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បុព្វកថា 

ខ្ុ ំម្ព្យឹះករុណាអាត្តម ភាព្យ ភកិខុអគគចិលត្តត           
យ នុ យ ីបានលរៀបចំលសៀវលៅលនឹះល ើក លដាយចក់
ផារភាា បជ់្ជមយួវលី អូអបរ់ខំ្ី ដ លោនចំណកលជើក
ថា ម្ព្យឹះអភធិមមកនុកជីវតិ្ម្បចានំថង លដាយោនការគាំ
ម្ទព្យីសំណាក ់ ញាត្ិលញាមជ្ជសិកាខ កាមោកំឡាយ 
ដ លជ្ជអនកចូលចតិ្តសិកាម្ព្យឹះអភធិមម ដត្អនកខឹ្ះមនិ
ោនលព្យលម្គបម់្គានក់នុកការលរៀនសូម្ត្ លហើយោន
អនកខ្ឹះលទៀត្ខ្្លចណាស់ឱ្យដត្ឮ ធមអ៌ភធិមមជ្ជធម៌
សម្ោបសូ់ម្ត្លព្យលលខ្លម ចស្្តប ់ ឬជ្ជធមស៌ម្ោបអ់នក
ម្ត្តស់ លកគឺម្ព្យឹះអរយិៈលទើបលរៀនលកើត្។ លហតុ្ ូលចនឹះ
បានជ្ជខ្ុ ំោនគនំិត្គតិ្ថា លធវើយ៉ា កណាល ើមបឱី្យ
មនុសសយល់ព្យីលមលរៀនអភធិមមលនឹះ ដ លជ្ជលមលរៀន
សំខ្លនក់នុកជីវតិ្របស់មនុសសម្គបរូ់ប មនិថាចាស់ឬ
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លកមកលទធមរ៌បស់ម្ព្យឹះពុ្យទធ ម្ត្ូវម្គបវ់យ័ ម្គបស់មយ័
កាល។ លដាយោនការយល់ល ើញដបបលនឹះ លទើបខ្ុ ំ
បានលរៀបចំលធវើវលី អូខ្ីៗល ើក។ មា៉ាកវញិលទៀត្ 
លដាយស្តរឧបាសិកា អ ុយ ស្តវ ី គាត្ប់ានផតល់ 
លយបល់ និកចកដ់ចករដំលកធមមោន លមលរៀនខ្ីៗ
លនឹះ ល់សិកាខ កាមោកំឡាយ គាត្ក់ជ៏ួយ លម្ជ្ជម  
ដម្ជកលធវើធមមោនជ្ជលសៀវលៅលនឹះល ើក។ 

វតោម្ណីរតនារាម្ នថងលៅរ ៍៦ លោច ដខ អាសឍ 

ឆ្ន ជូំត្ លោស័ក ព្យ.ស. ២៥៦៤ 

ភិក្ខអុគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី
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ត្េចក្ោីថ្ងែងអាំណរគ្ណុ 

ខ្ុ ំម្ព្យឹះករុណាអាត្តម ភាព្យ សូមដថ្កអណំរម្ព្យឹះគុណ
និកអរគុណចំលរឹះ៖ 

១.លោកោច ស់ម្គូម្ព្យឹះភកិខុវជិរបបលញ្ញញ  ស្តន សុជ្ជ 

២.ម្ព្យឹះឧបជាយ ៍លរធិវកាវមិល អ ុក ជុ ំ

៣.ម្ព្យមោកំលោកម្គូ នទៗលទៀត្ ដ លបានធ្្លប់
ជួយ បង្ហា ត្ប់លម្កៀនកន្កមក 

៤.សូមអរគុណចំលរឹះលញាម ម្បុស លចក យ៉ាុន និក
លញាមម្សីលម៉ាក ង្ហ៉ា  នកិលោកយយ លចក ចិនជ្ជយ
យរបស់ខ្ុ ំយ៉ា កដម្កកដ លបាន លកនាខំ្ុឱំ្យបានបសួ
កនុកម្ព្យឹះពុ្យទធស្តសនាលនឹះ។ 
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៥.សូមអរគុណ និកអនុលោទនាចំលរឹះលញាម      
ឧបាសិកា អ ុយ ស្តវ ី ដ លបានផតួចលផតើមលបាឹះពុ្យមព
លសៀវលៅលនឹះល ើមបដីចកជ្ជធមមោន។ 

៦.ម្ព្យមោកំអនុលោទនាចំលរឹះទលកចតិ្តសោធ  ម្ជឹះថ្ា
របស់ញាត្ិលញាមោកំឡាយ ដ លោនសោធ ម្ជឹះថ្ា
ដចកធមមោនោកំឡាយលនឹះ។  

ម្បសិនលបើោនកំហុសឆ្គក ចំលរឹះអកខោវរុិទធកនុក
លសៀវលៅលនឹះដម្កកព្យិនិត្យមនិបានអស់លសចកតី ឬ
យល់លសចកតីននពុ្យទធវចនៈមនិអស់ សូមអភយ័អត្់
លោសអំព្យីសំណាកវ់ញិ្ញូ ជនោកំឡាយផក។ 
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ព្រះអភិធម្មក្នងុជីវតិព្រចាំថ្ងៃ 
Abhidhamma in daily life. 

VIDEO 1 

និយម្នយ័អភធិម្ម 
លត្ើអវីជ្ជអភធិមម? អភ ិ ដម្បថា, ធមម៌្ជ្ជលលម្ៅ  នម្ក
ដលក លអិត្សុខុម ។ 
Higher teaching or Ultimate, Absolute, 

sublime Truth 

សរុបមក អភធិម្ម ជ្ជធម ៌ម៏្ជ្ជលលម្ៅ ឬនម្កដលក 
(ោននយ័ថា សមយ័ណាកោ៏នធមន៌លក ូចគាន ) 

ត្េតុអវីព្តវូត្រៀនអភធិម្ម? 
Why Abhidhamma should be understood? 

គឺលរៀនល ើមបឱី្យ លកចាស់ ព្យីជីវតិ្របស់លយើក 
មនុសសម្គបគ់ាន សុទធដត្រស់លៅជ្ជមយួអភធិមមម្បចាំ
នថង គឺចិត្ត លចត្សិក រូបលនាឹះឯក ។ ដត្លយើកមនិបាន
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

 លក កគ៏ិត្អភធិមមសម្ោបដ់ត្អនកម្ត្តស់ លក ឬអរយិ
បុគគល ដត្លនឹះជ្ជការយល់ខុសលទ ។ 
ត្តើត្រៀនអភិធម្មមានព្រត្ោជនអ៍វីខ្ែះដល់

ជីវិតត្យើង? 

What can Abhidhamma benefit in our life? 

១.យល់ចាស់អំព្យជីីវតិ្ 

-brings sharp and precise understanding 

about life. 

២.អាចលដាឹះបញ្ញា ជីវតិ្បានលម្ចើន 

-Profound knowledge facilitating 

problematic in life. 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

៣.យល់ចាស់ព្យីកមមផល (លហតុ្និកផលកនុកជីវតិ្) 

-Clear comprehension about the Law of 

Karma. 

៤.លឹះបកជ់ំលនឿលផតសផ្តត សឬឈបច់ាញ់លបាកលគ។ 

-Not indulgence in rites and ceremonies. 

