតេរឿងែដលជទីសបបយ(េរឿងធុតងគកនុងឥរយិបថ ៤)។ 

៤-ឧទធចចកុកកុចច: លះឧទធចចកុកកុចចេ យេធ្វើេយនិេ មនសិករកនុងេសចក្ដីសងប់ៃនចិត្ត 
គឺសមធិ។ មយ៉ងេទៀត លះេ យធម៌ ៦ ្របករគឺ: 

-ពហុស ុត : ករ ្ដ ប់(េរឿន)េ្រចើន។ 

-បរបុិចឆក : ករ កសួរេ្រចើននូវវតថុែដលគួរ និងមិនគួរ។ 

-វនិេយបកតញញុ : មនភពជំនញកនុងវន័ិយ។ 



 

 

៧៣ 

-វឌុ េសវ ិ : ករគប់រកបុគគលែដលចេ្រមើន។ 

-កលយណមិត្ត : េសពគប់កលយណមិត្តែដលជអនក្រទ្រទង់វន័ិយ។ 

-សបបយកថ: និយយែតេរឿងែដលជទីសបបយ(េរឿងវតថុែដលគួរ និងមិនគួរកនុង
ឥរយិបថ ៤)។ 

៥-វចិិកិចឆ : លះវចិិកិចឆ េ យេធ្វើេយនិេ មនសិករកនុងធម៌ជកុសល អកុសល 
ធម៌ែដលមនេទស មិនមនេទស ធម៌ែដលគួរេសព មិនគួរេសព ធម៌ែដលេថក
ទប ្របណីត ធម៌ែដលេ្រប បេ យរបស់េខម  ស។ មយ៉ងេទៀត លះេ យធម៌ ៦ 
្របករគឺ: 

-ពហុស ុត : ករ ្ដ ប់(េរៀន)េ្រចើន។ 

-បរបុិចឆក : ករ កសួរេ្រចើនែដល្របរពធនូវ្រពះរតនៃ្រត។ 

-វនិេយបកតញញុ : មនភពជំនញកនុងវន័ិយ។ 

-អធិេមកខពហុល : ករេ្រចើនេ យករបេង្អ នចិត្តេជឿ។ 

-កលយណមិត្ត : េសពគប់កលយណមិត្តែដលជអនកបេង្អ នចិត្តេទកនុងសទធ ។ 

-សបបយកថ: និយយែតេរឿងែដលជទីសបបយ(េរឿងគុណរបស់្រពះរតនៃ្រតកនុង
ឥរយិបថ ៤)។ 

*បីតិ ៥ យ៉ង: 

 បីតិ េកើតេឡើងខណចិត្តសងប់កនុងកមម ្ឋ នរមង ប់កយសងខ រ, េសចក្ដី្រជះថ្ល រេំភើប
កនុងកុសលធម៌ែឆ្អតចិត្ត, ចិត្តសងប់ពិចរ ធម៌េឃើញ មេសចក្ដីពិត។  

-ខុទទកបីតិ: េសចក្ដី្រជះថ្ល រេំភើបែឆ្អតចិត្ត្រពឺ្រពួចកយេ លែសបកតិចតួច។ 

-ខណិកបីតិ: េសចក្ដី្រជះថ្ល រេំភើបែឆ្អតចិត្ត្រពឺ្រពួចកយខញ កមួយខណៈ។ 

-ឱកកន្តិកបីតិ: េសចក្ដី្រជះថ្ល រេំភើបែឆ្អតចិត្ត្រពឺ្រពួចកយខញ កៗ ២-៣-៤ ខណៈ។ 

-ឧេព្វងគ បីតិ:          េសចក្ដី្រជះថ្ល រេំភើបែឆ្អតចិត្ត្រពឺ្រពួចកយខញ កៗ្រ លខ្លួនេផើតៗ           េបើ 



 

 

៧៤ 

បីតិេនះមនកម្ល ំងខ្ល ំង ចញុំងកយឲយអែណ្ដ តេឡើងឰដ៏ កសបន។ 

-ផរ បីតិ: េសចក្ដី្រជះថ្ល រេំភើបែឆ្អតចិត្ត្រពឺ្រពួចកយខញ កៗ ធងន់រងឹខ្លួន្រតជក់សព្វ
សព៌ងគកយ ផរ បីតិេនះេទើប ប់ជអងគឈន។ 

-និមិត្តកនុងសមធិ: 

១-និមិត្តកនុងមិចឆ សមធិ: ករចេ្រមើនសមធិែដលពំុ្របកបេ យសតិ្រគប់្រគងចិត្តកំុ
ឲយរេវ ើរ យ និងមិនមនបញញ េឃើញេទសរបស់ឆនទ គ ក៏្រប្រពឹត្តេទ មអំ ច
របស់កិេលសែដលចង់េឃើញអ្វីមួយ ឬចង់បនឫទធិ ក៏ពយយម្របមូល រមមណ៍េធ្វើ
ចិត្តឲយសងប់មូលនឹកចំេពះបំណងេនះ រហូតចិត្តសងប់ស្លុងកនុង រមមណ៍យូរៗេទ ជួន
ក៏េឃើញនិមិត្ត មចិត្តែដលវេង្វង ជួនកលអមនុស ឲយនិមិត្តក៏មន។ 

២-និមិត្តកនុងកសិណភវន: េបើចេ្រមើនេ ហិតកសិណ គឺយកពណ៌្រកហមេធ្វើជ
រមមណ៍របស់កមម ្ឋ ន ្រតូវ្របមូល រមមណ៍េធ្វើចិត្តឲយសងប់មូល្របកបេ យសតិ(ចិត្ត

ចងជប់នឹងកសិណ) និងញណ(សមគ ល់លកខណៃនកសិណទុកកនុងចិត្ត)នឹកសម្លឹង
កសិណពណ៌្រកហម សឹមបរកិមមថ "្រកហមៗៗ" រហូតចិត្តកំណត់ រមមណ៍ទុក
េ យ្របៃព េ ថបរកិមមនិមិត្ត។ េ្រកយពីចិត្តកំណត់ រមមណ៍ទុកេ យ្របៃព    
យូរៗេទ សតិក៏លះបង់បរកិមមេចល ំងសងប់នឹកសម្លឹងបរកិមមនិមិត្ត ែដលជ

រមមណ៍េន្រតង់ថង សេលើចេន្ល ះចិេញច ើម រហូតវតថុធម៌្របកដកនុងមេនទ្វ រេឃើញដូច
េមើលេ យែភនក េ ថ ឧគគហនិមិត្ត កលមនឧគគហនិមិត្តេហើយ ្រតូវនឹកសម្លឹង
ឧគគហនិមិត្តែដលជ រមមណ៍េន្រតង់ថង សេលើចេន្ល ះចិេញច ើម រហូតបដិភគនិមិត្ត
េកើតេឡើងមនលកខណ្របណិតខុសសភពេដើម។ កមម ្ឋ ន ក្ដីែតងេកើតមននិមិត្ត 
និមិត្តេកើតេឡើង មេហតុបបចចយ ែដលេយគវចរធ្ល ប់បនេធ្វើ រមមណ៍ទុកកនុងចិត្ត 
ជួនេឃើញជអសុភនិមិត្ត៕ 

*ៃ្រតលកខណធម៌: 

១-អនិចចលកខណ: ករសមគ ល់ថរបូេកើតរលត់មិនេទៀង ែ្រប្របួលពីេកមងេទចស់ 
ឈឺ ្ល ប់។ េវទនេកើតរលត់មិនេទៀង ែ្រប្របួលម្តងសុខ ម្ដងទុកខ ម្ដងេ មនស  
ម្ដងេទមនស     ម្ដងឧេបកខ ,    សញញ េកើតរលត់មិនេទៀង    ែ្រប្របួលម្ដងចំបនថេនះថ 



 

 

៧៥ 

េនះ ម្ដងនឹកេឃើញេ យ្រសេពច្រសពិល ម្ដងេភ្លចបត់សូនយឈឹង, សងខ រេកើត
រលត់មិនេទៀង ែ្រប្របួលម្ដង ក់ែតងចិត្តជកុសល ម្ដង ក់ែតងចិត្តជអកុសល, 
វញិញ ណេកើតរលត់មិនេទៀង ្រស័យេវទន សញញ  និងសងខ រែ្រប្របួលយ៉ង ក៏
ដឹងយ៉ងេនះ។ 

២-ទុកខលកខណ: ករសមគ ល់ថសភវធម៌ មនកិរយិេកើតេឡើងេហើយវនិសេទ
វញិមិនេទៀងេនះ ជទុកខ គឺទុកខអរយិសចច។ 

៣-អនត្តលកខណ: ករសមគ ស់ថសភវធម៌ ជទុកខ សភវធម៌េនះជអន ្ត  
េ្រពះជបរមតថធម៌ែដលមិន ំងេន មករចង់បន្រគប់្រគងរបស់ខ្លួន៕ 

ឈ-វបិស នកមម ្ឋ ន: 

 វបិស នកមម ្ឋ ន ែផនកបញញ វមុិត្តិ គឺរចួ្រសឡះកិេលសេ យអំ ចបញញ ។ 
វបិស ន: ករេឃើញចបស់សងខ រធម៌ មសភវពិត។ វបិស នកមម ្ឋ ន: ករអប់រ ំ
ចិត្តចេ្រមើនសតិបញញ ឲយេឃើញចបស់សងខ រធម៌ មសភវពិត។ េយគវចរបដិបត្តិ
វបិស នកមម ្ឋ ន្រតូវលះបង់ទិដ្ឋិ"មនតួខ្លួនបដិបត្តិវបិស នកមម ្ឋ ន" េ្រពះករមន
ទិដ្ឋិែបបេនះពំុែមនជវបិស ន តួវបិស ន គឺជសតិ និងញណែដលជបរមតថធម៌
េធ្វើកិចចរបស់ខ្លួនកនុងកមម ្ឋ ន។ វបិស នកមម ្ឋ ន មន រមមណ៍ ៧៣ គឺ: ខនធ ៥,  

យតន ១២, ធតុ ១៨, ឥ្រន្តិយ ២២, អរយិសចច ៤, បដិចចសមុបបទ ១២។ បុគគល
ចេ្រមើនវបិស នែដលមនខណិកសមធិជេ្រគ ង្រទ េ ថ សុទធវបិស នយនិក 
បុគគលចេ្រមើនវបិស នែដលមនឧបចរសមធិ ឬអបបនសមធិជេ្រគ ង្រទ េ
ថ សមថយនិក។ ករបដិបត្តិវបិស នកមម ្ឋ ន គឺេដើមបីបនដល់វបិស នញណ
(បញញ ែដលេឃើញចបស់នមរបូ មសភវពិត) ែដល្រប្រពឹត្តេទជ រមមណ៍ផុត
ចកតួខ្លួនជអន ្ត កនុងកមម ្ឋ ន។ េពលមនឧបចរសមធិែដលជចិត្តវសុិទធិជយន
ស្រមប់ចេ្រមើនរបូកមម ្ឋ នេហើយ សមថយនិក្រតូវចូលឈន គឺចេ្រមើនសមធិ
រហូតចូលដល់ឧបចរសមធិេហើយ សឹមេចញចកឈន(ប្ដូរពី រមមណ៍សមថមក
ជ រមមណ៍វបិស ន)េ្រជើសេរ ើសយករបូ មួយៃន ករ ៣២ ែដលងយនឹងេធ្វើ

រមមណ៍ទុកកនុងចិត្តមកពិចរ ជបដិកូល។ ឧទហរណ៍: េ្រជើសេរ ើសយកសក់
មកចេ្រមើនរបូកមម ្ឋ ន       ្រតូវនឹកចំេពះសក់េធ្វើជ រមមណ៍       បរកិមមថ៖"សក់ៗៗ"រហូត 



 

 

៧៦ 

ចិត្តមនសក់ជបរកិមមនិមិត្ត េទើបពិចរ សក់ជរបស់បដិកូល គឺថេពលសក់េន
ជប់នឹងកបលខំែថសំ ត ្រស ញ់េពញចិត្ត ែតេបើសក់្រជុះពីកបលេហើយក៏អស់
មន រៈ េបើ្រជុះចូល រក៏េខពើមរេអើមចំេពះ រេនះ បនទ ប់េទៀត្រតូវពិចរ-

ថសក់េនះរែមងដុះេហើយ្រជុះ ែ្រប្របួលពីេខម រេលើបរេ ង ទន់រស់រេវ ើកជទី
េ មនស  េទជរងឹសងួត ែបកចុង សសកូវជទីេទមនស  ្រតូវពិចរ របូជ
បដិកូលជបរមតថធម៌ែដលេកើតរលត់ែ្រប្របួលមិនេទៀង ជទុកខ មិនែមនរបស់ខ្លួន 
រហូតមន រមមណ៍េខពើមរេអើមចំេពះរបូបដិកូលេកើតេឡើងេធ្វើទុកកនុងចិត្ត ឲយចិត្តេសព

រមមណ៍ែឆ្អត្រពឺ្រពួចកយេ ថបីតិ( របំប៉នកុសលចិត្ត) បនទ ប់េទៀតសមថ-
យនិកនឹងមនអសុភនិមិត្តេកើតេឡើង េហើយ្រតូវកន់យកអសុភនិមិត្តមកពិចរ
រហូតបញញ េឃើញេទសរបស់របូ ញុងំចិត្តេនឿយ យចំេពះរបូ។ បនទ ប់េទៀត្រតូវ
បន្តចេ្រមើនអរបូ(េវទន)កមម ្ឋ ន គឺពិចរ កលសក់េនល្អ ្អ តក៏េ មនស  
េពលែដលសក់ែ្រប្របួលក៏េទមនស  េវទនរែមងេកើតរលត់មិនេទៀង ម្ដងសុខ ម្ដង
ទុកខ ម្ដងេ មនស  ម្ដងេទមនស  ម្ដងឧេបកខ  េវទនេកើតេឡើង ្រស័យ យតន 
ខងកនុងប៉ះខទប់នឹង យតនខងេ្រក េហើយផស េកើតេឡើងប៉ះខទប់នឹង រមមណ៍ 
កលេបើកុសលវបិកចិត្តេកើតេឡើង មបញចទ្វ រក៏ដឹងឥ ្ឋ រមមណ៍ ែតេបើអកុសល
វបិកចិត្តេកើតេឡើង មបញចទ្វ រក៏ដឹងអនិ ្ឋ រមមណ៍ ករដឹង រមមណ៍ទំង យ្រតឹម
ែតជវថីិចិត្តបុ៉េ ្ណ ះ មិនមនតួខ្លួន សត្វ បុគគល េឡើយ ្រតូវពិចរ រហូតបញញ
េឃើញេវទនជបរមតថធម៌ែដលេកើតរលត់ែ្រប្របួលមិនេទៀង ជទុកខ មិនែមនរបស់
ខ្លួន េហើយ្រតូវបេង្អ នចិត្តចូលកនុងអន ្ត ភវន(នឹកចំេពះ រមមណ៍មិនែមនតួខ្លួន) 
រហូតបីតិេកើតេឡើងញុំងចិត្តេនឿយ យចំេពះេវទន ខណេនះចិត្តរតឹែតសេង្វគ
ចំេពះសងខ រធម៌ េហើយ្រតូវេធ្វើៃ្រតលកខណធម៌ជ រមមណ៍ទុកកនុងចិត្ត។ តេទេទៀត
សមថយនិក នឹងមនបញញ េឃើញនមរបូជសភវធម៌ពីរ ច់េ យែឡកពីគន  
េហើយយកលកខណនមរបូែដល ច់េ យែឡកពីគន េធ្វើជ រមមណ៍កមម ្ឋ ន រហូត
និមិត្តេកើតេឡើងេឃើញ្របចក នមរបូជសភវធម៌ពីរ មេសចក្ដីពិត (បុគគល
បនដល់នឹងដឹងេ យខ្លួនឯង) បនដល់វបិស នញណ៕ 

 

 



 

 

៧៧ 

*េ ឡសញណ(វបិស នញណ ១៦): 

១-នមរបូបរេិចឆទញណ: ញណេឃើញ្របចក (េឃើញចបស់)នូវលកខណនម ច់
េ យែឡកពីរបូ ក៏េកើតមនេសចក្ដីសេង្វគលះសកក យទិដ្ឋិឲយេស្ដើង។ 

២-បចចយបរគិគហញណ: ញណេឃើញ្របចក នមរបូេកើតេឡើងេ យ ្រស័យ     
បចចយ។ កនុងបដិសនធិកល គឺអវជិជ  ត ្ហ  ឧបទន កមម កនុងបវត្តិកល របូេកើតេឡើង
េ យអំ ចៃនបចច័យ គឺកមម ចិត្ត ឧតុ និង រ ចំែណកនមេកើតេឡើងេ យ
អំ ចៃនបចច័យ មននិស យបបចចយ( ្រស័យនូវធម៌ទំង យមនរបូចិត្តេចត-
សិកជេ្រគ ងឧបតថមភគំ្រទដល់គន និងគន ) និង រមមណបបចចយ( រមមណ៍ជេ្រគ ង
ឧបតថមភគំ្រទ) មនចកខុ និងរបូជេដើម េ យករេផ ងគន ។ 

៣-សមមសនញណ: ញណេឃើញ្របចក ៃ្រតលកខណ(េមើលទំព័រ ៧៤)ៃននមរបូ។  

៤-ឧទយព្វយញណ: ញណេឃើញ្របចក នូវករេកើត និងកររលត់ៃននមរបូ។ 
ករេកើតេឡើងៃនរបូ េ្រពះេកើតេឡើងៃនអវជិជ  ត ្ហ  កមម រ និព្វត្តិលកខណ(ករ
េកើតេឡើង) កររលត់េទៃនរបូ េ្រពះរលត់េទៃនអវជិជ  ត ្ហ  កមម រ វបិរ-ិ  

មលកខណ(ករែ្រប្របួលេទ)។ ករេកើតេឡើងៃនេវទន សញញ  សងខ រ េ្រពះេកើត
េឡើងៃនអវជិជ  ត ្ហ  កមម ផស  និព្វត្តិលកខណ កររលត់េទៃនេវទន សញញ  សងខ រ 
េ្រពះរលត់េទៃនអវជិជ  ត ្ហ  កមម ផស  វបិរ ិ មលកខណ។ ករេកើតេឡើងៃន
វញិញ ណ េ្រពះេកើតេឡើងៃនអវជិជ  ត ្ហ  កមម នមរបូ និព្វត្តិលកខណ កររលត់េទៃន
វញិញ ណ េ្រពះរលត់េទៃនអវជិជ  ត ្ហ  កមម នមរបូ វបិរ ិ មលកខណ កនុងញណ
េនះកន់យកករេកើត។ វបិស នញណេនះែចកជ ២ គឺ: តរណុឧទយព្វយញណ
(ឧទយព្វយញណយ៉ងទន់ខចី) និងពលវឧទយព្វយញណ(ឧទយព្វយញណមន
កម្ល ំង) ឧបកិេលស ១០ យ៉ងេ ថ វបិស នូបកិេលសគឺ: ឱភស: ពន្លឺរបស់
វបិស ន, ញណ: េសចក្ដីដឹងរបស់វបិស ន, បីតិ: បីតិកនុងវបិស ន, បស ទធិ: 
េសចក្ដីសងប់កនុងវបិស ន, សុខ: េសចក្ដីសុខកនុងវបិស ន, អធិេមកខ: សទធ  គឺករេជឿ
ស៊ប់, បគគ ហ: វរីយិ គឺេសចក្ដីពយយមមំ, ឧប ្ឋ ន: ជសតិសេមព ជឈងគ, ឧេបកខ : ជ
ឧេបកខ សេមព ជឈងគ, និកន្តិ: េសចក្ដី្របថន ដ៏សងប់ស្អិតចំេពះធម៌មនឱភសជេដើម
កនុងវបិស ន            គឺេសចក្ដីេ្រតកអរកនុងរបូនិមិត្តែដលជ និសង ៃនវបិស នញណ។ 



