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បុព្វកថា 

ខ្ុ ំប្ព្ះករុណាអាតាម ភាព្ េកិាុអគ្គេិចតាត           
យ នុ យ ីបានចរៀរេំចសៀេចៅចនះច ើង ចោយេង់
ផារភាា រជ់្ជមយួេចីដអូអររ់ខំលី ណដលមានេំណងចជើង
ថា ប្ព្ះអេធិមមកនុងជីេតិប្រចានំថា ចោយមានក្ខររំ
ប្ទព្ីសំណាក ់ ញាតិចញាមជ្ជសិក្ខា ក្ខមោងំឡាយ 
ណដលជ្ជអនកេូលេតិតសិកាប្ព្ះអេធិមម ណតអនកខលះមនិ
មានចព្លប្គ្រប់្រនក់នុងក្ខរចរៀនសូប្ត ចេើយមាន
អនកខលះចទៀតខ្លល េណាស់ឱ្យណតឮ ធមអ៌េធិមមជ្ជធម៌
សប្មារសូ់ប្តចព្លចខ្លម េសាល រ ់ ឬជ្ជធមស៌ប្មារអ់នក
ប្តាស់ដឹងគ្ឺប្ព្ះអរយិៈចទើរចរៀនចកើត។ ចេតុដូចេនះ
បានជ្ជខ្ុ ំមានគ្នំិតគ្តិថា ចធវើយ៉ា ងណាចដើមបឱី្យ
មនុសសយល់ព្ីចមចរៀនអេធិមមចនះ ណដលជ្ជចមចរៀន
សំខ្លនក់នុងជីេតិររស់មនុសសប្គ្ររូ់រ មនិថាចាស់ឬ
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ចកមងចទធមរ៌រស់ប្ព្ះពុ្ទធ ប្តូេប្គ្រេ់យ័ ប្គ្រស់មយ័
ក្ខល។ ចោយមានក្ខរយល់ច ើញណររចនះ ចទើរខ្ុ ំ
បានចរៀរេំចធវើេចីដអូខលីៗច ើង។  

វតោម្ណីរតនារាម្ នថាអាទិតយ  ១ ចោេ ណខ កតតិក 

ឆ្ន ជូំត ចោស័ក ព្.ស. ២៥៦៤ 

ភិក្ខអុគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី
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ត្េចក្ោីថ្ងែងអាំណរគ្ណុ 

ខ្ុ ំប្ព្ះករុណាអាតាម ភាព្ សូមណថលងអណំរប្ព្ះគុ្ណ
និងអរគុ្ណេំចរះ៖ 

១.ប្ព្ះឧរជាយ ៍ចរធិេងាេមិល អ ុក ជុំ 

២.ចោកមាច ស់ប្គ្ូប្ព្ះេកិាុេជិររបចញ្ញា  សាន សុជ្ជ 

៣.ប្ព្មោងំចោកប្គ្ូដនទៗចទៀត ណដលបានធាល រ់
ជួយ រង្ហា តរ់ចប្ងៀនកនលងមក 

៤.សូមអរគុ្ណេំចរះចញាម ប្រុស ចេង យ៉ាុន និង
ចញាមប្សីចម៉ាង ង្ហ៉ា  នងិចោកយយ ចេង េិន ជ្ជ 
យយររស់ខ្ុយំ៉ា ងនប្កណលងណដលបានដឹកនាខំ្ុ ំ ឱ្យ
បានរសួកនុងប្ព្ះពុ្ទធសាសនាដប៏្រចសើរចនះ។ 
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៥.ប្ព្មោងំអនុចមាទនាេំចរះទឹកេតិតសោធ  ប្ជះថាល
ររស់ញាតិចញាមោងំឡាយ ណដលមានសោធ ប្ជះថាល
ណេកធមមោនោងំឡាយចនះ។  

ប្រសិនចរើមានកំេុសឆគង េំចរះអកាោេរុិទធកនុង
ចសៀេចៅចនះណប្កងព្ិនិតយមនិបានអស់ចសេកតី ឬ
យល់ចសេកតីននពុ្ទធេេនៈមនិអស់ សូមអេយ័អត់
ចោសអំព្ីសំណាកេ់ញិ្ាូ ជនោងំឡាយផង។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

ព្រះអភិធម្មក្នងុជីវតិព្រចាំថ្ងៃ 
Abhidhamma in Daily Life. 

VIDEO 1 

និយម្នយ័ត្ចតេកិ្ 
Difinition of Mental Factor 

ចេតសិកជ្ជធមណ៌ដលប្តូេអាប្ស័យនឹងេិតតចកើតច ើង 
ចប្រៀរដូេជ្ជ សិសសនិងអាចារយ (ប្គ្ូ) ចរើមានអាចារយ
កប៏្តូេមានសិសស ឬថាសិសសកប៏្តូេមានអាចារយ មនិ
អាេអតណ់ាមយួបានចទ ចប្រះេតថុោងំ២ ចនះ
ប្បាកដប្ព្មរន ។ អាចារយចប្រៀរដូេជ្ជេតិត កូនសិសស 
ចប្រៀរដូេជ្ជចេតសិក ដូចេនះេិតតជ្ជប្រធានចគ្កនុង
សមបយុតតធម។៌ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

េេនតថៈ ត្ចតេ ិ ភវាំ ត្ចតេកិ្ាំ វា ត្ចតេ ិ  
និយតុោាំ = ត្ចតេកិ្ាំ ធមមជ្ជតិចកើតកនុងេិតត ឬប្រករ
កនុងេិតត ច ម្ ះថា ចេតសិក ។ 

ចេតសិកប្រករជ្ជមយួនងឹេតិតមានលកាណៈ ៤ គ្ ឺ
១.ឯក្រុាទៈ ចកើតជ្ជមយួនងឹេិតត 
-Mental factors arise with consciousness 

២.ឯក្និត្រាធៈ រលតជ់្ជមយួនឹងេិតត 
-Ceasing together with consciousness 

៣.ឯកាលម្ពនៈ មានអារមមណ៍ណតមយួជ្ជមយួនឹង
េិតត        
-Having the same object (arammana) as 

consciousness  
៤.ឯក្វតថុក្ៈ មានេតថុជ្ជកណនលងចកើតជ្ជមយួនឹង
េិតត 
-Having the same base as consciousness  
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

(េិតតចកើតអាប្ស័យកណនលងណាចេតសិកអាប្ស័យ
កណនលងចនាះណដរ ឧោេរណ៍ដូេជ្ជេិតតចកើតនឹងណេនក
គ្ឺេកាុេញិ្ញា ណចកើត ចេតសិកកច៏កើតប្តងេ់កាុេញិ្ញា ណ
ណដរ) ។ 
រុ.ចតើេិតតចកើតរម នចេតសិកបានឬចទ? 
េ.ិេិតតចកើតរម នចេតសិកមនិបាន ចប្រះេិតតមានក្ខរ
ដឹងអារមមណ៍ជ្ជលកាណៈ េតិតមានសភាព្សាា តលា
មនិោនអ់ាប្កកឬ់លាចទចប្រៀរដូេទឹកថាល ដូចចាន ះណដរ 
ណត អាប្ស័យចេតសិកេូលចៅប្រករជ្ជមយួចទើរចធវើ
េិតតអាប្កកឬ់លាអាប្ស័យចេតសិក ដូេជ្ជចៅជ្ជ
ចោេមូលេតិត គ្េឺិតតណដលមានចោេចេតសិកជ្ជ
មូល ចទើរេិតតជ្ជរជ់ំរកច់ៅ។ ឬចប្រៀរដូេថាន កច់រៀន
មានណតប្គ្ូណតរម នសិសសករ៏ចប្ងៀនមនិចកើត។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

ត្ចតេកិ្ ៥២ 
The Fifty-Two Mental Factors 

ថ្ចក្ជា ៣ ព្រត្ភទធាំ 
Classified into three broad categories 

១.អញ្ាសមានាចេតសិក  ១៣  
-The ethically variable factors 13 

២.អកុសលចេតសិក  ១៤ 
-Unwholesome Factors 14 
៣.ចសាេណចេតសិក  ២៥ 
-Beautiful Factors 25 

ក្.អញ្ញេមានាត្ចតេកិ្ ១៣ 
The ethically variable factors 13 

 ថ្ចក្ជា ២ គ្ ឺ
Classified into 2 categories 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

១.េរវចតិោសាធារណៈ ៧ គ្ ឺ

(ចេតសិកណដលចកើតទូចៅដល់េិតតោងំព្ងួ) 
The universals 7 

(Metal factors which associate with all cittas) 

១.ផេសត្ចតេកិ្ ក្ខររ៉ាះខទរ ់   
-Contact, mental impression 

២.ត្វទនាត្ចតេកិ្ ក្ខរចសាយអារមមណ៍ 
-Feeling, sensation 

៣.េញ្ញញ ត្ចតេកិ្ ក្ខរចាអំារមមណ៍ 
-Perception 

៤.ត្ចតនាត្ចតេកិ្ ក្ខរតាងំេិតត 
-Volition, intention 

៥.ឯក្គ្គតត្ចតេកិ្ ក្ខរមនិរចេ ើរវាយ 
-One-pointedness, concentration 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

៦.ជវីិតិន្រនទិយត្ចតេកិ្ មានក្ខររកាសេជ្ជត
ធម ៌     
-Mental life factulty, vitality 

៧.ម្នេកិារត្ចតេកិ្ មានក្ខរររលួរប្ងរួ
រប្ងួមសេជ្ជតធម ៌។ 
-Attention, advertence 

ខ.រក្ិណណ ក្ត្ចតេកិ្ ៦ គ្ឺ 
(ចេតសិកណដលោតោ់យ) 

Occasionals 6 

(mental factors which selectively associate 

with some cittas) 

១.វតិក្កត្ចតេកិ្ មានក្ខរប្តិះរះិអារមមណ៍ 
-Initial application 

២.វិចរត្ចតេកិ្ មានក្ខរព្ិចារណាអារមមណ៍ 
-Sustained application 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

៣.អធិត្មាក្ខត្ចតេកិ្ មានក្ខរសនិនោឋ ន
សចប្មេេិតត  
-Decision or determination  
៤.វីរយិត្ចតេកិ្ មានក្ខរឧសាេ៍ 
-Effort or Exertion  
៥.រតីិត្ចតេកិ្ មានក្ខរចព្ញេិតត 
-Zest/Joy/Rapture satisfaction  

៦.ឆនទត្ចតេកិ្ មានក្ខររ៉ានុរ៉ាងនងឹចធវើ  
-Desire or Will 

VIDEO 2 

អធិរាយអញ្ញេមានាត្ចតេកិ្ 

Defining the ethically variable factors 

អញ្ញេមានា (អញ្ញ+េមានា) ចសមើនឹងធម ៌    
ដនទៗណដរ គ្ឺចេតសិកចនះប្រករនឹងេិតតជ្ជអកុសល
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

កជ៏្ជអកុសល ប្រករនឹងកុសលកជ៏្ជកុសល ប្រករ
នឹងេបិាកកជ៏្ជេបិាក ប្រករនងឹកិរយិកជ៏្ជកិរយិ។ 

The expression literally mean comment to the 

other (unwholesome or beautiful consciousness)  

១.ផេសត្ចតេកិ្ 

Contact 

េេនតថៈ ផេុសតីត ិ= ផត្េោ ធមច៌ ម្ ះថា ផសសៈ 
ចប្រះអតថថា រ៉ាះខទរ ់ឬរល់ប្តូេ ។ 

ផសសៈ ចនះប្ព្ះនាគ្ចសន ចប្រៀរដូេជ្ជព្ណព្ ២ ជល់
រន  កាលព្ណព្មយួដូេេកាុរសាទ កាលព្ណព្មយួ
ចទៀតដូេជ្ជរូរ (េណណ ៈ)។ 

ផសសៈ មានចេទនាជ្ជផល ។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

ព្រជុាំធម្៌ ៣ ត្ ម្ ះថាផេសៈ 

Threefold defining of contact 

១.អារម្មណ៍ មានរូបារមមណ៍ ជ្ជចដើមណដលប្បាកដ
មកក្ខនគ់្នលងររស់ណេនកជ្ជចដើម។  

Object- visible form object. 

Object filed that has come into focus. 

២.វតថ ុមាន៦ គ្ឺ េកាុេតថុ ចសាតេតថុ ឃានេតថុ ជិវាា េតថុ 
ក្ខយេតថុ េទយេតថុ (ចរះដូង) ។  

There are six bases, namely, eye-base, ear 

base, nose-base, tongue-base, body-base and 

heart-base. 

៣.វិញ្ញញ ណ មានេកាុេញិ្ញា ណជ្ជចដើម ។ 

-Eye-conciousness 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

ចៅចព្លមានអារមមណ៍ មករ៉ាះខទរន់ងឹេតថុចេើយ 
េញិ្ញា ណចកើតច ើង ចនាះច ម្ ះថាផសសៈចកើតច ើង 
នាឱំ្យមានចេទនាជ្ជសុខឬជ្ជទុកាអាប្ស័យចលើក្ខររ៉ាះ
ខទរច់នាះ។ 

-The contact between visual object, visual 

organ(eye) and eye-consciousness is 

accompanied by pleasurable feeling or 

unpleasant feeling. 

២.ត្វទនាត្ចតេកិ្ 

Feeling 

េេនតថៈ ត្វទយិតិ អាលម្ពណរេាំ អនុភវ    
តីតិ = ត្វទនា ណដលច ម្ ះថា ចេទនា ចប្រះអតថ
ថា ដឹងខលួន គ្ឺចសាយរសននអារមមណ៍។ 

Feeling - the taste of the sense-object 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

ចេទនាចសាយអារមមណ៍ចេើយករ៏លតច់ៅ មានរេចយ័
ដនទចទៀតកច៏កើតជ្ជរនតរនាទ រ។់ 

In the Law of Dependent Origination, contact is 

the condition for the next arising feelings, and 

feelings is conditioning for the arising of 

craving. 

ចប្រៀរដូេជ្ជប្ព្ះោជ្ជអនកចសាយប្កយហារ។ 

េំណណកចេតសិកដនទ ៗ ចប្រើដូេជ្ជេុងចៅោសំល
ថាវ យប្ព្ះោជ្ជ មានសិទធិអាេនឹងេលកអ់ាហាររនតិេ
រនតួេតាមសមគ្ួរ មនិដូេប្ព្ះោជ្ជមានសិទធិ
រររិូរណ៍កនុងក្ខរចសាយ។ 

While the mental factors are compared to a cook 

who prepares a dish for a king and only samples 

the food. Unlike the king who enjoys the meals 

as much as he likes. 



ព្រះអភិធម្មក្នងុជីវិតព្រចាំថ្ងៃ   12 

ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

ត្វទនាមាន ៣ ត្ោយការត្សាយអារម្មណ៍ 

Three affective mode in which the object 

 is experienced  

១.េខុត្វទនា ចសាយអារមមណ៍ជ្ជសុខ 

-Experiencing desirable aspect of the object 

២.ទុក្ខត្វទនា ចសាយអារមមណ៍ជ្ជទុកា 

-Experiencing painful feeling 

៣.អទុក្ខម្េខុត្វទនា ចសាយអារមមណ៍មនិ
ណមនសុខ មនិណមនទុកា ។ 

-Experiencing neutral feeling 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

ត្វទនា ៥ ត្ោយឥន្រនទយិ 

Feeling in fivefold is analyzed  

by way of the governing faculty: 

១.េខុត្វទនា ចសាយអារមមណ៍សុខតាមផលូេ
ក្ខយ Body-conciousness accompanied by 

pleasant feeling. 

២.ទុក្ខត្វទនា ចសាយអារមមណ៍ទុកាតាមផលូេក្ខយ 

Body-conciousness accompanied by painful 

feeling.  

៣.ត្សាម្នេសត្វទនា ចសាយអារមមណ៍រកីោយ
តាមផលូេេិតត Conciousness accompanied by 

pleasant mental feeling.  
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

៤.ត្ោម្នេសត្វទនា ចសាយអារមមណ៍លំបាក
តាមផលូេេិតត Conciousness accompanied by 

displeasure mental feeling.  