VIDEO 2 

និយម្នយ័ចិតោ 

អារម្មណាំ  ចិត្នោតតីិ = ចតិោាំ ធមមជ្ជត្ិណារដមក
គិត្ គឺ លកអារមមណ៍ ធមមជ្ជត្ិលនាឹះ លឈាម ឹះថា ចិត្ត។ 

ក្នងុព្រះអភិធម្មចិតោមាន ៨៩ ឬ១២១ ដួង  

១.កាមាវចរចិតោ ៥៤ ដងួ  

❖ អកុសលចិត្ត ១២  ួក 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

❖ អលហតុ្កចិត្ត ១៨  កួ 
❖ កាោវចរលស្តភណចតិ្ត ២៤  ួក 

២.របូាវចរចិតោ ១៥ ដួង  

១.រូបាវចរកុសលចិត្ត  ៥  ួក 

២.រូបាវចរវបិាកចិត្ត  ៥  ួក 

៣.រូបាវចរកិរយិចិត្ត  ៥  ួក។ 

៣.អរបូាវចរចតិោ ១២ ដងួ 

១.អរូបាវចរកុសលចតិ្ត  ៤  ួក 

២.អរូបាវចរវបិាកចិត្ត  ៤  ួក 

៣.អរូបាវចរកិរយិចិត្ត  ៤  ួក ។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

៤.ត្ោក្តុោរចតិោ ៨ ឬ ៤០ ដួង 

១.បឋមជានចតិ្ត  ៨  ួក 

២.ទុត្ិយជានចិត្ត  ៨  ួក 

៣.ត្ត្ិយជានចិត្ត  ៨  ួក 

៤.ចតុ្ត្ថជានចតិ្ត  ៨  ួក 

៥.បញ្ចមជានចិត្ត  ៨  ួក។ 

គាថាេថ្ម្ោងភារធាំររេច់តិោ 

មនោបុព្វង្គមា ធមាា  មនោនេដ្ឋា  មនោមយា 

មនសា នេ បទុនឋាន ភាេតិ វា កនោតិ វា 

តនោ នំ ទុកខមននវតិ េកកំវ វហនោ បទ ំ។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

ធមោ៌កំឡាយ ោនចតិ្តជ្ជម្បធ្លន ោនចិត្តម្បលសើរ
បំផុត្ (ោនចតិ្តជ្ជធំ) សលម្មចអំព្យីចិត្ត លបើបុគគល 

ោនចិត្តម្ត្ូវលោសម្បទូសតលហើយ លរលកតី លធវើកត ី

(នូវទុចចរតិ្លនាឹះ)ទុកខរដមកជ្ជបត់្តមបុគគល 

លនាឹះ ូចជ្ជកករ់លទឹះត្តមលជើកលគា ូលចាន ឹះ។ 
VIDEO 3 

ត្ោភម្លូចតិោ 
Consciousness Rooted in Greed 

ត្ោភម្លូចតិោ ៨ ដួង 
១.ត្ោម្នេសេេគ្តាំ ទិដឋគិ្តេម្បយតុោាំ  
អេង្ខខ រកិ្ាំ លោភមូលចិត្ត ដ លលកើត្ម្ព្យមជ្ជមយួ
លស្តមនសសលវទនា ម្បកបលដាយមចិាា ទិ ឋិ គាម នការ
បបលួ លកនា។ំ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

-One consciousness, accompanied by joy, 

associated with wrong view, unprompted. 

២.ត្ោម្នេសេេគ្តាំ ទិដឋិគ្តេម្បយតុោាំ            
េេង្ខខ រកិ្ាំ លោភមូលចិត្ត ដ លលកើត្ម្ព្យមជ្ជមយួ
លស្តមនសសលវទនា ម្បកបលដាយមចិាា ទិ ឋិ ោនការ
បបលួ លកនា។ំ 

-One consciousness, accompanied by joy, 

associated with wrong view, prompted. 

៣.ត្ោម្នេសេេគ្តាំ ទិដឋិគ្តវិរបយតុោាំ 
អេង្ខខ រកិ្ាំ លោភមូលចិត្ត ដ លលកើត្ម្ព្យមជ្ជមយួ
លស្តមនសសលវទនា ម្បាសចាកមចិាា ទិ ឋ ិ គាម នការ
បបលួ លកនា។ំ 

-One consciousness, accompanied by joy, 

dissociated from wrong view, unprompted. 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

៤.ត្ោម្នេសេេគ្តាំ ទិដឋិគ្តវិរបយតុោាំ              
េេង្ខខ រកិ្ាំ លោភមូលចិត្ត ដ លលកើត្ម្ព្យមជ្ជមយួ
លស្តមនសសលវទនា ម្បាសចាកមចិាា ទិ ឋ ិ ោនការ
បបលួ លកនា។ំ 

-One consciousness, accompanied by joy, 

dissociated from wrong view, prompted. 

៥.ឧត្រកាខ េេគ្តាំ ទិដឋគិ្តេម្បយតុោាំ       
អេង្ខខ រកិ្ាំ លោភមូលចិត្ត ដ លលកើត្ម្ព្យមជ្ជមយួ
ឧលបកាខ លវទនា ម្បកបលដាយមចិាា ទិ ឋិ គាម នការបបលួ
 លកនា។ំ 

-One consciousness, accompanied by 

equanimity, associated with wrong view, 

unprompted. 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

៦.ឧត្រកាខ េេគ្តាំ ទិដឋគិ្តេម្បយតុោាំ      
េេង្ខខ រកិ្ាំ លោភមូលចិត្ត ដ លលកើត្ម្ព្យមជ្ជមយួ
ឧលបកាខ លវទនា ម្បកបលដាយមចិាា ទិ ឋិ ោនការបបលួ
 លកនា។ំ 

-One consciousness, accompanied by 

equanimity, associated with wrong view, 

prompted. 

៧.ឧត្រកាខ េេគ្តាំ ទិដឋិគ្តវិរបយតុោាំ        
អេង្ខខ រកិ្ាំ លោភមូលចិត្ត ដ លលកើត្ម្ព្យមជ្ជមយួ
ឧលបកាខ លវទនា ម្បាសចាកមចិាា ទិ ឋិ គាម នការបបលួ
 លកនា។ំ 

-One consciousness, accompanied by 

equanimity, disassociated from wrong view, 

unprompted. 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

៨.ឧត្រកាខ េេគ្តាំ ទិដឋគិ្តវិរបយតុោាំ       
េេង្ខខ រកិ្ាំ លោភមូលចិត្ត ដ លលកើត្ម្ព្យមជ្ជមយួ
ឧលបកាខ លវទនា ម្បាសចាកមចិាា ទិ ឋិ ោនការបបលួ
 លកនា។ំ 

-One consciousness, accompanied by 

equanimity, dissociated from wrong view, 

prompted. 

ត្ោភៈ ោនការម្បកាននូ់វអារមមណ៍ជ្ជលកខណៈ 

វិធេីត្ងេតត្ោភចតិោៈ 

Distinguishing rooted in greed 

១.ចកឱ់្យលគចូលចតិ្តលយើក  

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

៣.លោឹះលធវើសោធិ ឬអបរ់ចំិត្តកម៏្បាថាន ផលលអ 

លោភលម្បៀប ូចផលកទលកអំបលិ មនិអាចបំបាត្ ់    
លសចកតីលម្សកឃ្្លនបាន។ 

េុមី្និថ្អែត ៣ ោ ង 

១.គ្នរត្ភែើង មនិលចឹះដឆ្អត្នលកឧស 

២.ម្ហាេម្ុព្ទ មនិលចឹះដឆ្អត្នលកទលក  

៣.ម្នេុសត្ោម ភ ោនប៉ានុាម នមនិអាចបំលព្យញចិត្ត
ឱ្យម្គបប់ាន។ 

ផលបចចុបបនននាឱំ្យម្សុកលកើត្ទុរ ភកិស អនាគត្ លកើត្ជ្ជ
លម្បត្។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

VIDEO 4 

ទោសមូលចិត្ត 
Consciousness Rooted in Hatred 

ត្ោេម្លូចតិោ ២ ដងួ 

១.ត្ោម្នេសេេគ្តាំ រដិឃេម្បយតុោាំ  
អេង្ខខ រកិ្ាំ លោសមលូចិត្តលកើត្ម្ព្យមលដាយ
លោមនសសលវទនា ម្បកបលដាយប ិ ៈ មនិោនការ
បបលួ លកនា។ំ 

-One consciousness, accompanied by 

displeasure, associated with aversion, 

prompted 

២.ត្ោម្នេសេេគ្តាំ រដឃិេម្បយតុោាំ 
េេង្ខខ រកិ្ាំ លោសមលូចិត្តលកើត្ម្ព្យមលដាយ
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

លោមនសសលវទនា ម្បកបលដាយប ិ ៈ ោនការ
បបលួ លកនា។ំ 
-One consciousness, accompanied by 

displeasure, associated with aversion, 

prompted. 