 

 

៧៨ 

វបិស នូបកិេលសេនះេកើតមនចំេពះអនកមនេសចក្ដីពយយមខ្ល ំងក្ល បុ៉េ ្ណ ះ មិន
េកើតមនដល់្រពះអរយិបុគគលអនកដល់បដិេវធេហើយ ១ េយគីអនកបដិបត្តិខុសផ្លូវ
វបិស ន ១ េយគីអនកខជិល្រចអូសលះបង់កមម ្ឋ ន ១។ ឧបកិេលសេនះ មិនែមនជ
មគគ េ្រពះជទី ំងៃនត ្ហ  មនះ ទិដ្ឋិ េកើត្រតង់តរណុឧទយព្វយញណ េហើយ
ជ្រមះចិត្តឲយផុតចកគហ(េសចក្ដី្របកន់)ទំង ៣ គឺ: េសចក្ដី្របកន់មំេ យត ្ហ  
មនះ ទិដ្ឋិកនុងឧបកិេលសេ យពលវឧទយព្វយញណ៕ 

៥-ភងគញណ: ញណេឃើញ្របចក សងខ រធម៌រលត់េទ សូនយេទមិនមន រៈ 
េហើយលះេសចក្ដីេពញចិត្តចំេពះនមរបូ។ កនុងញណេនះកន់យកកររលត់៕ 

៦-ភយញណ: ញណេឃើញភ័យ(េកើតមន រមមណ៍ភ័យ)កនុងនមរបូែដលជទុកខ 
េ្រពះេឃើញ្របចក ថ េបើជតិេនមន កំេណើ តជនរកក៏េនមន។ 

៧- ទីនវញណ: ញណេឃើញ្របចក េទសរបស់នមរបូែដលជទុកខ។ 

៨-និព្វិទញណ: ញណេនឿយ យចំេពះនមរបូែដលជទុកខ។ 

៩-មុញច ិតុកមយ ញណ: ញណ្របថន ចកេចញពីនមរបូែដលជទុកខ។ 

១០-បដិសងខ រញណ: ញណ្របថន លះបង់េចលនមរបូែដលជទុកខ។ 

១១-សងខ រេុបកខ ញណ: ញណ្រពេងើយចំេពះនមរបូ( រមមណ៍សងប់្រពេងើយេទៗ
ចំេពះសងខ រធម៌)។ 

១២-អនុេ មញណ: ជម កុសលញណសមបយុត្តចិត្ត ៣ ខណកនុងមគគវថីិ គឺ 
បរកិមម( ក់ែតងមគគឲយេកើត) ១ ខណ, ឧបចរ(្រ ច់េទជិតមគគ) ១ ខណ, អនុេ ម
(គំ្រទដល់សចចទំងខងេដើម និងខងចុង) ១ ខណ។ វបិស នញណេនះអនុ-
េ ម មលំ ប់ពីឧទយព្វយញណដល់អនុេ មញណ រហូតដឹងចបស់អរយិ-
សចចធម៌។ េពលញណេឡើងកន់មគគវថីិមនៃ្រតលកខណធម៌ មួយជ រមមណ៍ 
ពិចរ េទសរបស់េ ភ េទស និងេមហែដលជទុកខ េហើយអនុេ មបន្ត
រហូតញណលះបង់ រមមណ៍ែដលជសងខ រធម៌េនះេចល៕ 

១៣-េគ្រតភូញណ:        កលអនុេ មញណរលត់េទ        េគ្រតភូញណក៏េកើតេឡើង 



 

 

៧៩ 

បេង្អ នេទមននិព្វ នជ រមមណ៍(សងប់សុខ្រតជក់េទៗៗ)ខណដំបូង ជ េសវន-
បបចច័យ(ធម៌ែដលជួយឧបករេ យភវេសពញយៗ)ៃនេ បត្តិមគគចិត្ត។  

១៤-មគគញណ: េ កុត្តរចិត្តេកើតេឡើងបន្តមននិព្វ នជ រមមណ៍លះសកក យទិដ្ឋិ 
វចិិកិចឆ  សីលព្វតប មសជសមុេចឆទ ក៏ឆ្លងផុតភពជបុថុជជនបនដល់ភពជ្រពះ
អរយិបុគគលថន ក់េ បនន។ 

១៥-ផលញណ: េ កុត្តរវបិកចិត្តេកើតេឡើងបន្តមននិព្វ នជ រមមណ៍េធ្វើជវនកិចច 
េហើយេឃើញ្របចក អំពី្រពះនិព្វ នេ យេ កុត្តរបញញ ។ 

១៦-បចចេវកខណញញ ណ: ញណពិចរ សភវធម៌ែដលេទើបនឹងេឃើញ្របចក រៈ
នីមួយៗ មនមគគចិត្ត រៈ ១, ផលចិត្ត រៈ ១, កិេលសបនលះរចួ រៈ ១, កិេលស
េនសល់ រៈ ១, និព្វ ន រៈ ១៕ 

*វសុិទធិទំង ៧ គឺ: 

១-សីលវសុិទធិ: េសចក្តីបរសុិទធិៃនសីល បនដល់សីល ៤ យ៉ងរបស់ភិកខុ និងសូមបី
សីល ៥, សីល ៨, សីល ១០, ែដលបុគគលបនរក ដុសខត់ ្អ តល្អេហើយ ។ 

២-ចិត្តវសុិទធិ: េសចក្តីបរសុិទធិៃនចិត្ត បនដល់ឧបចរសមធិ និងអបបនសមធិ។ 

៣-ទិដ្ឋិវសុិទធិ: េសចក្តីបរសុិទិធៃនករេឃើញ ជញណែដលកំណត់ដឹងរបូធម៌នមធម៌
បចចត្តលកខណ(ដឹងលកខណចំេពះខ្លួន គឺបឋវ ី មនលកខណរងឹ, េប មនលកខណ
្រជប, េតេជ មនលកខណេក្ត  ឬ្រតជក់, េយ មនលកខណតឹង កេ្រមើក ញ័រជ
េដើម) ចត់ជនមរបូបរេិចឆទញណែដលជ្រមះចិត្តឲយ្របសចកសកក យទិដ្ឋិ។ 

៤-កងខ វតិរណវសុិទធិ: េសចក្តីបរសុិទិធៃនករេឃើញកន្លងេសចក្តីសង ័យ ៨ យ៉ង
(សែម្ដងកនុងវចិិកិចឆ េចតសិក េមើលទំព័រ ៨) ញណែដលកំណត់ដឹងេហតុៃននមរបូ 
បចច័យឲយេកើតនមរបូ កនុងបដិសនធិកល បនដល់អវជិជ  ត ្ហ  ឧបទន កមម ចត់ជ
បចចយបរគិគហញណ(េមើលទំព័រ ៧៧)។ 

៥-មគគ មគគញណទស នវសុិទធិ: េសចក្តីបរសុិទិធៃនករេឃើញថេនះជមគគបដិបទ 
េនះពំុែមនជមគគបដិបទ ចត់់ជសមមសនញណ និងឧទយព្វយញណ។ 



 

 

៨០ 

៦-បដិបទញណទស នវសុិទធិ: េសចក្តីបរសុិទិធៃនករេឃើញថជដំេណើ រេទកន់
មគគបដិបទ ចត់ជវបិស នញណគឺ: ពលវឧទយព្វយញណ, ភងគញណ, ភយ-
ញណ, ទីនវញណ, និព្វិទញណ, មុញច ិតុកមយ ញណ, បដិសងខ រញណ,  
សងខ រេុបកខ ញណ, អនុេ មញណ។ វបិស នញណទំង ៩ េនះចត់ជ
បដិបទញណទស នវសុិទធិ េ្រពះឆ្លងផុតពីវបិស នូបកិេលស និងជ្រមះចិត្តឲយផុត
ចកេសចក្ដីចំខុសទំង ៣ គឺ: និចចសញញ , សុខសញញ , អត្តសញញ ។ 

៧-ញណទស នវសុិទធិ: េសចក្តីបរសុិទិធៃនករេឃើញអរយិសចច ជេ កុត្តរបញញ កនុង
មគគចិត្ត។ កលអនុេ មញណ ៣ ខណកនុងមគគវថីិគឺ: បរកិមម ឧបចរ អនុេ ម 
រលត់េហើយេគ្រតភូញណក៏េកើតេឡើង។ េគ្រតភូញណមិនែមនជបដិបទញណ
ទស នវសុិទធិ ក៏មិនែមនជញណទស នវសុិទធិ េ្រពះេគ្រតភូញណមន នៈដូច
ជ វជជន(ករប៉ះខទប់)ៃនេ កុត្តរចិត្តរ ងបដិបទញណទស នវសុិទធិ និងញណ-
ទស នវសុិទធិ បុ៉ែន្តែដល ប់ថជវបិស នញណ េ្រពះជ្រកែសៃនវបិស ន។ 
កល េគ្រតភូញណរលត់េហើយ មគគចិត្តនឹងេកើតជញណទស នវសុិទធិ៕ 

*អនុបស ន ៧ គឺ: 

១-អនិចច នុបស ន: ពិចរ េឃើញនូវភពមិនេទៀង រេ ះចិត្តចកនិចចសញញ ។ 

២-ទុកខ នុបស ន: ពិចរ េឃើញថជទុកខ រេ ះចិត្តចកសុខសញញ ។ 

៣-អន ្ត នុបស ន: ពិចរ េឃើញមិនែមនជតួខ្លួន រេ ះចិត្តចកអត្តសញញ ។ 

៤-និព្វិទនុបស ន: ពិចរ េឃើញនូវករេនឿយ យ រេ ះចិត្តចកននទិ(ករ
េភ្លើតេភ្លើន គឺត ្ហ ្របកបេ យបីតិ)។ 

៥-វ ិ គនុបស ន: ពិចរ េឃើញនូវករ្របសចកតេ្រមក រេ ះចិត្តចក គ។ 

៦-និេ ធនុបស ន: ពិចរ េឃើញនូវកររលត់ រេ ះចិត្តចកសមុទយ។ 

៧-បដិនិស គគ នុបស ន: ពិចរ េឃើញនូវកររ ស់េចល រេ ះចិត្តចក      
ទន(ករ្របកន់មំ)។ 

 



 

 

៨១ 

*ញណ ៣ យ៉ង: 

 ញណ(្របជញ ដឹងចបស់) ៣ យ៉ងេនះ ្រប្រពឹត្តេទកនុងអរយិសចចទំង ៤ គឺ: 

១-សចចញណ: ញណដឹងសចចទំង ៤ គឺដឹងថេនះទុកខ េនះេហតុឲយទុកខេកើត េនះ
កររលត់ទុកខ េនះផ្លូវេទកន់កររលត់ទុកខ។ 

២-កិចចញណ: ញណដឹងកិចចែដល្រតូវេធ្វើកនុងសចចទំង ៤ គឺទុកខ មនកិចចែដល្រតូវ
កំណត់ដឹង សមុទយ មនកិចចែដល្រតូវលះបង់ និេ ធ មនកិចចែដល្រតូវេធ្វើឲយជក់
ចបស់ មគគ មនកិចចែដល្រតូវចេ្រមើន។ 

៣-កតញណ: ញណដឹងថបនេធ្វើេ្រសចេហើយកនុងសចចទំង ៤ គឺទុកខ បនកំណត់
ដឹងេហើយ សមុទយ បនលះបង់េហើយ និេ ធ បនេធ្វើឲយជក់ចបស់េហើយ មគគ 
បនចេ្រមើនេហើយ។ 

 ញណ ៣ េនះកនុងអវយិសចច េ ថ ញណទស នវលិជំុទំង ៣ េ ថ បរវិដ្ត 
្រគប់សចចទំង ៤ ្រតូវជ ១២ េ ថ ករៈ។ 

*េ ឡសកិចច: 

  េ ឡសកិចច គឺកិចច ១៦(កនុងកិចចញណ) ែដលបុគគល្រតូវេធ្វើ េដើមបីឲយចិត្តបនរចួ
ផុតចកកិេលសេ យេធ្វើកិចចទំង ៤ កនុងអរយិសចចទំង ៤ គឺ: 

១-បរញិញ តព្វកិចច: កិចចែដល្រតូវកំណត់ដឹងនូវទុកខ ែដលជទុកខអរយិសចច។ 

២-ប តព្វកិចច: កិចចែដល្រតូវលះបង់នូវត ្ហ  ែដលជទុកខសមុទយអរយិសចច។ 

៣-សចឆិតព្វកិចច: កិចចែដល្រតូវេធ្វើឲយជក់ចបស់នូវ្រពះនិព្វ ន ែដលជទុកខនិេ ធ-
អរយិសចច។ 

៤-ភេវតព្វកិចច: កិចច្រតូវេធ្វើមគគឲយេកើតមនេឡើង ឲយចេ្រមើនេឡើង ែដលជទុកខនិេ ធ-
គមិនីបដិបទអរយិសចច(មគគសចច)។ 

 កិចចទំង ៤ េនះ ្រប្រពឹត្តេទកនុងេ បត្តិមគគ សកទគមិមគគ អនគមិមគគ និង
អរហត្តមគគ កនុងមគគនីមួយៗមនេធ្វើកិចចទំង ៤ េនះេ ថ េ ឡសកិចច៕ 



 

 

៨២ 

*បរញិញ  ៣ យ៉ង:  

១-ញតបរញិញ : ករកំណត់ដឹងបននូវនមរបូ ្រពមេ យបចច័យ សេ្រមចបនជ
បញញ វសុិទធិ ២ ខងេដើម គឺទិដ្ឋិវសុិទធិ និងកងខ វតិរណវសុិទធិ ចក់ធ្លុះនូវបចចត្តលកខណ។ 

២-តីរណបរញិញ : ករពិចរ សងខ រ េឃើញករេកើតេឡើង និងកររលត់េទវញិ 
សេ្រមចបនជបញញ វសុិទធិទី ៣ គឺមគគ មគគញណទស នវសុិទធិ ចក់ធ្លុះនូវ មញញ
លកខណ(ៃ្រតលកខណធម៌)។ 

៣-ប នបរញិញ : ករពិចរ សងខ រ េឃើញករែបកធ្ល យេ យភងគញញ ណជេដើម
េឡើងេទ សេ្រមចបនជបញញ វសុិទធិ ២ ខងចុង គឺបដិបទញណទស នវសុិទធិ និង
ញណទស នវសុិទធិចក់ធ្លុះនិេ ធសចច មនញណកនុងសន្តិបទ(េសចក្ដីសងប់ គឺ្រពះ
និព្វ ន)រហូតមន្រពះនិព្វ នជ រមមណ៍លះបង់កិេលសេ យសមុេចឆទបប ន។ 

*េ កុត្តរអបបនវថីិ: 

 េ កុត្តរអបបនវថីិ បនដល់វថីិចិត្តែដលជេ កុត្តរឈន ជវថីិចិត្តរបស់្រពះ
អរយិបុគគលែដលបនឈន ចំែណកវថីិចិត្តរបស់្រពះអរយិបុគគលែដលមិនបន
ឈន េ ថេ កុត្តរវថីិ។  

-ភវងគចលន: ជវបិកញណសមបយុត្តចិត្ត។ 

-ភវងគុបេចឆទ: ជវបិកញណសមបយុត្តចិត្ត។ 

-មេនទ្វ វជជន: ចិត្តេឡើងកន់វថីិមគគ េធ្វើ វជជនកិចចពិចរ ៃ្រតលកខណធម៌ជ
រមមណ៍ ជវថីិទី ១។ 

-បរកិមម ១ ខណ: ជម កុសលញណសមបយុត្តចិត្ត ជបរកិមមរបស់មគគ គឺ ក់ 
ែតងមគគឲយេកើត មនៃ្រតលកខណធម៌ជ រមមណ៍ ជវថីិទី ២។ 

-ឧបចរ ១ ខណ:  ជម កុសលញណសមបយុត្តចិត្ត គឺ្រ ច់េទជិតមគគ មនៃ្រត
លកខណធម៌ជ រមមណ៍ ជវថីិទី ៣។ 

-អនុេ ម   ១   ខណ:    ជម កុសលញណសមបយុត្តចិត្ត    គឺគំ្រទដល់សចចទំងខង 



 

 

៨៣ 

េដើម និងខងចុង មនៃ្រតលកខណធម៌ជ រមមណ៍ ជវថីិទី ៤។ 

-េគ្រតភូ ១ ខណ: ជម កុសលញណសមបយុត្តចិត្ត  គឺញណ្រគបសងកត់េគ្រត
បុថុជជនឲយេកើតេ កុត្តរេគ្រត មននិព្វ នជ រមមណ៍ខណដំបូង ជវថីិទី ៥។ 

-មគគ ១ ខណ: ជេ កុត្តរកុសលចិត្ត កលេគ្រតភូរលត់េហើយ មគគចិត្ត ១ ដួងក៏
េកើតេឡើងេ យេ ងយក្រពះនិព្វ នជ រមមណ៍ េធ្វើកិចចកនុងអរយិសចចទំង ៤ កនុង  
ខណជមួយគន  គឺកំណត់ដឹងទុកខ លះសមុទយ េធ្វើនិេ ធឲយជក់ចបស់ ញុំងមគគ
ឲយេកើត ទម្ល យអនុសយកិេលសែដលេដក្រ ំេនកនុងខនធសន្ដ នឲយអស់េទ ម
កម្ល ំងរបស់ខ្លួន សេ្រមចជ្រពះេ បនន ជវថីិទី ៦។ 

-ផល(២ខណ ៣ខណស្រមប់បុគគលមិនមនបរកិមម): ជេ កុត្តរវបិកចិត្ត កល
មគគចិត្តេនះរលត់េហើយ ផលចិត្តេកើតេឡើងបន្តមន្រពះនិព្វ នជ រមមណ៍េ យ
េ កុត្តរផលមិនមនចេន្ល ះខណ្ឌ  មនេសចក្ដីសងប់សុខ្រតជក់ ជវថីិទី ៧។ 

-ភវងគបត: ចិត្តផុតវថីិ គឺចិត្ត្រប្រពឹត្តេទកនុង្រកែសៃនភវងគ។ 

*បចចេវកខណវថីិ ជវថីិចិត្តេធ្វើករពិចរ  មន ៣ គឺ:  

១-ករពិករ ធម៌របស់កលយណបុថុជជន គឺបុគគលមនសទធ , សីល(ករស្រងួម
កយ ច), ហិរ,ិ ឱត្តបប, សុត, ចគ, បញញ , បុថុជជន មនអរយិ្រទពយ ៧ ្របករ
េនះ េ ថ កលយណបុថុជជន និង ប់ដល់បុគគលមនអនុេ មញណ)។ 