៥.ឧត្រកាខ ត្វទនា ចសាយអារមមណ៍ជ្ជកណាត ល   
តាមផលូេេិតត។ Conciousness accompanied by 

neutral mental feeling.  
VIDEO 3 

ឧត្រកាខ  ១០ យ ង 
១.ឆឡងគុត្រកាខ  ឧចរក្ខា ណាជ្ជធមរ៌រសុិទធជ្ជ    
ប្រប្កតីជ្ជគ្នលងននអារមមណ៍ ៦ ណដលគ្ួរប្បាថាន  ឬមនិ
គ្ួរប្បាថាន កកច៏ោយកនុងោវ រ៦ររស់ប្ព្ះខីណាប្សព្។ 

២.ព្រហ្មវិហារតុ្រកាខ  ឧចរក្ខា ណា ជ្ជកណាត ល
កនុងសតវោងំឡាយ (ឧចរក្ខា កនុងប្ព្េមេហិារ)។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

៣.ត្ោជឈងគុត្រកាខ  ឧចរក្ខា ណាមានភាព្ជ្ជ         
កណាត លកនុងសេជ្ជតធម ៌ ណដលអាប្ស័យេចិេកធម ៌
បានដល់ ឧចរក្ខា សចមាោ ជឈងគ ។ 

៤.វីរយិតុ្រកាខ  ឧចរក្ខា ណា មានចសេកតីព្ាយម
មនិោថយនិងមនិប្រឹងណប្រងខ្លល ងំចព្ក (ជ្ជកណាត ល)
បានដល់ េរីយិចេតសិក ។ 

៥.េង្ខខ រតុ្រកាខ  ឧចរក្ខា ណា មានអាក្ខរៈជ្ជ        
កណាត លណដលកណំតព់្ិចារណាធម ៌ មាននីេរណៈ
ជ្ជចដើម បានដល់ រញ្ញា ចេតសិក ។ 

៦.ត្វទនុត្រកាខ  ឧចរក្ខា ណា ណដលសមាគ ល់ចាកំនុង 
ចសេកតីមនិណមនទុកា មនិណមនសុខ (ឧចរក្ខា ចេទនា)។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

៧.វរិេសនុត្រកាខ  ឧចរក្ខា ណា មានភាព្ជ្ជ       
កណាត លកនុងក្ខរព្ិចារណា ណដលមានកនុងបាលីថាៈ 

យទតថ ិយាំ ភូតាំ តាំ រជហ្តិ ឧត្រក្ខាំ រដិល  
ភតិ = េកិាុ រណមងបាននូេឧចរក្ខា ថា ខនធរញ្ចកៈណា
ណដលចកើតមាន អញលះនូេខនធរញ្ចកៈចនាះចេញ 
(រញ្ញា ចេតសិក)។ 

៨.តព្តម្ជឈតោុត្រកាខ  ឧចរក្ខា ណា ញុាំងសេ
ជ្ជតធមឱ៌្យប្រប្ព្ឹតតចៅជ្ជនេិច (តប្តមជឈតតតា
ចេតសិក) ។ 
៩.តព្តម្ជឈតោុត្រកាខ  ឧចរក្ខា ណា ជ្ជធមមជ្ជតិ
ធាល កច់ៅកនុងចសេកតីសុខនន្នចនាះ សូមបជី្ជសុខ 
ដប៏្រចសើរចលើស (តប្តមជឈតតតាចេតសិក) ។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

១០.បារេិទុធិឧត្រកាខ  ឧចរក្ខា ណា ររសុិទធិចាក   
រេចនិកធមម៌និប្តូេខវល់ខ្លវ យកនុងក្ខររមាា ររ់េចនកិ
ធមច៌ទ (តប្តមជឈតតតាចេតសិក) ។ 

រុ.ចតើចធវើេិតតឱ្យជ្ជឧចរក្ខា ចនាះវាលាសប្មារច់យើងឬ? 

េ.ិមនិណមនចធវើេិតតឱ្យជ្ជឧចរក្ខា  វាសុទធណតលាចនាះចទ 
ឧចរក្ខា មានកនុងអកុសលកម៏ាន កនុងកុសលកម៏ាន 
ណតចរើកុសលថាន ក់្ ន ឧចរក្ខា េិតតចនាះក្ខនណ់ត
ប្រណិតជ្ជងចសាមនសស មានេិតតនងឹធឹងចប្រះជ្ជ
្នថាន កខ់ោស់ ។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

VIDEO 4 

៣.េញ្ញញ ត្ចតេកិ្ 

Perception 

េេនតថៈ នលីាទិត្ភោរម្មណាំ  េញ្ញា នាតិ េ
ញ្ញ ាំ ក្តវ  ជានាតីតិ = េញ្ញញ  ធមមជ្ជតិណដល
ច ម្ ះថា សញ្ញា  ចប្រះអតថថា ចាអំារមមណ៍ ណដល
មានព្ណ៌ចខៀេជ្ជចដើម គ្ឺចធវើចប្គ្ឿងកំណតស់មាគ ល់ ។ 

Takes note of the sense – objects as colour, form, 

shape, etc. 

ជីវិតព្រចាំថ្ងៃនិងេញ្ញញ  

សញ្ញា ចនះប្ព្ះពុ្ទធចប្រៀរដូេជ្ជនថារចណតើ រកូន ចៅ
ចព្លណដលចយើងឈ្រកណាត លនថាប្តង ់ ចយើងនឹង
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

ច ើញចប្ព្េៗ តាមព្នលឺប្ព្ះអាទិតយដូេជ្ជមានអវីរត់
តាមព្នលឺ ហាករ់ីដូេជ្ជមានរូរអវីមា៉ាងកំពុ្ងមាន
េលនារត ់ដល់ចយើងចៅចមើលជិតវារម នមានអវីចនាះ
ចទ វាមានសភាព្ទចទសាា ត យ៉ា ងណាជីេតិររស់
ចយើងដូេរន ោល់ក្ខរេងចាោំងំឡាយ វាប្រនណ់ត
មានកនុងគ្នំិតររស់ចយើងរ៉ាុចណាណ ះ អវីៗប្គ្រយ់៉ា ង 
ប្តូេបាតរ់ងអ់ស់ ឧោេរណ៍អនុសាេរយីល៍ាៗ ក្ខរ
ព្ិបាកេិតត រញ្ញា កនុងជីេតិចផសងៗ ក្ខរប្រតប់្បាស
មនុសសជ្ជទីប្សឡាញ់ជ្ជចដើម។  

VIDEO 5 

៤.ត្ចតនាត្ចតេកិ្ 
Volition 

េេនតថៈ ត្ចត្តតិ អតោនា េម្បយតុោធត្ម្ម អារ
ម្មត្ណ អភេិនទហ្ត ិ េងខតភេិងខរត្ណ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

វា រាបារមារជាតតីិ = ត្ចតនា ធមមជ្ជតិ
ណដលច ម្ ះថាចេតនា ចប្រះអតថថា តាងំេិតត គ្ ឺ  
ញុាំងសមបយុតតធមឱ៌្យប្ព្មចប្ព្ៀងជ្ជមយួនឹងខលួនកនុង
អារមមណ៍ ឬច ម្ ះថា ចេតនា ចប្រះអតថថា ដល់នូេ
ចសេកតីខវល់ខ្លវ យកនុងក្ខរតាកណ់តងធម ៌ ណដលជ្ជ      
សងាតៈ។ 

Organizes its associated mental factors in acting 

upon the object. 

រុ.ចតើមានចព្លណាណដលេតិតចយើងចកើតរម នចេតនា
ណដរឬចទ? 

េ.ិរម នចព្លណាណដលេិតតចកើតរម នចេតនាចេតសិក 
ចទ ចប្រះចេតនាចកើតជ្ជមយួេិតតប្គ្រដ់ងួ ប្រនក់នុង  
េនិយ័ប្ព្ះពុ្ទធចលើកសិក្ខា រទខលះ ណដលមនិោេច់ប្រះ
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

អចេតនា ដូេជ្ជសិក្ខា រទបាណាតិបាត ចរើរម ន
ចេតនាេងស់មាល រម់និោេប់ាណាតិបាតចទ រ៉ាុណនត
ចនះប្រនណ់តរម នេិតតរ៉ាងនងឹសមាល រ ់ ណតចេតនាវា
បានចកើតរេួចេើយ គ្ឺចកើតកនុងក្ខរចេៀរចាកមនិចធវើក្ខរ
សមាល រស់តវ ចប្រះវាចកើតជ្ជមយួចេតនាជ្ជកុសល
សីល ដូេប្ព្ះសមាម សមោុទធសណមតងថា ត្ចតនាហ្ាំ 
ភិក្ខត្វ េលីាំ វោម្ិ ចេតនាជ្ជតួសីល ។ 

 

VIDEO 6 

៥.ឯក្គ្គតត្ចតេកិ្ 

One-pointedness 

េេនតថៈ នានាលម្ពនវិត្ក្ខបាភាត្វន ឯក្ាំ 
អារម្មណាំ  អគ្គាំ ឥម្េិោតិ ឯក្គ្គាំ ចិតោាំ តេស 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

ភាត្វា = ឯក្គ្គត េតិតណដលច ម្ ះថា ឯកគ្គៈ 
ចោយអតថថា មានអារមមណ៍មយួ ចប្រះមនិមានចស
េកតីរចេ ើរវាយ ចៅកនុងអារមមណ៍ចផសងៗ ភាេៈននេិតត
មានអារមមណ៍មយួចនាះ ច ម្ ះថា ឯកគ្គតា។  

Unification of the mind on its object 

(non-distraction) 

ជីវិតព្រចាំថ្ងៃនិងឯក្គ្គត 

ប្រសិនចរើមនុសសចយើងមានក្ខរអររ់េំិតតចប្េើន ចរៀន
ប្រមូលេិតតឱ្យតាងំចៅកនុងអារមមណ៍ណតមយួ ចយើង
មនិសូេចេលេចទ ចព្លខលះេិតតររស់ចយើងមនិសារ់
ចព្លចធវើក្ខរង្ហរណតងចេលេ ប្ព្ះពុ្ទធសណមតងកនុងមងគល



ព្រះអភិធម្មក្នងុជីវិតព្រចាំថ្ងៃ   23 

ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

សូប្តថា អនាក្លុា ច ក្ម្មនាោ  ក្ខរង្ហរមនិប្េរូក
ប្េរល់គ្ឺជ្ជមងគលដឧ៏តតម ។ 

VIDEO 8 

៦.ជវីិតិន្រនទិយត្ចតេកិ្ 

Mental life faculty  

េេនតថៈ ជវីនោិ ត្តន េម្បយតុោធមាម តិ ជីវតិាំ 
តត្ទវ េហ្ជាតនុបាលត្ន អធរិចចត្យ
ត្គ្ន ឥន្រនទិយនោិ = ជវីិតនិ្រនទិយាំ ច ម្ ះថា ជីេតិ 
ចប្រះអតថថា ជ្ជចប្គ្ឿងតាងំចៅននសមបយុតតធម ៌ ក៏
ជីេតិចនាះឯង ជ្ជធកំនុងក្ខររកាសេជ្ជតធមច៌ោយ
គ្ួរដល់ចសេកតីជ្ជធំ ចប្រះដូចចាន ះ ចទើរច ម្ ះថា 
ជីេតិិន្រនទិយ ។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

Mental life faculty which vitalizes the associated 

mental states and physical. 

រុ.ចតើឥន្រនទិយជ្ជធំចលើអវី? 

េ.ិភាព្ជ្ជធំ គ្ឺជ្ជធំចលើធមណ៌ដលចកើតជ្ជមយួនឹងខលួន 
តាងំចៅបាន មាននាមនងិរូររស់ចៅកនុងក្ខរដឹង 
អារមមណ៍ ។ ចប្រៀរដូេជ្ជអាហារណដលជួយ ឱ្យ
មនុសសណដលររចិភាគ្រស់ចៅធំធាតន់ិងរស់បាន ឬក៏
ដូេជ្ជជី ណដលជួយ ឱ្យចដើមចឈ្ើតាងំចៅនិងលូត
ោស់ចៅមុខបានដូចចាន ះណដរ។  
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

VIDEO 9 

៧.ម្នេកិារត្ចតេកិ្ 

Attention  

វចនតថៈ ក្រណាំ  ក្ត្រា ម្នេម ឹកាត្រា = ម្នេិ
កាត្រា ក្ខរចធវើច ម្ ះថា ក្ខរៈ ក្ខរចធវើទុកកនុងេិតត 
ច ម្ ះថា មនសិក្ខរៈ ។ 

Mind’s advertence to the object 

ម្នេកិារមាន ៣ យ ង 

Attention in threefold  

១.វងិីរដិបាទក្ម្នេកិារៈ = មនសិក្ខរៈ
ណដលចធវើឱ្យេថិីេិតតចកើត គ្រឺញ្ចោវ ោេជានេិតត ជ្ជ 
អននតររបេចយ័ឱ្យេកាុេញិ្ញា ណ ជ្ជចដើមចកើត។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

២.ជវនរដិបាទក្ម្នេកិារៈ = មនសិក្ខរៈ 
ណដលចធវើឱ្យជេនេិតតចកើត គ្មឺចនាោវ ោេជានេិតត ជ្ជ
អននតររបេចយ័ឱ្យជេនេិតតចកើត។ 

៣.អារម្មណរដិបាទក្ម្នេកិារៈ = 
មនសិក្ខរចេតសិកចធវើឱ្យអារមមណ៍ប្បាកដ ចរើអត់
មនសិក្ខរចេតសិក អារមមណ៍រណមងមនិប្បាកដ។ 

ឧោេរណ៍ មនុសសមាន កេ់ងដ់ឹងចរឿងេងឮ់សំច ង 
ប្តូេរចង្ហា នយកេិតតទុកោកស់ាត រ ់ បានដឹងេាស់ចគ្ 
និយយអវី ណតចព្លខលះចយើងមនិបានយកេិតត
ទុកោក ់ ចៅណកបរចគ្និយយណដរណតមនិដឹងថាចគ្
និយយដល់ណា ឬនយិយព្ីអវីចទ។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

VIDEO 10 

រក្ណិណ ក្ត្ចតេកិ្ 

The Occasionals 6  

(Mental factors which selectively associate 

with some cittas) 

១.វតិក្កត្ចតេកិ្ 

Initial Application 

េេនតថៈ អារម្មណាំ  វតិត្ក្កតិ េម្បយតុោធត្ម្ម 
អភិនិត្រាត្រតីតិ = វតត្កាក  ធមណ៌ា រណមង    
ប្តិះរះិ (នឹក) ដល់អារមមណ៍ គ្ឺចលើកសមបយុតតធម៌
ច ើងក្ខនអ់ារមមណ៍ ចប្រះចេតុចនាះ ធមច៌នាះ
ច ម្ ះថា េតិកកៈ ។ 

-Applies the mind to the object. 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

រុ.ចតើក្ខរប្តិះរះិចប្េើនលាឬអាប្កក?់ 

េ.ិក្ខរប្តិះរះិអាប្កកក់ម៏ានលាកម៏ាន ក្ខរប្តិះរះិលា
មានរេូតដល់បាន្នេិតត េតិកកៈចនះ អាេប្គ្រ
សងកតនូ់េនីេរណៈធមគ៌្ឺថនីមទិធៈ (ក្ខរងងុយចង្ហក 
ងក)់ បានចទៀតផង។  

អក្េុលវិតក្កៈមាន ៣ យ ង 

Initial Application in Threefold 

១.កាម្វតិក្កៈ ក្ខរប្តិះរះិកនុងក្ខម 

-Thinking about sensual desire 

២.រាបាទវិតក្កៈ ក្ខរប្តះិរះិកនុងក្ខរព្ាបាទ 

-Thinking about hatred/ ill will/ averson 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

៣.វិហ្សឹាវតិក្កៈ ក្ខរប្តិះរះិកនុងក្ខរចរៀតចរៀន
អនកដនទ េងឱ់្យចគ្េនិាសប្រចយជន ៍។ 

-Thinking about harming or ill-treating others. 

VIDEO 11 

២.វិចរត្ចតេកិ្ 

Sustained Application 

េេនតថៈ អារម្មត្ណ ត្តន ធត្ម្មន ចិតោាំ វិចរ  
តីតិ = វិចត្រា េតិតរណមងប្តាេច់ៅកនុងអារមមណ៍ 
ចោយធមច៌នាះ ចប្រះចេតុចនាះ ធមច៌នាះច ម្ ះថា 
េចិារៈ ។ 

Sustained application of the associated mental 

phenomena to the object. 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

រុ.ចតើេតិកកៈនិងេចិារៈខុសរន ដូេចមតេ? 

េ.ិេតិកកៈ ចប្រៀរដូេជ្ជសតវសាល រណដលសទុះចៅចេើរ 
ចលើកដំរូង េចិារៈចប្រៀរដូេសតវប្តោងសាល រចៅ
ព្ធដអ៏ាក្ខសណដលមានសភាព្នឹងធឹងជ្ជងេតិកកៈ។  

VIDEO 12 

៣.អធិត្មាក្ខត្ចតេកិ្ 

Decision  

េេនតថៈ អធិម្ុចចនាំ = អធិត្មាត្កាខ  ចសេកតីរចង្ហា ន
េិតតចៅ (ចជឿ) ច ម្ ះថា អធិចមាកា ។ 

Making the decision with respect to the sense-

object. 