ទោមនសស = ទុ ដម្បថា អាម្កក ់ មន ដម្បថា ចតិ្ត 
សរបុមក ចិត្តអាម្កក ់ 

បដឃិៈ លសចកតីថាន កំថាន ក ់

ត្ោេៈ ចណឌិ ក្លក្ខត្ោ ោនការកាច ជ្ជ   
លកខណៈ ។ 

េត្ងេតចិតោត្រលត្ោេចិតោត្ក្ើតត្ ើង 
លៅហនក លតត ម្កហាយ អនទឹះអដនទក រស្តបរ់សល់ 
មុខម្កញូវ មុខម្ជួញ មុខជូរ មខុខមូត្ ត្តនត្លកចតិ្ត។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

ត្កាធាំ ឃតវ  េខុ្ាំ ត្េតិ សោ្បល់សចកតីលម្កាធ
បានលទើបល កជ្ជសុខ។ 

ត្រឿងការយលខ់្ុេក្នងុត្ោេចិតោ 
✓ យល់ថាៈ មូលលហតុ្មកព្យីលរឿកខ្លកលម្ត ដត្ត្តម

ព្យិត្មកព្យីចិត្តរបស់លយើកខ្លកកនុក អបរ់មំនិបាន
លអ។ 

✓ យល់ថាៈ វធិីលឹះបកល់ោសៈម្ត្ូវទបម់និលកើត្ ដត្
ការព្យិត្ម្ព្យឹះសដមតកម្ត្ូវោនសត្ិ និកបញ្ញញ ។  

✓ យល់ថាៈ លព្យលខលកលធវើឱ្យលគឈចឺាប ់ឬម្គបម់្គក
អនក នទបាន ត្តមព្យិត្មនិ ូលចាន ឹះលនាឹះលទ លព្យល
លម្កាធអនកដ លឈចឺាបល់នាឹះគឺលយើកលទ ដ ល
មនិអាចម្គបម់្គកចិត្តខ្ួនឯកបាន។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

VIDEO 5 

ត្មាេម្ូលចិតោ 
Consciousness Rooted in Delusion 

ត្មាេម្ូលចិតោ ២ ដួង 

១.ឧត្រកាខ េេគ្តាំ វចិិក្ិចា  េម្បយតុោាំ  
លោហមូលចិត្តលកើត្ម្ព្យមលដាយឧលបកាខ លវទនា ម្បកប 
លដាយវចិិកិចាា  (លសចកតីសកសយ័)។ 

-One consciousness, accompanied by 

equanimity, associated with doubt. 

២.ឧត្រកាខ េេគ្តាំ ឧទធចចេម្បយតុោាំ លោហ
មូលចិត្តលកើត្ម្ព្យមលដាយឧលបកាខ លវទនា ម្បកបលដាយ
ឧទធចចៈ (ការរលវ ើរវាយ)។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

-One consciousness, accompanied by 

equanimity, associated with restlessness 

✓ លោហៈ ជ្ជធមផ៌ទុយជ្ជមយួបញ្ញញ  មនិ លក វលកវក 
លងកល់ល្ មនិ លកសភាវធមត៌្តមលសចកតីព្យិត្។ 

✓ លោហៈ ូចអនកដត្កលរឿក  ូចឃ្លត្កសោង ត្ ់ ូច
ខ្្ល មុ ំចកជ់ួយ ោច ស់ ដត្លម្រឹះភាព្យលងកល់ល្លធវើ
អវីៗ មនិលអ មនិម្ត្លមម្ត្ូវ។ 

លង ង់ ៣ យ៉ាង 

១.មនិ លកនាមរូប ត្តមព្យិត្  

២.មនិ លកនម្ត្លកខណ៍ធម ៌(អនិចចំ ទុកខំ អនត្តត ) 

៣.មនិ លកអរយិសចចៈ ៤ (ទុកខសចចៈ  សមុទយសចចៈ 
និលោធសចចៈ មគគសចចៈ)  
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

កម្មិត្របស់ទោហៈ ៣ យ៉ាង 

១.មនិស្តគ ល់បុណយបាប គុណលោស លងកន់ម្កដលក
ណាស់ លម្រឹះដត្មនិ លក។ 

២.ស្តគ ល់បណុយបាប គុណលោស ដត្លព្យលខ្ឹះគាម ន
សត្ិម្គបម់្គកចតិ្ត  ូលចនឹះកោ៏នខណៈលព្យលលធវើអំលព្យើ 
លដាយគាម នណាមយួ។ 

៣.លស្តត្តបនន សកោគាម ី អនាគាម ី លៅោន      
លោហៈដ រ ដត្លសតើកជ្ជទីបំផុត្។ 

ត្ដើម្បគីាេរ់ ាំត្លើងត្មាេៈ ឬអវិជ្ជា  
១.ម្ត្ូវសិកាព្យីលោហៈឱ្យចាស់  

២.អនុវត្តនត៍្តមម្ទលសតីដ លបានសិកា 



ព្រះអភិធម្មក្នងុជីវិតព្រចាំថ្ងៃ   18 

ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

៣.ចាកធ់្ុឹះសចចធមល៌ព្យលបញ្ញញ ល ើញចាស់។ 

VIDEO 6 

អត្េតុក្ចិតោ ១៨ ដួង 

Rootless Consciousness-18 

ថ្ចក្ជ្ជ ៣ ព្រត្ភទ 

classify into three groups 

១.អកុសលវបិាកចិត្ត ៧  ួក 

Unwholesome-resultant -7 

២.កុសលវបិាកចិត្ត ៨  កួ 

-Wholesome-Resultant Rootless Consciousness-8 

៣.អលហតុ្កកិរយិចិត្ត ៣  កួ 

-Rootless functional consciousness -3 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

អក្េុលវិបាក្ចិតោ ៧ ដួង  

១.ឧត្រកាខ េេគ្តាំ ចក្ខវុិញ្ញា ណាំ  អក្េុល
វិបាក្ចិតោាំ អកុសលវបិាកចកខុវញិ្ញញ ណ លកើត្ល ើក
ម្ព្យមលដាយឧលបកាខ លវទនា អាម្ស័យនូវដភនកល ើញរូប
មនិលអ ។ 

-Eye – consciousness accompanied by 

equanimity. 
២.ឧត្រកាខ េេគ្តាំ ត្ោតវញិ្ញា ណាំ  
អក្េុលវិបាក្ចិតោាំ អកុសលវបិាកលស្តត្
វញិ្ញញ ណ លកើត្ល ើកម្ព្យមលដាយឧលបកាខ លវទនា 
អាម្ស័យនូវម្ត្លចៀកឮសំល កមនិលអ។ 

-Ear-consciousness accompanied by 

equanimity. 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

៣.ឧត្រកាខ េេគ្តាំ ឃានវញិ្ញា ណាំ  
អក្េុលវិបាក្ចិតោាំ អកុសលវបិាកឃ្លន 
វញិ្ញញ ណ លកើត្ល ើកម្ព្យមលដាយឧលបកាខ លវទនា 
អាម្ស័យនូវម្ចមុឹះធុំក្ិនមនិលអ។ 

-Nose-consciousness accompanied by 

equanimity. 