២-ករពិចរ អងគឈនរបស់អនកមនឈន។ 

៣-ករពិចរ របស់្រពះអរយិ(បចចេវកខណញណទំងអស់មន ១៩ រៈ គឺបចច-   
េវកខណវថីិ ១៥ រៈរបស់្រពះេសកខបុគគលែដលពិចរ មគគ ផល និព្វ ន កិេលស
ែដលលះេហើយ កិេលសែដលេនសល់ និងរបស់្រពះអរហន្តែដលពិចរ មគគ 
ផល និព្វ ន កិេលសែដលលះេហើយ ជ ៤ រៈ ្រពះអរហន្តមិនមនករពិចរ
កិេលសែដលេនសល់ េ្រពះេ កលះកិេលសទំងអស់បនេហើយ)៕ 

*េ កិយបញញ  មន ២ គឺ: 

១-កមមស ក បញញ :     បញញ េឃើញថសត្វទំង យមនកមមជរបស់ខ្លួន    ្រប្រពឹត្តេទ 



 

 

៨៤ 

មកមមរបស់ខ្លួន េ កេ ថ "ទសវតថុសមម ទិដ្ឋិ"។ បញញ េនះរក ចិត្តជឧេបកខ
មិនឲយធ្ល ក់េទកនុងអកុសលធម៌ េ យេហតុកុសលជបចច័យដល់អកុសល ឬ
អកុសលជបចច័យដល់អកុសល៕ 

*កមមស ក បញញ  ១០ យ៉ង: 

-អតថិ ទិននំ យល់ថ ទនែដលេគឲយេហើយ មនផល។ 

-អតថិ យិដ្ឋំ យល់ថ ករបូជធំ មនផល។ 

-អតថិ ហុតំ យល់ថ ករបូជតូច មនផល។ 

-អតថិ សុកតទុកក នំ កមម នំ វបិេក យល់ថ ផលវបិករបស់កមមែដលេគេធ្វើល្អ និង
េធ្វើ ្រកក់ មន។ 

-អតថិ អយំ េ េក យល់ថ (សត្វែដលមកេកើតកនុង)េ កេនះ មន។ 

-អតថិ បេ  េ េក យល់ថ (សត្វែដលេកើតកនុង)េ កខងមុខ មន។ 

-អតថិ ម  យល់ថ គុណម  មន។ 

-អតថិ បិ  យល់ថ គុណបិ  មន។ 

-អតថិ ស ្ត  ឱបបតិក យល់ថ ពួកសត្វជឱបបតិកៈ(ែដលេកើតេឡើងឯងេ យ
អំ ចកម្ល ំងកមម ឥតម បិ  ឥតេមប ែផនកខងកុសល មនេទវ ពួកខ្លះ ែផនក
ខងអកុសល មនសត្វនរក និងេ្របតជេដើម)កំេណើ ត មន។ 

-អតថិ េ េក សមណ្រពហម  សមមគគ  សមម បដិបនន  យល់ថ ពួកសមណ
្រពហមណ៍កនុងេ ក ជអនក្រប្រពឹត្តល្អ ្របតិបត្តិ្រតឹម្រតូវ ែដលេធ្វើឲយជក់ចបស់នូវ
េ កេនះ និងេ កខងមុខ េ យ្របជញ ដ៏ឧត្តមេ យខ្លួនឯង េហើយសែម្ដងបន 
មន។ 

២-សចច នុេ មិកញណ(អនុេ មញណ): បញញ កំណត់ដឹងទុកខៃនបញច ខនធែដល
អនុេ ម មលំ ប់ពីញណខងេដើមរហូតដឹងចបស់អរយិសចចធម៌។ 

 



 

 

៨៥ 

*េ កុត្តរបញញ : 

-េ កុត្តរបញញ : បញញ ្រប្រពឹត្តេទកនុងមគគ និងផលែដលបនេឃើញ្របចក អំពី្រពះ
និព្វ ន។ 

*លកខណេផ ងគន ៃនករដឹងេ យចិត្ត សតិ បញញ : 

-ចិត្ត គឺជសភវធម៌ែដលដឹងនូវ រមមណ៍។ ឧទហរណ៍: ខណមនបដិឃ(េសចក្ដី
េទមនស  ថន ំងថន ក់ េ្រកធ)េកើតេឡើង ចិត្តដឹងអំពី រមមណ៍ែដលបដិឃ ថខ្លួនជ
អនកបដិឃ៕ 

-សតិ គឺជសភវធម៌ែដលដឹងអំពីចិត្ត។ ឧទហរណ៍: ខណចិត្ត្របកបេ យបដិឃ
េកើតេឡើង សតិក៏េកើតេឡើងដឹងអំពីចិត្តែដល្របកបេ យបដិឃេនះពំុែមនជភវៃន     
ខ្លួន។ ចិត្ត និងសតិេកើតរមួគន ដឹង រមមណ៍ែតមួយ៕ 

-បញញ  គឺសភវធម៌ែដលដឹងេហតុ និងផល ដឹងអរយិសចច ដឹងទូេទដល់ធម៌ទំង
ែដលជកុសល អកុសល ធម៌ែដលគួរេសព ធម៌ែដលមិនគួរេសព ដឹងធម៌ែដល

្រកក់ ធម៌ែដល្របណិត ធម៌ែដលចូលគន បន ធម៌ែដលចូលគន មិនបន និង
ពិចរ េហតុបបចចយមនឧបយអប់រចិំត្ត។ កលសតិេកើតេឡើងដឹងអំពីចិត្តែដល
្របកបេ យបដិឃេហើយ បញញ ក៏េកើតេឡើងពិចរ េហតុបបចចយ េឃើញេទស
របស់បដិឃ អប់រចិំត្តឲយលះ រមមណ៍េនះេចល។ បដិឃជអកុសលចិត្ត ចំែណក
ឯសតិ និងបញញ ជកុសលចិត្ត ចិត្តទំងពីរ្របេភទេនះមិនេកើតរមួជមួយគន បន
េឡើយ គឺមួយេកើតមុន មួយេកើតេ្រកយ ែតេ យមនសញញ េចតសិកសមបយុត្តនឹង
ចិត្ត្រគប់ដួង ក៏មនករចងចំនូវ រមមណ៍។ សតិ និងបញញ រែមងជធម៌គូនឹងគន  គឺ
សតិជឧបករដល់បញញ  បុគគលបដិបត្តិកមម ្ឋ នរែមងចេ្រមើនសតិ និងបញញ បន
្របេសើរជងបុគគលែផនកបរយិត្តិ។ ចិត្ត សតិ និងបញញ េកើតរមួគន ដឹង រមមណ៍ែតមួយ៕ 

*ធម៌ជំនួយ ម រតី: 

 ជងែដកែដលចង់បនកំបិតរងឹមំមុតល្អ រែមងបងក ត់េភ្លើងដុតដំុែដក េហើយេ្របើ
ញញួរដំយ៉ងយកចិត្តទុក ក់េ យេសចក្ដីពយយម យ៉ង មិញ េបើនរជនឯ

ចង់បនសទធ រងឹមំមុតល្អ( ំងមំកនុងកុសលធម៌)            នរជនេនះ្រតូវពយយមដូច 



 

 

៨៦ 

ជជងែដកេ យ ងសតិជជងែដក សទធ ជកំបិត តបធម៌ជេភ្លើង ចិត្តជដំុែដក 
បញញ ជញញួរេ យេហតុយ៉ងដូេចន ះ។ អគគិមនកេម្ដ ខ្ល ំងយ៉ង ក៏មិន្របេសើរ
េសមើេ យតបធម៌ែដល ចដុតរមង ប់កិេលសបន អគគិមនរសមីភ្លឺយ៉ង ក៏មិន
្របេសើរេសមើេ យរសមីបញញ ែដល ចកមច ត់បង់អវជិជ បន េហតុដូេចនះ ចូរពយយម
សិក ្រពះធម៌ និងបដិបត្តិកមម ្ឋ នអប់រចិំត្តចេ្រមើនសតិបញញ  កន់យកហិេ ត្តបបេវៀរ
ចកបបទំងពួង សទធ េចតន ំងមំ ងបុណយ រក សីល ចេ្រមើនភវន កុសល
ជយននំសត្វេទកន់សួគ៌ បញញ ល្អជេឃើញ្រពះនិព្វ នជបរមសុខ៕ 

*គនថធុរ និង វបិស នធុរ: 

 កិចចកនុង្រពះពុទធ សនមន ២ គឺ: គនថធុរៈ ជកិចចករេរៀនសូ្រតខងបរយិត្តិធម៌
( មសមគួរដល់បញញ េចះចំ និងសែម្ដងបន)។ វបិស នធុរៈ ជកិចចករបដិបត្តិធម៌
កមម ្ឋ ន។ ករេរៀនបរយិត្តិធម៌ េដើមបី្របេយជន៍យល់អំពីបរមតថធម៌ បដិចចសមុបបទ
ធម៌ និងចតុ រយិសចចធម៌ េមើលេឃើញៃ្រតលកខណធម៌លះេសចក្ដី្របកន់ចំេពះខនធ-
បញច ក និងមនសទធ បដិបត្តិទន សីល ភវន មយ៉ងេទៀតបរយិត្តិធម៌េនះជឧបករ
ដល់ករបដិបត្តិកមម ្ឋ ន។ សម័យបចចុបបននេនះ យុកបបេន្រតឹម ៧៥ ឆន ំ ជកល
ែដលសត្វេ កចេ្រមើនេ្រចើនេ យអកុសលកមមបថ េ្រពះវតថុកម(របូ សំេឡង ក្លិន 
រស េផដ្ឋព្វ)សមបូរែបបៃ្រកែលងែដលជទី ំងេកើតៃនកិេលសកម(ឆនទ គ គឺ
េ ភេចតសិក) េធ្វើឲយកិេលសរងឹត្អឹងមិនងយនឹង ចចក់ធ្លុះសចចធម៌បនដូច
សម័យពុទធកលែដលជកលសមបត្តិ។ កិេលស ចរមង ប់ជអនុសយបនេ យ
ចិត្តវសុិទធិ ែដលសេ្រមចបនពីករបដិបត្តិសមថកមម ្ឋ ន ចិត្តវសុិទធិេនះជបចច័យដល់
វបិស នញណេកើតេឡើងលះកិេលសជតទងគបប ន រហូតមគគញណេកើតេឡើង
លះកិេលសជសមុេចឆទបប ន មលំ ប់ៃនមគគចិត្តេនះៗ េហតុដូេចនះ ចូរបរស័ិទ
ទំង យពយយមេធ្វើធុរៈទំង ២ េនះេ យមិនមនេសចក្ដី្របមទ។ បរយិត្តិ បន
ដល់សុ មយបញញ  និងចិន្ដ មយបញញ  រឯីបដិបត្តិ និងបដិេវធ បនដល់ភវនមយ
បញញ ។ ចិន្ដ មយបញញ  ពិចរ ធម៌្រប្រពឹត្តេទកនុង រមមណ៍មនតួខ្លួន េឃើញធម៌

មេសចក្ដីពិតេ យពំុបនទម្លុះ រមមណ៍(ពល់្រតូវ រមមណ៍ គឺថពិចរ ធម៌
កនុងកមម ្ឋ ន្រ ប់ែតបញញ ផុសេឡើងកនុងចិត្ត)                                  និងេធ្វើេយនិេ មនសិករៈ(េធ្វើ 



 

 

៨៧ 

រមមណ៍ទុកកនុងចិត្តេ យបញញ ) ក៏មនកម្ល ំងមិនេសមើេ យភវនមយបញញ ។ 
ភវនមយបញញ  ពិចរ ធម៌េឃើញ មសភវពិតេ យទម្លុះ រមមណ៍ េធ្វើេយនិ-
េ មនសិករជ រមមណ៍មនកម្ល ំង រមមណ៍ជទី ំងេកើតៃនសតិ សតិជឧបករ
ដល់បញញ ែដលជតួវបិស នេកើតេឡើង ពិចរ ធម៌្រប្រពឹត្តេទកនុង រមមណ៍មិន
មនតួខ្លួនកនុងកមម ្ឋ ន េឃើញសភវធម៌ែដលកំពុង្របកដ មទ្វ រទំង ៦ េនះមន
លកខណជបរមតថធម៌សុទធ ធ៕ 

*ករកំណត់ដឹងេ យសតិ និងេ យទិដ្ឋិ: 

 ករកំណត់ដឹងខណបនេឃើញ ឮ ដឹងក្លិន ដឹងរស ដឹងេផដ្ឋព្វ មន ២ យ៉ង      
គឺកំណត់ដឹងេ យសតិ និងេ យទិដ្ឋិ។ សតិ គឺជម កុសលញណសមបយុត្ត
ចិត្ត ករកំណត់ដឹងេ យសតិ ខណមន រមមណ៍ មួយេកើតេឡើងមិន្រប្រកតី 
សតិក៏េកើតេឡើងដឹងនូវ មមណ៍េនះ េហើយបញញ ក៏េកើតេឡើងពិចរ អំពីេហតុបប-
ចចយ រចួក៏លះ រមមណ៍េនះេចលេ យកំណត់យក្រតឹមបនេឃើញ ឮ ដឹងក្លិន ដឹង
រស់ ដឹងេផដ្ឋព្វ។ ទិដ្ឋិ ជអកុសលចិត្ត ្រប្រពឹត្តេទកនុង រមមណ៍មនតួខ្លួន ករកំណត់
ដឹង្រគប់ខណ្រតឹមេពលបនេឃើញ ឮ ដឹងក្លិន ដឹងរស ដឹងេផដ្ឋព្វែបបេនះ ចជ
ករកំណត់ដឹងេ យទិដ្ឋិ េ្រពះរបូ សំេឡង ក្លិន រស េផដ្ឋព្វេកើត មបញចទ្វ រវថីិ 
េហើយបន្តដល់មេនទ្វ រវថីិេទៀតេទើបដឹងអតថន័យចបស់ វថីិចិត្ត រៈនីមួយៗេកើតរលត់
េលឿង ស់ េយើងមិន ចេធ្វើករកំណត់ដឹងរបូ សំេឡង ក្លិន រស េផដ្ឋព្វ្រតឹមខណ
បនេឃើញ ឮ ដឹងក្លិន ដឹងរស ដឹងេផដ្ឋព្វដូេចនះេឡើយ េ្រពះទ្រមំេយើងបនដឹងរបូ 
សំេឡង ក្លិន រស េផដ្ឋព្វេនះវថីិចិត្តេកើតរលត់េ្រចើន រៈមកេហើយ។ បចចុបបននេនះ
សត្វេ ក្រប្រពឹត្តកនុងជីវតិ្របចំៃថងេ្រចើនេ យអកុសលចិត្តជងកុសលចិត្ត េបើ
បុគគល បនបដិបត្តិកមម ្ឋ ន ឬចេ្រមើនសតិបប ្ឋ ន ចកំណត់ដឹងរបូ សំេឡង 
ក្លិន រស េផដ្ឋព្វេ យសតិ បុ៉ែន្តចំេពះបុគគលមនបញញ ថន ក់ទន សីលមិនបនអប់រ ំ
ចិត្តេទ ករចូលេទកំណត់ដឹង្រគប់ខណ្រតឹមេពលបនេឃើញ ឮ ដឹងក្លិន ដឹងរស ដឹង
េផដ្ឋព្វ ចជករកំណត់ដឹងេ យទិដ្ឋិក៏ថបន េបើទិដ្ឋិេកើតេឡើងេហើយ មនះក៏
រែមងេកើតេឡើងែដរ េ្រពះជធម៌គូនឹងគន ។ សតិចេ្រមើនបនល្អេ យករបដិបត្តិ
សមថកមម ្ឋ នែដល្រតឹម្រតូវ មសមម បដិបទ                                  បញញ ចេ្រមើនបនល្អេ យករ 



 

 

៨៨ 

បដិបត្តិវបិស នកមម ្ឋ នែដលមនចិត្តវសុិទធិជបទ គឺេ្រគ ង្រទ។ េហតុដូេចនះ សូម
បរស័ិទទំង យេធ្វើករពិចរ  និងសននិ ្ឋ ននូវករបដិបត្តិរបស់ខ្លួនែដលចូល
េទកំណត់ដឹង្រគប់ខណេពលបនេឃើញឲយ្រតឹមជករេឃើញ ឮឲយ្រតឹមជករឮ ដឹង
ក្លិនឲយ្រតឹមជករដឹងក្លិន ដឹងរសឲយ្រតឹមជករដឹងរស ដឹងេផដ្ឋព្វៈឲយ្រតឹមជករដឹង
េផដ្ឋព្វៈេនះេ យសតិ ឬេ យទិដ្ឋិ។ រៈចិត្ត មបញចទ្វ រវថីិ្រតូវបន្តដល់មេនទ្វ រ
វថីិ មេនទ្វ រវថីិែដលេកើតេឡើងដឹង រមមណ៍រល់េទ រមមណ៍េនះជទី ំងេកើតៃន
សតិ សតិជឧបករដល់បញញ េកើតេឡើងពិចរ េហតុបបចចយអប់រចិំត្តលះបង់
េសចក្ដី្របកន់(ឧបទន) ំងេនជឧេបកខ  េទើបកំណត់ដឹង្រតឹមបនេឃើញ ឮ ដឹង
ក្លិន ដឹងរស ដឹងេផដ្ឋព្វវញិ េនះស្រមប់បុគគលមនសតិបប ្ឋ នវបិស ន េបើបុគគល
មិនមនសតិបប ្ឋ នវបិស នេទ នឹងមិនមនសតិេកើតេឡើងដឹងទន់េពល េឃើញធម៌
ែដលកំពុង្របកដ មសភវពិតបនេឡើយ៕ 

*េចតន និង រមមណ៍ជធម៌ែដល្រតូវសម្លឹងេមើល: 

 ្រតូវសម្លឹងេមើលេចតនជ្របចំមុននឹង្រប្រពឹត្តនូវកមមអ្វីមួយ។ ឧទហរណ៍: មុន
នឹងសែម្ដងធម៌ ្រតូវសម្លឹងេមើលេចតនេនះជកុសល ឬជអកុសល េបើេចតនកនុង
ករសែម្ដងធម៌េនះជកុសល គឺ្រប្រពឹត្តេទេដើមបីជ្របេយជន៍ដល់បរស័ិទ ែតេបើ
េចតនកនុងករសែម្ដងធម៌េនះជអកុសល គឺ្រប្រពឹត្តេទេដើមបី ភ យស សរេសើរ 
សុខ។ កលេបើេមើលេឃើញេចតនកនុងករសែម្ដងធម៌េនះ្រប្រពឹត្តេទជកុសល ្រតូវ
សែម្ដងេ យេសចក្ដីេគរពចំេពះធម៌ មិនសែម្ដងហួសធម៌ែដលខ្លួនេចះ ឬមិន្រតូវ
បញចូ លទិដ្ឋិរបស់ខ្លួនទំងខ្លូនមិនទន់បនទម្លុះបដិេវធ។ មយ៉ងេទៀត ្រតូវសម្លឹងេមើល