រុ.ចតើអធិចមាកាចនះដូេជ្ជសោធ ណដរឬចទ? 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

េ.ិអធិចមាកាៈ ចនះចប្រៀរដូេជ្ជសរសរចខឿន ចប្រះ
ភាព្នឹងថកល់កនុងអារមមណ៍ ជ្ជកុសលកម៏ាន ជ្ជ
អកុសលកម៏ាន អធិចមាកាលាណដលជ្ជចសេកតីប្ជះថាល
ចនះជ្ជ រសាោធិចមាកាៈ។ េំណណកឯ សោធ ជ្ជ      
ចសេកតីប្ជះថាល  ចកើតជ្ជមយួកុសលណតមា៉ាង ។ 

VIDEO 13 

៤.វីរយិត្ចតេកិ្ 

Effort/Energy 

េេនតថៈ វីរានាំ ភាត្វា ក្ម្មាំ វា វធិិនា           
ឥរយតិរវាំ  រវត្តោតរវនោិ វា វីរយិាំ =       
ឧេោត្ហា ភាេៈឬអំចព្ើននរុគ្គលអងអ់ាេ ច ម្ ះ
ថា វីរយិ មយួចទៀត ធមមជ្ជតិណា ណដលរុគ្គលគ្របី



ព្រះអភិធម្មក្នងុជីវិតព្រចាំថ្ងៃ   32 

ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

ឱ្យដំចណើ រចៅគ្របឱី្យប្រប្ព្ឹតតចៅចោយេធិី (ក្ខរ
ប្ទប្ទងទុ់កេចិសស) ចប្រះចេតុចនាះ ធមមជ្ជតិចនាះ 
ច ម្ ះថា េរីយៈ បានដល់ ចសេកតីព្ាយម។ 

-The action of one who is vigorous. 

ជីវិតព្រចាំថ្ងៃនិងវីរយិៈ 

មនុសសចយើង ក្ខលចរើមានេរីយិចធវើអវីៗណតបាន
ចជ្ជគ្ជយ័ ចប្រះអាេឆលងក្ខតឧ់រសគ្គចប្េើនយ៉ា ង
បាន ដូេប្ព្ះសមាម សមោុទធសណមតងថា វីរតិ្យន ទុក្ខ
ម្ត្ចេតិ ឆលងចសេកតីទុកាបានចប្រះក្ខរព្ាយម ។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

ត្ហ្តុជិតនាាំឱ្យត្ក្ើតត្េចក្ោីរាយម្ 

មានេត្ងវគ្វតថុ ៨ គ្ ឺ

១.ព្ិចារណាដល់ជ្ជតិទុកា 

២.ព្ិចារណាដល់ជោទុកា 

៣.ព្ិចារណាដល់ព្ាធិទុកា 

៤.ព្ិចារណាដល់មរណទុកា 

៥.ព្ិចារណាដល់អបាយិកទុកា (ទុកាកនុងអបាយេូម ិ
៤ មាននរក ចប្រត តិរចាា ន អសុរក្ខយ)  

៦.អតីតេដតមូលកទុកា (ទុកាព្ីអតីតណដលមានេដតជ្ជ
មូល) 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

៧.អនាគ្តេដតមូលកទុកា (ទុកាអនាគ្តណដលមានេដត 
ជ្ជមូល)  

៨.ក្ខរព្ិចារណាដល់ទុកាកនុងក្ខរណសវងរកអាហារកនុង 
រេចុរបនន។  

VIDEO 14 

៥.រតីិត្ចតេកិ្ 

Zest 

េេនតថៈ រនីយតិ កាយចិតោាំ តត្របតិ វត្ឍេ  
តីតិ វា = រតីិ ធមមជ្ជតិ ណដលច ម្ ះថា រីត ិចប្រះ
អតថថា ញុាំងក្ខយនងិេិតតឱ្យចសើមចជ្ជក ឬញុាំង
ក្ខយនិងេិតតឱ្យេចប្មើន។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

To refresh mind and body / to thrill with rapture 

រីតិមាន ៥ យ ង 

Zest in Fivefold 

១.ខទុធការីតិ ចប្តកអរតេិៗ ប្តឹមប្ព្ឺចោម ប្ព្ឺ
ណសបក 

The thrill of joy that causes the flesh to creep 

២.ខណិការតីិ ចសេកតីចប្តកអរមយួខណៈៗ 
ប្បាកដដូេជ្ជចផលករចនាទ រ 

Instantaneous joy like a flesh of lightening 

៣.ឱ្ក្កនោការីតិ ចសេកតីចប្តកអរចរឿយៗ មាន
អាក្ខរប្បាកដដូេជ្ជទឹករលកចបាកខទរម់កប្តូេ 

The flood of joy like the breakers on a seashore 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

៤.ឧត្រវង្ខគ រតីិ ចសេកតីចប្តកអរខ្លល ងំ អាេញុាំង
ក្ខយឱ្យអណណត តច ើង 

-Up-lifting of joy which may lift one to float in 

the air 

៥.ផរណារីតិ ចសេកតីចប្តកអរចធវើឱ្យផសព្វផាយ
ប្ជួតប្ជ្ជរទូចៅកនុងក្ខយ ។ 

- Suffusing joy which pervades the whole body. 

VIDEO 15 

៦.ឆនទត្ចតេកិ្ 

Desire 

េេនតថៈ ឆនទនាំ = ឆត្នាទ  ចសេកតីចព្ញេិតត ច ម្ ះ
ថា ឆនទៈ ។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

Desire to act / to perform an action 

(It is like the strectching of the hand to ) 

ឆនទៈមាន ៣ យ ង 

Desire in Threefold 

១.ក្តោុក្ម្យតឆនទៈ ប្បាថាន នឹងចធវើ 

Desire to act 

២.តណាា ឆនទៈ ឆនទៈ គ្ឺជ្ជតណាា   

Desire in the reprehensible sense (greed, lust) 

៣.វីរយិឆនទៈ ឆនទៈគ្ ឺមានចសេកតីព្ាយម ចដើមបី
សចប្មេកិេច តាងំព្ីកិេចក្ខរតូេរេូតដល់ធំបាន 
រេូតសូមបកី្ខរប្តាស់ដឹងររស់ប្ព្ះសមាម សមោុទធ ក៏
ចប្រះមានឆនទៈជ្ជកមាល ងំជួយ ឱ្យប្ព្ះអងគមនិោកធុ់រៈ
ចចាលកនុងក្ខររំចព្ញបារម។ី 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

Virtuous desire to achieve a worthy goal. 

(េរអ់ញ្ាសមានាចេតសិក ១៣) 

VIDEO 16 

អក្េុលត្ចតេកិ្ ១៤ 

The Unwholsome Factors 14 

ត្មាចតុក្កៈ ៤ គ្ ឺ

១.ត្មាហ្ត្ចតេកិ្ មានក្ខរមនិដឹង (សភាេៈធម)៌ 
តាមចសេកតីព្ិត  

-Delusion -mental blindness/ unknowing.  

(concealment of the real nature of the object 

(concealment of the real nature of the object) 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

២.អហ្រិកិ្ត្ចតេកិ្ មនិខ្លម សេំចរះទុេចរតិ 

Shamelessness/ lack of moral shame.   

៣.អត្នាតោរបត្ចតេកិ្ មនិតកស់លុតេំចរះ
ទុេចរតិ 

Fearlessness of wrongdoing/ recklessness  

៤.ឧទធចចត្ចតេកិ្ មនិេូលចៅសារ ់ 

Restlessness – turmoil/ distraction  

អធិរាយ 

Difining 

១.ត្មាហ្ត្ចតេកិ្ 

Delusion Mental Factor 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

េេនតថៈ អារម្មត្ណ ម្យុាតីតិ = ត្មាត្ហា ,       
អញ្ញញ ណាំ  ធមណ៌ដលច ម្ ះថា ត្មាហ្ៈ ចប្រះអតថ
ថា េចងវងកនុងអារមមណ៍ បានដល់ អញ្ញា ណ ។ 

Ignorance of the true nature of sense-object 

អវិជាា ម្ិនដឹងធម្៌ ៨ យ ង 

Ignorance in Eightfold 

១.ទុត្ក្ខ អញ្ញញ ណាំ   មនិដងឹកនុងទុកា  

២.ទុក្ខេម្ុទត្យ អញ្ញញ ណាំ  មនិដឹងចេតុនាឱំ្យ
ចកើតទុកា  

៣.ទកុ្ខនិត្រាត្ធ អញ្ញញ ណាំ  មនិដឹងក្ខររលតទុ់កា 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

៤.ទកុ្ខនិត្រាធគាម្ិនីរដរិោយ អញ្ញញ ណាំ  
មនិដឹងកនុងផលូេរលតទុ់កា ១២ កង 

៥.ររុវត្នោ អញ្ញញ ណាំ  មនិដឹងកនុងខនធ អាយតនៈ 
ធាតុ ណដលជ្ជអតីត 

៦.អររត្នោ អញ្ញញ ណាំ  មនិដឹងកនុងខនធ អាយតនៈ 
ធាតុ ណដលជ្ជអនាគ្ត 

៧.ររុវនាោ ររត្នោ អញ្ញញ ណាំ  មនិដឹងកនុងខនធ   
អាយតនៈ ធាតុ ណដលជ្ជអតតីនិងអនាគ្ត 

៨.ឥទរបចចយត រដិចចេម្រុបត្ននេ ុ          
ធត្ម្មេ ុអញ្ញញ ណាំ  មនិដឹងកនុងរដេិចសមុរាទ គ្ឺ
មនិដឹងកនុងធមោ៌ងំឡាយ ណដលអាប្ស័យរន ចកើត
ច ើងថា ធមច៌នះជ្ជរេចយ័ ។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

VIDEO 17  

១.អហ្រិកិ្ត្ចតេកិ្ 

Shamelesness 

េេនតថៈ ន ហ្រិយិតិ ន លជាយិតតីិ =                
អហ្រិតិ្កា រុគ្គត្លា ធម្មេម្ូត្ហា វា រុគ្គល
ឬប្រជុំ ននធម ៌ច ម្ ះថា អេិរកិៈ ចប្រះអតថថា មនិ
ខ្លម ស គ្ឺមនិរចងកៀសេំចរះបារ ។ 

A person not to be ashamed of committing 

immoral actions. 

VIDEO 18 

៣.អត្នាតោរបត្ចតេកិ្ 

Fearlessness of Wrongdoing  
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

េេនតថៈ ន ឱ្តោរបតីត ិ= អត្នាតោរប ាំ  ច ម្ ះថា 
អចនាតតរបៈ ចប្រះអតថថា មនិតកស់លុតេំចរះបារ។ 

A person not afraid of committing immoral 

action. 

ការត្ព្រៀរត្ធៀររវាងអហ្រិកិ្ៈ 

និងអត្នាតោរបៈ 

អេិរកិៈ មនិខ្លម សចខោើមបារ ដូេប្ជូកមនិចខោើមោមក 
េំណណកឯអចនាតតរបៈ មានក្ខរមនិតកស់លុតបារ ដូេ
ជ្ជសតវមមាេមនិខ្លល េចេលើង ។ 

VIDEO 19 

៤.ឧទធចចត្ចតេកិ្ 

Restlessness 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

េេនតថៈ ឧទធតេស ភាត្វា = ឧទធចាំច ភាេៈននេិតត
ណដលរចេ ើរវាយចៅ (មនិសារ)់ ច ម្ ះថា ឧទធេចៈ ។ 

Unsettled state of mind 

ជីវិតព្រចាំថ្ងៃ 

េិតតរចេ ើរវាយចប្េើន ចគ្ងលកម់និសារ ់ អាេសុរិន
អាប្កក ់ឬយល់សរតិចប្េើន ចធវើកិេចក្ខរង្ហរអវីៗ មនិសូេ
បានលាចប្រះណតេិតតមនិតាងំមាលំាកនុងអារមមណ៍។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

VIDEO 20 

៥.ត្លាភត្ចតេកិ្ 

Greed 

េេនតថៈ លរុភតីតិ = ត្លាត្ភា ច ម្ ះថា ចោេៈ 
ចប្រះអតថថា េងប់ាន ។ ចោេចនះ ចកើតជ្ជមយួ
ចោេមូលេតិតណតរ៉ាុចណាណ ះ។ 

-Greed is a strong desire for sensuous objects. 

ត្វវចនៈថ្នត្លាភៈ ១០ យ ង 

១.តណាា  ចសេកតេីងប់ាន 

២.រាគ្ៈ តចប្មក 

៣.កាម្ ចសេកតីប្បាថាន  
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

៤.ននទិ ចសេកតីរកីោយ 

៥.អភិជា ក្ខរសមលងឹរនំព្ 

៦.ជត្នតោី ចមឱ្យចកើត 

៧.ត្បាត្នារភវិកា អនកឱ្យចកើតកនុងេព្ថម ី

៨.ឥចេ  ចសេកតីប្បាថាន  ឬប្តូេក្ខរ 

៩.អាសា ក្ខររ៉ាុនរ៉ាង 

១០.េត្ញ្ញញ ជនៈ ចប្គ្ឿងេង។(ររមតថទីរនី) 

ជីវិតព្រចាំថ្ងៃនឹងត្លាភៈ 

ចោេៈ ប្ព្ះពុ្ទធសណមតងថា ជ្ជចេតុននចសេកតីទុកា 
ដូេជ្ជទុកាចព្លជួរចរឿងមនិលាកនុងជីេតិ ដូេជ្ជ
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

បាតរ់ងម់នុសសជ្ជទីប្សឡាញ់ ដូេប្ព្ះពុ្ទធសណមតង
ថា    កាម្ត្ត ជាយត្ត ត្សាត្កា ចសេកតីចសាក
ចកើតព្ីក្ខរប្សឡាញ់ ចរើចយើងប្សឡាញ់តិេចកើតទុកា
កត៏ិេចៅតាមេតិតជ្ជរជ់ំរក ់ឧទេរណ៍ ចយើងបាត់
ទូរស័ព្ទចាស់មយួចប្គ្ឿងសាត យលមម ចប្រះចយើងមនិ
សូេប្សឡាញ់  ចព្លមយួប្សារណ់តបាតទូ់រស័ព្ទមាន
តនមលនថល ចទើរនងឹទិញចយើងប្បាកដជ្ជចសាកសាត យ
ខ្លល ងំ គ្ឺចកើតទុកាខ្លល ងំចប្រះររស់ចនាះចយើងប្សឡាញ់
វាខ្លល ងំ ដូចេនះ បានជ្ជប្ព្ះពុ្ទធសណមតងថា ចោេៈជ្ជ
ចេតុននចសេកតីទុកា ។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

VIDEO 21 

៦.ទដិឋិត្ចតេកិ្ 

Wrong View 

េេនតថៈ ទេសនាំ = ទិដឋ ិចសេកតីយល់ច ើញ ច ម្ ះ
ថា ទិដឋិ ។ 

Seeing what is right to be wrong and what is 

wrong to be right. 

ោក្យថាម្ិចេ ទដិឋ ិ

ម្ិចេ  ណប្រថា ខុស ។ ទដិឋិ ណប្រថា យល់ច ើញ។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

ទិដឋិ ២ យ ង 
១.សាម្ញ្ញទិដឋិ បានដល់ សក្ខក យទិដឋិណដលមាន
ចសេកតីយល់ខុសចាកព្រីរមតថថា ជ្ជមនុសស ជ្ជសតវ 
ជ្ជអតាត  ។ 

២.ទិដឋរិិត្េេ បានដល់ ទិដឋិ ៦២ ចេៀរសក្ខក យ
ទិដឋិ ចប្រះទដិឋិចនះ មានដល់មនុសសព្ួកខលះ និង        
ឱ្ក្ខសខលះ ដូេជ្ជនិយតមចិាា ទិដឋិ ៣ គ្ ឺ (អកិរយិទិដឋ ិ
អចេតុកទិដឋិ នតថិកទិដឋិ ។ 

រុ.ចតើទិដឋិចកើតចោយចេតុអវីរ៉ានុាម នយ៉ា ង?អវខីលះ? 