៤.ឧត្រកាខ េេគ្តាំ ជិវ្ហា វិញ្ញា ណាំ  
អក្េុលវិបាក្ចិតោាំ អកុសលវបិាកជិវាា វញិ្ញញ ណ 
លកើត្ល ើកម្ព្យមលដាយឧលបកាខ លវទនា អាម្ស័យនូវ     
អណាត ត្ លករសមនិលអ។ 

 -Tongue-consciousness accompanied by 

equanimity. 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

៥.ទកុ្ខេេគ្តាំ កាយវិញ្ញា ណាំ  អក្េុល
វិបាក្ចិតោាំ អកុសលវបិាកកាយវញិ្ញញ ណ លកើត្
ល ើកម្ព្យមលដាយទុកខលវទនា អាម្ស័យនូវកាយ
ម្បស្តទប៉ាឹះខទបស់មផសសមនិលអ។ 

-Body-consciousness accompanied by pain. 

៦.ឧត្រកាខ េេគ្តាំ ម្ត្នាធាតុ អក្េុល
វិបាក្ចិតោាំ អកុសលវបិាកមលនាធ្លតុ្លកើត្ល ើក 
ម្ព្យមលដាយឧលបកាខ លវទនា អាម្ស័យនូវហទយវត្ថុ
ទទួលនូវបញ្ញច រមមណ៍មនិលអ។ 

-Receiving consciousness accompanied by 

equanimity. 

៧.ឧត្រកាខ េេគ្តាំ ម្ត្នាវិញ្ញា ណធាត ុ
អក្េុលវិបាក្ចិតោាំ អកុសលវបិាកមលនា
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

វញិ្ញញ ណធ្លតុ្ លកើត្ល ើកម្ព្យមលដាយឧលបកាខ លវទនា 
អាម្ស័យនូវហទយវត្ថុទទួលនូវអារមមណ៍មនិលអត្តម
ោវ រ ៦។ 

-Investigating consciousness accompanied 

by equanimity. 

ក្េុលវបិាក្ចតិោ ៨ ដួង 

Wholesome -resultant rootless 

consciousness -8 

១.ឧត្រកាខ េេគ្តាំ ចក្ខវុិញ្ញា ណាំ  ក្េុល
វិបាក្ចិតោាំ កុសលវបិាកចកខុវញិ្ញញ ណ លកើត្ល ើក
ម្ព្យមលដាយឧលបកាខ លវទនា អាម្ស័យនូវដភនកល ើញរូប
លអ។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

-Eye-consciousness accompanied by 

equanimity. 

២.ឧត្រកាខ េេគ្តាំ ត្ោតវញិ្ញា ណាំ  
ក្េុលវបិាក្ចតិោាំ កុសលវបិាកលស្តត្វញិ្ញញ ណ 
លកើត្ល ើកម្ព្យមលដាយឧលបកាខ លវទនា អាម្ស័យនូវ
ម្ត្លចៀកឮសំល កលអ។  

-Ear – consciousness accompanied by 

equanimity. 

៣.ឧត្រកាខ េេគ្តាំ ឃានវិញ្ញា ណាំ  ក្េុល
វិបាក្ចិតោាំ កុសលវបិាកឃ្លនវញិ្ញញ ណ លកើត្ល ើក
ម្ព្យមលដាយឧលបកាខ លវទនា អាម្ស័យនូវម្ចមុឹះធុំក្ិន
លអ។  

-Nose-consciousness accompanied by 

equanimity. 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

៤.ឧត្រកាខ េេគ្តាំ ជវិ្ហា វិញ្ញា ណាំ  ក្េុល
វិបាក្ចិតោាំ កុសលវបិាកជវិាា វញិ្ញញ ណ លកើត្ល ើក
ម្ព្យមលដាយឧលបកាខ លវទនា អាម្ស័យនូវអណាត ត្ លក
រសលអ ។ 

-Tongue-consciousness accompanied by 

equanimity. 

៥.េខុ្េេគ្តាំ កាយវិញ្ញា ណាំ  ក្េុល
វិបាក្ចិតោាំ កុសលវបិាកកាយវញិ្ញញ ណ លកើត្ល ើក
ម្ព្យមលដាយសុខលវទនា អាម្ស័យនូវកាយម្បស្តទប៉ាឹះ
ខទបស់មផសសលអ ។ 

-Body-consciousness accompanied by 

pleasure. 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

៦.ឧត្រកាខ េេគ្តាំ ម្ត្នាធាតុ ក្េុល
វិបាក្ចិតោាំ កុសលវបិាកមលនាធ្លតុ្ លកើត្ល ើកម្ព្យម
លដាយឧលបកាខ លវទនា អាម្ស័យនូវហទយវត្ថុទទួល
នូវបញ្ញច រមមណ៍លអ ។ 

-Receiving consciousness accompanied by 

equanimity. 

៧.ត្ោម្នេសេេគ្តាំ ម្ត្នាវញិ្ញា ណ
ធាតុ ក្េុលវិបាក្ចតិោាំ កុសលវបិាកមលនា
វញិ្ញញ ណធ្លតុ្ លកើត្ល ើកម្ព្យមលដាយលស្តមនសស
លវទនា អាម្ស័យនូវហទយវត្ថុទទួលនូវអារមមណ៍លអ
ត្តមោវ រ ៦។ 

-Investigating consciousness accompanied 

by joy. 



ព្រះអភិធម្មក្នងុជីវិតព្រចាំថ្ងៃ   26 

ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

៨.ឧត្រកាខ េេគ្តាំ ម្ត្នាវិញ្ញា ណធាត ុ
ក្េុលវបិាក្ចតិោាំ កុសលវបិាកមលនាវញិ្ញញ ណ
ធ្លតុ្ លកើត្ល ើកម្ព្យមលដាយឧលបកាខ លវទនា អាម្ស័យ
នូវហទយវត្ថុទទួលនូវអារមមណ៍លអត្តមោវ រ ៦។ 

-Investigating consciousness accompanied 

by equanimity. 

អត្េតុក្ក្ិរោិចតិោ ៣ ដួង 

Rootless functional consciousness -3 

១.ឧត្រកាខ េេគ្តាំ ម្ត្នាធាតុ អត្េតុក្
ក្ិរោិចិតោាំ អលហតុ្កកិរយិមលនាធ្លតុ្ លកើត្ល ើក
ម្ព្យមលដាយឧលបកាខ លវទនា ោវរកអារមមណ៍ត្តមបញ្ច
ោវ រ។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

-Five-sense-door adverting consciousness 

accompanied by equanimity. 

២.ឧត្រកាខ េេគ្តាំ ម្ត្នាវិញ្ញា ណធាត ុ
អត្េតុក្ក្ិរោិចតិោាំ អលហតុ្កកិរយិមលនា
វញិ្ញញ ណធ្លតុ្ លកើត្ល ើកម្ព្យមលដាយឧលបកាខ លវទនា ោវ
រកអារមមណ៍ត្តមមលនាោវ រ។ 

-Mind-door adverting consciousness 

accompanied by equanimity. 