រមមណ៍េពលកំពុង្រប្រពឹត្ត និងេ្រកយេពលបន្រប្រពឹត្តកមមរចួ េ្រពះថបុថុជជន
ទំង យេនមនេសចក្ដីញប់ញ័រចំេពះេ កធម៌ ជួនក៏េ មនស េ យេសច-
ក្ដីគប់ចិត្តចំេពះកមមែដលបនេធ្វើ េ្រពះបននូវ ភ យស សរេសើរ សុខ ជួនក៏
េទមនស េ យេសចក្ដីមិនគប់ចិត្តចំេពះកមមែដលបនេធ្វើ េ្រពះបននូវអ ភ 
អយស និនទ  ទុកខ។ េ មនស ចជកុសល និងជអកុសល គឺថេបើេ មនស
េកើតេឡើងេ្រពះេសចក្ដី្រជះថ្ល កនុងធម៌ ឬ្រជះថ្ល ចំេពះសទធ របស់បរស័ិទ េ ម-    
នស េនះគឺជកុសលែដល្រតូវរក េធ្វើឲយផូរផង់                  ែតេបើេ មនស េនះេកើតេឡើង 



 

 

៨៩ 

េ្រពះេ កធម៌ េ មនស េនះគឺជអកុសល ្រតូវលះបង់េចល េហើយត្រមង់ទិដ្ឋិ 
គឺអប់រចិំត្តពីករគិតមិនល្អមកគិតល្អវញិ៕ 

*ករកំណត់ដឹងទុកខ: 

 ករែដលមិនមនសតិបប ្ឋ ន និងមិនបនេ យនូវសុខែដលេកើតអំពីេសចក្ដី
សងប់េ្រពះកររមង ប់នូវនីវរណធម៌ រែមងេមើលមិនេឃើញេទសរបស់កមសុខ ក៏
្របថន បននូវេសចក្ដីសុខែដលជកមសុខ ែត្របថន កំុបននូវេសចក្ដីទុកខ េពលមន
េសចក្ដីសុខេកើតេឡើងក៏េ មនស វេង្វងកនុង រមមណ៍េ យពំុបនដឹងថ កមសុខ
េនះជេហតុនំឲយដល់នូវេសចក្ដីទុកខ េធ្វើឲយេកើតមនបមទធម៌ បុ៉ែន្តេនេពលមន
េសចក្ដីទុកខេកើតេឡើងក៏េទមនស វេង្វងកនុង រមមណ៍ េធ្វើឲយេកើតមនបមទធម៌ផង
ែដរ េ្រពះេហតុពំុបនយល់ដឹងអរយិសចច។ េសចក្ដីពិតគឺថ៖ េសចក្ដីសុខេកើតេឡើង 
េ្រពះកុសលកមមឲយផល រឯីេសចក្ដីទុកខេកើតេឡើង េ្រពះអកុសលកមមឲយផល េហើយ
កមមជអនក ក់ែតងសត្វកនុងៃ្រតភពឲយេ យនូវសំ រទុកខ។ េហតុដូេចនះ ចូរបរស័ិទ
ទំង យពយយមសិក ្រពះបរយិត្តិយល់ដឹងបរមតថធម៌ បដិចចសមុបបទធម៌ ចតុ -
រយិសចចធម៌ េដើមបីេកើតមនសទធ បញញ ឧបករដល់ករបដិបត្តិកមម ្ឋ នចេ្រមើនសតិ
បញញ កំុឲយវេង្វងកនុងកមសុខ និងេពលមនទុកខេកើតេឡើង ចកំណត់ដឹងទុកខ(កំណត់
ដឹងទុកខជេវទនែដលជបរមតថធម៌) ពិចរ េហតុបបចចយែដលនំឲយេកើតមន
េសចក្ដីទុកខ ពិចរ រហូតសតិរឭកដឹងបញច កខនធជទុកខេរឿយៗ មន រមមណ៍សេង្វគ
ចំេពះអភិសងខ រ(កមម)េកើតេឡើង រមមណ៍ែដលសេង្វគេនះជភូមិ នរបស់សតិ ឯ
សតិជឧបករដល់បញញ េកើតេឡើងពិចរ េហតុបបចចយអប់រចិំត្តឲយលះឧបទន៕ 

*ខណមនទុកខ្រតូវពិចរ : 

 េសចក្ដីទុកខេកើតេឡើងេ្រពះភវ្រគំ្រគ្រទុឌេ្រទមៃនកយ របូេកើតរលត់បន្តគន ជ
្រកែស អស់េទសូនយេទ្រគប់ខណជេរៀង ល់ៃថងដ បដល់ែបកធ្ល យ ឯចិត្តក៏េកើត
រលត់បន្តគន ជ្រកែស អស់េទសូនយេទជេរៀង ល់ៃថងដ បដល់ចុតិ េ្រប បដូចជ
្រកែសទឹកហូរដ បដល់ទីបញច ប់។ េហតុដូចេនះ គបបីពិចរ េឃើញរបូធម៌ និង 
នមធម៌ជសភវពីរ ច់េ យែឡកពីគន  េ្រប បដូចជបេញញើែក្អក(ចិត្ត) និងេដើមេឈើ
(របូ) ្រស័យគន ដ បដល់អស់ជីវតិ          ធម៌ ែដលមនបចច័យ(កមម) ក់ែតងឲយេកើត 



 

 

៩០ 

េឡើង រែមង្រប្រពឹត្តេទេ យ មញញលកខណ(អនិចចំ ទុកខំ អន ្ត )។ ចូរសបបុរស
ពយយមចេ្រមើនសតិបប ្ឋ នវបិស ន កំណត់ដឹងសភវធម៌ែដលកំពុង្របកដជ
បរមតថធម៌(សភវធម៌មនពិតែដលពំុែមនជសត្វ បុគគល តួខ្លួន) និងេឃើញភ័យកនុង
សងខ រធម៌ែដលជទុកខ េហើយេរៀនលះសកក យទិដ្ឋិឲយេស្ដើងជបេណ្ដើ រៗ៕ 

*បដិបទ្រប្រពឹត្តេទលះឧបទន: 

 ករែដលបនសិក យល់ដឹងអំពីបរមតថធម៌ បដិចចសមុបបទធម៌ ចតុ រយិសចច
ធម៌ េធ្វើេយនិេ មនសិករជេរឿយៗ ចេ្រមើនសតិបប ្ឋ នភវនជេរឿយៗរហូត
សតិចស់ក្ល  រមមណ៍ទំង យែដលេកើតេឡើងនឹងបនជទី ំងរបស់សតិរឭក
ដឹងេផដ្ឋព្វ េវទន ចិត្ត ធមម  កលសតិជឧបករដល់បញញ ែដលជតួវបិស នេកើត
េឡើងពិចរ េហតុបបចចយ េឃើញេទសរបស់អវជិជ  ត ្ហ  ឧបទន្រប្រពឹត្តេទជ
អភិសងខ រ វលិេកើតវលិ ្ល ប់រងទុកខកនុងសង រវដ្ដដ៏ៃ្រកែលង្របមណមិនបន បញញ
ក៏អប់រចិំត្តលះឧបទនឲយេស្ដើងជបេណ្ដើ រៗ៕ 

*បញញ កត់ផ្ដ ច់វដ្ដ: 

 បញញ ែដលពិចរ េឃើញករអស់េទៃនកមមជសុខ េហើយេធ្វើ រមមណ៍េនះ
ទុកកនុងចិត្តជេរឿយៗ ចិត្តនឹងមនករអស់េទៃនកមមជសុខមកជ រមមណ៍របស់
វបិស ន ្រប្រពឹត្តកនុងវបិស នញណរហូតមននិព្វ នជ រមមណ៍ ញំុងមគគឲយេកើត
េឡើងរហូតដល់អរហត្តមគគ លះសំេយជនកិេលសអស់ជសមុេចឆទបប នកត់
ផ្ដ ច់កិេលសវដ្ដ កមមវដ្ដ វបិកវដ្ដ។ 

*កមមមន បុគគលអនកេធ្វើកមម និងទទួលផលរបស់កមមមិនមន: 

 ែផនកខងកមមជកុសលេធ្វើេ យសទធ  សតិ បញញ  អេ ភ អេទស មុទិ  
ករុ  ត្រតមជឈត្ត  មនសិករ វរីយិ េចតន ឆនទ ែដលជេ ភណេចតសិក
សមបយុត្តម កុសលចិត្ត។ រឯីែផនកខងកមមជអកុសលវញិេធ្វើេ យអវជិជ (េមហ) 
ត ្ហ (េ ភ) ឧបទន(េ ភ+ទិដ្ឋិ) មនះ អហិរកិ អេនត្តបប េទស វចិិកិចឆ  
មនសិករ វរីយិ េចតន ឆនទ ែដលជអកុសលេចតសិកសមបយុត្តអកុសលចិត្ត។ 
វបិកចិត្ត                ជអនកេធ្វើកិចចចុតិបដិសនធិេ យនូវភពសមបត្តិែដលជផលរបស់កុសល 



 

 

៩១ 

កមម ឬអកុសលកមមេនះៗ។ ចិត្តេ្រប បដូចជទឹក េ ភណេចតសិកេ្រប បដូចជ
សករ កលេបើ ក់សករចូលកនុងទឹក សករក៏រ យេទជទឹកសករ ចំែណកអកុសល
េចតសិកេ្រប បដូចជអំបិល កលេបើ ក់អំបិលចូលកនុងទឹក អំបិលក៏រ យេទជ
ទឹកអំបិល។ ចិត្ត និងេចតសិកេកើតរលត់រមួគន ្រគប់ខណ ែតឲយចិត្តជ្របធនៃន
េចតសិក ចិត្តមនរបូជទី ្រស័យេន េ្រប បដូចជបេញញើែក្អក(ចិត្ត) ្រស័យេននឹង
េដើមេឈើ(របូ)។ របូ ចិត្ត េចតសិក សុទធែតជបរមតថធម៌ េហតុដូេចនះ ចូរបរស័ិទ
ពយយមសិក យល់ដឹងបរមតថធម៌ បដិចចសមុបបទធម៌ ចតុ រយិសចចធម៌ េហើយកំុ
េន្រតឹមេនះ េ្រពះករេរៀនសូធយេចះចំយល់ដឹងែផនកបរយិត្តិបន្រតឹមសុ មយ 
បញញ  ឬចិន្ដ មយបញញ បុ៉េ ្ណ ះ បញញ ក្រមិតេនះ ចអប់រចិំត្តបនជបចច័យដល់
អនគតជតិ ែតេបើបនចិន្ដ មយបញញ េហើយបន្តបដិបត្តិសមថវបិស នកមម ្ឋ នេទ
េទៀត ចនឹងបនដល់ភវនមយបញញ ទម្លុះបដិេវធេ កិយ(អបបនសមធិ ឬក៏
េ កិយបញញ  គឺនមរបូបរេិចឆទញណដល់អនុេ មញណែដល ចលះកិេលស
ជតទងគបប ន គឺលះកិេលសេ យខណៗ) េហើយ ចនឹងទម្លុះបដិេវធេ កុត្តរ
បនដល់មគគញញ លះកិេលសជសមុេចឆទបប ន មកម្ល ំងៃនមគគេនះៗ េឃើញ
្រពះនិព្វ នេ យេ កុត្តរបញញ  ឬ ចចូលផលសមបត្តិពល់្រតូវសុញញតវេិមកខ 
អនិមិត្តវេិមកខ អបបណិហិតវេិមកខ ឬមនបរមីខពស់ជងេនះេទៀត ចចូលនិេ ធ
សមបត្តិរម្លត់េវទនសញញ (ចិត្ត) និងអស សបបស ស៕ 

*វដ្ដគមិនីកុសល និង វវិដ្ដគមិនីកុសល: 

 ករបនដឹងនូវធម៌អ្វី្របេសើរេសមើេ យករបនដឹងនូវធម៌អនិចចំ ទុកខំ អន ្ត ពំុមន 
ករបនេឃើញនូវធម៌អ្វី្របេសើរេសមើេ យករបនេឃើញនូវធម៌អរយិសចចពំុមន ករ
បននូវសមបត្តិអ្វី្របេសើរេសមើេ យករបននូវសមបត្តិ្រពះនិព្វ នពំុមន។ បុគគលែដល
្រតូវអវជិជ បិទបំង រែមងសមគ ល់េឃើញសមបត្តិមនុស  សមបត្តិេទវ  ក៏នឹក ម នថ 
សមបត្តិទំងេនះជរបស់វេិសស ្រតជក់្រតជំុៃថ្លថ្ល  ្របកបេ យេសចក្តីសុខ ថជ
របស់េទៀងទត់ មិនវបិ ្ល សែ្រប្របួល េម៉្ល ះេហើយក៏នំគន បំេពញកុសលេផ ងៗ
ចំេពះែតខងវដ្តគមិនីកុសល(កុសលែដលេធ្វើដំេណើ រវលិវល់កនុងភព) ឯសមបត្តិ
ទំងេនះឯងរែមងចងេ្រក កបុគគលជមច ស់ឲយវលិេកើតវលិ ្ល ប់កនុងភព                  េឆះេ ល  



 

 

៩២ 

លេ យគំនរេភ្លើង គ និងេទស រងទុកខកនុងវដ្តសង រេរឿយៗរកទីបំផុតគម ន។ ករ
បំេពញកុសលេ្រពះេឃើញនូវអមតធម៌ គឺជវវិដ្ដគមិនីកុសល(កុសលែដល្រប្រពឹត្ត
េទេដើមបីដល់នូវ្រពះនិព្វ ន) ្រពមេ យករបដិបត្តិសីល សមធិ បញញ នឹងេចញចក
សំ រទុកខបន៕ 

*ចកខុ ២ ្របេភទ:   

១-មំសចកខុ បនដល់ែភនក ច់ មន ២ យ៉ង។ ចំែណក្របកប៖ មនរបូ ១០ គឺ: 
ម ភូតរបូ ៤ វណ្ណរបូ គនធរបូ រសរបូ ឱជរបូ សមភវ គឺករេកើតេឡើង ស ្ឋ ន គឺករ

ំងេនេ យ្របៃព (របូទំង ១០ េនះេកើតេ យសមុ ្ឋ ន ៤) និងសសមភ រចកខុ(ដំុ
ច់ែដលេនកនុង្រគប់ែភនក) គឺជីវតិរបូ ភវរបូ កយ្រប ទរបូ ចកខុ្រប ទរបូ(របូ

ទំង ៤ េនះមនកមមជសមុ ្ឋ នែតម៉យង)។ ចកខុប ទរបូ គឺជែកវែភនកថ្ល ដូចកញច ក់
ែដល ្រស័យម ភូតរបូ ៤ េនកនុង មភ រចកខុ៕ 

២-បញញ ចកខុ បនដល់ែភនក គឺបញញ  មន ៥ យ៉ង: 

-ពុទធចកខុ ្រពះេន្រតរបស់្រពះពុទធ ែដល្រជបនិស ័យបរមីយរបស់សត្វ បនដល់
សយនុសយញណ និងឥ្រនទិយបេ បរយិត្តិញណ គឺម កិរយិញណ

សមបយុត្តចិត្ត ៤។ 

-សមន្តចកខុ ្រពះេន្រតែដលដឹងធម៌េ យជំុវញិ បនដល់សព្វញញុតញញ ណ ជបញញ
ែដលដឹងធម៌ទំងពួង ទំងបញញត្តិ និងបរមតថ គឺម កិរយិញណសមបយុត្តចិត្ត ៤។ 

-ញណចកខុ ្រពះេន្រតែដលជ្របជញ ្រ ស់ដឹងធម៌ បនដល់បញញ កនុងអរហត្តមគគ
ចិត្ត។ 

-ទិព្វចកខុ ្រពះេន្រតទិព្វែដល ចេមើលេឃើញបនឆង យ និងកនុងទីកំបំង គឺអភិញញ ចិត្ត 
២។ 

-ធមមចកខុ ្រពះេន្រតេឃើញធម៌ែដលជៃ្រតលកខណ គឺបញញ កនុងមគគ ៣ ខងេ្រកម។ 

 

 



 

 

៩៣ 

ញ-អបបនសមធិ(របូជឈន ៤ និង អរបូជឈន ៤) 

 ឈន គឺជធមមជតិែដលសម្លឹង រមមណ៍ដុតបំផ្ល ញបដិបកខធម៌(នីវរណធម៌)។ 

-របូជឈន: 

 របូជឈន ជចិត្តសងប់ថ្ល នឹងេសមើកនុងភវន េ្រពះអងគឈនរមង ប់នូវនីវរណធម៌។ 
ឈន ភីចេ្រមើនសមធិ្របកបេ យវតិកក(នឹកសម្លឹង រមមណ៍កមម ្ឋ ន) ថីនមិទធ
(េសចក្ដីធុញ្រទន់្រចអូសងុយេងក)រែមងមិនេកើតមន, វចិរ(ពិចរ រមមណ៍
កមម ្ឋ ន) វចិិកិចឆ (េសចក្ដីសង ័យ)រែមងមិនេកើតមន, បីតិ(ផរ បីតិ) ពយបទ 
(េសចក្តីគំុកួនេធ្វើឲយអនកដៃទវនិស)រែមងមិនេកើតមន, សុខ(សុខកយ និងសុខចិត្ត) 
ឧទធចចកុកកុចច(េសចក្ដី យមយេ ក ្ដ យ្រក យចិត្ត)រែមងមិនេកើតមន, ឯកគគ
(ចិត្តសងប់ស៊ប់កនុង រមមណ៍ែតមួយ) កមឆនទ(េសចក្តីេពញចិត្តកនុងវតថុកម)រែមងមិន
េកើតមន។ ្រពះដ៏មន្រពះភគ្រទង់សរេសើរនូវឈនែដលសងប់ចកកម សងប់ចក
អកុសលធម៌ទំង យែដល្របកបេ យអងគឈន ្រពះអងគ្រទង់មិនសរេសើរនូវ
ឈនែដលមនចិត្ត្រតូវនីវរណរបួរតឹ្រគបសងកត់េហើយ ក៏មិនដឹងចបស់ មេសចក្ដី
ពិតនូវធម៌ជេ្រគ ងរ ស់េចលនីវរណែដលេកើតេឡើង បុគគលេនះេធ្វើនូវនីវរណឲយ
ឋិតកនុងចិត្តេហើយក៏សងួតសងប់ ្រជប់ សញជ ប់សញច ឹង។ ឈនមន ២ ្របេភទគឺ:      
លកខណូបនិជឈន: បនដល់វបិស ន: សម្លឹងពិនិតយៃ្រតលកខណ, មគគ: កិេលសែដល
វបិស នកំចត់េហើយ, ផល: សម្លឹងលកខណែដលជនិេ ធសចច។ រមមណូបនិជឈន: 
កសិណភវនែដលសម្លឹង រមមណ៍ដុតបំផ្ល ញបដិបកខធម៌ បនដល់សមបត្តិ ៨(របូ-
ជឈន ៤ និងអរបូជឈន ៤) ឈនកនុងទីេនះគឺសំេ យក រមមណូបនិជឈន។ កនុង
បឋមជឈន ឈន ភី្រតូវេឡើងកន់អងគវតិកក នឹកសម្លឹង រមមណ៍កមម ្ឋ ន បនទ ប់
្រតូវេឡើងកន់អងគវចិរ ពិចរ រមមណ៍ (េបើមននីវរណធម៌ ្រតូវពិចរ េទស
របស់នីវរណេនះេហើយត្រមង់ទិដ្ឋិលះេចល) ចិត្តក៏សងប់ បនទ ប់្រតូវេឡើងកន់អងគ
បីតិ: បនទ ប់ពីចិត្តសងប់បីតិក៏េកើតេឡើង ឬបេង្អ នចិត្ត្រជះថ្ល រេំភើបែឆ្អត រមមណ៍្រពឺ្រពួច
កយបនដល់ផរ បីតិ បនទ ប់្រតូវេឡើងកន់អងគសុខ េធ្វើចិត្តឲយេ មនស ញុំង
សុខេកើតេឡើងបនដល់  កយិកសុខ(សុខកយ) គឺមនធតុ ឬធតុ្រតជក់េ្រ ប
សព៌ងគកយសុខ្រសួលកនុងឈនៃ្រកែលង         និងេចតសិកសុខ(សុខចិត្ត)        គឺចិត្តសងប់ 