វិ.ម្ចិេ ទដិឋិត្ក្ើតត្ោយត្ហ្តុ ២ គ្ ឺ

១.ររត្ត ត្ោត្សា សាត រអ់សទធមមវាចាព្ីរគុ្គល
ដនទ (គ្សឺាត រវ់ាចាមនិណមនជ្ជធមរ៌រស់សរបុរស មនិ
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

នាឱំ្យេិតតសារ ់ មនិនាឱំ្យចកើតចសេកតីព្ាយម ចកើត
សតិ សោធ ឬរញ្ញា  នយិយព្កី្ខមគុ្ណឬជំចនឿចផតស
ផ្តត ស ដូេជ្ជចជឿអនកតាសំុចសេកតីសុខជ្ជចដើម)។ 

២.អត្យនិត្សាម្នេកិាត្រា មនិចធវើទុកកនុងេិតត
ចោយឧបាយននប្បាជ្្ជ (មនិយកេិតតទុកោកច់ោយ
ចប្រើគ្ំនិតមានសោធ នងិរញ្ញា មនិចសមើរន  ដូេជ្ជទឹម
ចរមនិចសមើរន  ឬមនិយករញ្ញា ចៅេភិាគ្ចព្លសាត រ់
ចេើយរណមងក្ខល យចៅជ្ជមចិាា ទិដឋិ) ។ 

ត្ហ្តុនា ាំឱ្យត្ក្ើតម្ចិេ ទដិឋិម្ា ងត្ទៀត 

១.មានក្ខរយល់ខុសជ្ជអធាប្ស័យ 

២.ចសព្គ្រន់ឹងរុគ្គលណដលយល់ខុស 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

៣.ណររមុខចេញព្ីប្ព្ះសទធមម 

ព្រះេទធម្មមាន ៣ ព្រការ 

១.ររយិតោេិទធម្ម ក្ខរសិកាប្ព្ះធម ៌

២.រដរិតោេិទធម្ម ក្ខរចររព្ប្រតិរតតិ
តាមពុ្ទធេេនៈ 

៣.រដិត្វធេទធម្ម ក្ខរចាកធ់លុះសេចៈធម៌
តាមចសេកតីព្ិត 

៤.ជ្ជអនកចប្េើនចៅចោយចសេកតីប្តិះរះិខុស 

៥.មនិព្ិចារណាចោយឧបាយននប្បាជ្្ជ។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

 

និយតម្ិចេ ទិដឋិ ៣ យ ង 

១.អក្ិរយិទិដឋិ យល់ច ើញថា មនិជ្ជអំចព្ើកមម 
(មនិមានអនកចធវើអាប្កកន់ិងលាចទ សាល រច់ៅករ៏ម ន
ក្ខរទទួលផលអាប្កកល់ាណដរ)។ 

២.អត្ហ្តកុ្ទដិឋិ យល់ច ើញថា មនិមានចេតុ 
(អវីៗ ប្គ្រយ់៉ា ងណដលចយើងបានោល់នថា ចកើតមក     
ឯងៗ មនិបានមកចោយចេតុណាមយួចនាះចទ ដូេ
ជ្ជោេ យសសកតិជ្ជចដើម)។ 

៣.នតថិក្ទដិឋិ យល់ច ើញថា មនិមាន (សតវ 
រុគ្គល មនិមានជ្ជផលរណុយបារចទ ប្រនណ់តជ្ជ
ធាតុផស ំ សាល រច់ៅកសូ៏នយ ចប្រៀរដូេចេលើងចឆះចដើម
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

ចឈ្ើឱ្យសាល រម់និមានបារដល់ចេលើង យ៉ា ងណា
មនុសសចធវើបាររណុយករ៏ម នណដរ) ។ 

VIDEO 22 

៧.មានត្ចតេកិ្ 

Conceit 

េេនតថៈ ត្េត្យាហ្ម្េមតីិ អាទនិា ម្ញ្ញតីត ិ
= មាត្នា ច ម្ ះថា មានះ ចប្រះអតថថា សមាគ ល់
ខលួន ចោយលកាណៈមានជ្ជចដើមថា ចយើងជ្ជអនក
ប្រចសើរជ្ជងចគ្។ 

Self-exaltation / vainglory 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

មានះ ២ យ ង 

១.អយថាវមានះ មានះណដលប្ព្ះចសាតាលះ
បានមាន ៦ យ៉ា ង  

១.លាជ្ជងចគ្ សមាគ ល់ថា ចសមើចគ្ 

២.លាជ្ជងចគ្ សមាគ ល់ថា ោរជ្ជងចគ្ 

៣.ចសមើចគ្ សមាគ ល់ថា លាជ្ជងចគ្ 

៤.ចសមើចគ្ សមាគ ល់ថា ោរជ្ជងចគ្ 

៥.ោរជ្ជងចគ្ សមាគ ល់ថា លាជ្ជងចគ្  

៦.ោរជ្ជងចគ្ សមាគ ល់ថា ចសមើចគ្ ។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

២.យថាវមានះ ណដលប្ព្ះអរេនតលះបានមាន 
៣ យ៉ា ង  

១.លាជ្ជងចគ្ សមាគ ល់ថា លាជ្ជងចគ្ 

២.ចសមើចគ្ សមាគ ល់ថា ចសមើចគ្ 

៣.ោរជ្ជងចគ្ សមាគ ល់ថា ោរជ្ជងចគ្ ។ 

មានះត្ក្ើតត្ព្ោះត្ហ្តុ ៦ យ ង 

១.ជ្ជតិប្តកូល  

២.ប្ទព្យសមបតត ិ

៣.រូរសមបតត ិ

៤.ក្ខរចេះដឹង 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

៥.យសសកតតិំណណង 

៦.ររវិារ (មានក្ខរោរអ់ានចប្េើន ររស័ិទចប្េើន)។ 

VIDEO 23 

៨.ត្ោេត្ចតេកិ្ 

Hatred 

េេនតថៈ ទេុសតីតិ = ត្ោត្សា ច ម្ ះថា           
ចោសៈ ចប្រះអតថថា ប្រទូសោ៉ាយ ។ 

Anger or violence of mind is hatred/ animosity  

ចោសៈ ចនះចប្រៀរដូេជ្ជទឹកមូប្តសាុយោយចោយ
ថាន ពំ្ិស ។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

ត្ោេត្ក្ើតត្ោយត្ហ្តុ ៤ យ ង 

១.មានអធាប្ស័យជ្ជអនកេងនូេចសេកតីចប្ក្ខធទុក 

២.មានសភាព្មនិសុខុមជ្ជប្រប្កត ី

៣.មានក្ខរសាត រនូ់េប្ព្ះសទធមមតិេ 

៤.ប្រករជ្ជមយួនងឹអារមមណ៍មនិលាមនិររេ់ិតត។ 

VIDEO 24 

វិធីរមាៃ រ់ត្េចក្ោីត្ព្កាធ (ត្ោេៈ) 

ធម្៌ថ្ដលជាត្ហ្តុលះ 

ត្ោេៈមាន ៦ ព្រការ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

១.ក្ខរចរៀននូេចមតាត និមតិត 

២.ក្ខរេចប្មើននូេចមតាត ភាេនា 

៣.ក្ខរព្ិចារណាថាសតវមានកមមជ្ជររស់ខលួន 

៤.ភាព្ជ្ជអនកចប្េើនចៅចោយក្ខរព្ិចារណា 

៥.ភាព្ជ្ជអនកមានកលាណមតិត 

៦.សនទនាចរឿងណដលសរាយ (ណដលសមគ្ួរ)។ 

វិធឈី្នះម្នេុស ៤ ព្រត្ភទ  

១.អត្កាត្ធន ជិត្ន ត្កាធាំ ឈ្នះរុគ្គលចប្ក្ខធ
ចោយក្ខរមនិចប្ក្ខធ 



ព្រះអភិធម្មក្នងុជីវិតព្រចាំថ្ងៃ   59 

ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

២.អសាធុាំ សាធនុា ជិត្ន ឈ្នះមនុសសអាប្កក ់
ចោយចធវើលា 

៣.ជិត្ន ក្ទរយិាំ ោត្នន ឈ្នះមនុសសកណំាញ់
ចោយក្ខរឱ្យោន 

៤.េត្ចច នាលកិ្វាទិនាំ ឈ្នះមនុសសចរល
រកយមនិព្ិត ចោយរកយព្តិ។ 

VIDEO 26 

៩.ឥេោត្ចតេកិ្ 

Envy 

េេនតថៈ ឥេសតីត ិ = ឥត្េោ ច ម្ ះថា ឥសា 
ចប្រះរ្សា ។ ឥសាចនះ ចកើតច ើងចេើយចធវើឱ្យ
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

មានក្ខរប្េណណនរន  មនិឱ្យអនកដនទបានោេៈ     
សក្ខក រៈ ចសេកតីចររព្ ចសេកតីោរជ់្ជចដើម ។ 

-Being jealous of other’s success. 

រិចរណាត្ោេថ្នការព្ចថ្ណនអនក្ដថ្ទ 

❖ ប្េណណននាឱំ្យណរកបាកញ់ាតមិតិត 
❖ ប្េណណននាឱំ្យខលួនសាងកមមចព្ៀរចេោដច៏ប្េើន 
❖ ប្េណណនចធវើឱ្យខលួនេកិលេរតិ ឆកួត 
❖ ប្េណណននាឱំ្យមនុសសរមលិគុ្ណ 
❖ ប្េណណនចធវើឱ្យអស់កតិតិយស 
❖ ប្េណណនមនិអាេចធវើឱ្យខលួនញញឹមបានចទ 
❖ ប្េណណនអាេនាចំៅក្ខនអ់បាយេូម ិ
❖ ប្េណណនមនិអាេរកសេចបាន  
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

❖ ប្េណណនចធវើឱ្យខលួនេនិាសដូេេកិាុចទេទតត។ 

ជីវិតព្រចាំថ្ងៃនឹងឥេោ 

រុគ្គលណាណដលប្េណណននឹងអនកដនទចេើយ រណមង
ចកើតទុកាជ្ជនេិច ចប្រះកនុងេតិតមនិមានចសេកតីសុខ 
មនិមានមទុិតាធម ៌ មនិចេះចប្តកអរនឹងចសេកតីសុខ 
ររស់អនកដនទ មនុសសណររចនះកុំយកខលួនចរៀត លា
ជ្ជង ចប្រះនថាណាមយួនឹងចរៀតចរៀនចយើងចប្រៀរ
ដូេជ្ជេិញ្ច ឹមសតវអសិរព្ិសដូចចាន ះណដរ។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

VIDEO 27 

១០.ម្ចេរយិត្ចតេកិ្ 

Avarice/Stinginess 

េេនតថៈ ម្ត្ចេរេស ភាត្វា  = ម្ចេរយិាំ ភាេៈនន
រុគ្គលកំណាញ់ច ម្ ះថា មេារយិ ។ 

-Concealing one’s own success when it has been 

or can be obtained. 

ម្ចេរយិ ៥ យ ង 

១.អាវាេម្ចេរយិ ចសេកតីកំណាញ់ទកីណនលង 

២.ក្លុម្ចេរយិ ចសេកតីកណំាញ់ប្តកូល 

៣.លាភម្ចេរយិ ចសេកតកីណំាញ់ោេ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

៤.វណណ ម្ចេរយិ ចសេកតីកណំាញ់េណណ ៈ 

៥.ធម្មម្ចេរយិ ចសេកតីកណំាញ់ធម ៌។ 

VIDEO 28 

១១.ក្កុ្កចុចត្ចតេកិ្ 

Worry/remorse 

េេនតថៈក្កុ្តេស ភាត្វា រវតោនិម្តិោាំ =ក្កុ្កចុចាំ  
ភាេៈគ្ឺនិមតិត ជ្ជទីប្រប្ព្ឹតតចៅននកមមណដលរណឌិ ត
សារ ់ច ម្ ះថា កុកកុេចៈ ។ 

-Remorse after having done wrong and the good 

that is not done. 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

ជីវិតព្រចាំថ្ងៃនឹងក្កុ្កចុចៈ 

ជីេតិក្ខលណាចរើមានកុកកុេចៈកនុងសនាត នចេើយ ចធវើ
ឱ្យេិតតចតត ប្កហាយចប្រះចរឿងមនិលា កងវល់េិតតនកឹ
ចរឿងអតីតក្ខលមនិលា ដូេជ្ជធាល រស់មាល រច់គ្ កបត់
េិតតប្រព្នធ ចធវើអាប្កកេ់ំចរះអនកមានគុ្ណជ្ជចដើម 
នាឱំ្យេិតតមនិសុខ ។ ដូចេនះប្តូេតាមោនេិតតចរឿយៗ 
ចទើរនាឱំ្យចយើងបានសុខ កុពំ្ាយមចាករុ់កររសួ
ឱ្យក្ខល យ ណតប្តូេព្ាបាលជំងឱឺ្យជ្ជព្ីចោគ្ ចប្រះណត
បានចធវើចរឿងអាប្កកអ់ំព្ីអតតីក្ខល។  
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

VIDEO 29 

១២.ងនីត្ចតេកិ្  

Sloth 

េេនតថៈ ងីនត  = ងនីាំ ចសេកតីរញួោ ច ម្ ះថា    
ថីនៈ។ 

-Sloth is sluggishness or dullness of mind. 

ជ្ជធមណ៌ដលចរៀតចរៀនេិតតឱ្យោថយចាកអារមមណ៍។ 

ជីវិតនឹងងីនៈ 

ថីនៈ ចនះចកើតច ើងចេើយ មនិេងច់ធវើក្ខរង្ហរ េិតតោ
ថយ មនិឧសាេ៍ ធុញក្ខរង្ហរមនិេងច់ធវើក្ខរង្ហរមនិ
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េងច់រៀន មនិអាេរំចព្ញចសេកតីលាបានដូេជ្ជចធវើ
សមាធិជ្ជចដើមបាន។ 

១៣.ម្ិទធត្ចតេកិ្  

Torpor  

េេនតថៈ ម្ជិឈនត = ម្ទិធាំ ចសេកតីចង្ហកងុយ 
ច ម្ ះថា មទិធៈ ។ 

-Torpor is the morbid state of the mental factors/ 

when one feels inactive. 

ងីនម្ទិធៈ ចេតសិកចនះ ប្រករនឹងអកុសលស    
សង្ហា រកិេិតត ៥ ដួង ថីនៈ ចប្រៀរដូេអណាត តចេលើង 
មទិធៈ ដូេព្នលឺ ក្ខលចេលើងធំ ព្នលឺកច៏ប្េើន ព្នលឺតេិកេ៏លឺ
តិេណដរ។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

VIDEO 29 

១៤.វិចកិ្ិចេ ត្ចតេកិ្ 

Doubt 

េេនតថៈ វិគ្ត ចិក្ិចេ តិ = វិចកិ្ិចេ  ច ម្ ះថា 
េេិិកិចាា  ចប្រះអតថថា មានចសេកតីព្ិតកនុងេិតតចៅ
ប្បាសចេើយ។ 

Doubt here signifies spiritual doubt, from a 

Buddhist perspective the inability to place 

confidence in the Buddha, the Dhamma , the 

Sangha and the trainng 

វិចិក្ចិេ  (េងសយ័) ៨ យ ង 

១.ចសេកតីសងសយ័កនុងប្ព្ះពុ្ទធ  

Doubt that the Buddha 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

២.ចសេកតីសងសយ័កនុងប្ព្ះធម ៌ 

Doubt that the Dhamma 

៣.ចសេកតីសងសយ័កនុងប្ព្ះសងឃ  

Doubt that the Sangha 

៤.ចសេកតីសងសយ័កនុងសិក្ខា  (សីល សមាធិ រញ្ញា ) 
Doubt that the training 

៥.ចសេកតីសងសយ័កនុងអតតី  

Doubt that past existences 

៦.ចសេកតីសងសយ័កនុងអនាគ្ត  

Doubt that in future lives 

៧.ចសេកតីសងសយ័កនុងអតីតនងិអនាគ្ត   
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

Doubt about past and future results of kamma 

៨.ចសេកតីសងសយ័កនុងរដេិចសមុរបទ គ្ឺធមណ៌ដល
អាប្ស័យរន និងរន ចកើតច ើង។ 

Doubt about the Law of Dependent Origination. 

VIDEO 30 

ត្សាភណត្ចតេកិ្ ២៥  

The Beautiful ( Wholesome )  

Mental Factors - 25 

ថ្ចក្ត្ចញជា ៥ ន័យ  

Classified in 5 Categories 

១.ត្សាភណសាធារណត្ចតេកិ្  ១៩ 

The Universal Beautiful Factors       
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

២.វីរតិត្ចតេកិ្ ៣  The Abstinences                               

៣.អរបម្ញ្ញញ   ២  The Illimitables.                                

៤.រញ្ញញ   ១   The Wsdom Faculty                         

អធិរាយត្សាភណសាធារណត្ចតេកិ្ 

Difining the Universal Beautiful Factors 

១.េោធ ត្ចតេកិ្ 

Faith 

េោធ  បានដល់ ចសេកតីចជឿ ប្ជះថាល  កនុងេតថុណដលគ្ួរ
ចជឿ និងប្ជះថាល មានប្ព្ះពុ្ទធជ្ជចដើម។ 

េេនតថៈ េទទហ្តីតិ = េោធ  រោុធ ទេី ុ           
រសាត្ោ  ធមមជ្ជតិណា រណមងចជឿ ចប្រះចេតុចនាះ     
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

ធមមជ្ជតិចនាះ ច ម្ ះថា សោធ  បានដល់ ចសេកត ី 
ប្ជះថាល  កនុងប្ព្ះពុ្ទធជ្ជមាច ស់ជ្ជចដើម។  

The first the beautiful cetasikas is faith, which 

has the characteristic of placing faith or of 

trusting. 