៣.ត្ោម្នេសេេគ្តាំ ម្ត្នាវញិ្ញា ណ
ធាតុ អត្េតកុ្ក្ិរោិចិតោាំ អលហតុ្កកិរយិ
មលនាវញិ្ញញ ណធ្លតុ្លកើត្ល ើកម្ព្យមលដាយលស្តមនសស
លវទនា លធវើការញញលមរបស់ម្ព្យឹះអរហនត ។ 

-Smile – producing consciousness 

accompanied by joy. 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

និយម្នយ័អត្េតកុ្ចតិោ 

អ ដម្បថា មនិ ត្េតុក្ ដម្បថា ម្បកបលដាយលហតុ្  

សរុបមក = អត្េតកុ្ចិតោ ចិត្តដ លមនិ
ម្បកបលដាយលហតុ្។  

ត្េតុមាន ៦ ោ ង 

The six roots 

១.ត្ោភត្េតុ = លហតុ្ននការលោភ 

- roots greed 

២.ត្ោេត្េតុ = លហតុ្ននការខលក 

-roots hatred 

៣.ត្មាេត្េត ុ= លហតុ្ននការវលកវក 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

-roots delusion 

៤.អត្ោភត្េតុ = លហតុ្ននការមនិលោភ 

-roots non greed 

៥.អត្ោេត្េតុ = លហតុ្ននការមនិខលក 

-roots non hatred 

៦.អត្មាេត្េតុ = លហតុ្ននការមនិវលកវក។ 

-roots non delusion 

អរាក្តចិតោជ្ជចតិោអវី? 

ជ្ជចិត្តមនិដមនអកុសលនិកកុសល គឺជ្ជវបិាកចិត្ត 
និកកិរយិចិត្ត។ 

គាថានោិយរីត្េតុថ្នធម្៌ោ ាំងឡាយ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

ត្យ ធមាម  ត្េតុរបភវ្ហ  

ត្តេាំ ត្េតុាំ តថា គ្ត្ត 

ត្តេញ្ច ត្ោ និត្រាត្ធា ច  

ឯវាំ វ្ហទី ម្ហាេម្ត្ោ។ 

ធមោ៌កំឡាយ លកើត្ព្យីលហតុ្ម្ព្យឹះត្ថាគត្ 

ម្ទកម់្ត្តស់សដមតកនូវលហតុ្ននធម ៌

ោកំឡាយលនាឹះ និកការរលំត្ន់នធម ៌

ោកំឡាយលនាឹះម្ព្យឹះមហាសមណៈ 

ោនម្បម្កត្ីទូនាម នយ៉ា កលនឹះ។ 

VIDEO 7 

គ្នែលះយលរ់អីត្េតុក្ចតិោ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

១.ម្ត្ូវចាលំឈាម ឹះកនុកអលហតុ្កចិត្ត ១៨  ួក 

១.១.អកុសលវបិាកចតិ្ត ៧ គឺ ចកខុវញិ្ញញ ណ លស្តត្
វញិ្ញញ ណ ឃ្លនវញិ្ញញ ណ ជវិាា វញិ្ញញ ណ ទុកខសហគត្
កាយវញិ្ញញ ណ វបិាកមលនាធ្លតុ្ មលនាវញិ្ញញ ណធ្លតុ្។ 

១.២.កុសលវបិាកចិត្ត ៨ គឺចកខុវញិ្ញញ ណ លស្តត្-
វញិ្ញញ ណ ឃ្លនវញិ្ញញ ណ ជវិាា វញិ្ញញ ណ សុខសហគត្-
កាយវញិ្ញញ ណ វបិាកមលនាធ្លតុ្ លស្តមនសសមលនា-
វញិ្ញញ ណ ឧលបកាខ មលនាវញិ្ញញ ណ។ 

១.៣.អលហតុ្កកិរយិចតិ្ត ៣ គឺកិរយិមលនាធ្លតុ្ 
មលនាោវ ោវជានៈ លស្តមនសសមលនាវញិ្ញញ ណ (ហសិតុ្-
បាទ) 

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

៣.វងិីចិតោ ១៧ ខ្ណៈ 

-Seventeen Thought moments 

១.អតីតភវងគ ភវកគដ លកន្កលហើយ 

-Past Bhavanga 

២.ភវងគចលនៈ ភវកគញ័រ 

-Vibrating Bhavanga 

៣.ភវងគុរបត្ចាទៈ កាត្ផ់្តត ចដ់ខសភវកគ 

-Arrest Bhavanga 

៤.រញ្ចោវ រាវជានៈ ោវរកអារមមណ៍ត្តមបញ្ចោវ រ 

-Sense door Consciousness 

៥.រញ្ចវិញ្ញា ណ (ទវិបញ្ច វញិ្ញញ ណចិត្ត ១០)  
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

-Sense Consciousness 

៦.េម្បដចិាននៈ ទទួលអារមមណ៍ 

-Receiving Consciousness 

៧.េនោីរណៈ ព្យិចារណាអារមមណ៍ 

-Investigating Consciousness 

៨.ត្វ្ហដឋរវនៈ កណំត្អ់ារមមណ៍ ឬកាត្ក់តីអារមមណ៍ 

-Determining Consciousness 

៩.ជវនៈ លស្តយអារមមណ៍ 

-Impulsion 

១០.ជវនៈ លស្តយអារមមណ៍ 

-Impulsion 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

១១.ជវនៈ លស្តយអារមមណ៍ 

-Impulsion  

១២.ជវនៈ លស្តយអារមមណ៍ 

-Impulsion 

១៣.ជវនៈ លស្តយអារមមណ៍ 

-Impulsion 

១៤.ជវនៈ លស្តយអារមមណ៍ 

-Impulsion 

១៥.ជវនៈ លស្តយអារមមណ៍ 

-Impulsion 

១៦.តោលម្ពណៈ ទទួលអារមមណ៍ត្ព្យជីវន័ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

-Registering Consciousness 

១៧. តោលម្ពណៈ ទទួលអារមមណ៍ត្ព្យជីវន័ 

-Registering Consciousness 

ភវងគបាត =  ធ្្លកចុ់ឹះភវកគល ើម ។ 

វិងីចតិោត្ក្ើតត្ព្រះត្េត ុ៣ 
១.អតីតក្ម្ម = អំលព្យើដ លមនុសសោន កប់ានលធវើមក
ព្យីអត្ីត្ជ្ជត្ិោនោកំលអនិកអាម្កក។់  

២.វតថ ុ៦ = ោនចកខុវត្ថុ លស្តត្វត្ថុជ្ជល ើម 

៣.អារម្មណ៍ ៦ = ោនរូបារមមណ៍ ជ្ជល ើម។ 

៤.យលដ់លងក្នងុជីវិតររេត់្យើងដូចត្ម្ោច? 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

១.ទទួលយកការព្យិត្ម្គបល់រឿក លព្យលជួបលរឿកមនិលអ
កតី លអកតី លម្រឹះលោឹះជ្ជលយើកមនិចកជ់ួបបញ្ញា លនាឹះក៏
លដាយ លបើកមមឱ្យផលលហើយម្ត្ូវដត្ជួប 

២.លព្យលជបួលរឿកលអ ម្ត្ូវសបាយចិត្តលហើយខសំ្តក
លសចកតីលអបនតលទៀត្ លម្រឹះថាោល់ខណៈដ លលយើក
ជួបលរឿកលអសុទធដត្ផលរបស់កមមចាស់ ដ លលយើក
ធ្្លបស់្តកលអមកព្យមីុន។ 

VIDEO 8 

ត្ោភណចិតោ ដម្បថា ចិត្តលអ ចិត្តមនិលៅហមក 
មាន ៤ ព្រត្ភទ 

១.កាោវចរលស្តភណចតិ្ត ២៤  ួក 

-Sense_ sphere beautiful cittas -24 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

២.រូបាវចរចិត្ត ១៥  ួក 

-Fine material sphere cittas -15 

៣.អរូបាវចរចិត្ត ១២  ួក 

Immaterial sphere cittas-12 

៤.លោកុត្តរចិត្ត ៨ ឬ ៤០  កួ។ 

-Supramundane Cittas -8-40 

កាមាវចរត្ោភណចិតោ ២៤ ដួង 

Sense_sphere beautiful cittas -24 

១.ម្ហាក្េុលចិតោ ៨ ដងួ 

-Sense sphere wholesome - 8  

២.ម្ហាវិបាក្ចិតោ ៨ ដងួ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

-Sense sphere resultant -8  

៣.ម្ហាក្ិរោិចតិោ ៨ ដងួ 

Sense sphere functional - 8 

ោនវចនត្ថៈថា ត្ោភត្ណេ ិ យតុោ នីត ិ =    
ត្ោភោនិ ចិត្តដ លម្បកបលដាយធម ៌ល៏អស្តអ ត្ 
លឈាម ឹះថា លស្តភណ ។ 