 

 

៩៤ 

សុខកនុងឈនៃ្រកែលង បនទ ប់្រតូវេឡើងកន់អងគឯកគគ : ំងចិត្តសងប់ស៊ប់កនុង
រមមណ៍រហូតឈនចិត្តមនកម្ល ំងេឡើងកន់ទុតិយជឈន។ កនុងទុតិយជឈន្រតូវលះ

វតិកក និងវចិរេ យពិចរ េទសរបស់អងគឈនទំង ២ ែដលេ្រគត្រគតេន
ជិតេកៀកនឹងកមរមមណ៍ ឬចេ្រមើនយូរៗេទក៏លះអងគឈននីមួយៗេ យចិត្តេឡើង
កន់ឈនថន ក់េលើៗ េធ្វើឲយបីតិ សុខ និងឯកគគ រតឹែត្របណិត ឈនចិត្តមន
កម្ល ំងេឡើងកន់តតិយជឈន។ កនុងតតិយជឈន្រតូវលះបីតិេ យពិចរ េទស
របស់បីតិេនជិតេកៀកនឹងវតិកក និងវចិរែដលេ្រគត្រគត េធ្វើឲយសុខ និងឯកគគ រតឹ
ែត្របណិត ឈនចិត្តមនកម្ល ំងេឡើងកន់ចតុតថជឈន។ កនុងចតុតថជឈន្រតូវលះសុខ 
េ យពិចរ េទសរបស់សុខេនេ្រគត្រគតជងឧេបកខ  េធ្វើឲយឯកគគ រតឹែត
្របណិត្របកបេ យសតិដ៏បរសុិទធ បនដល់បរសុិទធុេបកខ ចិត្ត កនុងករចេ្រមើន       
របូជឈនេនមនរបូសញញ ជ រមមណ៍៕ 

*វសី ៥ គឺ: 

១- វជជនវសី: ជំនញកនុងករនឹក គឺនឹកយ៉ង  ឈនេទើបនឹងេកើតបនរហ័ស។ 

២-សមបជជនវសី: ជំនញកនុងករចូលឈន គឺចូលឈនេរឿយៗ។ 

៣-អធិ ្ឋ នវសី: ជំនញកនុងករ ំងមំ គឺនឹងឲយឈន ំងេន ម្រតូវករ។ 

៤-វុ ្ឋ នវសី: ជំនញកនុងករេចញចកឈន គឺេចញចកឈនេវ ក៏បន។ 

៥-បចចេវកខណវសី: ជំនញកនុងករពិចរ អងគឈន គឺពិចរ លះអងគឈន
ែដលេ្រគត្រគតេចញ េដើមបីេធ្វើឲយអបបនសមធិរងឹមំៃ្រកែលងេឡើង។ 

*អបបនវថីិ: 

 េ កិយអបបនវថីិ បនដល់វថីិែដលមនមហគគតចិត្ត ១៨ គឺមហគគតកុសលចិត្ត 
៩(របូវចរកុសលចិត្ត ៥ និងអរបូវចរកុសលចិត្ត ៤) និងមហគគតកិរយិចិត្ត ៩(របូវ-
ចរកិរយិចិត្ត ៥ និងអរបូវចរកិរយិចិត្ត ៤) ែដលេកើតកនុងអបបនវថីិ។ 

-ភវងគចលន ១ ខណ: ជម វបិកញណសមបយុត្តចិត្ត។ 



 

 

៩៥ 

-ភវងគុបេចឆទ ១ ខណ: ជម វបិកញណសមបយុត្តចិត្ត។ 

-មេនទ្វ វជជន ១ ខណ: ចិត្តេកើតេឡើងេធ្វើ វជជនកិចច តពីេនះ ចិត្ត ៨ គឺម
កុសលចិត្ត ៤ ម កិរយិចិត្ត ៤ ែដលជញណសមបយុត្ត មួយ េធ្វើកមជវន ៤ 
ឬ ៣ ខណ មសមគួរដល់បុគគលេនះ ជវថីិទី ១។ 

-បរកិមម ១ ខណ: ជម កុសលញណសមបយុត្តចិត្ត គឺជភវនេធ្វើេ យជំុវញិ
របស់អបបន េ្រពះ ក់ែតងអបបន បនដល់ម កុសលចិត្ត ៤ ដួង និងម
កិរយិចិត្ត ៤ ដួង ជវថីិទី ២។ 

-ឧបចរ ១ ខណ:  ជម កុសលញណសមបយុត្តចិត្ត   គឺ្រ ច់េទជិតអបបន ជវ ិ
ថីទី ៣។ 

-អនុេ ម ១ ខណ: ជម កុសលញណសមបយុត្តចិត្ត  គឺគំ្រទដល់បរកិមមកនុង
កលខងេដើម និងដល់អបបនខងេលើ ជវថីិទី ៤។   

-េគ្រតភូ ១ ខណ: ជម កុសលញណសមបយុត្តចិត្ត  គឺ្រគបសងកត់បរតិ្តេគ្រត
(េគ្រតកម) និងញុងំមហគគតេគ្រតឲយេកើតេឡើង ជវថីិទី ៥។ 

-ឈន ១ ខណ:  េពលេគ្រតភួរលត់េហើយ របូវចរបឋមជឈនកុសលចិត្តក៏េកើត
េឡើង េ យរស រមមណ៍្រតឹមែត ១ ខណ ជវថីិទី ៦។ េហើយក៏្រប្រពឹត្តេទកនុង
្រកែសៃនភវងគ(ភវងគបត)    េពលេ្រកយមកមនករ ទ ត់ជំនញេឡើងេហើយ ឈន
ចិត្តេទើប ចេកើតរលត់បន្តែថមេឡើងៗបន េ យមិនមនភវងគចិត្តេកើតែ្រជកខ័ណ្ឌ
េឡើយ។ 

-អរបូជឈន: 

 អរបូជឈន ជឈនកន្លង រមមណ៍ គឺ ក នញច យតនជឈន កន្លង រមមណ៍
កនុងកសិណ ៩ (បនចតុតថជឈនកនុងកសិណ ៩) ខងេដើមេហើយ េទើបសេ្រមចបន 
អរបូជឈនខងេលើ ក៏កន្លង រមមណ៍ឈនេ្រកម មលំ ប់។ ឈន ភីែដល
បនចតុតថជឈនេហើយមនបំណងចេ្រមើននូវអរបូជឈន  ត់ មគមពីរវសុិទធិមគគ ឬ

ត់ មឧបនិស ័យ         គឺសម្លឹង កសកំណត់ទុកកនុងចិត្តជ រមមណ៍(មិនគិតពិច- 



 

 

៩៦ 

រ អំពី កស) រហួតចូលដល់អរបូវចរភូមិ េពលេនះអស សបបស សរលត់
ំងេនជសូនយ រហូតេពះ្របឹងេកងខនងេដើមបី្រចបច់ខយល់កនុងេពះេឡើងមកេធ្វើជ

ខយល់ដេង្ហើម េពលែដលសួត្រទ្រទង់ែលងបនក៏ដកដេង្ហើមយកខយល់ចូល ែតខណ
េនះបំពង់កក៏បិទេ យធមមជតិេធ្វើឲយសួតយកខយល់ចូលមិនបន ក៏ ច់ខយល់
ដេង្ហើម ្រ ប់ែតកនុងខណេនះ មនធតុមូលបុ៉នមត់ចនចងកឹះេកើតកនុងេពះ្រទ្រទង់
ជីវតិឆ្លងផុតមរណ េពលែដល ច់ខយល់ដេង្ហើម្របែហល ២ នទី ធតុេនះក៏ចលន
េឡើងចុះកនុងខ្លួន េហើយក៏ឱនខ្លួនបេញចញខយល់ មមត់រចួដកដេង្ហើមចូល ម្រចមុះ
ធមមជតិវញិ េ្រកយមកធតុេនះ ក៏វវិឌ ដូចជសសរមួយេដើមទល់ពីបតដល់
ល ដ៍កបល បនទ ប់មកក៏ ំងេនតឹងែណនកនុង្រទូង្រសូបទញធតុពីខងេ្រកមក
ប៉ះចំ្រតង់ចេន្ល ះចិេញច ើម និងៃផទបរេិវណែភនកទំងគូ្រពកៗ េហើយក៏ចូលកនុង្រប្រសី
ែភនក និងចេន្ល ះចិេញច ើមមក ំងេនកនុង្រទូង ្រពមទំងេ្រ បេក្ដ បសព៌ងគកយ។ 
េពលធតុចេ្រមើនេឡើងក៏េកើត កសនិមិត្ត(បតុភូត)កនុងកបល េធ្វើឲយមន រមមណ៍
ថកនុងកបលទេទ មនែត កសគម នទីបំផុត បនដល់ ក នញច យតនជឈន។ 
េពលចេ្រមើនឈនេ្រកយេទៀត ក៏ពិចរ អំពី កសរហូតកំណត់ដឹងថ ករគិត
អំពី កសដល់ទី  ករដឹងក៏ដល់ទីេនះ គឺថេបើពិចរ អំពីច្រក លមួយ ក៏
ដឹងទំហំ កសមួយច្រក ល ពិចរ ឱកសេ កជអនន្តច្រក ល ក៏ដឹងទំហំ

កសមិនមនទីបំផុត េហើយក៏េកើត រមមណ៍កនុងកបលមនច្រក លជអនន្តេសមើ
នឹង កសមិនមនទីបំផុត បនដល់វញិញ ណញច យតនជឈន។ េ្រកយពីបនដល់
វញិញ ណញច យតនជឈនេហើយបន្តចេ្រមើនឈនេទេទៀត ចិត្ត ំងេនជសងប់សុខ
រហូតមនបតុភូតេកើតកនុង្រទូង េធ្វើឲយមន រមមណ៍ថកនុង្រទូងទេទ មនែតចិត្តមន
ភពទេទ  េឃើញចិត្តែដលមនភពទេទេនះៃថ្លថ្ល ជងចិត្តែដលមនអ្វីៗ្រគប់យ៉ង 
បនដល់ កិញចញញ យតនជឈន។ បនទ ប់ពីបនដល់ កិញចញញ យតនជឈនេហើយ
បន្តចេ្រមើនឈនេទេទៀត ចិត្ត ំងេនជសងប់សុខរហូតវមុិត្តិេកើតេឡើង្របកដ ដឹង
ចបស់ថ៖ " ម អញអស់មនបចច័យ ក់ែតងេន នមនុស  ម នឹងបដិសនធិេន
្រពហមេ កយ៉ង្របកដ" គឺបនដល់េនវសញញ នសញញ យតនជឈន កនុងករចេ្រមើន
អរបូជឈនមិនមនរបូសញញ ជ រមមណ៍េឡើយ៕ 

 



 

 

៩៧ 

*និេ ធសមបត្តិ: 

 និេ ធសមបត្តិ គឺជសមបត្តិែដលរម្លត់សញញ េវទន(ចិត្ត) កលចិត្តរលត់ខយល់
ដេង្ហើមក៏រលត់ ំងេនបនរយៈេពល្របំពីរៃថង និេ ធសមបត្តិមិនែមនជេ កិយ 
ឬេ កុត្តរ អនកចូលសមបត្តិេនះបន ្របកបេ យគុណធម៌ ៤ គឺ ១-ជ្រពះអន- 
គមី ឬ្រពះអរហន្ត, ២-ជអនកមនឈនសមបត្តិ ៨, ៣-មនវសី ៥ ែដល ទ ត់ និង
ជំនញកនុងសមបទ ៤ (១.ជំនញកនុងសមថពល និងវបិស នពល, ២.ជំនញកនុង
កររមង ប់កយសងខ រ គឺអស សបបស សែដល ក់ែតងនូវកយ វចីសងខ រ គឺវតិកក 
និងវចិរែដល ក់ែតងនូវ ច ចិត្តសងខ រ គឺសញញ  និងេវទនែដល ក់ែតងនូវចិត្ត,        
៣.ជំនញកនុងចរយិ ១៦ គឺអនិចច នុបស ន ទុកខ នុបស ន អន ្ត នុបស ន និព្វិ-
ទនុបស ន វ ិ គនុបស ន និេ ធនុបស ន បដិនិស គគ នុបស ន វវិ ្ដ នុ-       
បស ន េ បត្តិមគគ េ បត្តិផលសមបត្តិ សកទគមិមគគ សកទគមិផល-
សមបត្តិ អនគមិមគគ អនគមិផលសមបត្តិ អរហត្តមគគ អរហត្តផលសមបត្តិ,   
៤.ជំនញកនុងសមធិចរយិ ៩ គឺឧបចរសមធិរបស់ឈន និងបឋមជឈនដល់    
េនវសញញ នសញញ យតនជឈន), ៤-្រពះអរយិបុគគលកនុងបញច េ ករភូមិ(ភូមិែដល
មនខនធ ៥)បុ៉េ ្ណ ះចូលនិេ ធសមបត្តិបន ចំែណកចតុេ ករភូមិេនះចូលនិេ ធ
សមបត្តិមិនបនេទ េ្រពះមិនមនរបូសមបត្តិ មនបឋមជឈនជេដើម ជអនុបុព្វ-
និេ ធ នឹងកររម្លត់សងខ រេ យលំ ប់ ជអនុបុព្វសមបត្តិ។ ភិកខុកនុង សនេនះ 
មនករេនឿយនយកនុងករ្រប្រពឹត្តេទ និងករែបកធ្ល យៃនសងខ រទំង យ េទើប
គិតថ៖"េយើងនឹងជអនកមិនមនចិត្ត សេ្រមចកររម្លត់ដូច្រពះនិព្វ ន េនជសុខកនុង
បចចុបបននជតិេនះ" ដូេចនះេទើបចូលនិេ ធសមបត្តិ េ កចូលបឋមជឈនេ យ
កម្ល ំងៃនសមថ េចញចកបឋមជឈន េហើយពិចរ សងខ រទំង យកនុងឈន
េ យេសចក្ដីអនិចចំ ទុកខំ អន ្ត េ យកម្ល ំងៃនវបិស ន(ពិចរ យ៉ងេនះរហូត
ដល់ កិញចញញ យតនជឈន) េពលេចញចក កិញចញញ យតនជឈនផ្ល ស់មកជ
អធិ ្ឋ នេធ្វើបុព្វកិចច េបើមិនេធ្វើបុព្វកិចចមុន ចូលេនវសញញ នសញញ យតនជឈន រែមង
មិន ចនឹងរម្លត់សញញ េវទន និងឈនែដលចូលេនះ ក៏នឹងថយ្រតឡប់មក ំង
េនកនុង កិញចញញ យតនជឈនដូចេដើម។ េហតុដូេចនះ េទើប្រតូវេធ្វើបុព្វកិចច ៤ យ៉ង  
(១.ននពទធអវេិកបនំ      សូមមិនឲយវតថុេផ ងៗ      ែដលជប់េ យភិកខុវនិស,        ២.សងឃ- 



 

 

៩៨ 

បដិមននំ កររងចំរបស់សងឃ នឹងេចញភ្ល ម, ៣.សតថុបេកក សនំ ករទទួលត្រមស់
េ រករបស់្រពះ ្ដ , ៤.អទធ នបរេិចឆេទ កំណត់កលេវ  គឺកំណត់កលេវ
របស់ជីវតិថ នឹង្រប្រពឹត្តេទរហូតបន ៧ ៃថងឬេទ េបើមិន្រប្រពឹត្តេទមិនចូល េបើ
្រប្រពឹត្តេទក៏នឹងចូល េ្រពះនិេ ធមិន ច មករ ្ល ប់បន និងកនុងនិេ ធេនះ ក៏
មិនមនចិត្តេធ្វើចុតិកិចច កលេវ អស់ យុេហើយ និេ ធេនះ ក៏នឹងេចញេទកនុង
ចេន្ល ះេ យកម្ល ំងៃនកមម កល្រជបវតថុែដលគួរ េហើយេទើបចូលនិេ ធសមបត្តិ
េ យកំណត់េវ េចញ។ កលេធ្វើបុព្វកិចចេហើយ េទើបចូលេនវសញញ នសញញ យត-
នជឈន កលឈនចិត្តេនះេកើតេឡើង ១ ឬ ២ ខណចិត្តេហើយរលត់េទ និេ ធក៏
្រប្រពឹត្តេទ ៧ ៃថង ជអនកមិនមនចិត្ត សមផស (ពល់្រតូវ)និេ ធ កលេចញចក
និេ ធ ផលចិត្តរែមងេកើតេឡើង ១ ខណ េហើយជភវងគ)។ បនទ ប់ពីបនសមបត្តិ ៨ 
េហើយ បដិបត្តិតេទេទៀត េនកនុងនិេ ធសមបត្តិ នឹងបនពល់្រតូវបតុភូត គឺធតុ
ដូចជមន: ឧណ្ហ េតេជធតុ (េតេជធតុេក្ដ ) និងសីតេតេជធតុ (េតេជធតុ
្រតជក់)េកើតកនុង្រទូង ចញុំងឧណ្ហ េតេជធតុេកើតេឡើងបនេនេពលកយសងខ រ
រមង ប់ ខទប់ដេង្ហើមឲយជប់េហើយ្របឹងដកដេង្ហើមេចញសន ឹមៗ ញុំងសីតេតេជធតុ
េកើតេឡើងបនេនេពលកយសងខ ររមង ប់ ខទប់ដេង្ហើមឲយជប់េហើយ្របឹងដកដេង្ហើម
ចូលសន ឹមៗ េដើមបីស្រមបខ្លួនេទនឹងសីតុណ្ហ ភពខងេ្រក, ធតុេ្រ ចេ្រ ប
សព៌ងគកយខួងពីេលើក ្ដ លកបលចូលកនុងកយ្រសឹបៗ ្រពឺ្រពួច្រសួលខ្លួន, ធតុ
្រតជក់េ្រ ចេ្រ ប្រជបសព៌ងគកយ្រសឹបៗ ្រពឺ្រពួច្រសួលខ្លួន, ធតុ្រតជក់ផុស
េចញពីក ្ដ ល្រទូងផ យសព្វសព៌ងគកយ្រសឹបៗ ្រពឺ្រពួច្រសួលខ្លួន, ក បេកើត
រលត់ញ័រេ ល លេពញសព៌ងគកយសេងក រ្រសួលខ្លួន, សព្វសព៌ងគកយ្រសូបធតុ
ចូល្រសឹបៗ ្រពឺ្រពួច្រសួលខ្លួន។ ធតុទំងេនះ ចជួយស្រមួលដល់ធតុទំង ៤ កនុង
កយ េហើយ ចពយបលអវយវៈ ងេខ យសមតថភពបនបន្តិចបន្តូច និង
ពយបលជំងឺេសើែសបកបនខ្លះៗ។ ធតុេនះជឧបករ្រទ្រទង់ជីវតិេនេពលរមង ប់
កយសងខ រឲយរលត់សូនយ ធតុក៏ដំេណើ រករកនុង្រទូង្រសឹបៗយ៉ង្រ លជំនួសឲយ
ខយល់ដេង្ហើម្របែហលមួយនទី សញញ េវទនក៏រលត់ បនដល់សុញញតវេិមកខ គឺ ំង
េនសូនយចកសងខ រមិនដឹង រមមណ៍ទំង ៦ រហូតសួត្រទ្រទង់ជិតែលងបន សតិក៏
េកើតេឡើងដឹងអំពីបញច កខនធនឹកដល់ខយល់ដេង្ហើម                                  េទើបសួតដំេណើ រករេឡើងវញិ។ 