True faith consists of purity of mind and belief 

in the Dhamma. (Bhikkhu Bodhi, 2010) 

ត្លាក្េននិវាេមាន ៤ 

១.ររូរបមាត្ណា អនកក្ខនយ់ករូរជ្ជប្រមាណ 

២.ត្ោេរបមាត្ណា អនកក្ខនយ់កសំច ង
ជ្ជប្រមាណ 

៣.លខូរបមាត្ណា ក្ខនយ់កភាព្ចៅេមងជ្ជ
ប្រមាណ 
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៤.ធម្មរបមាត្ណា ក្ខនយ់កធមជ៌្ជប្រមាណ។ 

លក្ខណៈេមាគ លអ់នក្មានេោធ  ៣ យ ង 

១.េងច់ ើញរុគ្គលមានសីល 

២.េងស់ាត រប់្ព្ះសទធមម 

៣.មានេតិតប្បាសចាកចសេកតកីំណាញ់ ជ្ជមនទិល 
ចៅប្គ្រប់្គ្ងផទះ មានក្ខរលះរេួចេើយ មាននដោង
ចេើយ ចប្តកអរកនុងក្ខរលះ ជ្ជអនកគ្ួដល់សមូម ជ្ជអនក
ចប្តកអរកនុងក្ខរឱ្យនិងក្ខរណេករណំលក។(រិ.៤១ទំ.១២០) 

រុ.ចតើសោធ ណប្រថាក្ខរចជឿអាេមានក្ខរចជឿខុសឬចទ? 

េ.ិសោធ តាមចមចរៀនអេធិមម ជ្ជចសាេណសាធារណ
ចេតសិក ជ្ជចេតសិកណដលចកើតបានជ្ជមយួ       
ចសាេណេិតត (េតិតលា) រ៉ាុចណាណ ះ ដូចេនះរកយថា 
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សោធ មានណតកនុងចរឿងប្តឹមប្តូេមនិណមនចជឿខុសចនាះ 
ឧោេរណ៍ថា ចយើងចជឿថា េងប់ានចសេកតីសុខចៅ
អុេធូរសំុចសេកតីសុខព្ីប្ព្ះសមាម សមោុទធ ចោយចជឿ
ថាប្ព្ះពុ្ទធ  ផតល់ចសេកតីសុខឱ្យ ឬអាេសចប្មេតាម
ចសេកតីប្បាថាន បានចនះជ្ជមចិាា ទិដឋិចទ មនិណមនជ្ជ
សោធ ចទ។ 

VIDEO 31 

២.េតិត្ចតេកិ្ 

Mindfulness 

េេនតថៈ េរណាំ  = េតិ អេត្មាម ត្សា ចសេកត ី
រលឹក ច ម្ ះថា សតិ បានដល់ ចសេកតមីនិេចងវង   
ចេលេ។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

-Recollecting, remembering, attentiveness 

-If one is mindful at the six sense-doors to note 

what one observes just as ‘seeing, seeing’ or 

‘hearing, hearing’ one can stop defilements from 

entering the mind. 

សតិ ដូេជ្ជសសរ ចប្រះចោតមាកំនុងអារមមណ៍។ 

សតិ ដូេជ្ជអនកយមោវ រ ចប្រះរកានូេឥន្រនទិយ
ោងំឡាយមានេកាុន្រនទិយជ្ជចដើម។ 

ជីវិតព្រចាំថ្ងៃនឹងេត ិ

ជីេតិររស់មនុសសចយើង ចរើមនិមានសតិជ្ជប្រចាចំទ 
ចធវើអវីកម៏និបានលា ឱ្ក្ខសននអកុសលចកើតក្ខនណ់ត  
ចប្េើន។ មនុសសសមយ័ប្ព្ះពុ្ទធចៅណដនកុរុ េចប្មើន
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

ចោយសតិប្គ្រក់្ខល ចសេកតីប្រមាទររស់ព្ួកចគ្ក៏
មនិសមបូរចនាះណដរ។ 

VIDEO 32 

៣.ហ្រិតិ្ចតេកិ្ 

Shame 

េេនតថៈ ហ្រិយិតិ កាយទុចចរតិទហិ្ ិ ជិគ្ុចេ  
តីតិ = ហ្រិ ិធមមជ្ជតិណដលច ម្ ះថា េិរ ិចប្រះអតថ
ថា ខ្លម ស គ្ឺរចងកៀសចខោើមេំចរះទុេចរតិ មានក្ខយ
ទុេចរតិ ជ្ជចដើម ។ 

Moral shame refers to those who value their 

honor and dignity. 

Hiri opposes ahirika which would commit any 

evil without the least compunction. 



ព្រះអភិធម្មក្នងុជីវិតព្រចាំថ្ងៃ   76 
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ត្ហ្តុឱ្យត្ក្ើតហ្រិមិាន ៤ យ ង 

១.ព្ិចារណាច ើញជ្ជតិប្តកូល អាតាម អញជ្ជ
មនុសសខោងខ់ោស់ អាតាម អញមនិគ្ួរចធវើអាប្កក ់ ក្ខរចធវើ
អាប្កកជ់្ជររស់មនុសសចថាកោរ។ 

២.ព្ិចារណាច ើញេយ័ ថាចសេកតីអាប្កកជ់្ជររស់ 
មនុសសអនកមានអាយុតិេ។ 

៣.ព្ិចារណាច ើញននខលួនជ្ជអនកចកលៀេក្ខល  ថាចសេកត ី
អាប្កកជ់្ជររស់មនុសសកសំាក មនិគ្ួរចធវើចទ។ 

៤.ព្ិចារណាច ើញភាព្ននខលួនជ្ជព្េុសសូត ថា   
ចសេកតីអាប្កក ់ ជ្ជកមមររស់អនកមនិបានសិកា។ 
(ឯកនិបាតជ្ជតក)  
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VIDEO 33 

៤.ឱ្តរបត្ចតេកិ្ 

Fear of Wrongdoing 

េេនតថៈ ត្តហ្តិ្យវ ឱ្តរបតតីិ= ឱ្តោរប ាំ      
ធមមជ្ជតិរណមងណប្កងខ្លល េេំចរះទុេចរតិ ោងំចនាះឯង 
ចប្រះចេតុចនាះ ធមមជ្ជតិចនាះ ច ម្ ះថា ឱ្តតរបៈ។ 

Fear to do evil, because it is aware of the 

manifold evil consequences. 

ត្ហ្តុឱ្យត្ក្ើតឱ្តោរបៈមាន ៤ យ ង 

១.េយ័ចប្រះក្ខរតះិចដៀលខលួនឯង 

២.េយ័ចប្រះខ្លល េអនកដនទតិះចដៀល 
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៣.េយ័ចប្រះអាជ្្ជ 

៤.េយ័ចប្រះចៅក្ខន់ទុ់គ្គតេិព្។ 

VIDEO 34 

៥.អត្លាភត្ចតេកិ្ 

Greedlessness 

េេនតថៈ ត្លាភរដិរត្កាខ  = អត្លាត្ភា ធម៌
ណដលជ្ជរដិរកាេំចរះចោេៈច ម្ ះថាអចោេៈ។ 

Non-attachment to sense-objects and 

greedlessness. 

Alobha is opposed to lobha 

When one is not attached to one’s possession, 

one can give away things in charity. 
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ជីវិតព្រចាំថ្ងៃនឹងអត្លាភៈ 

អចោេៈ ចេតសិកចនះ ចកើតកនុងសនាត នររស់រគុ្គល
ណា ចធវើឱ្យេតិតមនិជ្ជរជ់ំរក ់មនិប្រក្ខនច់ប្េើន ចេះ
សាគ ល់ប្រមាណ ដឹងចោសននក្ខរជ្ជរជ់ំរក។់ 

កាម្មានត្ ម្ ះ ៦ យ ង 

១.ចសេកតេីយ័ខ្លល េ 

២.ប្ោបំានចោយលំបាក 

៣.ជ្ជរូស 

៤.ជ្ជចោគ្ 

៥.ក្ខរជ្ជរស់ាិត 



ព្រះអភិធម្មក្នងុជីវិតព្រចាំថ្ងៃ   80 

ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

៦.ជ្ជេក ់។ 

VIDEO 35 

៦.អត្ោេត្ចតេកិ្ 

Hatelessness 

េេនតថៈ ត្ោេរដរិត្កាខ  = អត្ោត្សា ធម៌
ណដលជ្ជរដិរកាេំចរះចោសៈច ម្ ះថា អចោសៈ។ 

Non-anger, loving kindness, goodwill 

Adosa is opposed to dosa and it can overcome 

dosa, also reflected as goodwill for its nature of 

kindness and helpfulness. 
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អត្ោេៈនងឹជីវតិព្រចាំថ្ងៃ 

មនុសសចយើង ចរើមានចសេកតីចប្ក្ខធចប្េើនចរៀមនូេ 
ចសេកតីទុកាចប្េើន ដូេជ្ជរកយចោកចរលថា ចឈ្ើ
ចរៀមទឹកឆ្រពុ់្ក មនុសសចកើតទុកាឆ្រច់ាស់។ ចរើ
េិតតររស់ចយើងមនិមានក្ខរចប្ក្ខធ ចធវើឱ្យេិតតបាន
សុខចប្េើន មានចសេកតីអតធ់ន ់មានចមតាត េិតតចប្េើន។ 

VIDEO 36 

៧.តព្តម្ជឈតោតត្ចតេកិ្ 

Neutrality of Mind 

េេនតថៈ ត្តេ ុ ត្តេ ុ ធត្ម្មេ ុ ម្ជឈតោត =       
តព្តម្ជឈតោត ភាព្ជ្ជកណាត លកនុងធមច៌នាះៗ 
ច ម្ ះថា តប្តមជឈតតតា ។ 
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តប្តមជឈតតតាចេតសិកចនះ គ្ឺមានសភាព្ប្ព្ចងើយ
ននេិតតនិងចេតសិកោងំឡាយ ចកើតកនុងេិតតណា
ចេើយចធវើឱ្យេិតតចនាះមានសភាព្ជ្ជកណាត ល ចប្រៀរ 
ដូេជ្ជសារថី សមលងឹចមើលប្ព្ចងើយៗ នូេចសះ
អាជ្ជចនយយណដលរតច់ៅចសមើលាចេើយដូចចាន ះ។ 

Mental balance (impartial view of objects) 

It is a synonym for equanimity, not as neutral 

feeling. It should be seen as the state of looking 

on with equanimity in the citta and cetasikas. 

VIDEO 37 

យគុ្លធម្៌ ៦ គ្ ូ

 The Six Pairs 

៨.កាយរេសទធ ិ៩.ចិតោរេសទធ ិ
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

Tranquillity of Body and Consciousness 

េេនតថៈ កាយេសរេសម្ភនាំ = កាយរេសទធ ិ
ចសេកតីសារក់្ខយ ច ម្ ះថា ក្ខយរសសទធិ ។ 

សារក់្ខយបានដល់ នាមកានធ ៣ គ្ឺ ចេទនាខនធ សញ្ញា  
ខនធ សង្ហា រខនធ។ 

េេនតថៈ ចិតោេស រេសម្ភនាំ = ចិតោរេសទធិ      
ចសេកតីសារេ់ិតត ច ម្ ះថា េិតតរសសទធិ ។ បានដល់ 
សារេ់ញិ្ញា ណកានធ។ 

The twofold tranquillity has the characteristic of 

the quieting down of disturbances 

It should be regarded as opposed to such 

defilements as restlessness. 

គូ្ទី១ រេសទធិ រដិរកានឹងឧទធេចៈ។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

VIDEO 38 

១០.កាយលហុ្ត ១១.ចតិោលហុ្ត 

Lightness of Mental Body and Consciousnes 

េេនតថៈកាយេស លហុ្ភាត្វា = កាយ-      
លហុ្ត ចសេកតីប្សាលននក្ខយ ច ម្ ះថា     
ក្ខយលេុតា ។ 

ចិតោេស លហុ្ភាត្វា = ចិតោលហុ្ត ចសេកតី
ប្សាលននេិតត ច ម្ ះថា េិតតលេុតា ។ 

មានក្ខរសារភ់ាព្ធានន់នក្ខយនិងេិតតជ្ជលកាណៈ។ 

Suppressing the heaviness of the mental factor. 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

It should be regarded as opposed to such 

defilements as sloth and torpor, which create 

heaviness. 

គូ្ទី២ លហុ្ត រដរិកានងឹថីនៈមទិធៈ។ 

VIDEO 39 

១២.កាយម្ទុុត ១៣.ចតិោម្ុទតុ  

      Malleability of Body and Consciousness 

េេនតថៈ កាយេស ម្ុទុភាត្វា =កាយម្ុទុត 
ភាព្ទនន់នក្ខយ ច ម្ ះថា ក្ខយមុទុតា ។ 

ចិតោេស ម្ុទភុាត្វា = ចតិោម្ុទតុ ភាព្ទនន់ន
េិតត ច ម្ ះថា េិតតមទុុតា ។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

It should be regarded as opposed to such 

defilements as wrong views and conceit, which 

create rigidity. 

មានក្ខរសារភ់ាព្រងឹររស់នាមកានធ ៣ និងេតិត ជ្ជ
លកាណៈ ។ 

គូ្ទី៣ ម្ទុុត រដិរកានឹងទដិឋិ មានះ។ 

VIDEO 40 

១៤.កាយក្ម្មញ្ញត ១៥.ចិតោក្ម្មញ្ញត 

Adaptability of Mental Body and 

Consciousness 

េេនតថៈ កាយេស ក្ម្មញ្ញភាត្វា = កាយក្ម្ម-
ញ្ញត ចសេកតីគ្ួរដល់ក្ខរង្ហរននក្ខយ ច ម្ ះថា 
ក្ខយកមមញ្ាតា ។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

េេនតថៈ ចិតោេស ក្ម្មញ្ញភាត្វា =                   
ចិតោក្ម្មញ្ញត      ចសេកតីគ្ួរដល់ក្ខរង្ហរននេិតត 
ច ម្ ះថា េិតតកមមញ្ាតា ។ 

Its opposed to the remaining hindrances 

មានក្ខរសារក់្ខយ និងេិតតណដលមនិគ្ួរដល់ក្ខរង្ហរ 
ជ្ជលកាណៈ ។ 

គូ្ទី៤ ក្ម្មញ្ញត រដិរកានឹងនីេរណៈណដលចៅ
សល់ ។ 

VIDEO 41 

១៦.កាយបាគ្ុញ្ញត ១៧.ចិតោបាគ្ញុ្ញត 

Proficiency of Mental Body  

and Consciousness 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

េេនតថៈ កាយេស បាគ្ញុ្ញភាត្វា = កាយ-   
បាគ្ុញ្ញត ក្ខរសាទ តជ់ំនាញននក្ខយ ច ម្ ះថា    
ក្ខយបាគុ្ញ្ាតា ។ 

ចិតោេស ចិតោបាគ្ុញ្ញភាត្វា = ចិតោបាគ្ុញ្ញត 
ក្ខរសាទ តជ់ំនាញននេតិត ច ម្ ះថា េិតតបាគុ្ញ្ាតា។ 

មានក្ខរសារភ់ាព្ឈ្កឺ្ខយ នងិេិតត ជ្ជលកាណៈ។ 

-Its opposed to lack of faith, which cause 

unhealthiness of the mental body and 

consciousness. 

គូ្ទី៥ បាគ្ញុ្ញត រដិរកានងឹក្ខរមនិមានសោធ ។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

VIDEO 42 

១៨.កាយជុុក្ត ១៩.ចតិោុជុក្ត 

Rectitude of the Body and Consciousness 

(uprightness) 

េេនតថៈ កាយេស ឧជុក្ភាត្វា = កាយជុុ- 
ក្ត ចសេកតីប្តងក់្ខយ ច ម្ ះថា ក្ខយុជុកតា ។ 

ចិតោេស ឧជកុ្ភាត្វា = ចិតោុជកុ្ត ចសេកតី
ប្តងេ់ិតត ច ម្ ះថា េិតតុជុកតា ។ 

Its opposed to crookedness, deception and 

craftiness due to illusion or deceit and treachery. 

មានក្ខរប្តងន់នក្ខយនិងេតិត ជ្ជលកាណៈ ។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

គូ្ទី៦ ឧជកុ្ត រដិរកានឹងមាយ និងសាចថយយៈ
ជ្ជចដើម ។ 

VIDEO 43 

វីរតិត្ចតេកិ្ ៣ 

The Abstinences - 3 

១.េមាម វាចត្ចតេកិ្ សំដីប្តូេ  

Right Speech 

២.េមាម ក្ម្មនោត្ចតេកិ្ ក្ខរង្ហរប្តូេ  

Right Action 

៣.េមាម អាជវីត្ចតេកិ្ ក្ខរេិញ្ច ឹមជីេតិប្តូេ។ 

Right Livelihood 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

២០.េមាម វាច 

Right Speech 

េេនតថៈ េមាម  វទនោ ិឯតយត ិ= េមាម វាច 
វចីទចុចរតិវីរត ិណប្រថា េរីតិ ច ម្ ះថា សមាម វាចា 
ចប្រះអតថថា ជ្ជចប្គ្ឿងនិយយចោយប្រនព្ននរុគ្គល
បានដល់ ក្ខរចេៀរចាកេេីទុេចរតិ ៤។ 

Deliberate abstinence from wrong conduct by 

way of speech. 