១.ត្ោម្នេសេេគ្តាំ ញាណេម្បយតុោាំ 
អេង្ខខ រកិ្ាំ ម្ហាក្េុលចិតោាំ មហាកុសលចិត្ត
លកើត្ល ើក ម្ព្យមលដាយលស្តមនសសលវទនាម្បកប 
លដាយបញ្ញញ  មនិោនការបបលួ លកនា ំ

-Beautiful consciousness accompanied by 

beautiful mental factors 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

២.ត្ោម្នេសេេគ្តាំ ញាណេម្បយតុោាំ 
េេង្ខខ រកិ្ាំ ម្ហាក្េុលចិតោាំ មហាកុសលចិត្ត
លកើត្ល ើក ម្ព្យមលដាយលស្តមនសសលវទនាម្បកប 
លដាយបញ្ញញ  ោនការបបលួ លកនា ំ

-One consciousness, accompanied by joy, 

associated with knowledge, unprompted. 

៣.ត្ោម្នេសេេគ្តាំ ញាណវិរបយតុោាំ 
អេង្ខខ រកិ្ាំ ម្ហាក្េុលចិតោាំ មហាកុសលចិត្ត
លកើត្ល ើក ម្ព្យមលដាយលស្តមនសសលវទនា ម្បាសចាក
បញ្ញញ  មនិោនការបបលួ លកនា ំ

-One consciousness, accompanied by joy, 

dissociated from knowledge, unprompted. 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

៤.ត្ោម្នេសេេគ្តាំ ញាណវិរបយតុោាំ 
េេង្ខខ រកិ្ាំ ម្ហាក្េុលចិតោាំ មហាកុសលចិត្ត
លកើត្ល ើក ម្ព្យមលដាយលស្តមនសសលវទនា ម្បាសចាក
បញ្ញញ  ោនការបបលួ លកនា ំ

-One consciousness, accompanied by joy, 

dissociated from knowledge, prompted. 

៥.ឧត្រកាខ េេគ្តាំ ញាណេម្បយតុោាំ អេ-
ង្ខខ រកិ្ាំ ម្ហាក្េុលចិតោាំ មហាកុសលចិត្តលកើត្
ល ើក ម្ព្យមលដាយឧលបកាខ លវទនា ម្បកបលដាយបញ្ញញ  
មនិោនការបបលួ លកនា ំ

-One consciousness, accompanied by 

equanimity, associated with knowledge, 

unprompted. 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

៦.ឧត្រកាខ េេគ្តាំ ញាណេម្បយតុោាំ       
េេង្ខខ រកិ្ាំ ម្ហាក្េុលចិតោាំ មហាកុសលចិត្ត
លកើត្ល ើក ម្ព្យមលដាយឧលបកាខ លវទនា ម្បកបលដាយ
បញ្ញញ  ោនការបបលួ លកនា ំ

-One consciousness, accompanied by 

equanimity, associated with knowledge, 

prompted. 

៧.ឧត្រកាខ េេគ្តាំ ញាណវិរបយតុោាំ         
អេង្ខខ រកិ្ាំ ម្ហាក្េុលចិតោាំ មហាកុសលចិត្ត
លកើត្ល ើក ម្ព្យមលដាយឧលបកាខ លវទនា ម្បាសចាក
បញ្ញញ  មនិោនការបបលួ លកនា ំ

-One consciousness, accompanied by 

equanimity, dissociated from knowledge, 

unprompted. 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

៨.ឧត្រកាខ េេគ្តាំ ញាណវិរបយតុោាំ        
េេង្ខខ រកិ្ាំ ម្ហាក្េុលចិតោាំ មហាកុសលចិត្ត
លកើត្ល ើក ម្ព្យមលដាយឧលបកាខ លវទនា ម្បាសចាក
បញ្ញញ  ោនការបបលួ លកនា។ំ 

-One consciousness, accompanied by 

equanimity, dissociated from knowledge, 

prompted. 

និយម្នយ័ ក្េុល រុញ្ា  រុណយ 
ក្េុល = ក្ចុាិត្ត បារធត្ម្ម េយយនោីតិ     
ក្េុោនិ លឈាម ឹះថា កុសល លម្រឹះញុាំកបាបធម៌
ោកំឡាយ ដ លបណឌិ ត្គួរលខពើមឱ្យញាបញ័់រ។ 

ក្ចុាិតកាត្រន េនាោ ត្ន េយនត្ត រវតោ
នត្ត ក្េុេង្ខខ ត្ត បារធត្ម្ម    លនុនោិ អនិទ
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

តីតិ ក្េុោន ិ លឈាម ឹះថា កុសល លម្រឹះអត្ថថា 
កាត្ ់គឺកាត្ផ់្តត ចនូ់វបាបោកំឡាយ ដ លបណឌិ ត្គួរ
លខពើម។ 

រុញ្ាៈ ដម្បថា បណុយ វចនត្ថៈថា អតោត្នា េនាោ នាំ 
រុនាត ិត្ោត្ធតតីិ = រញុ្ា ាំ ធមមជ្ជត្ិណា រដមក
ជម្មឹះសនាត នចតិ្តរបស់ខ្ួន ឱ្យស្តអ ត្បរសុិទធ ធមមជ្ជត្ិ
លនាឹះលឈាម ឹះថា បណុយ។ 

រុណយ ជ្ជភាស្ត សំស្រសេលត្ ។ 

េត្ងេតចិតោត្រលក្េុលត្ក្ើតក្នងុ 
ជីវិតត្យើងរាលថ់្ងៃ 

១.ចតិ្តម្សស់ម្ស្តយមនិលកើត្ទុកខ ោនលសចកតីសុខ 
ចិត្តម្ជឹះថ្ា  
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

២.ចតិ្តមនិរស្តបរ់សល់ មនិលតត ម្កហាយចិត្ត 

បុចាា .លហតុ្អវីមនុសសខ្្លចបណុយ? 

វសិជានា. លម្រឹះសព្យវនថងព្យធិសី្តសនាោកទ់កលរឿក
បុណយលម្ចើនលព្យក លហើយោល់ការលធវើបុណយមតកៗ 
សុទធដត្ម្ត្ូវចំណាយលុយលម្ចើនណាស់ កនុកការលធវើ
បុណយ ចលកលហើយមនុសសភាគលម្ចើនឮ និយយព្យីលរឿក
បុណយនាគំាន ខ្្លច លម្រឹះលធវើលហើយយល់ថាការលធវើ
បុណយលហើយមនិល ើញលសចកតីសុខកនុកបុណយ។ ដត្
ត្តមព្យិត្មនិ ូលចាន ឹះលទ ម្ព្យឹះពុ្យទធសដមតកកនុកបុញ្ញ សូម្ត្
បិ កលលខ ៥៣ ទពំ្យរ័២១ ថា៖ 

ោន លភកិខុោកំឡាយ អនកោកំឡាយកុំខ្្លចបុណយ
ល ើយ ោន លភកិខុោកំឡាយ លម្រឹះរកយថាបុណយ
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

លនឹះ ជ្ជលឈាម ឹះននលសចកតីសុខ ដ លជ្ជទីម្បាថាន ជ្ជទី
លម្ត្កអរ ជ្ជទីលព្យញចតិ្ត។ 

VIDEO 9 

ោនក្េុល 

Meritorious deeds 

និយម្នយ័ោន 

១.ទយីត ិ ឯត្តនាតិ = ោនាំ ជនោកំឡាយ
រដមកឱ្យលដាយលចត្នា លម្រឹះលហតុ្លនាឹះ លឈាម ឹះថា 
ោន។ 