 

 

៩៩ 

ម៉យងេទៀតធតុេនះក៏ជឧបករដល់អភិញញ  ៥ គឺ: ឥទធិវធិ(សែម្ដងឫទធិបន រឯីមេន-
មយិទធិ គឺឫទធិេកើតេ យចិត្តអធិ ្ឋ ន ក៏សេ្រងគ ះចូលឥទធិវធិ) ទិព្វេ ត( ្ដ ប់សំេឡង
េនទីឆង យ និងសំេឡងកនុងទីកំបំងបន) េចេ បរយិញណ(កំណត់ដឹងចិត្តអនក
ដៃទេ យចិត្តរបស់ខ្លួន) បុេព្វនិ នុស តិញណ(រឭកេឃើញនូវជតិមុនៗបន) 
ទិព្វចកខុ(េឃើញនូវសត្វទំង យែដលកំពុងចយុត និងកំពុងេកើត ្រពមទំងេមើល
េឃើញវតថុេនទីឆង យ និងវតថុកនុងទីកំបំងបន)។ បុថុជជនែដលក ងបរមីសន ំមក
េ្រចើន ជប់ជំពក់នូវេសចក្ដី្របថន ្រ ស់ដឹងជ្រពះពុទធ គឺមនទំងសមបត្តិ ៨ និង
សងខ រេុបកខ ញណ ក៏ចេ្រមើនឈនកនុងនិេ ធសមបត្តិេនះ រម្លត់សញញ េវទនបន
មួយខណ មួយែភ្លតៗផងែដរ េ្រពះជទី ំងេកើតៃនអភិញញ  េដើមបីសន ំឧបនិស ័យ
ក ងបរមីតេទេទៀត។ កនុងបេចចកពុទធ បទន(បិដក ៧២ ទំព័រ ១៦)សែម្ដងថ៖ 
"ពួកជនជអនក្របជញ ចេ្រមើននូវសុញញតវេិមកខ(្រពះនិព្វ ន ជសភពសូនយចក
សងខ រទំងពួង សងប់ចកកិេលសទំង យ) អនិមិត្តវេិមកខ(្រពះនិព្វ ន ជសភព
មិនមននិមិត្ត គឺសងខ រទំងពួងែដលជទីេកើតៃនកិេលសទំង យ) និងអបបណិ-
ហិតវេិមកខ(្រពះនិព្វ ន ជសភពមិនមនទី ំង គឺសងខ រទំងពួងែដលជទី ំងៃន
ត ្ហ ) កនុង សនៃន្រពះជិន្រសីេហើយ ែតមិនសេ្រមចនូវភពជ វកេទ ពួកជន
ជអនក្របជញេនះ គង់បនជ្រពះបេចចកពុទធ្រ ស់ដឹងឯង"៕ 

*វេិមកខ ៣ យ៉ង: 

 វេិមកខ គឺកររចួផុតេ យល្អអំពីធម៌ជស្រតូវ និង រមមណ៍ទំង យ។ 

១-អនិមិត្តវេិមកខ: ្រពះនិព្វ ន ជសភពមិនមននិមិត្ត គឺសងខ រទំងពួងែដលជទី
េកើតៃនកិេលសទំង យ េ្រពះចេ្រមើនវបិស នេឃើញៃ្រតលកខណេ យអនិចច នុ-
បស នជ្របធន។ 

២-អបបណិហិតវេិមកខ: ្រពះនិព្វ ន ជសភពមិនមនទី ំង គឺសងខ រទំងពួងែដល
ជទី ំងៃនត ្ហ  េ្រពះចេ្រមើនវបិស នេឃើញៃ្រតលកខណេ យទុកខ នុបស នជ
្របធន។ 

៣-សុញញតវេិមកខ:       ្រពះនិព្វ ន      ជសភពសូនយចកសងខ រទំងពួង     សងប់ចកកិេលស 



 

 

១០០ 

ទំង យ េ្រពះចេ្រមើនវបិស នេឃើញៃ្រតលកខណេ យអន ្ត នុបស នជ 
្របធន។ 

*វេិមកខ ៨ ្របករ:  

១-របីូ របូនិ បស តិ អយំ បឋេម វេិមេកខ  បននូវរបូជឈន េឃើញរបូទំង យ      
(មននីលកសិណជេដើម) េនះជវេិមកខទី ១។ ករបរកិមមនូវ ករ ៣២ ជរបូខង
កនុង ដូចជសក់កំណត់ពណ៌េខៀវទុកកនុងចិត្ត េធមញកំណត់ពណ៌សទុកកនុងចិត្ត រហូត
បដិភគនិមិត្តេកើតេឡើង្របកដកនុងមេនទ្វ របននូវរបូជឈន(សំេ របូជឈន ៤)៕ 

២-អជឈត្តំ អរបូសញញី ពហិទធ  របូនិ បស តិ អយំ ទុតិេយ វេិមេកខ  មិនមនេសចក្តី
សំមគ ល់នូវរបូជឈនខងកនុង េឃើញរបូទំង យខងេ្រក(មននីលកសិណជេដើម) 
េនះជវេិមកខទី ២។ មិន ្រស័យករបរកិមមនូវរបូខងកនុង គឺសម្លឹងេមើលកសិណខង
េ្រកេ យបរកិមមេធ្វើពណ៌េខៀវទុកកនុងចិត្ត រហូតបដិភគនិមិត្តពណ៌េខៀវេកើតេឡើង
្របកដកនុងមេនទ្វ របននូវរបូជឈន ៤៕  

៣-សុភេន្តវ អធិមុេ ្ត  េ តិ អយំ តតិេយ វេិមេកខ ។ ចិត្តចុះស៊ប់កន់ឈន កនុង
វណ្ណកសិណដ៏បរសុិទធ េនះជវេិមកខទី ៣។ 

៤-សព្វេ  របូសញញ នំ សមតិកកម បដិឃសញញ នំ អដ្ឋងគម ននត្តសញញ នំ អមន-
សិក  អនេន្ត  កេ តិ ក នញច យតនំ ឧបសមបជជ វហិរតិ អយំ ចតុេ ថ  
វេិមេកខ ។ កន្លងនូវពួករបូសញញ (េសចក្ដីសមគ ល់កនុងរបូ របូកនុងទីេនះ សំេ យករបូ-
វចរជឈនផង រមមណ៍របស់របូវចរជឈនេនះផង) េ យ្របករទំងពួង េ្រពះ
រមង ប់នូវពួកបដិឃសញញ (េសចក្ដីសមគ ល់េកើតេឡើងេ យករប៉ះខទប់ គឺចកខុប៉ះនឹងរបូ
ជេដើម) េ្រពះមិនេធ្វើទុកកនុងចិត្តនូវពួកននត្តសញញ (សញញ េផ ងៗគន មន ៤៤ គឺក-
មវចរកុសលសញញ  ៨ អកុសលសញញ  ១២ កមវចរកុសលវបិកសញញ  ១១ អកុ-
សលវបិកសញញ  ២ កមវចរកិរយិសញញ  ១១) ក៏ចូលដល់ ក នញច យតនៈ 
េ យបរកិមមថ កសមិនមនទីបំផុត ដូេចនះ េនះជវេិមកខទី ៤។ 

៥-សព្វេ  ក នញច យតនំ សមតិកកមម អនន្តំ វញិញ ណន្តិ វញិញ ណញច យតនំ 
ឧបសមបជជ        វហិរតិ        អយំ        បញច េម        វេិមេកខ ។        កន្លង ក នញច យតនៈ      េ យ 



 

 

១០១ 

្របករទំងពួង ក៏ចូលដល់វញិញ ណញច យតនៈ េ យបរកិមមថ វញិញ ណមិនមនទី
បំផុត េនះជវេិមកខទី ៥។ 

៦-សព្វេ  វញិញ ណញច យតនំ សមតិកកមម នតថិ កិញច ីតិ កិញចញញ យតនំ ឧបសមបជជ  
វហិរតិ អយំ ឆេ ្ឋ  វេិមេកខ ។ កន្លងវញិញ ណញច យតនៈ េ យ្របករទំងពួង ក៏ចូល
ដល់ កិញចញញ យតនៈ េ យបរកិមមថ វតថុតិចតួចមិនមន េនះជវេិមកខទី ៦។ 

៧-សព្វេ  កិញចញញ យតនំ សមតិកកមម េនវសញញ នសញញ យតនំ ឧបសមបជជ      
វហិរតិ អយំ សត្តេម វេិមេកខ ។ កន្លងនូវ កិញចញញ យតនៈ េ យ្របករទំងពួង ក៏
ចូលដល់េនវសញញ នសញញ យតនៈ េនះជវេិមកខទី ៧។ 

៨-សព្វេ  េនវសញញ នសញញ យតនំ សមតិកកមម សញញ េវទយិតនិេ ធំ ឧបសមបជជ  
វហិរតិ អយំ អដ្ឋេម វេិមេកខ ។ កន្លងេនវសញញ នសញញ យតនៈ េ យ្របករ
ទំងពួង ក៏ចូលដល់សញញ េវទយិតនិេ ធ(និេ ធសមបត្តិ) េនះជវេិមកខទី ៨។    

វក័ទំង យរបស់្រពះតថគតជេ្រចើន ក៏បនដល់នូវបរមីញណ ជទីបំផុត
ៃនអភិញញ  កនុងវេិមកខទំង ៨ េនះ៕  

*សមបត្តិ (ជេឈម ះរបស់ឈន) ៣ យ៉ង: 

១-ឈនសមបត្តិ: គឺជឈនវថីិចិត្តេកើតបន្តគន េ្រចើនខណ មផ្លូវមេនទ្វ រេ យ
មិនមនភវងគចិត្តេកើតខ័ណ្ឌ  េដើមបីេ យេសចក្ដីសុខសងប់េកើតអំពីឈនែដលខ្លួន
បនេហើយេនះ។ 

២-ផលសមបត្តិ: គឺជេ កុត្តរឈនវថីិចិត្តរបស់្រពះអរយិែដលចូល មលំ ប់
ថន ក់ៃនេ កុត្តរផលចិត្ត មនេ កុត្តរបឋមជឈនផលចិត្តជេដើម េ យអំ ច
វបិស នញណ ៩ មនឧទយព្វយញណជេដើម កនុងលំ ប់ៃនេ ទន(ចិត្តបរសុិទធិ
ែដលេកើតមុនមគគថន ក់េលើ គឺេគ្រតភូ)ែដលមនសងខ រធម៌ជ រមមណ៍ ចិត្តរបស់្រពះ
អរយិ វក័អនកមនវបិស នញណ ែដល្រប្រពឹត្តេទេ យលំ ប់េនះ ក៏ដល់
និេ ធ គឺពល់្រតូវ្រពះនិព្វ ន មួយកនុងចំេ ម ៣ មនអនិមិត្តវេិមកខ អបបណិ-
ហិតវេិមកខ និងសុញញតវេិមកខេ យអំ ចៃនផលសមបត្តិ េដើមបីេនជសុខកនុង
បចចុបបននភពេនះបុ៉េ ្ណ ះ។ 



 

 

១០២ 

៣-និេ ធសមបត្តិ: ជវថីិសមបត្តិែដលរលំត់សញញ េវទន(មិនមនចិត្តេកើត)របស់
្រពះអនគមី និង្រពះអរហន្តែដលបនឈនសមបត្តិ ៨ ្រប្រពឹត្តេទបន្រតឹម ៧ 
ៃថង ឬ មែដល្របថន ។ និេ ធសមបត្តិេនះមិនគួរេពលថ "ជសងខត ឬអសងខត 
ជេ កិយ ឬេ កុត្តរ" និេ ធសមបត្តិេនះពំុែមនជេ កុត្តរនិព្វ នក៏ពិត ែតអនក
ែដល ចចូលសមបត្តិេនះបន រែមងមនេសចក្ដីសុខសងប់ែដល្របណីតៃ្រកែលង
ដូចនិព្វ ន េទើបេ កេ សមបត្តិេនះថ និព្វ នកនុងបចចុបបននជតិេនះ៕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

១០៣ 

*ករសន ឧំបនិស យ័ជកៃន រេពជញ: 

 បុគគលែដល្របថន នូវកៃន រេពជញេពធិញញ ណ ្រតូវសិក យល់ដឹងបរមតថធម៌ 
បដិចចសមុបបទធម៌ និងចតុ រយិសចចធម៌ ពិចរ ធម៌េរឿយៗ េធ្វើេយនិេ -
មនសិករកនុងកររមួសុខទុកខដ៏ៃ្រកែលងជមួយ្រពះេពធិសត្វេរឿយៗ មនសតិរឭក
ដឹងនូវេសចក្ដី្របថន េរឿយៗ អប់រចិំត្តឲយ្រជះថ្ល កនុងករេធ្វើ្របេយជន៍ដល់សព្វសត្វ 
េរឿយៗ ំងអធិ ្ឋ នេរឿយៗថ៖ ខញុំករុ េ មនស នឹងបូជសមបត្តិទំង យ 
បុត្តធី  អវយវៈទំង យ និង យុជីវតិដល់្រពះេពធិសត្វកនុងករបំេពញបរមី 
្រតូវមនសតិកំណត់ដឹងទុកខរបស់ខ្លួន និងទុកខរបស់សត្វដៃទមកជ រមមណ៍ ចេ្រមើន
នូវ្រពហមវ ិ របេង្អ នចិត្តសេ្រងគ ះសព្វសត្វ ញំុងចិត្តឲយធងន់េទកនុងកៃន រេពជញ
បដិបទមនឆនទេមះមុត ្រតូវចេ្រមើនសតិបប ្ឋ នេរឿយៗ និងបដិបត្តិនូវទន សីល 
ភវន ែតមិនបេង្អ នចិត្តេទកនុងមគគផល្រពះនិព្វ នកនុងេពលបចចុបបនន។ បដិបទេនះ 
្រពះេពធិសត្វនឹងកៃន រេពជញ្រតូវក ងបុញញកមមរមួគន  េ យ្រពះេពធិសត្វ ំង
កនុងេចតន(៣)្រ ស់សមម សេមព ធិញញ ណែតមយ៉ង ចំែណកកៃន រេពជញ ំងកនុង
េចតន(៣)ជួយ្រពះេពធិសត្វបំេពញបរមីដ បបន្រ ស់ជ្រពះពុទធែតមយ៉ង ្រពះ
េពធិសត្វនឹងកៃន រេពជញធ្ល ប់បន ងេហតុរមួគន ផង ធ្ល ប់បន្របថន ចំេពះ
មុខគន ផង ចំេពះ្រពះពុទធរបូផង ្រពះេចតិយផង េពធិ្រពឹក ផង ចំេពះ្រពះអរយិផង 
ចំេពះ្រពះភ័្រក្ត្រពះបេចចកពុទធទំងទបយផង និងចំេពះ្រពះភ័្រក្តៃន្រពះសមម សមពុទធ
ទំងទបយ ប់មិនអស់ផង េ្រចើនជតិ ប់មិនអស់េទើបេទៀងទត់្របកដបន េ្រពះ
មនចិត្ត្របកបេ យ្របេយជន៍ដល់សព្វសត្វជមួយគន ៕ 

 

 

 

 

 

 



 

 

១០៤ 

*មគ៌ជីវតិៃន្រពះេពធិសត្វ: 

+្រពះេពធិសត្វ និងេពធិចិត្ត: 

 ្រពះេពធិសត្វ ជបុគគលមន ក់ែដល ំងចិត្ត្របថន ឲយបន្រ ស់ដឹងជ្រពះពុទធ
េ យករខិតខំពយយម ងបុណយបរមីយ៉ងស្វិត ្វ ញជទីបំផុត។ ពកយថ 
"េពធិសត្វ" សំេ យកបុគគល និងម សត្វទំង យែដល្របកបេ យចិត្តបុណយ
ដ៏ទូលំទូ យ្រពមទំងមនបញញ ដ៏្រជលេ្រជ។ េពធិ ជពកយបលីមនន័យថ
បញញ ជេ្រគ ង្រ ស់ដឹង។ សត្ត ពកយបលី ឬសត្វ ពកយសំ្រសកឹតមនន័យថ បុគគល
ែដលជប់ជំពក់កនុង រមមណ៍ ឬបំណង មួយ។ ដូេចនះ ពកយថ "េពធិសត្វ" មន
ន័យថ បុគគលែដលមនចិត្តជប់ជំពក់កនុងករ្រ ស់ដឹង ឬជបុគគលែដល ងចិត្ត
េដើមបី្រ ស់ដឹង។ កនុងន័យេនះ "គមពីរម វគគដីកទីឃនិកយ" សែម្ដងថ៖ បញញ

ចក់ធ្លុះនូវធម៌ែដលគួរដឹង មសភពពិតេហតុេនះ េឈម ះថ "េពធិ"។ បុគគល
េនះឯងេឈម ះថ "្រពះេពធិសត្វ" េ្រពះជអនកអនុេ្រគះនូវសត្វ។ េហតុេនះ េទើប
េ កេ ថបណ្ឌិ តសត្វ ពុជឈនកសត្វ គឺជអនក្របកបេ យ "េពធិចិត្ត"។ េតើអ្វីេទ
ែដលេ ថ េពធិចិត្ត? េពធិចិត្ត មនន័យថសន្ដ នចិត្តៃនបុគគលែដលមនករុ  
និងឆនទះខជ ប់ខជួនែតមួយគត់េហើយធំជងេគ្របចំជិវតិ គឺេសចក្ដី្របថន ឲយបន្រ ស់
ជ្រពះសមម សមពុទធ ឬ្រពះពុទធេដើមបីឲយបនរចួផុតចកទុកខកនុងសង រវដ្ដផង និងេដើមបី
ជួយសេ្រងគ ះដល់សត្វេ កទំងពួងឲយរចួផុតចកទុកខផងែដរ៕ 

+េតើបុគគលែបប េទើប ច ងខ្លួនជេពធិសត្វបន? 