េមាម វាចមាន ៤ យ ង 

The Right Speech Is Fourfold 

១.ចេតនាចេៀរចាកក្ខរនិយយកុេក ឆចបាក 
Abstaining from false speech 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

២.ចេតនាចេៀរចាកក្ខរនិយយញុះញង ់ រំណរក
រំបាក ់  Abstaining from  slandering speech 

៣.ចេតនាចេៀរចាកក្ខរនិយយរកយអាប្កក ់ ចជរ
ប្រចទេ Abstaining from  harsh speech 

៤.ចេតនាចេៀរចាកក្ខរនិយយចោយោយ ឥត
ប្រចយជន ៍ Abstaining from frivolous talk 

VIDEO 44 

២១.េមាម ក្ម្មនោត្ចតេកិ្ 

Right Action 

េេនតថៈ េមាម  រវត្តោ  ក្ម្មត្នាោ  = េមាម -       
ក្ម្មត្នាោ  កាយទុចចរតិវីរតិ ណប្រថា េរីតិ ក្ខរង្ហរ



ព្រះអភិធម្មក្នងុជីវិតព្រចាំថ្ងៃ   93 

ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

ប្រប្ព្ឹតតចៅចោយប្រនព្ ច ម្ ះថា សមាម កមមនតៈ បាន
ដល់ ចេតនាជ្ជចប្គ្ឿងចេៀរចាកក្ខយទុេចរតិ ។ 

Deliberate abstinence from wrong bodily action 

េមាម ក្ម្មនោៈមាន ៣ យ ង 

The Right Action Is Threefold 

១.ចេតនាចេៀរចាកក្ខរសមាល រស់តវ  

Dliberate abstinence from killing 

២.ចេតនាចេៀរចាកក្ខរលួេប្ទព្យចគ្ 

Deliberate abstinence from stealing 

៣.ចេតនាចេៀរចាកក្ខរប្រប្ព្ឹតតិខុកនុងក្ខម  

Deliberate abstinence from sexual misconduct 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

VIDEO 45 

២២.េមាម អាជវីត្ចតេកិ្ 

Right Livelihood  

េេនតថៈ េមាម  អាជីវនោិ ឯត្តនាតិ = េមាម អា
ជីត្វា ម្ិចេ ជវីវីរត ិ ណប្រថា េរីតិ ច ម្ ះថា  
សមាម អាជីេៈ ចប្រះអតថថា ជ្ជចប្គ្ឿងេិញ្ច ឹមជីេតិ 
ចោយប្រនព្ននសតវោងំឡាយ បានដល់ ចេតនាចេៀរ
ចាកមចិាា អាជីេៈ ។  

Deliberate abstinence from wrong livelihood 

that brings harm to other beings, such as trading 

in arms, living beings, intoxicating drinks and 

poison as well as slaughghtering. 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

សមាម អាជីេៈ ´មាន ៧ យ៉ា ង គ្ឺចេៀរចាកក្ខយទុេចរតិ ៣ 
ចេៀរចាកេេីទុេចរតិ ៤ ។ 

វីរតិ ៣ ត្ផសងត្ទៀត 

១.េម្បតោវិីរតិ ចេៀរចាកបារកនុងចេោណដលគ្ួរ
ចេៀរចាក ឧទេរណ៍មានប្ទព្យសមបតតិអនកដនទរសួ ឬ
ទុកប្រណេសគ្ួរនឹងយកបាន ណតមនិហា នលួេ       
យក។ Natural abstinence  

២.េមាោនវីរតិ ចេៀរចាកបារចោយ ក្ខរក្ខន់
យកចោយលានូេសិក្ខា រទ ណដលប្ព្ះពុ្ទធរញ្ាតតទុក
មាន សីល ៥  សីល ៨ ឬ១០ ។  

Abstinence by undertaking precepts 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

៣.េម្ុត្ចេទវីរតិ ក្ខរចេៀរចាកបារចោយក្ខត ់  
ផ្តត េ ់ចោយអរយិមគ្គចកើតច ើង។  

Abstinence by eradication 

VIDEO 46 

អរបម្ញ្ញញ ត្ចតេកិ្ ២ 

The Illimitables  

Attitudes Toward Living Beings 

១.ក្រណុាត្ចតេកិ្ ២.ម្ទុិតត្ចតេកិ្ 

េេនតថៈ អរបមាត្ណេ ុ េត្តោេ ុ ភវតតីិ = 
អរបម្ញ្ញញ  ធមមជ្ជតិ ច ម្ ះថា អរបមញ្ញា  ចប្រះ
អតថថា ប្រប្ព្ឹតតចៅកនុងសតវមនិមានប្រមាណ ។ 

Compassion and appreciative joy 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

២៣.ក្រណុាត្ចតេកិ្ 

Compassion 

េេនតថៈ ររទុត្ក្ខ េត ិ សាធូនាំ ក្ម្បនាំ              
ក្ត្រាតីត ិ= ក្រណុា ធមមជ្ជតិណា ក្ខលសតវដនទ
មានទុកា រណមងចធវើចសេកតញីារញ័់រ (ននេិតត) ឱ្យសាធុ
ជនោងំឡាយ ចប្រះចេតុចនាះ ធមមជ្ជត ិច ម្ ះថា 
ករុណា ។ 

Promoting the removal of suffering in others. 

េម្បតោិជាត្ដើម្ររេក់្រណុា 

❖ ករុណាមានក្ខរេូលចៅរមាា រច់សេកតី
ចរៀតចរៀន ជ្ជសមបតតិ  
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

❖ មានក្ខរចកើតច ើងននចសេកតីចសាក ជ្ជក្ខរ
េរិតតិ  

❖ មានក្ខរខូេេិតតណដលអាប្ស័យក្ខមគុ្ណ 
ជ្ជសប្តូេជិត  

❖ មានក្ខរចរៀតចរៀនសតវ ជ្ជសប្តូេឆ្ា យ។ 
VIDEO 47 

២៤.ម្ទុិតត្ចតេកិ្ 

Appreciative Joy 

េេនតថៈ ត្មាទនោិ ឯតយតិ = ម្ទុិត រុគ្គល
រណមងចប្តកអរ ចោយធមមជ្ជតិចនះ ចប្រះចេតុចនាះ 
ធមមជ្ជតិចនាះ ច ម្ ះថា មទុតិា ។ 

Gladness at the success of others. 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

េម្បតោិររេម់្ុទតិជាត្ដើម្ 

❖ មានក្ខរេូលចៅសារ ់ អរត ិ គ្ឺចសេកតីមនិ
ចប្តកអរ ជ្ជសមបតតិ  

❖ មានចសេកតីរកីោយ ជ្ជក្ខរេរិតតិ  
❖ មានចសាមនសសណដលអាប្ស័យក្ខមគុ្ណ 

ជ្ជសប្តូេជិត  
❖ មានក្ខរមនិចប្តកអរ ជ្ជសប្តេូឆ្ា យ ។ 

VIDEO 48 

២៥.រញ្ញ និ្រនទយិត្ចតេកិ្ 

The Wisdom Faculty 

(Wisdom or Insight) 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

េេនតថៈ រជានាតីតិ = រញ្ញញ  ច ម្ ះថា រញ្ញា  
ចប្រះអតថថា ដឹងទូចៅ គ្ដឺងឹអរយិសេចៈ ជ្ជចដើម 
រញ្ញា នុ ះឯង ច ម្ ះថា ជ្ជឥន្រនទិយ ចប្រះចេតុចនាះ 
ច ម្ ះថា រញ្ា ិន្រនទិយ ។  

Knowing things as they really are, in the light of 

impermanence, suffering and not-self. 

ត្ហ្តុឱ្យត្ក្ើតរញ្ញញ មាន ២ យ ង 

Association of Mental Factors 

១.ររត្តត្ោេ សាត រព់្អីនកដនទ គ្ឺក្ខរសាត រព់្ី
សរបុរសអនកចេះដឹងចប្ៅប្ជះកនុងពុ្ទធេេនៈ ។ 

២.ត្យនិត្សាម្នេកិារ ក្ខរចធវើទុកកនុងេតិត
ចោយឧបាយននប្បាជ្្ជ គ្ឺ មនិប្រនណ់តសាត រឱ់្យណត
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

ឮចទ យកេិតតទុកោកស់ាត រច់េើយចធវើក្ខរព្ិចារណា
រកចេតុផលឱ្យបានប្តឹមប្តូេ ចទើរចធវើឱ្យរញ្ញា ចកើត
ច ើងបាន ។  

នតថិ រញ្ញញ  េមា អាភា ព្នលឺចសមើចោយរញ្ញា មនិ
មាន ។ 

រញ្ញញ ជវីឹ ជវីិតមាហុ្ ត្េដឋាំ អនកមានរញ្ញា
ចទើរជីេតិប្រចសើរ។ 

រញ្ញញ នរានាំ រតនាំ រញ្ញា ជ្ជរតនៈររស់មនុសស
ោងំឡាយ ។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

 VIDEO 49 

េម្បត្យគ្នយ័ 

Association of Mental Factors 

ត្ោយេត្ងខរមាន ៤  

In Fourfold 

ន័យទ ី ១ សព្វេិតតសាធារណៈ៧ ប្រករកនុងេិតត
ប្គ្រដ់ួង  

ន័យទ ី ២ រកិណណ កចេតសិក ៦ ប្រករកនុងេតិត
តាមសមគ្ួរ  

ន័យទ ី ៣ អកុសលចេតសិក ១៤ ប្រករកនុង
អកុសលេិតត ១២ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

ន័យទ ី ៤ ចសាេណចេតសិក ២៥ ប្រករបាន
េំចរះណតកនុងចសាេណេិតត ៥៩ ឬ៩១ ដួងរ៉ាុចណាណ ះ 

ត្ោយរសិាោ រមាន ១៦ យ ង 

❖ េរវចិតោសាធារណៈ ៧ មាន១ ន័យ 
❖ រក្ណិណ ក្ត្ចតេកិ្៦ មាន ៦ ន័យគ្ ឺ

េតិកកៈ១ នយ័ េចិារៈ ១នយ័ អធិចមាកាៈ ១ នយ័ េរីយិៈ 
១ នយ័ រីតិ ១នយ័ ឆនទៈ ១ នយ័ ។ 

❖ អក្េុលត្ចតេកិ្ ១៤ មាន ៥ ន័យ  

ចមាេតុកកៈ ១ នយ័ ចោតិកៈ ១ នយ័ ចោេតុកកៈ ១ 
នយ័ ថីទុកៈ ១នយ័ េេិិកិចាា  ១ នយ័ ។ 

ត្សាភណត្ចតេកិ្ ២៥ មាន ៤ ន័យ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

❖ ចសាេណសាធារណចេតសិក ១ នយ័  
❖ េរីតិ ១ នយ័  
❖ អរបមញ្ញា  ១ នយ័  
❖ រញ្ា ិន្រនទិយ ១ នយ័។ 
អធិរាយេម្បត្យគ្នយ័  

ន័យទី ១ សព្វេតិតសាធារណៈ ៧ ប្រករកនុងេតិត
ោងំអស់ ។ 

រក្ណិណ ក្ត្ចតេកិ្ ៦ គ្ ឺ

ន័យទ ី១ េតិកកប្រករជ្ជមយួេិតត ៥៥ ដួងគ្ ឺ

✓ ក្ខមាេេរេិតត ៤៤ (ចេៀរទវិរញ្ច េញិ្ញា ណ១០) 
✓ រឋមជានេតិត ១១  
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

មនិប្រករ ៦៦ ដួង 

✓ ទវិរញ្ច េញិ្ញា ណេិតត ១០ ដងួ 
✓ ្នេិតត ៥៦ ដងួ។ 

ន័យទី ២ េចិារចេតសិក ប្រករជ្ជមយួេិតត ៦៦ 
ដួងគ្ ឺ

✓ ក្ខមាេេរេិតត ៤៤ (ចេៀរទវិរញ្ច េញិ្ញា ណ១០) 
✓ រឋមជានេតិត ១១ 
✓ ទុតិយជានេិតត ១១  

មនិប្រករ ៥៥ ដួងគ្ ឺ

✓ ទវិរញ្ច េញិ្ញា ណេិតត ១០ ដងួ 
✓ ្នេិតត  ៤៥ ដងួ។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

ន័យទី ៣ អធិចមាកាចេតសិក ប្រករជ្ជមយួេតិត 
៧៨ ឬ១១០ ដួង គ្ ឺ

✓ ក្ខមាេេរេិតត ៤៣ (ចេៀរទវិរញ្ច េញិ្ញា ណ១០ 
និងេេិិកិចាា សមបយុតតេិតត ១)  

✓ មេគ្គតេតិត ២៧  
✓ ចោកុតតរេិតត ៨ ឬ ៤០។ 

មនិប្រករ ១១ គ្ ឺ
✓ ទវិរញ្ច េញិ្ញា ណេិតត ១០  
✓ េេិិកិចាា សមបយុតតេិតត ១ ។ 

ន័យទី ៤ េរីយិចេតសិក ប្រករជ្ជមយួេិតត ៧៣ 
ឬ១០៥ គ្ ឺ
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

✓ ក្ខមាេេរេិតត ៣៨ (ចេៀរទវិរញ្ច េញិ្ញា ណ១០ 
សនតីរណេិតត ៣និងមចនាធាតុេិតត ៣)  

✓ មេគ្គតេតិត ២៧  
✓ ចោកុតតរេិតត ៨ ឬ ៤០។  

មនិប្រករ ១៦ ដួង 
✓ ទវិរញ្ច េញិ្ញា ណេិតត ១០  
✓ សនតីរណេិតត ៣  
✓ មចនាធាតុ ៣។ 

ន័យទី ៥ រតីិចេតសិក ប្រករជ្ជមយួេិតត ៥១ ដួង 

✓ ក្ខមចសាមនសសសេគ្តេតិត (ចោេមូល
េិតត ៤ ចសាមនសសសនតីរណ ១                  
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

េសិតុរាទេិតត ១ នងិចសាមនសសក្ខមា   
េេរចសាេណេតិត ១២)  

✓ ្នេិតត ៣៣ ដួង ។ 

មនិប្រករ ៧០ ដងួ 

✓ អកុសលេិតត ៨  
✓ ទិវរញ្ច េញិ្ញា ណេិតត ១០  
✓ ឧចរក្ខា សនតីរណេតិត ២  
✓ មចនាធាតុ ៣  
✓ មចនាោវ ោេជានេិតត ១  
✓ ឧចរក្ខា ក្ខមាេេរចសាេណេតិត ១២  
✓ េតុតថជានេតិត ១១  
✓ រញ្ចមជានេិតត ២៣ ។ 
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✓ ន័យទ ី៦ ឆនទចេតសិក ប្រករជ្ជមយួេតិត 
៦៩ ដួងគ្ ឺ

✓ ក្ខមាេេរេិតត ៣៤ (ចេៀរចមាេមូលេិតត២ 
អចេតុកេិតត ១៨)  

✓ មេគ្គតេតិត ២៧  
✓ ចោកុតតរេិតត ៨ ឬ ៤០ ។ 

មនិប្រករ ២០ ដួង គ្ ឺ
✓ ចមាេមូលេិតត២ និង អចេតុកេិតត ១៨។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

តរាងរក្ណិណ ក្ត្ចតេកិ្ 

ព្រក្រនិងម្ិនព្រក្រ 

ត្ចតេកិ្ ព្រក្រ ម្ិនព្រក្រ 

េតិកកៈ ៥៥ ៦៦ 

េចិារៈ ៦៦ ៥៥ 

អធិចមាកាៈ ៧៨ឬ១១០ ១១ 

េរីយិៈ ៧៣ឬ១០៥ ១៦ 

រីត ិ ៥១ ៧០ 

ឆនទៈ ៦៩ ឬ ១០១ ២០ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

VIDEO 50 

េម្បត្យគ្នយ័អក្េុលត្ចតេកិ្ 

ន័យទ ី ១ ចមាេតុកកចេតសិក ៤ ប្រករកនុង
អកុសលេិតត ១២ ដួង 

ន័យទ ី ២ ចោតិកចេតសិក ៣ ប្រករជ្ជមយួ
ចោេមូលេតិត ៨ ដួង 

ន័យទី ៣ ចោេតុកកៈ ៤ ប្រករជ្ជមយួចោសមូល
េិតត ២ ដួង  

ន័យទី ៤ ថីទុកៈ ២ ប្រករជ្ជមយួអកុសល         
សសង្ហា រកិេិតត ៥ ដួង 
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ន័យទ ី ៥ េេិិកិចាា ចេតសិក ១ ប្រករជ្ជមយួ
េេិិកិចាា សមបយុតតេិតត ១ ដួង ។ 