២.ោតរវនោិ = ោនាំ វត្ថុដ លជនគបបឱី្យលម្រឹះ
លហតុ្លនាឹះ លឈាម ឹះថា ោន ។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

លាំដារ់ថ្នការឱ្យោន ៣ ោ ង 

១.េនីោន = លំដាបោ់ប គឺការម្បាថាន ោភ 
យស ការសរលសើរជ្ជល ើម 

២.ម្ជឈមិ្ោន = លំដាបក់ណាត ល គឺម្បាថាន  
មនុសស លទវត្ត  

៣.រណីតោន = លំដាបខ់ពស់ ឬម្បណីត្ គឺ
ម្បាថាន ម្ព្យឹះនិរវ ន។ 

ោនថ្ដលម្និអេល់យុ ២ ោ ង 

១.វីរតោិន ឱ្យអភយ័ ល់មនុសស សត្វ លដាយ
ោនលមត្តត ករុណាចិត្ត ចកឱ់្យអនក នទបានលសចកតី
សុខ ឧោហរណ៍ៈ ល ើញសត្វោនទុកខ  ូចជ្ជលព្យល
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

កំពុ្យកជឹិះឡានម្ស្តបដ់ត្ល ើញឡានលព្យទយ លកអនកជំកឺ 
លដាយឡានសលស្រង្ហគ ឹះបនាទ ន ់ កល៏បើកផ្ូវឱ្យលៅលដាយ
ការអភយ័ចកស់លស្រង្ហគ ឹះជីវតិ្អនក នទ ឬោបអ់ាន ល់
មនុសសទូលៅលដាយការឱ្យអភយ័។ 

២.ធម្មោន ឱ្យនូវធម ៌ ោនការសដមតកធម ៌ ឬ
ព្យនយល់លមលរៀនជីវតិ្ ម៏្ត្លមម្ត្ូវ លធវើឱ្យមនុសសោន
បញ្ញញ  លចឹះម្បឈមមខុនលកបញ្ញា លផសកៗបាន រហូត្
ោនអនកខឹ្ះម្ត្តស់ លកធមល៌ម្រឹះោនស្តត បម់្ព្យឹះធម។៌ 

ត្គាលរាំណងថ្នការឱ្យ ៣ ោ ង  

១.ល ើមបលីធវើឱ្យជ្ជគុណ គចឺកឱ់្យលគជ្ជបជ់ំរកនូ់វ
គុណរបស់ខ្ួន ។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

២.ល ើមបបីូជ្ជគុណ គឺ លកគុណ ល់អនកោនគុណ
ោនោត្តបិត្តជ្ជល ើម ម្បារព្យធយកគុណ គឺលសចកតីលអ
ដ លោនលៅកនុកបុគគលោកំលនាឹះ។ 

៣.ល ើមបអីនុលម្គាឹះ គឺោនចតិ្តចកជ់ួយ សលស្រង្ហគ ឹះអនក  
 នទ លៅលព្យលដ លអនក នទម្ត្ូវការជំនួយ ឬជួបការ
លំបាកលផសកៗ។ 

VIDEO 10 

េលីក្េុល 

Morality 

និយម្នយ័េលី 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

េលីយត ិកាយវចីក្មាម និ េមាម  ទេតតី ិ
= េលីាំ ធមមជ្ជត្ិណា រដមកលធវើឱ្យកាយកមមនិក
វចីកមមត្តកំលៅលដាយលអ លម្រឹះលហតុ្លនាឹះ ធមមជ្ជត្ិ
លនាឹះលឈាម ឹះថា សីល។ 

សីល ដម្បថា លកៀកនូវកុសល ។ 

អតថររេេ់លី ៥ ោ ង 

១.េត្មាធារនត្តថ  ម្បជុំនូវសុចរតិ្ 

២.ឧរការនត្តថ  ម្ទម្ទកឱ់្យខពកខ់ពស់ 

៣.េលីនត្តថ  ចលម្មើន 

៤.េលីត្តថ  ម្បម្កត្ ី
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

៥.េតីត្តថ  ម្ត្ជ្ជក ់ 

គ្េដឋេលី សីលរបស់ម្គហសថ។ 

េលី ៣ ព្រត្ភទ 

១.អាជីវដឋម្ក្េលី សីល៨បាន ល់ការលវៀរ
ចាកកាយទុចចរតិ្ វចទុីចចរតិ្ និកសោម អាជីវៈ (ការ
ចិញ្ច លមជីវតិ្ម្ត្ូវ) 

២.នវងគេលី សីលោនអកគ៩ គឧឺលបាសថសីល 
បដនថមការផាយលមត្តត ថា យថា រលាំ ត្ម្តោ  
េេគ្ត្តន ត្ចតោ េរវ វនោាំ ត្ោក្ាំ        
ផរតិវ  វិេរាម្ិ សូមផាយលៅកានល់ោក
ោកំព្យួក លដាយចិត្តដ លម្បកបលដាយលមត្តត  សមគួរ
 ល់កោ្កំលហើយលៅម្គបឥ់រយិបថោកំ ៤។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

៣.ទេេលី គឺសិកាខ បទត្តកំព្យី បាណាត្ិបាត្លៅ
 ល់ជ្ជត្រូបសិកាខ បទចុកលម្កាយ។ 

ត្តើម្នេុសត្យើងគ្ួររក្ាេលីឬត្ទ? 

ត្យើងគ្ួរថ្តរក្ាត្ព្រះថា 

អនកោនសីលលធវើឱ្យជីវតិ្ោនលសចកតីសុខ លម្រឹះជ្ជ
ោនគុណធមថ៌ាន កសី់លកុសល លធវើឱ្យសកគមជ្ជត្ិឬ
មនុសសលៅជុំលយើកបានសុខ ។ 

VIDEO 11 

ភាវនាក្េុល 

Mental Culture 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

ក្េុលធត្ម្ម ភាត្វត ិឧរាត្ទតិ    វឌ្ឍតតី ិ
= ភាវនា ធមមជ្ជត្ិណា រដមកលធវើកុសលដ ល
ម្បលសើរឱ្យលកើត្ល ើកម្គា ំបូក លហើយលធវើឱ្យចលម្មើន
ល ើក លម្រឹះលហតុ្លនាឹះធមមជ្ជត្ិលនាឹះ លឈាម ឹះថា 
ភាវនា ។ 

លក្ខណៈររេក់្េុល 

ក្េុលវឌ្ារនលក្ខោ ោនការលធវើឱ្យ
កុសលចលម្មើនល ើក ជ្ជលកខណៈ។ 

ភាវនា ៣ ោ ង 

១.ររកិ្ម្មភាវនា ការយកកមមដាឋ នមកចលម្មើន 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

២.ឧរចរភាវនា ការចលម្មើនចិត្តសងបជ់តិ្
ឈានចិត្ត 

៣.អរបនាភាវនា ការចលម្មើន ល់ឈានចិត្ត ។ 

រញ្ញា ក្៖់ ការលរៀន ការបលម្កៀន ការព្យិចារណា     
លសចកតី ឬសូមបលីរៀនវជិ្ជា ផ្ូវលោកលផសកៗ ដ លមនិ
ោនលោស ព្យិចារណាលដាយលអកោ៏បថ់ាភាវនា ូច
គាន ។ 