 មនុស  សត្វ បុរស ្រស្តីទូេទកនុងេ កសុទធែតជអនកមនភ័ព្វ សន ងខ្លួនជ
េពធិសត្វបនេ យករក ងពុទធករកធម៌(ធម៌េធ្វើឲយបន្រ ស់ជ្រពះពុទធ, ្រស្តីក៏

ច្របថន ជ្រពះេពធិសត្វបនែដរ បុ៉ែន្តនិយតេពធិសត្វ្រតូវសថិតេនកនុងភពជ
បុរស) េហើយ ចចក់ធ្លុះសព្វញញុតញញ ណជ្រពះពុទធនអនគតកលបន ឲយែត
បុគគលេនះមនឆនទះ(បំណង ឬករប៉ង្របថន )យ៉ងមុតមំកនុងេគលេ ជិវតិ។ ជន

ក៏េ យក៏ ច្របថន  និង ងខ្លួនជេពធិសត្វបនដូចគន  េ្រពះមនុស មន ក់ៗ
ែដលេកើតមកែតងែតមនសភវៈពីរេនកនុងខ្លួនគឺ: សភវៈល្អ និងសភវៈ ្រកក់។ 
សភវៈល្អេនះេហើយែដលមនពូជធមមជតិរបស់្រពះពុទធ                េហើយ ចរកីដុះ លឲយ 



 

 

១០៥ 

មនបំណងេដើមបីបន្រ ស់ដឹងជ្រពះពុទធ។ កនុងចំណុចេនះ ្រពះសមម សមពុទធ្រទង់
សែម្ដងថ៖ ករ្រតឡប់បនអត្តភពជមនុស បនេ យក្រម។ កររស់របស់សត្វ
ទំង យបនេ យក្រម។ ករ ្ដ ប់ធម៌របស់សបបុរសបនេ យក្រម។ ករេកើត
េឡើងៃន្រពះពុទធទំង យបនេ យក្រម។ េទះបីមនុស សត្វបនជួប្របទះនូវករ
្រកទំងបួន្របករេនះក្ដី ក៏ករបនចប់កំេណើ តជមនុស ចត់ទុកជភ័ព្វ សនដ៏
ខពង់ខពស់ ស់ េ្រពះភពៃនមនុស េយើងេនះជកែន្លងៃន្រពះពុទធ្រគប់ៗ្រពះអងគបន
ឧបបត្តិេឡើង េដើមបី ងបរមីេឆព ះេទកន់ "ពុទធភូមិ"។ ្រពះេពធិសត្វ ចមនេ្រចើន
អងគេនកនុងរយៈេពលជមួយគន  ែតក្រមិតៃនករ ងបរមីខុសៗគន ។ ដូេចនះេហើយ
បនជេពធិសត្វទំងអស់េនះ ពំុ ច្រ ស់ជ្រពះពុទធកនុងេពលដំ លគន       
េឡើយ។ ្រពះេពធិសត្វ្រគប់ៗជតិែតងែតមនឆនទះយ៉ងមំមួនកនុងេពធិចិត្ត គឺ
ចិត្ដែដលជប់ជំពក់កនុងករ្រ ស់ដឹង(មនបំណង្រ ស់ដឹងជ្រពះពុទធ) និងែតងែត  
អនុវត្តយ៉ងហមត់ចត់ជទីបំផុត្រគប់ៗជតិនូវសីលធម៌ និង្រកឹតយវន័ិយ្របចំជីវតិ 
ែដលេ ថ ពុទធករកធម៌ ឬេ ថ បរមីធម៌។ និយមន័យ បរមី គឺជពកយបលី
មកពីពកយ{បរ}មនន័យថ េ្រតើយមខ ង ឬេ្រតើយខងមុខ និងពកយ{មី}មនន័យថ 
គុណជតិដ៏្របេសើរែដលគួរបំេពញ ឬផ្លូវដ៏ខពង់ខពស់ែដលគួរេដើរដូចកនុងគមពីរ "នមកក រ
ដីកៃខ" ថ គុណជតិែដលនំឲយដល់េ្រតើយៃន្រពះនិព្វ ន ឬញុំងសត្វឲយបនដល់
េ្រតើយៃន្រពះនិព្វ ន េឈម ះថ "បរមី" (និយម មស័ពទពកយថ "បរមី" មកពីពកយ: 
បរម + ឦ = បរមី)។ ដូេចនះ "បរមី" មនន័យថ គុណជតិដ៏្របេសើរែដលបុគគល្រតូវ
បំេពញ ឬជេ្រគ ងស្រមប់ញុំងសត្វឲយដល់េ្រតើយបរមសុខ គឺ្រពះនិព្វ ន។ ម
ពកយ មញញ ករ ងបរមី គឺករអប់រខំ្លួនឲយបនបរសុិទធទំងផ្លូវកយ ច ចិត្ត 
សតិ និងបញញ េដើមបីេធ្វើខ្លួនឲយមនគុណធម៌យ៉ងល្អ្របេសើរ្របចំជីវតិ៕ 

+ករក ងេពធិចិត្ត: 

 បុគគលែដលបន្របថន នូវសមម សេមព ធិញញ ណ ំងចិត្ត្រ ស់ដឹងអស់កល
េ្រចើនម កបបមកេហើយ េនេពលបនសិក ្រពះធម៌របស់្រពះសមម សមពុទធយល់
ដឹងអំពីបរមតថធម៌ បដិចចសមុបបទធម៌ ចតុ អរយិសចចធម៌ េឃើញសងខ រជទុកខដ៏ធំ
ៃ្រកែលងរកទីបំផុតគម ន   េឃើញកររលត់ទុកខជបរមសុខ   ក៏េកើតេសចក្ដីសេង្វគចំេពះ 



 

 

១០៦ 

ខ្លួន ករុ ដល់អនកមនគុណ និងពពួកញតិ្រពមទំងសព្វសត្វ ក៏លះបង់ករងរ
េដើមបីយកេពលេវ មកេធ្វើតបធម៌ ចេ្រមើនេពធិចិត្តកនុងឈន បរកិមមថ៖ ពុេទធ ៗ
(សម្លឹងរបូ្រពះពុទធជកសិណ បិទែភនកនឹកដល់្រពះអងគ្រ ស់ដឹងអរយិសចចេហើយ 
ញុំង្រពះអរយិទំង យឲយ្រ ស់ដឹងផង មនពុទធនិមិត្តកនុងចិត្តជ រមមណ៍ ្រជះថ្ល
កនុងពុទធគុណ េកើតបីតិ) បរកិមមថ៖ ម ជេពធិសត្វ្រតូវញុំង រមមណ៍ករុ ( -  
រមមណ៍ ណិតសត្វេកើតេឡើង េកើតបីតិ) ឧេបកខ ( រមមណ៍ចំេពះសត្វេសមើៗគន   េកើត
បីតិ) មុទិ ( រមមណ៍េ្រតកអរកនុងសត្វបនសុខចេ្រមើន េកើតបីតិ)ចំេពះសព្វសត្វកនុង
អនន្តចកក ឡឲយចេ្រមើនេឡើង េ្រពះសត្វេ កអវជិជ (បេង្អ នចិត្ត ណិតសព្វសត្វ) 
បរកិមមថ៖ ម ជេពធិសត្វេ មនស លះបង់េសចក្ដីសុខរបស់ខ្លួនេធ្វើ្របេយជន៍
ដល់សព្វសត្វកនុងអនន្តចកក ឡ(បេង្អ នចិត្តនឹកលះបង់េសចក្ដីសុខជេ កិយ និង
េ កុត្តររបស់ខ្លួន េធ្វើ្របេយជន៍ដល់សព្វសត្វកនុងអនន្តចកក ឡ េកើតបីតិ) េ្រពះ
សត្វេ កអវជិជ  បរកិមមថ៖ ម ជេពធិសត្វ្រតូវញុំងឆនទវរីយិ េធ្វើ្របេយជន៍ដល់
សព្វសត្វកនុងអនន្តចកក ឡឲយចេ្រមើនេឡើង ( ំងចិត្តេប្តជញ ពយយមេធ្វើ្របេយជន៍
ដល់សព្វសត្វកនុងអនន្តចកក ឡ េកើតបីតិ) េ្រពះសត្វេ កអវជិជ  បរកិមមថ៖ ម ជ
េពធិសត្វេ មនស នឹងពុះេដើម្រទូងកត់យកេថ្លើម(នឹកកត់េថ្លើម ្រពឺេថ្លើម) ្របមត់
(នឹកកត់្របមត់ ្រពឺ្របមត់) េបះដូង(នឹកកត់េបះដូង ្រពឺេបះដូង) និងកត់សីសៈ
(នឹកកត់កបល ្រពឺកបល) បូជអងគ្រពះអរយិេមេត្តយយសមម សមពុទធ្រពមទំង្រពះពុទធ
ទំង យនកលអនគត (បេង្អ នចិត្តនឹកបូជ្រពះអរយិេមេត្តយយ្រពមទំង្រពះពុទធ
ទំង យមនពុទធនិមិត្តកនុងចិត្ត េកើតបីតិ) េដើមបី្របេយជន៍ដល់សព្វសត្វ បរកិមមថ៖ 

ម ជេពធិសត្វេ មនស កនុងករក ងទសបរមី (បេង្អ នចិត្តនឹកបរចិច គ
សមបត្តិទំង យ និងសមបត្តិេស្ដចចកកពត្តិរតន្របំពីរ្របករ្រពមទំងេដើមកបប្រពឹក  
េធ្វើ្របេយជន៍ដល់សព្វសត្វកនុងអនន្តចកក ឡេ យក្ដីេម ្ត  េកើតបីតិ) ទសឧបបរមី
(បេង្អ នចិត្តនឹកបរចិច គអវយវៈទំង យ មនេថ្លើម ្របមត់ េបះដូង ត្រមងេនម ៃដ 
េជើង ច់ ឈម ឆ្អឹង ែភនក េធ្វើ្របេយជន៍ដល់សព្វសត្វកនុងអនន្តចកក ឡេ យក្ដី
េម ្ត  េកើតបីតិ) ទសបរមតថបរមី(បេង្អ នចិត្តនឹកបរចិច គជីវតិដូចេ មបណ្ឌិ ត្រពះ
បរមេពធិសត្វ េធ្វើ្របេយជន៍ដល់សព្វសត្វកនុងអនន្តចកក ឡេ យក្ដីេម ្ត  េកើតបីតិ) 
និងម បរចិច គ(បេង្អ នចិត្តនឹកបរចិច គភរយិ    បុត្តធី ជទី្រស ញ់    េធ្វើ្របេយជន៍ 



 

 

១០៧ 

ដល់សព្វសត្វកនុងអនន្តចកក ឡេ យក្ដីេម ្ត  េកើតបីតិ) បរកិមមថ៖ ម ជេពធិ-
សត្វេ មនស នឹង្រ ស់សមម សេមព ធិញញ ណជ្រពះពុទធ្រពះនម "មុនី រតនរង ី" 
(េកើតបីតិ) មន យុមួយែសនឆន ំ(េកើតបីតិ) កមពស់េកសិបហតថ(េកើតបីតិ) មនផក  
ឈូកផុស្រទ្រពះបទ្រគប់ជំ ន(និមិត្តកនុងចិត្តមនផក ឈកូផុស្រទ្រពះបទ) សូម
ឲយែផនដីកនុងកបបែដល ម ្រ ស់ដឹងធំជងែផនដីបចចុបបននដប់ដង េដើមបីសត្វេ ក
រស់េនបនេ្រចើនទូលំទូ យ ម េចញបព្វជជ េ យយន្រប ទ(េចតិយវត្ត
គល់ទទឹងជនិមិត្តកនុងចិត្ត សមធិកនុង្រប ទៗអែណ្ដ តេឡើងឰដ៏ កសេ ះេទ
កន់េដើមកបប្រពឹក ែដលជេដើមេឈើ្រ ស់ដឹងេនទិសខងេកើត) បំេពញពយយម 
៧ ៃថង្រ ស់ជ្រពះពុទធេលើរតនបល្ល័ងកផក ឈកូេ្រកមេដើមកបប្រពឹក  (និមិត្តកនុងចិត្ត
្រ ស់ជ្រពះពុទធេលើរតនបល្ល័ងកផក ឈូកេ្រកមេដើមកបប្រពឹក ) មនតបូងែកវមណី 
្រប ទ េដើមកបប្រពឹក ជទី្របថន នូវេ្រគ ងឧបេភគ និងេ្រគ ងបរេិភគរបស់សត្វ
េ ក សត្វេ កបរេិភគ្រសូវ លីែដលេកើតអំពីពុទធ នុភព សូមឲយសត្វេ ក
កនុងសម័យេនះបរបូិណ៌េ យពុទធ នុស តិ ពំុមនេ គអ្វីេ្រកអំពីទុកខេពលឃ្ល ន ទុកខ
េពលឈឺបេនទ បង់ ទុកខេពលេធ្វើមរណកល សូមឲយឆព្វណ្ណរង ីៃន្រពះតថគតអងគ
េនះ ផ យេចញេទ្រគបដណ្ដ ប់ទំងមួយែសនេកដិចកក ឡទំងៃថងទំងយប់ 
(និមិត្តកនុងចិត្តខ្លួនជ្រពះពុទធផ យឆព្វណ្ណរង ី េចញេទ្រគបដណ្ដ ប់ទំងមួយែសន
េកដិចកក ឡ េកើតបីតិ) េ យេសចក្ដីេម ្ត អនុេ្រគះដល់សព្វសត្វ បរកិមមថ៖ ម
ជេពធិសត្វេម ្ត  (បេង្អ នចិត្តនឹកចង់ឲយសត្វបននូវេសចក្ដីសុខមិនមនេពៀរនឹងគន  
េកើតបីតិ) ខន្តិ(បេង្អ នចិត្តនឹកអត់ធន់ចំេពះត ្ហ  ទុកខេទមនស  េសចក្ដីខឹងេ្រកត 
េកើតបីតិ) អភយទន(បេង្អ នចិត្តនឹកអនុេ្រគះឲយអភ័យដល់សព្វសត្វ េកើតបីតិ) 
សមម សេមព ធិញញ ណ(បេង្អ នចិត្តនឹក្រ ស់ជ្រពះពុទធ និមិត្តកនុងចិត្តខ្លួនជ្រពះពុទធ 
េកើតបីតិ) េដើមបី្របេយជន៍ដល់សព្វសត្វ បរកិមមថ៖ ម ជេពធិសត្វ្រតូវចេ្រមើន
ពុទធ នុស តិ(នឹកដល់្រពះពុទធគុណធំេធងដួច គរ បរសុិទធពំុមនបុគគលេសមើ បេង្អ ន
ចិត្ត្រជះថ្ល កនុង្រពះពុទធគុណ មនពុទធនិមិត្តកនុងចិត្ត េកើតបីតិ) ្រពមទំងទុកខរបស់សត្វ
(បេង្អ នចិត្តនឹកដល់ជតិជទុកខ ជ ជទុកខ ពយធិជទុកខ មរណជទុកខមនដល់សព្វ
សត្វជ រមមណ៍ េកើតបីតិ)មកជ រមមណ៍កនុងជីវតិ្របចំៃថង េដើមបី្របេយជន៍ដល់
សព្វសត្វ   អធិ ្ឋ នថ៖    េ យគុ នុភពៃនបុញញកមមទំង យ(នឹកដល់បុញញកិរយិ 



 

 

១០៨ 

វតថុ ១០ និងបរមី ៣០ េកើតបីតិ)ែដល ម េធ្វើទុកកនុងសង រវដ្ដ មនទំងេនកខមមជ
ភិកខុសងឃ(និមិត្តកនុងចិត្តខ្លួនធ្ល ប់ជភិកខុសិក ធមមវនិយ សម្លឹងេភ្លើងេទៀន ត់េតេជ 
កសិណកនុងរងូភនំ) និងេនកខមមជ បស(និមិត្តកនុងចិត្តខ្លួនធ្ល ប់ជ បសអងគុយមត់
សមុទទសម្លឹងេជើងេមឃ ត់ កសកសិណ)មនឫទធិអភិញញ  សូមបនជបចច័យ
្រ ស់សមម សេមព ធិញញ ណជ្រពះពុទធ្រពះនម "មុនី រតនរង "ី (និមិត្តកនុងចិត្តខ្លួនជ
្រពះពុទធ េកើតបីតិ) មន យុមួយែសនឆន ំ(េកើតបីតិ) កមពស់េកសិបហតថ(េកើតបីតិ) 
េដើមបី្របេយជន៍ដល់សព្វសត្វែតមួយយ៉ង។ ករបរកិមមថ៖ " ម ជេពធិសត្វ
េ មនស " គឺជឧបយអប់រចិំត្តឲយ្របរពធខ្លួនជេពធិសត្វ េពញចិត្តកនុងករចេ្រមើន
េពធិចិត្តញុងំបំណងឲយសេ្រមច េឈម ះថ ឆនទិទធិបទ ពយយមកនុងករចេ្រមើនេពធិ
ចិត្តញុំងបំណងឲយសេ្រមច េឈម ះថ វរីយិិទធិបទ យកចិត្តទុក ក់កនុងករចេ្រមើន
េពធិចិត្តញុងំបំណងឲយសេ្រមច េឈម ះថ ចិត្តិទធិបទ ពិចរ អំពីពុទធករកធម៌ 
េរឿយៗញុំងបំណងឲយសេ្រមច េឈម ះថ វមំិសិទធិបទ ឥទធិបទ គឺជគុណធម៌ញុំង
បំណងឲយសេ្រមច េហតុដូេចនះ ្រតូវចេ្រមើនេពធិចិត្តកនុងសមធិ្របកបឥទធិបទ។ ករ
បរកិមមថ៖ "េដើមបី្របេយជន៍ដល់សព្វសត្វ" គឺជករអប់រចិំត្តឲយ្របសចកត ្ហ  
ទិដ្ឋិ មនះ ករបរកិមមទំង យ គឺជករេធ្វើេយនិេ មនសិករញុងំសទធ  សតិ 
បញញ  វរីយិ ឆនទឲយរងឹរតិែតរងឹមំេមះមុត ចិត្ត ំងេនកនុង រមមណ៍្រ ស់ដឹង កុសល
េចតនែដលេធ្វើទុកកនុងចិត្ត គឺជ្រគប់ពួជែដល ក់ ំនឹងលូត ស់មនផក ែផ្ល។ 
អនិយតេពធិសត្វ(បុគគលមិនទន់បនទទួលករពយករណ៍)ទំង យ ែដលមន
េពធិចិត្តចស់ក្ល  រែមងបនក ងបរមីសន ំមកេ្រចើនជង្រពះេ បនន ្រពះ
សកទគមី ្រពះអនគមីេទៀតផង េ កជបុគគលមនទំងកម្ល ំងឈន និងកម្ល ំង
វបិស នែដល ចសេ្រមចមគគផលកនុងបចចុបបននជតិបន បុ៉ែន្តេ យេសចក្ដីករុ
ចំេពះសត្វែដលេ កបនសន ំកនុងសន្ដ ន េ កមនសតិរឭកដឹងនូវេសចក្ដី
្របថន ចម្លងសត្វឲយរចួផុតចកទុកខជនិចច េ កបនដឹងចបស់ទំងមគគបដិបទ និង
េពធិសត្វបដិបទ េ កបដិបត្តិកមម ្ឋ នអប់រចិំត្តមិនឲយេទមនស ចំេពះទុកខ េ្រពះ
េសចក្ដីេទមនស ចំេពះទុកខ នឹងញុំងចិត្តឲយេនឿយ យចំេពះបញច កខនធ កលេបើ
ចិត្តេនឿយ យចំេពះបញច កខនធ ខណេនះេបើសតិមិនបនរឭកដឹងេសចក្ដី្របថន  
ចិត្តនឹងេឡើងកន់មគគវថីិ                ចប់យកនិព្វ នជ រមមណ៍សេ្រមចមគគផលមិនបនដល់ 



 

 

១០៩ 

ពយករ។ េហតុដូេចនះ ្រតូវេធ្វើសមម សេមព ធិញញ ណជ រមមណ៍ទុកកនុងចិត្តេរឿយៗឲយ
មនកម្ល ំង ជឧបករដល់សតិរឭកដឹងនូវេសចក្ដី្របថន  មិនឲយចិត្តេឡើងកន់មគគវថីិ
េពលចេ្រមើនសមថវបិស នកមម ្ឋ ន េដើមបីពយយមបដិបត្តិេពធិសត្វបដិបទតេទ
េទៀត។ េ កចេ្រមើនសតិឲយកំណត់ដឹងទុកខរបស់ខ្លួន និងទុកខរបស់សត្វដៃទេធ្វើជ

រមមណ៍ទុកកនុងចិត្ត មកចេ្រមើនចិត្តែដលករុ ចំេពះសព្វសត្វឲយមនកម្ល ំង ្រពម
ទទួលនូវេសចក្ដីទុកខដ៏ៃ្រកែលង េ្រពះករបំេពញបរមី្រ ស់សមម សេមព ធិញញ ណ 
្រតូវរងទុកខ្រពមទំងលះបង់ធំេធងៃ្រក ស់។ េ កក៏បនចេ្រមើនសតិបប ្ឋ នជ
េរឿយៗ ពិចរ េមើលធម៌ែដលខ្លួនមិនមនជេរឿយៗ ត្រមង់ទិដ្ឋិជេរឿយៗ េដើមបី
សន ំឧបនិស ័យចេ្រមើនសតិឲយរងឹមំកនុងកររឭកដឹងនូវេសចក្ដី្របថន  បញញ ភ្លឺថ្ល កនុង
ករពិចរ អំពីពុទធករកធម៌ សទធ េមះមុតកនុងករក ងបរមីនកលអនគត 
តេទេទៀត៕ 

+េតើចប់ពីេពល េទែដលបុគគល ចសនមតខ្លួនថជ្រពះេពធិសត្វបន? 