VIDEO 51 

េម្បត្យគ្នយ័ត្សាភណត្ចតេកិ្ 

The Beaufiful Factors 

ន័យទ ី ១ ចសាេណសាធារណចេតសិក ១៩ 
ប្រករជ្ជមយួចសាេណេិតតបានោងំ ៥៩ ឬ៩១ 
ដួងគ្ឺ  

✓ ក្ខមាេេរចសាេណេតិត ២៤ ដួង 
✓ មេគ្គតេតិត ២៧ ដួង 
✓ ចោកុតតរេិតត ៨ ឬ ៤០ ដងួ។ 
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ន័យទ ី ២ េរីតិចេតសិក ៣ ប្រករជ្ជមយួ         
ចសាេណេិតត ១៦ ឬ៤៨ ដួង គ្ឺ 

✓ មហាកុសលេិតត ៨ ដងួ 
✓ ចោកុតតរេិតត ៨ ឬ ៤០ ដងួ។ 

មនិប្រករ ៤៣ ដួងគ្ ឺ

✓ មហាេបិាកេតិត ៨ ដួង 
✓ មហាកិរយិេិតត ៨ ដួង 
✓ មេគ្គតេតិត ២៧ ដួង។ 

េរីតិចេតសិក ក្ខលណាប្រករកនុងចោកុតតរេិតត 
រណមងប្រករបានព្តិប្បាកដ ចេើយប្ព្មរន ោងំ៣ 
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កនុងឋានៈជ្ជអនកប្រហារ មចិាា វាចា មចិាា កមមនតៈ និង
មចិាា អាជីេៈជ្ជសមុចេាទ។  

រ៉ាុណនតក្ខលណាប្រករកនុងមហាកុសលេញិ រណមង
ប្រករជ្ជមយួ គ្មឺនិប្បាកដចទ ចេើយមនិប្ព្មរន
ចទៀត មយួដួងៗ ចប្រះមានអារមមណ៍ចផសងរន ។ 

ចេតុផលណដល េរីតិ ៣ ចនះមនិចកើតកនុងមហាេបិាក 
និងមហាកិរយិេិតតចនាះ ព្ីចប្រះេរិតិចេតសិកចនះ គ្ឺ
ចកើតច ើងចោយក្ខរចេៀរចាកនូេទុេចរតិណដលជ្ជតទងគ 
កនុងចោកិយចនាះ រណមងជ្ជកុសលជ្ជតិជ្ជនិេច នងិ
ជ្ជេបិាកជ្ជតិ ឬកិរយិជ្ជតមិនិបាន។ មា៉ាងចទៀត 
ចប្រះមហាេបិាកេិតតមនិមានេរិមតិព្វេតថុ (េតថុណដល
គ្របចីេៀរណដលកំពុ្ងប្បាកដេំចរះមុខ) ចប្រះមហា
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

កិរយិេិតតចនាះ ជ្ជេិតតររស់ប្ព្ះអរេនត ណដលចោក
បានប្រហារទុេចរតិកមម ចោយសមុចេាទរបហាន
សចប្មេចេើយ។ 

ចេតុផលណដល េរីតិចេតសិក ៣ ចនះ មនិចកើតកនុងម
េគ្គតេិតត ចប្រះមេគ្គតកុសលនិងកិរយិចនះ 
រណមងចកើតច ើងអាប្ស័យចោយ ររកិមមសមាធ ិ
ឧរចារសមាធិ ចកើតច ើងព្ីភាេនាណដលមាន        
កមមោឋ នជ្ជអារមមណ៍ មនិចកើតច ើងចោយអាប្ស័យ
ចេៀរទុេចរតិណដលមានេរិមតិព្វេតថុជ្ជអារមមណ៍ ប្រក្ខរ
ណាមយួច ើយ។ 

ន័យទ ី៣ អរបមញ្ញា ចេតសិក គ្ឺករុណានងិមុទិតា 
២ ចនះប្រករជ្ជមយួេតិត ២៨ ដួងគ្ ឺ
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

មហាកុសលេិតត ៨ ដងួ  

❖ មហាកិរយិេិតត ៨ ដួង 
❖ រូបាេេរេិតត ១២ ដងួ (ចេៀររូបាេេរ          

រញ្ចមជានេិតត៣)។ 

មនិប្រករ ៣១ ឬ ៦៣ ដួងគ្ ឺ

❖ មហាេបិាកេតិត ៨ ដួង  
❖ រូបាេេររញ្ចមជានេតិត ៣ ដងួ 
❖ អរូបាេេរ្នេិតត ១២ ដួង  
❖ ចោកុតតរេិតត ៨ ឬ៤០ ដងួ។ 

ន័យទ ី៤ រញ្ញា ចេតសិក ប្រករជ្ជមយួចសាេណ
េិតតបាន ៤៧ ឬ ៧៩ ដងួ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

✓ ក្ខមាេេរចសាេណញាណសមបយុតតេិតត 
១២ ដួង 

✓ មេគ្គតេតិត ២៧ ដួង 
✓ ចោកុតតរេិតត ៨ ឬ ៤០ ដងួ 
✓ មនិប្រករជ្ជមយួេិតត ១២ ណដលជ្ជ          

ក្ខមាេេរចសាេណញាណេរិបយុតតេិតត។ 

VIDEO 51 

អនិយតត្យគ្ីត្ចតេកិ្ និង 

និយតត្យគ្ីត្ចតេកិ្ 

Fixed and unfixed Adjuncts 

អនិយតត្យគ្ីត្ចតេកិ្ ជ្ជចេតសិកណដល
ចកើតច ើងកនុងេតិតមនិចទៀងោត ់ មនិប្បាកដជួន 
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ក្ខលប្រករជួនក្ខលមនិប្រករ អនិយតចយគ្ី
ចេតសិកមាន ១១ ចេតសិកគ្ឺ 

✓ ឥសា មេារយិៈ កុកកុេចៈ  
✓ ចោកិយេរីតិ ៣  
✓ អរបមញ្ញា  ២  
✓ មានះ  
✓ ថីនមទិធៈ។ 

អនិយតត្យគ្ីត្ចតេកិ្ 

ថ្ចក្ជា ៣ ព្រត្ភទ 

១.នានាកោេិចេតសិក 

២.កោេិចេតសិក  
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៣.សេកោេិចេតសិក  

ក្.នានាក្ោចិត្ចតេកិ្មាន ៨  

✓ ចោេតុកកៈ ៣ គ្ឺ ឥសា មេារយិ កុកកុេចៈ (ចេៀរ
ចោស)  

✓ ចោកិយេរិតិ ៣ គ្ឺសមាម វាចា សមាម កមមនតៈ 
សមាម អាជីេៈ 

✓ អរបមញ្ញា  ២ គ្កឺរុណា មទុតិា 

ចេតសិកចនះប្រករជ្ជមយួេតិតមនិប្បាកដចទ គ្ឺប្រ
ខលះប្រករ ប្រខលះមនិប្រករ ចព្លប្រករបានមតង    
មយួៗ រ៉ាុចណាណ ះ ។  
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ខ.ក្ោចិត្ចតេកិ្ គ្ឺមានចេតសិក រណមងប្រករ
ជ្ជមយួទិដឋិគ្តេរិបយុតតេិតត ៤ ណាមយួ គ្ឺប្រខលះមនិ
ប្រករ។ 

គ្.េហ្ក្ោចិត្ចតេកិ្ ថីនៈនងិមទិធៈ ចកើតរមួ
ជ្ជមយួរន ជ្ជនិេច មនិប្បាសចាករន  ជ្ជចេតសិកចកើត 
មនិប្បាកដ ចកើតជ្ជមយួអកុសលសសង្ហា រកិេិតត ៥ 
ដួង។ 

និយតត្យគ្ីត្ចតេកិ្  

បានដល ់ត្ចតេកិ្ ៤១ គ្ឺ 

✓ សព្វេិតតសាធារណចេតសិក ៧ 
✓ រកិណណ កចេតសិក ៦   
✓ ចមាេតុកកៈ ៤  



ព្រះអភិធម្មក្នងុជីវិតព្រចាំថ្ងៃ   121 
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✓ ចោេចេតសិក ១  
✓ ទិដឋិចេតសិក ១  
✓ ចោសចេតសិក ១  
✓ េេិិកិចាា ចេតសិក ១  
✓ ចសាេណសាធារណចេតសិក ១៩  
✓ រញ្ញា ចេតសិក ១ ។ 

េរស់មបចយគ្នយ័ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

VIDEO 52 

េងគហ្ន័យ 

Combinations of Mental Factors 

េងគហ្ៈ ណប្រថា ក្ខរររួរមួ ឬក្ខរសចន្រង្ហគ ះ គ្ឺបាន
ដល់ក្ខរររួរមួ គ្ឺក្ខរោរេ់តិតនីមយួៗ ណដលមាន
ចេតសិកចកើតរមួជ្ជមយួផង មានចេតសិកអវខីលះ ឬ
ក្ខរោរច់េតសិកោងំឡាយ ណដលចកើតរមួជ្ជមយួ
េិតតណតមយួៗ។ 

េត្ងខរ ៥ នយ័ 

១.ត្លាក្តុោរចតិោ ៨ មានចេតសិកចកើតរមួ ៣៦ 
មាន ១ នយ័  
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២.ម្ហ្គ្គតចិតោ ២៧ មានចេតសិកចកើតរមួ ៣៥ 
មាន ១ នយ័ 

៣.កាមាវចរត្សាភណចតិោ ២៤ មាន
ចេតសិកចកើតរមួ ៣៨ មាន ១ នយ័ 

៤.អក្េុលចិតោ ១២ មានចេតសិកចកើតរមួ ២៧ 
មាន ១ នយ័ 

៥.អត្ហ្តុក្ចិតោ ១៨ មានចេតសិកចកើតរមួ ១២ 
(ចេៀរឆនទ) មាន ១ នយ័ 

ត្ោយរសិាោ រមាន ៣៣ ន័យ 

១.ចោកុតតរេិតត  ៤០ មាន  ៥ នយ័ 

២.មេគ្គតេិតត  ២៧ មាន  ៥ នយ័ 



ព្រះអភិធម្មក្នងុជីវិតព្រចាំថ្ងៃ   124 
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៣.ក្ខមាេេរចសាេណេតិត ២៤ មាន ១២ នយ័ 

៤.អកុសលេិតត  ១២ មាន  ៧ នយ័  

៥.អចេតុកេិតត  ១៨ មាន  ៤ នយ័ 

រមួេិតតសររុ  ១២១ មាន ៣៣ នយ័ 

ត្លាក្តុោរចតិោ ៥ ន័យ 

ន័យទ ី ១ ចោកុតតររឋមជានេិតត ៨ មាន
ចេតសិក ចកើតរមួ ៣៦ គ្ឺ  

✓ អញ្ាសមានាចេតសិក ១៣  
✓ ចសាេណចេតសិក ២៣ (ចេៀរអរបមញ្ញា ២)។ 
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ន័យទី ២ ចោកុតតរទុតយិជានេតិត ៨ មាន
ចេតសិក ចកើតរមួ ៣៥ គ្ ឺ

✓ អញ្ាសមានាចេតសិក ១២ (ចេៀរេតិកក)  
✓ ចសាេណចេតសិក ២៣ (ចេៀរអរបមញ្ញា )។ 

ន័យទ ី ៣ ចោកុតតរតតយិជានេតិត ៨ មាន
ចេតសិក ចកើតរមួ ៣៤ គ្ ឺ

✓ អញ្ាសមានាចេតសិក ១១ (ចេៀរេតិកក េចិារ) 
✓ ចសាេណចេតសិក ២៣។ 

ន័យទ ី ៤ ចោកុតតរេតុតថជានេិតត ៨ មាន
ចេតសិក ចកើតរមួ ៣៣គ្ឺ  

✓ អញ្ាសមានាចេតសិក១០(ចេៀរេតិកក េចិារ រីតិ) 
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✓ ចសាេណចេតសិក ២៣ (ចេៀរអរបមញ្ញា ២) 
✓  ន័យទី ៥ ចោកុតតររញ្ចមជានេតិត ៨ មាន

ចេតសិក ចកើតរមួ ៣៣ គ្ឺ  
✓ អញ្ាសមានាចេតសិក ១០ (ចេៀរេតិកក េចិារ

រីតិ)  
✓ ចសាេណចេតសិក ២៣ (ចេៀរេរីតិ៣)។ 

ម្ហ្គ្គតចិតោ ២៧ មាន ៥ នយ័ 

ន័យទី ១ រូបាេេររឋមជានេិតត ៣ មានចេតសិក 
៣៥ គ្ ឺ

✓ អញ្ាសមានាចេតសិក ១៣  
✓ ចសាេណចេតសិក ២២។ 
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✓ ន័យទ ី២ រូបាេេរទុតិយជានេិតត ៣ មាន
ចេតសិក ៣៤ គ្ឺ  

✓ អញ្ាសមានាចេតសិក ១២ (ចេៀរេតិកក) 
✓ ចសាេណចេតសិក ២២។ 

ន័យទ ី ៣ រូបាេេរតតយិជានេតិត ៣ មាន
ចេតសិក ៣៣ គ្ឺ  

✓ អញ្ាសមានាចេតសិក ១១ (ចេៀរេតិកក េចិារ) 
✓ ចសាេណចេតសិក ២២។ 

ន័យទី ៤ រូបាេេរេតុតថជានេិតត ៣ មានចេតសិក 
៣២ គ្ឺ  
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✓ អញ្ាសមានាចេតសិក ១០ (ចេៀរេតិកក េចិារ 
រីតិ) 

✓ ចសាេណចេតសិក ២២។ 

ន័យទី ៥ រូបាេេររញ្ចមជានេិតត ៣ មានចេតសិក 
៣០ គ្ឺ  

✓ អញ្ាសមានាចេតសិក ១០ (ចេៀរេតិកក េចិារ 
រីតិ)  

✓ ចសាេណចេតសិក ២០ (ចេៀរអរបមញ្ញា ២) 
✓ ៣.ក្ខមាេេរចសាេណេិតត ២៤ ចាតជ់្ជគូ្មាន 

១២ គូ្។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

កាមាវចរក្េុលមាន ៤ ន័យ 

ន័យទ ី ១ មហាកុសលេិតត ១,២ មានចេតសិក 
៣៨ គ្ឺ  

✓ អញ្ាសមានាចេតសិក ១៣  
✓ ចសាេណចេតសិក ២៥ ។ 

ន័យទ ី២ មហាកុសលេតិត ៣,៤ មានចេតសិក 
៣៧ គ្ឺ  

✓ អញ្ាសមានាចេតសិក ១៣  
✓ ចសាេណចេតសិក ២៤ (ចេៀររញ្ញា )។ 

ន័យទ ី ៣ មហាកុសលេតិត ៥,៦ មានចេតសិក 
៣៧ គ្ឺ អញ្ាសមានាចេតសិក ១២ (ចេៀររីតិ) 
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✓ ចសាេណចេតសិក ២៥ ។ 

ន័យទ ី ៤ មហាកុសលេិតត ៧,៨ មានចេតសិក 
៣៦ គ្ឺ អញ្ាសមានាចេតសិក ១២ (ចេៀររីតិ) 

✓ ចសាេណចេតសិក ២៤ (ចេៀររញ្ញា ) ។ 

ម្ហាក្ិរយិចិតោមាន ៤ ន័យ 

ន័យទី ១ មហាកិរយិេតិត ១,២ មានចេតសិក 
៣៥ គ្ឺ  

✓ អញ្ាសមានាចេតសិក ១៣  
✓ ចសាេណចេតសិក ២១ (ចេៀរេរីតិ ៣)។ 

ន័យទ ី ២ មហាកិរយិេតិត ៣,៤ មានចេតសិក 
៣៤ គ្ឺ អញ្ាសមានាចេតសិក ១៣  
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✓ ចសាេណចេតសិក ២១ (ចេៀរេរីតិ ៣ រញ្ញា ១) 

ន័យទី ៣ មហាកិរយិេតិត ៥,៦ មានចេតសិក 
៣៤ គ្ឺ  

✓ អញ្ាសមានាចេតសិក ១២ (ចេៀររីតិ) 
✓ ចសាេណចេតសិក ២២ (ចេៀរេរីតិ ៣)។ 

ន័យទី ៤ មហាកិរយិេតិត ៧,៨ មានចេតសិក 
៣៣ គ្ឺ អញ្ាសមានាចេតសិក ១២ (ចេៀររីតិ) 

✓ ចសាេណចេតសិក ២១ (ចេៀរេរីតិ ៣ រញ្ញា ១)  

ម្ហាវិបាក្ចតិោមាន ៤ ន័យ 

ន័យទី ១ មហាេបិាកេិតត ១,២ មានចេតសិក  
៣៣ គ្ឺ  
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✓ អញ្ាសមានាចេតសិក ១៣ 
✓ ចសាេណចេតសិក ២០ (ចេៀរេរីតិ ៣ និងអរប

មញ្ញា  ២) ។ 

ន័យទ ី ២ មហាេបិាកេិតត ៣,៤ មានចេតសិក 
៣២ គ្ឺ  

✓ អញ្ាសមានាចេតសិក ១៣  
ចសាេណចេតសិក ១៩ (ចេៀរេរីតិ ៣ និងអរប
មញ្ញា  ២ រញ្ញា  ១) ។ 

ន័យទី ៣ មហាេបិាកេិតត ៥,៦ មានចេតសិក   
៣២ គ្ឺ  

✓ អញ្ាសមានាចេតសិក ១២ (ចេៀររីតិ) 
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✓ ចសាេណចេតសិក ២០ (ចេៀរេរីតិ ៣ និង  
អរបមញ្ញា  ២) ។ 