 េគ ចចត់ទុកមនុស មន ក់ ឬសត្វ មួយជ្រពះេពធិសត្វបន គឺេនេពល
ែដលសតិរបស់មនុស េនះ ឬសត្វេនះឈនេទដល់ក្រមិតមួយដ៏ខពស់ែដលពំុ ច
ដកទឹកចិត្តេចញពីឆនទេពធិចិត្តបន គឺជេសចក្ដី្របថន ែតមួយកនុងបំណង្រ ស់ដឹង
ជ្រពះសមម សមពុទធ។  

+ករ ងខ្លួនជ្រពះេពធិសត្វ្រតូវឆ្លងកត់បីដំ ក់កលដ៏សំខន់ៗដូចតេទ៖  

-ដំ ក់កលទី ១ បុគគលចិញច ឹមចិត្តឲយក្ល យជេពធិចិត្តេហើយែតេនពំុ ចហ្វឹក   
ហ្វឺនចិត្តឲយជ្រពះេពធិសត្វបន ក់ដូចជបុគគលមន ក់ពយយមយក្រគប់ពូជលង 
មកផ ំកនុងសួន ែតពំុទន់បនដុះជេដើមលង បុគគលេនះេនែតខំពយយមបន្តកប់
្រគប់លងេនកនុងសួនេនះេទៀត ( ចេ្រប បបននឹងរយៈេពលែដល្រពះេពធិសត្វ

ំងមេនបណិធន បញញ ធិក ៧ អសេងខយយ, សទធ ធិក ១៤ អសេងខយយ, វរីយិធិក 
២៨ អសេងខយយ)។ 

-ដំ ក់កលទី ២ េ្រកយពីករ ំងេពធិចិត្តបនជេ្រចើនមឺុនែសនជតិេហើយ 
សតិរបស់បុគគលេនះចប់េផ្ដើម្របរពធចិត្តជ្រពះេពធិសត្វ                      េហើយចិត្តរបស់បុគគល 



 

 

១១០ 

េនះែតងែតរះិគិតជនិចចចង់្រ ស់ជ្រពះពុទធ រហូតដល់មនក្រមិតខពស់បំផុតេ យ
ដកចិត្តេចញវញិែលងបនដូចេដើមលងមនពន្លកដុះេចញជេដើម ទង ស្លឹកទន់ខចី។ 

 អនិយតេពធិសត្វែដលបន ងបរមីសន ំឧបនិស ័យេ្រចើន ចេ្រមើនេពធិចិត្ត
្របកបេ យេម ្ត  ខន្តិ អភយទន សមម សេមព ធិញញ ណជ រមមណ៍ មនឥ្រនទិយ
ចស់ក្ល  មនទំងកម្ល ំងឈន(សមបត្តិ ៨) និងកម្ល ំងវបិស ន(បដិបទញណ
ទស នវសុិទធិ) េមើលេឃើញអវជិជ ជធមមជតិញុំងសត្វឲយងងឹត ត ្ហ ជធមមជតិចង
សត្វទុកកនុងវដ្ដ ឧបទនជធមមជតិញំុងសត្វឲយ្របកន់មំកនុង រមមណ៍ អភិសងខ រ
(កមម)ជធមមជតិកត់ែតងភពដល់សត្វ េទះបីេ កបនេឃើញេទសរបស់បញច កខនធ
ជទុកខដ៏ៃ្រកែលង្របមណមិនបន េឃើញនិព្វ នជបរមសុខក្ដី ែត ល់េពលេ ក
ចេ្រមើនសមថវបិស នកមម ្ឋ នេឡើងដល់សងខ រេុបកខ ញណ ( រមមណ៍សងប់្រពេងើយ
េទៗចំេពះសងខ រធម៌) ក៏រែមងលះបង់េសចក្ដីពយយម េ្រពះសតិដឹងជក់ចបស់ថ 
េបើបន្តេទេទៀតនឹងសេ្រមចមគគផល េហើយក៏ប្ដូរ រមមណ៍មកចេ្រមើនេពធិចិត្តេដើមបី
នំសត្វេចញចកសំ រទុកខេ យេសចក្ដីករុ ។ ( ចេ្រប បបននឹងរយៈេពល
ែដល្រពះេពធិសត្វ ំងវចីបណិធន បញញ ធិក ៩ អសេងខយយ, សទធ ធិក ១៨ 
អសេងខយយ, វរីយិធិក ៣៦ អសេងខយយ កនុងដំ ក់កល ទី ១ និងទី ២ េនះជ
អនិយតេពធិសត្វ៕ 

-ដំ ក់កលទី ៣ លុះបន្របរពធចិត្តជ្រពះេពធិសត្វេ្រចើនម កបបេហើយ ជ
បុគគលែដល្របកបេ យអដ្ឋសេមធន គឺសមបត្តិ ៨ ្របករ: 

១-មនុស ត្តំ: បនដល់អត្តភពរបស់មនុស  េ្រពះេសចក្ដី្របថន រែមងសេ្រមចដល់
អនកែដល ំងេនកនុងអត្តភពរបស់មនុស ែតបុ៉េ ្ណ ះ េហើយែដលករ្របថន េនះ គឺ
្របថន ជ្រពះសមម សមពុទធ។ រែមងមិនសេ្រមចដល់អនកែដល ំងេនកនុងជតិេផ ង 
មននគ និង្រគុឌជេដើមេឡើយ។ េ្រពះមនុស សមគួរដល់ភពជ្រពះពុទធ៕ 

២-លិងគសមបត្តិ: សូមបី ំងេនកនុងអត្តភពជមនុស េហើយ ែតេសចក្ដី្របថន រែមង
សេ្រមចបនចំេពះែតមនុស ្របុសបុ៉េ ្ណ ះ។ រែមងមិនសេ្រមចដល់្រស្តី ឬេខទើយ ឬ
មនុស ែដលមនេភទពីរេឡើយ។ េ្រពះេភទ្របុសសមគួរដល់ភពជ្រពះពុទធ និង
េ្រពះមនភពបរបូិណ៌ៃនលកខណៈ។          សបបុរសែដល្របថន នូវសមម សេមព ធិញណ 



 

 

១១១ 

្រតូវពិចរ យ៉ងេនះថ៖ បុរសមិនសូវជប់ជំពក់េ្រចើននឹងភរយិដូច្រស្តីជប់ជំ-
ពក់នឹង ្វ មី មិនសូវជប់ជំពក់េ្រចើននឹងបុត្តធី ដូច្រស្តីជប់ជំពក់នឹងបុត្តធី  
មិនសូវរវល់កនុងកិចចករផទះដូច្រស្តីរវល់កនុងកិចចករផទះ មិនមនទុកខេ្រពះរដូវដូច្រស្តី 
មិនពិបកកនុងករពៃផទដូច្រស្តី ចកេចញពីផទះ(បំេពញេនកខមម)មិនមនករេបៀតេបៀន
េ យកមគុណដូច្រស្តី មនចិត្តអង់ ចជង្រស្តី ្រពះពុទធពយករណ៍បនចំេពះែត
បុរសេភទ(លិងគសមបត្តិ) ្រ ស់ដឹងជ្រពះពុទធបនចំេពះែតបុរសេភទ លុះពិចរ
េឃើញតៃម្លៃនបុរសិភវរបូដូេចនះេហើយ នឹងេកើតមន រមមណ៍ភពជបុរស ំងេន
កនុងចិត្ត រមមណ៍េនះនឹងជបចច័យដល់ចុតិចិត្ត និងបដិសនធិចិត្ត េហើយអនគតនឹង
មិនងយផ្ល ស់ប្ដូរេភទេនះេឡើយ៕ 

៣-េហតុ: គឺដល់្រពមេ យឧបនិស ័យ ពិត ស់ េសចក្ដី្របថន រែមងសេ្រមចដល់
មនុស ្របុសែដលសមបូណ៌េ យឧបនិស ័យ េបើមិន្របថន ជ្រពះពុទធេទ ចបន
ជ្រពះអរហន្តកនុងជតិេនះ េ្រពះេហតុសមបត្តិ។ េ្រកអំពីេនះ គឺមិន ចសេ្រមចបន
េឡើយ។ បុគគលែដល្របថន សមម សេមព ធិញញ ណគបបីពិចរ េមើលថ៖ េតើខ្លួន
មនសងខ រេុបកខ ញណែដលជកំពូលៃនេ កិយបញញ  ចសេ្រមចមគគផលកនុង
បចចុបបននជតិេហើយឬេន? េបើេនគួររសួ ន់បដិបត្តិសមថវបិស នកមម ្ឋ ន៕ 

៤-ស ថ រទស នំ: គឺករែដលមន្រពះ ្ដ េនចំេពះមុខ េ្រពះេសចក្ដី្របថន  
រែមងសេ្រមចដល់បុគគល  ែដល្របថន កនុងសំ ក់ៃន្រពះសមម សមពុទធ្រទង់គង់
្រពះជនមេនេឡើយ។ កលេបើ្រពះដ៏មន្រពះភគ្រទង់បរនិិព្វ នេហើយ េសចក្ដី្របថន
រែមងមិនសេ្រមចកនុងមុខ្រពះេចតិយ ឬគល់្រពះេពធិ្រពឹក  ទី្រពះបដិម ឬសំ ក់
ៃន្រពះបេចចកពុទធ និង វក័របស់្រពះសមម សមពុទធេឡើយ េ្រពះមិនមនអធិករ េ្រពះ
ករេពញចិត្តដ៏មនកម្ល ំងកនុងករេធ្វើដ៏ៃ្រកែលង៕ 

៥-បព្វជជ : គឺេសចក្ដី្របថន រែមងសេ្រមចដល់អនក្របថន កនុងសំ ក់របស់្រពះដ៏មន
្រពះភគ ្រតូវែតជអនកបួស ជ បស ឬបួសកនុងសំ ក់ភិកខុទំង យ និងជអនក
េជឿកមម និងផលរបស់កមម។ មិនសេ្រមចដល់អនកែដល ំងេនកនុងេភទជ្រគហសថ
េឡើយ។ េ្រពះ្រគហសថមិនសមគួរជ្រពះសមម សមពុទធ។ មនែតបព្វជិតែតបុ៉េ ្ណ ះ 
ជ្រពះម េពធិសត្វេហើយបនសេ្រមចនូវ្រពះសមម សេមព ធិញញ ណ          េ្រពះដូេចន ះ  



 

 

១១២ 

កនុងេពល ំង្របណិធនគួរដល់េភទបព្វជិតែតបុ៉េ ្ណ ះ ជករអធិ ្ឋ នេ យគុណ
សមបត្តិដ៏យ៉ងពិត្របកដ៕ 

៦-គុណសមបត្តិ: គឺដល់្រពមេ យគុណ មនអភិញញ ជេដើម។ េសចក្ដី្របថន រែមង
សេ្រមចដល់បព្វជិតែដលមនសមបត្តិ ៨ និងអភិញញ  ៥ េ្រពះ ច្រ វ្រជវរក
បរមីធម៌េឃើញបន។ រែមងមិនសេ្រមចដល់អនកែដល្របសចកនូវគុណសមបត្តិ
ទំងេនះេឡើយ។ ្រពះម បុរសបំេពញអភិនី រ(ករអប់របំនទុំបរមី)ជអនក ច
្រ វ្រជវរកេឃើញនូវបរមីេ យខ្លួនឯង ជអនក្របកបេ យឧបនិស ័យសមបត្តិ ឬ
អភិញញ សមបត្តិ។ បុគគលែដល្របថន សមម សេមព ធិញញ ណគបបីពិចរ េមើលថ៖ 
េតើខ្លួនមនសមបត្តិ ៨ ស្រមប់ ត់អភិញញ កនុងបចចុបបននជតិេហើយឬេន? េបើេនគួរ
រសួ ន់បដិបត្តិសមថកមម ្ឋ ន៕ 

៧-អធិកេ : គឺមនឧបករដ៏ៃ្រកែលង។ ពិត ស់ បុគគល ដល់្រពមេ យ
គុណសមបត្តិ មែដលបនេពលេហើយ េទះបីជីវតិរបស់ខ្លួនក៏ ៊ នលះបង់បូជ
ចំេពះដល់្រពះសមម សមពុទធែដរ រែមងេធ្វើនូវឧបករដ៏យ៉ងៃ្រកែលងកនុងកលេនះ 
អភិនី ររែមងសេ្រមចដល់បុគគលេនះឯង រែមងមិនសេ្រមចដល់បុគគលេ្រកអំពី
េនះេឡើយ។ បុគគលែដល្របថន សមម សេមព ធិញញ ណគបបីពិចរ េមើលថ៖ េតើខ្លួន
បនអធិ ្ឋ ន បូជជីវតិថ្វ យ្រពះសមម សមពុទធមន រមមណ៍្របកដេកើតបីតិ ញុំងឆនទ
ឲយមុតមំេធ្វើេយនិេ មនសិករជេរឿយៗេហើយឬេន៕ 

៨-ឆនទ : គឺេពញចិត្តកនុងកុសលែដលបំណង្របថន នឹងេធ្វើ។ េសចក្ដី្របថន រែមង
សេ្រមចដល់អនកែដល្របកបេ យធម៌ មែដលបនេពលេហើយ មនករេពញចិត្ត
ខ្ល ំង បំណងនឹងេធ្វើដ៏ៃ្រកែលង េដើមបី្របេយជន៍ដល់ធម៌ែដលេធ្វើឲយបនសេ្រមចជ
្រពះសមម សមពុទធែតបុ៉េ ្ណ ះ។ បុគគលែដល្របថន សមម សេមព ធិញញ ណគបបីពិចរ
េមើលថ៖ េតើខ្លួនបនចេ្រមើនេពធិចិត្ត ញុំងឆនទឲយមុតមំេធ្វើេយនិេ មនសិករជ
េរឿយៗេហើយឬេន?៕ 

 ក៏េធ្វើសចច ្របណិធនេ យេប្ដជញ ចំេពះ្រពះភ័្រក្តៃន្រពះសមម សមពុទធថ៖ េ យ
អំ ចបុញញកមមែដលខញុំ្រពះអងគបនបំេពញមន្របមណបុ៉េណ្ណះ សូមឲយខញុំ្រពះអងគ
បន្រ ស់ជ្រពះពុទធមួយអងគកនុងអនគតកល។       ដំ ក់កលទី      ៣       េនះ ក់ដូច 



 

 

១១៣ 

ជេដើមលងរងឹមំជរកុខជតិែតពំុទន់មនែផ្លផក  ( ចេ្រប បបននឹងរយៈេពលែដល
្រពះេពធិសត្វបំេពញបរមីបន្តរហូតបន្រ ស់ បនទ ប់ពីបនទទួលករពយករណ៍ពី
្រពះសមម សមពុទធរចួេហើយ បញញ ធិក ៤ អសេងខយយ នឹង ១ ែសនម កបប, សទធ ធិក 
៨ អសេងខយយ នឹង ១ ែសនម កបប, វរីយិធិក ១៦ អសេងខយយ នឹង ១ ែសនម
កបប)។ កល ្រពះសមម សមពុទធ្រទង់ពយករបុគគល មួយថនឹងបន្រ ស់ជ
្រពះពុទធ េពលេនះេហើយបុគគលេនះមនេឈម ះថ "និយតេពធិសត្វ" គឺជបុគគល
េទៀងនឹងបន្រ ស់ជ្រពះពុទធ។ ្រពះនិយតេពធិសត្វ្រគប់ៗជតិែតងែតេធ្វើសចច -
្របណិធន េដើមបីនឹងបន្រ ស់ជ្រពះពុទធេ យពយយមបំេពញពុទធករកធម៌គឺ 
"ទសបរមី" េហតុដូចេនះេហើយ ្រពះគុណទំង ៣ របស់្រពះសមម សមពុទធ គឺ្រពះបញញ
គុណ ្រពះវសុិទធិគុណ និង្រពះករុ គុណ ែដលពំុមនបុគគល េ្រប បផទឹមបន
េឡើយ សូមអនុេមទន…!!! ធុ… ធុ… ធុេ យេសចក្ដី្រជះថ្ល …!!!៕  

េផ្ដើមក ង ភនំេពញ.ៃថង ទិតយទី ១៥ េកើត េពញបូណ៌មី ែខ វ ិ ខ ឆន ំ ច សំរទឹធិស័ក 
ព.ស ២៥៦១ ្រតូវនឹងៃថងទី ២៩ ែខ េម  គ.ស ឆន ំ ២០១៨។ 

 េបះពុមពេនៃថងទី         ែខ               ឆន ំ 

េលខទូរសពទ:  

០១៦ ៧៧ ៨៦ ៨៧  

០៨៩ ៤៣ ៥៦ ៦៥ 

 

 

 

 

            

 



 

 

ទសពិធ ជធម៌ នំឲយ ្រស្តមនបញញ  ជតិរងុេរឿង សនេថកើងថក ន...!!!   
១-ទនៈ ករេធ្វើអំេ យ។  ២-សីលៈ កររក សីល ៥ ជនិចច ឬរក សីល ១០
មួយដងមួយកល។ 

៣-បរចិច គៈ ករចំ យ្រពះ ជ្រទពយទំនុកប្រមុង្របេទសជតិ។  ៤- ជជវៈ មន
េសចក្ដី្រតង់។ 

៥-មទទវៈ មនេសចក្ដីទន់ភ្លន់ស្លូតសុភព ប ។  ៦-តបៈ ករកន់ឧេបសថ
សីល មកលកំណត់ម្ដងៗ។ 

៧-អេកក ធនៈ មិនកេម្ដ ្រក យអនកដៃទ។  ៨-អវហឹិ  មិនេបៀតេបៀនអនកដៃទ។ 

៩-ខន្តិ មនេសចក្ដីអត់ធន់។                  ១០-អវេិ ធនៈ មិនបំពនេលើធម៌េលើចបប់។ 