ន័យទី ៤ មហាេបិាកេិតត ៧,៨ មានចេតសិក    
៣១ គ្ឺ  

✓ អញ្ាសមានាចេតសិក ១២ (ចេៀររីតិ) 
✓ ចសាេណចេតសិក ១៩ (ចេៀរេរីតិ ៣ និង   

អរបមញ្ញា  ២ រញ្ញា  ១) ។ 

អក្េុលចិតោ ៧ នយ័ 

ន័យទ ី ១ ចោេមូលេិតតដងួ ទ១ី ដួងទី៣ មាន
ចេតសិកប្រករ ១៩ គ្ឺ  
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ត្លាភម្លូចតិោដងួទី ១ មាន 

❖ អញ្ាសមានាចេតសិក  ១៣ 
❖ ចមាេតុកកចេតសិក  ៤  
❖ ចោេចេតសិក   ១    

❖ ទិដឋិចេតសិក   ១ ។ 

ត្លាភម្លូចតិោដងួទី ៣ មាន 

❖ អញ្ាសមានាចេតសិក  ១៣ 
❖ ចមាេតុកកចេតសិក  ៤ 
❖ ចោេចេតសិក   ១    
❖ មានះចេតសិក   ១ ។  

ន័យទី ២ ចោេមូលេិតតដងួ ទី៥ ដួងទី៧ មាន
ចេតសិកប្រករ ១៨ គ្ឺ  
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ត្លាភម្លូចតិោដងួទី ៥ មាន 

❖ អញ្ាសមានាចេតសិក  ១២ (ចេៀររីតិ) 
❖ ចមាេតុកកចេតសិក  ៤  
❖ ចោេចេតសិក   ១   
❖ ទិដឋិចេតសិក   ១ ។ 

ត្លាភម្លូចតិោដងួទី ៧ មាន 

❖ អញ្ាសមានាចេតសិក  ១២ (ចេៀររីតិ) 
ចមាេតុកកចេតសិក  ៤ 

❖ ចោេចេតសិក   ១    
❖ មានះចេតសិក   ១ ។ 

ន័យទ ី៣ ចោេមូលេិតតដងួ ទី២ និង ទ៤ី មាន
ចេតសិកប្រករ ២១ គ្ឺ  
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ត្លាភម្លូចតិោដងួទី ២ មាន 

❖ អញ្ាសមានាចេតសិក  ១៣ 
❖ ចមាេតុកកចេតសិក  ៤ 
❖ ចោេចេតសិក   ១    
❖ ទិដឋិចេតសិក   ១  
❖ ថីទុកចេតសិក   ២ ។ 

ត្លាភម្លូចតិោដងួទី ៤ មាន 

❖ អញ្ាសមានាចេតសិក  ១២ (ចេៀររីតិ) 
❖ ចមាេតុកកចេតសិក  ៤ 
❖ ចោេចេតសិក   ១  
❖ មានះចេតសិក   ១ 
❖ ថីទុកចេតសិក  ២ ។ 
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ន័យទី ៤ ចោេមូលេតិតដងួទី៦ និង ដងួទ៨ី មាន
ចេតសិកប្រករ ២០ គ្ឺ  

ចោេមូលេិតតដួងទី ៦ 
❖ អញ្ាសមានាចេតសិក  ១២ (ចេៀររីតិ) 
❖ ចមាេតុកកចេតសិក  ៤ 
❖ ចោេចេតសិក   ១    
❖ ទិដឋិចេតសិក   ១  
❖ ថីទុកចេតសិក   ២ ។ 

ចោេមូលេិតតដួងទី ៨ 
❖ អញ្ាសមានាចេតសិក  ១២ (ចេៀររីតិ) 
❖ ចមាេតុកកចេតសិក  ៤ 
❖ ចោេចេតសិក   ១    
❖ មានះចេតសិក   ១  
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❖ ថីទុកចេតសិក   ២ ។  

ត្ោេម្លូចតិោ ២ ដងួមាន ២ នយ័ 

ន័យទី ១ ចោសមូលេិតតដងួ ទ១ី មានចេតសិក
ប្រករ ២០ គ្ឺ  

❖ អញ្ាសមានាចេតសិក  ១២ (ចេៀររីតិ) 
❖ ចមាេតុកកចេតសិក  ៤ 
❖ ចោេតុកកចេតសិក  ៤ ។ 

ន័យទ ី២ ចោសមូលេិតតដងួទី ២ មានចេតសិក
ប្រករ ២២ គ្ឺ  

❖ អញ្ាសមានាចេតសិក  ១២ (ចេៀររីតិ) 
❖ ចមាេតុកកចេតសិក  ៤ 
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❖ ចោេតុកកចេតសិក  ៤ 
❖ ថីទុកចេតសិក   ២ ។ 

ត្មាហ្ម្ូលចិតោ ១ នយ័ 

ន័យ ១ ចនាះគ្ឺចមាេមូលេិតតោងំ ២ដួង មាន
ចេតសិកប្រករ ១៥ គ្ ឺ

១.ឧចរក្ខា សេគ្តេេិិកិចាា សមបយុតតមាន  

អញ្ាសមានាចេតសិក  ១០ (ចេៀរអធិចមាកាៈ រីត ិ
ឆនទៈ)  

❖ ចមាេតុកកចេតសិក  ៤ 
❖ េេិិកិចាា ចេតសិក   ១។  
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២.ឧចរក្ខា សេគ្តឧទធេចសមបយុតតេិតតមាន  

❖ អញ្ាសមានាចេតសិក  ១១ (ចេៀររីតិ    
ឆនទៈ)  

❖ ចមាេតុកកចេតសិក  ៤។ 

េោវ ក្េុលត្យគ្ីត្ចតេកិ្ 

ចេតសិកណដលចកើតទូចៅប្គ្រអ់កុលសេិតតោងំ ១២ 
មាន ១៤។ 

❖ ចមាេតុកកចេតសិក ៤ 
❖ សព្វេិតតសាធារណចេតសិក ៧ 
❖ រកិណណ កចេតសិក ៣ គ្ឺ េតិកកៈ េចិារៈ េរីយិៈ 

(ចេៀរអធិចមាកាៈ រីតិ ឆនទៈ)  
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អត្ហ្តុក្ចិតោមាន ៤ នយ័ 

ន័យទ១ី េសិតុរាទេិតត ១ មានចេតសិកចកើត 
១២ គ្ឺ  

❖ អញ្ាសមានាចេតសិក ១២ (ចេៀរឆនទៈ) 

ន័យទី ២ មចនាោវ ោេជានេតិត ១ ដួង ចសាមនសស   
សនតីរណេិតត ១ ដួង នីមយួៗមានចេតសិកចកើតរមួ
១១ គ្ ឺ 

មចនាោវ ោេជានេិតតមានចេតសិក ១១ គ្ ឺ

✓ អញ្ាសមានាចេតសិក ១១ (ចេៀរឆនទៈ រីតិ) 

ចសាមនសសសនតីរណេិតតមានចេតសិក ១១ គ្ ឺ
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❖ អញ្ាសមានាចេតសិក ១១ (ចេៀរឆនទៈ េរីយិ) 

ន័យទី ៣ រញ្ចោោេជានេិតត ១ ដួង សមបដេិាននេតិត
២ និងឧចរក្ខា សនតីរណេិតត ២ ដួង មានចេតសិក
ចកើតរមួ ១០ ដងួគ្ ឺ 

✓ អញ្ាសមានាចេតសិក ១០ (ចេៀរឆនទៈ េរីយិៈ 
រីតិ) 

ន័យទ ី ៤ ទិវរញ្ច េញិ្ញា ណេតិត ១០ មានចេតសិក
ចកើតរមួ ៧ ដងួគ្ឺ  

✓ សព្វេិតតសាធារណចេតសិក ៧។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

VIDEO 53 

តទុភយម្េិសក្ន័យ 

គ្ឺជ្ជក្ខរោរេ់ំននួចេតសិកោងំឡាយណដលប្រករ
រមួកនុងចេតសិក ៥២ ដួងចនាះ។ 

អញ្ញេមានាត្ចតេកិ្ ១៣ 

ផេសៈ មានចេតសិកប្រករ ៥១ (ចេៀរខលួនឯង) 

ត្វទនា មានចេតសិកប្រករ ៥១ (ចេៀរខលួនឯង) 

េញ្ញញ  មានចេតសិកប្រករ ៥១ (ចេៀរខលួនឯង) 

ត្ចតនា មានចេតសិកប្រករ ៥១ (ចេៀរខលួនឯង) 

ឯក្គ្គត មានចេតសិកប្រករ ៥១ (ចេៀរខលួនឯង) 
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ជីវិតិន្រនទិយ មានចេតសិកប្រករ៥១(ចេៀរខលួនឯង) 

ម្នេកិារ មានចេតសិកប្រករ ៥១ (ចេៀរខលួនឯង) 

រក្ណិណ ក្ត្ចតេកិ្ 

វិតក្កៈ មានចេតសិកប្រករ ៥១ (ចេៀរខលួនឯង) 

វិចរៈ មានចេតសិកប្រករ ៥១ (ចេៀរខលួនឯង) 

អធិត្មាក្ខៈ មានចេតសិកប្រករ ៥០ (ចេៀរេេិិកិចាា  
និងខលួនឯង) 

វីរយិៈ មានចេតសិកប្រករ ៥១ (ចេៀរខលួនឯង) 

រីតិ មានចេតសិកប្រករ ៤៦ (ចេៀរចោេតុកកៈ ៤ 
េេិិកិចាា ១ នងិខលួនឯង) 
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ឆនទៈ មានចេតសិកប្រករ ៥០ (ចេៀរេេិិកិចាា ១ និង
ខលួនឯង) 

អក្េុលត្ចតេកិ្ 

ចមាេៈ មានចេតសិកប្រករ ២៦ គ្ ឺ អញ្ាសមានា
ចេតសិក ១៣ អកុសលចេតសិក ១៣ (ចេៀរខលួនឯង) 
ចប្រះតាមសមបចយគ្នយ័ចមាេៈចនះ ប្រករបាន
កនុងអកុសលេិតតោងំអស់ ចេើយអកុសលេិតតោងំ
អស់ តាមសងគេនយ័ រណមងមានចេតសិកប្រករ 
២៧ ដួង តាមសមគ្ួរដូចេនះចេតសិក ណដលប្រករ
នឹងចមាេៈចទើរមាន ២៦ ដួង (ចេៀរខលួនឯង)។  

ចមាេតុកកណដលចៅសល់ ៣ ចទៀត កម៏ានចសេកតដូីេ
រន គ្ឺ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

អហ្រិកិ្ៈ មានចេតសិកប្រករ ២៦ (ចេៀរខលួនឯង) 

អត្នាតោរបៈ មានចេតសិកប្រករ ២៦ (ចេៀរខលួន
ឯង) 

ឧទធចចៈ មានចេតសិកប្រករ ២៦ (ចេៀរខលួនឯង) 

ត្លាតិក្ត្ចតេកិ្ ៣ 

ត្លាភៈ មានចេតសិកប្រករ ២១ គ្ឺ អញ្ាសមានា
ចេតសិក ១៣ អកុសលចេតសិក ៨ (ចេៀរចោេតុកកៈ
៤ េេិិកិចាា ១ ខលួនឯង១) ។ 

ទិដឋ ិ មានចេតសិកប្រករ ២០ (ចេៀរមានះនិងខលួន
ឯង) 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

មានះ មានចេតសិកប្រករ ២០ (ចេៀរទិដឋិនិងខលួន
ឯង) 

ត្ោចតុក្កត្ចតេកិ្ ៤ 

ត្ោេៈ មានចេតសិកប្រករ ២១ គ្ ឺ

អញ្ាសមានចេតសិក ១២ (ចេៀររីតិ) អកុសល
ចេតសិក ៩ (ចេៀរចោតិកៈ ៣ េេិិកិចាា និងខលួនឯង) 

ឥេោ មានចេតសិកប្រករ១៩ (ចេៀររីតិ១       
ចោតិក៣ េេិិកិចាា ១ មេារយិៈ១ កុកកុេចៈ១ ខលួនឯង១) 

ម្ចេរយិៈ មានចេតសិកប្រករ១៩ (ចេៀររីតិ ១  
ចោតិកៈ៣ េេិិកិចាា ១ ឥសា១ កុកកុេចៈ១ ខលួនឯង១) 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

ក្កុ្កចុចៈ មានចេតសិកប្រករ ១៩ (ចេៀររីតិ ១     
ចោតិកៈ ៣ េេិកិិចាា ១ឥសា១មេិារយិៈ១ខលួនឯង១) 

ងីទុក្ៈ ២ នីមយួៗ មានចេតសិកប្ររករ ២៥ គ្ឺ
អញ្ាសមានាចេតសិក ១៣ អកុលចេតសិក ១២ 
(ចេៀរេេិិកិចាា  និងខលួនឯង) 

វិចិក្ចិេ ត្ចតេកិ្ មានចេតសិកប្រករ ១៤ គ្ ឺ
អញ្ាសមានាចេតសិក ១០ (អធិចមាកាៈ រីតិ ឆនទៈ) 
និងចមាេតុកកចេតសិក ៤។ 

ត្សាភណត្ចតេកិ្ 

ត្សាភណសាធារណត្ចតេកិ្ ១៩ ដួង មាន
ចេតសិកប្រករនីមយួៗ ៣៧ គ្ឺ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

✓ អញ្ាសមានាចេតសិក ១៣  
✓ ចសាេណចេតសិក ២៤ (ចេៀរខលួនឯង) 

ត្លាក្ិយវីរតិត្ចតេកិ្ ៣ នីមយួៗ មាន
ចេតសិកប្រករ ៣៣ គ្ ឺ

✓ អញ្ាសមានាចេតសិក ១៣  
✓ ចសាេណសាធារណចេតសិក ១៩ 
✓ រញ្ញា  ១ (ចប្រះចេៀរេរីតិ ៣ នងិអរបមញ្ញា ២ 

រមួ ៥ ដងួចនះចកើតរមួរន មនិបាន)។ 

ត្លាក្តុោរវីរតិត្ចតេកិ្ ៣ មយួដួងៗ មាន
ចេតសិកប្រករ ៣៥ គ្ ឺ

✓ អញ្ាសមានាចេតសិក ១៣  
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✓ ចសាេណសាធារណចេតសិក ១៩ េរីតិ២ 
(ចេៀរខលួនឯង)  

✓ រញ្ញា  ១ (ចប្រះចោកុតតរេរីតិជ្ជអងគមគ្គ ជ្ជ
និយតឯកចតាចេតសិក)។ 

អរបម្ញ្ញញ ត្ចតេកិ្ ២ មយួដួងៗ មាន
ចេតសិកប្រករ ៣៣ ដួង គ្ ឺ

✓ អញ្ាសមានាចេតសិក ១៣  
✓ ចសាេណសាធារណចេតសិក ១៩  
✓ រញ្ញា  ១ (ចប្រះេរីតិ ៣ នងិអរបមញ្ញា ២ រមួ 

៥ ដួង ចនះចកើតរមួរន មនិបាន)។ 

រញ្ញញ ត្ចតេកិ្ ១ មានចេតសិកប្រករ ៣៧ គ្ ឺ
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✓ អញ្ាសមានាចេតសិក ១៣  
✓ ចសាេណចេតសិក ២៤ (ចេៀរខលួនឯង) 

(េរច់េតសិកររមតថ) 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

អនក្រចនាព្ក្រ 

-សាមចណរចជ្ជតិេរីចិយ យ វ ឡង់ឍ ី

អនក្រិនិតយ 

១.េកិាុរធានចជ្ជា ចតា មា ន ់េភុារ 

២.េកិាុសាសនរកាិចតា េខុ ចនាថ  

៣.េកិាុេរីយិឆចនាទ  ត្   ម្ី 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

ឯក្សាររិត្ព្គាះ 
១.ររចិេាទទី ២ ចេតសិកររមតថ 
២.េេនានុប្កមសចមតេប្ព្ះសងឃោជ ចជ្ជតញ្ញា ចណា ជួន 
ណាត 
៣.សោទ នុប្កមប្ព្ះពុ្ទធសាសនា 
៥.េធិីសាន្រសតសាងសុេមងគល ចរៀរចរៀងេកិាុ អគ្គេិចតាត    
យ៉ាុន យី ព្.ស. ២៥៦៣ 
៦.ឃាល ងំររយិតតិភាគ្ ១ 
៧.ចសៀេចៅចមតាត េិតត 
៨.រិដកភាគ្ ៤០  
៩. A Manual of Abhidhamma By Narada 

Maha Thera, 1979  
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