េររុម្ក្ក្នងុភាវនា  
➢ លធវើល ើមបពី្យិលស្តធនរ៍កការព្យតិ្ លម្បៀប ូចទលក

ថ្ាអាចលមើលធូលីមនិល ើញកនុកទលក។ 

➢ ចក ់លកផ្ូវចិត្តម្បលសើរឬអត្ម់្ត្វូព្យិលស្តធន៍
លព្យលដ លលយើកជួបបញ្ញា កនុកជីវតិ្។ 



ព្រះអភិធម្មក្នងុជីវិតព្រចាំថ្ងៃ   54 

ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

VIDEO 12 

៤.អរចយនក្េុល 

Reverence 

អរចយនោិ ឯត្តនាតិ = អរចយនាំ ជន
ោកំឡាយរដមកលធវើការលគារព្យឱ្នលំលោន លដាយ
កុសលលចត្នានុ ឹះ លម្រឹះលហតុ្លនាឹះ ធមមជ្ជត្ិលនាឹះ 
លឈាម ឹះថា អបចាយនៈ។ 

អរចយនៈ ២ ោ ង 

១.ោម្ញ្ាអរចយនៈ ការលគារព្យឱ្នលំលោន
ធមមត្ត  ូចជ្ជលគារព្យោត្តបតិ្ត បកម្បុសម្សីោមចបក 
ម្គូអាចារយជ្ជល ើម ។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

២.វិត្េេអរចយនៈ ការលគារព្យឱ្នលំលោន
វលិសស គឺម្ព្យឹះរត្នៈម្ត្យ័ ោនម្ព្យឹះពុ្យទធជ្ជល ើម។ 

រុគ្គលគ្ួរត្គាររ ៣ ព្រត្ភទ 

១.គ្ណុវឌុ្ឍ ិ អនកចលម្មើនលដាយគុណធម ៌ ោន
សីល សោធិ បញ្ញញ   

២.វយវុឌ្ឍ ិអនកចលម្មើនលដាយអាយុ 

៣.ជ្ជតិវុឌ្ឍ ិអនកចលម្មើនលដាយវកសម្ត្កូលខពស់។ 

ផលថ្នការត្គាររ 
✓ ផតល់ត្នម្ឱ្យអនក នទ ផតល់ភាព្យខពកខ់ពស់  
✓ ជួយ កាត្ប់នថយោនឹះ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

✓ ព្យរ ៤ ម្បការរដមកចលម្មើនគឺ អាយុ វណណ ៈ សុខៈ 
ព្យលៈ ។ 

VIDEO 13 

ត្វយាវចចក្េុល 

Rendering a service 

តាំ តាំ ក្ិចចក្រត្ណ រោវដេស     ភាត្វ្ហ = 
ត្វយាវចចាំ ធមដ៌ លជ្ជលហតុ្លធវើឱ្យបុគគលោន
ការយកចិត្តទុកដាកក់នុកកិចចការម្គបយ់៉ា ក លឈាម ឹះថា 
ត្វយាវចចាំ ។  

រោវដេស ក្ម្មាំ = ត្វយាវចចាំ បុគគល
ោកំឡាយណា រដមកព្យាយមព្យិលសស លឈាម ឹះថា 
រោវដ ។ 
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ត្វយាវចចៈ ២ ោ ង 
១.ធម្មតត្វយាវចច  ោនការបលម្មើោត្តបិត្ត
មនុសសចាស់ ោមចបកកនុកផទឹះជ្ជល ើម។  

២.វិត្េេត្វយាវចចៈ ោន ូចជ្ជបលម្មើម្ព្យឹះ
ពុ្យទធ ម្ព្យឹះសកឃជ្ជល ើម។ 

គ្ុណេម្បតោិររេត់្វយាវចចៈ 

១.នាឱំ្យោនរូបស្តអ ត្  ូចជ្ជនាកលោហិណី បាន
បលម្មើម្ព្យឹះសកឃ ស្្តបល់ៅលកើត្ជ្ជលទព្យអបសរោនរូប
ស្តអ ត្រហូត្លទវត្តលឈ្ាឹះ លណតើ មរូបនាកលធវើជ្ជម្បព្យនធ
របស់ខ្ួន។ 
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២.លចឹះរស់លៅជ្ជមយួមនុសសជុំវញិលយើក លដាយលចឹះ
ជួយ ធុរៈគាន លៅវញិលៅមក  ូចរកយបុោណលរល
ថា "មនិលមើលនលកដភនក" ។ 

VIDEO 14 

រតោិោនក្េុល 

Transference of merits 

រតោរវ តិ រតោិ រតោិោ ោនាំ = រតោោិនាំ  

ធមមជ្ជត្ិណា ដ លអនកលធវើ ល់លហើយលឈាម ឹះថា        
បត្តិោន ។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

រតោល ទទនោិ ឯត្តនាតិ = រតោោិនាំ អនកចតិ្ត
បុណយោកំឡាយ រដមកឱ្យចំដណកបណុយ ដ លខ្ួន
បាន ល់អនកស្្តបល់ៅ។ 

ឥទាំ ត្វ្ហ ោនាំ ញាតនីាំ ត្ហាតុ េខុ្តិ    
ត្ហានោុ ញាតត្ោ ោនលនឹះចូលោន ល់ញាត្ិ
ោកំឡាយរបស់ខ្ុ ំ សូមញាត្ិោកំឡាយរបស់ខ្ុ ំចូរ
ជ្ជអនក ល់នូវលសចកតីសុខចុឹះ។ 

េត្ងេតក្េុល 
➢ លព្យលលធវើលយើកសលកេត្លមើលចតិ្តរបស់លយើក 

សុខសងប ់ សបាយចិត្ត មនិលកើត្ទុកខ ជ្ជ
កុសលចិត្ត។ 

➢ ម្បកបលដាយលមត្តត ចិត្ត។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

VIDEO 15 

រតោ នុត្មាទនាក្េុល 

Rejoicing in others' merits 

រតោិោ អនុត្មាទនាំ = រតោ នុត្មាទនាំ ការ
ល ើញលអ លធវើត្តមឬទទួលលម្ត្កអរត្តម លដាយ      
លសចកតីលព្យញចិត្តនូវចំដណកបណុយ ដ លលគឧទទិស
មកឱ្យលឈាម ឹះថា បត្តត នុលោទនា។ 

ោធុ = ដម្បថា ម្បនព្យឬញុាំកម្បលយជនឱ៍្យសលម្មច 

ឧទទេិរណុយ ២ ោ ង 

១.ឧទទិេសកិ្រតោិ ឧទទិសចំលរឹះ 

២.អនទុទេិសកិ្រតោិ ឧទទិសមនិចំលរឹះ។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

❖ ម្ត្ូវលចឹះលម្ត្កអរ លសចកតីលអរបស់អនក នទបុណយ
មនិអាចរត្ចូ់លលយើក លដាយមនិបានលម្ត្កអរ
ជ្ជមយួអំលព្យើលអរបស់អនក នទលទ លម្បៀប ូចបាយ
មនិអាចលហាឹះមកចូលកនុកោត្ ់ លដាយម្គានដ់ត្
លគម្បាបល់នាឹះលទ។ 

VIDEO 16 

ធម្មេសវនក្េុល 

Listening to the Dhamma   
ធម្មាំ េណុនោិ ឯត្តនាត ិ = ធម្មេសវនាំ ជន
ោកំឡាយ រដមកស្តត បធ់ម ៌ លដាយធមមជ្ជត្ិលនាឹះ 
លឈាម ឹះថា ធម្មេសវនៈ។ 

អនក្ោោ រ់មាន ២ ោ ង 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

១.ស្តត បល់ ើមបឱី្យលគសរលសើរថាខ្ួនោនសោធ  

២.ស្តត បឱ់្យលកើត្បញ្ញញ  គសឺ្តត បល់ដាយោនការយក
ចិត្តទុកដាកឱ់្យយល់ព្យីការព្យិត្។ 

លត្ើលព្យលណាគួរស្តត បធ់ម?៌ 

ត្រលអក្េុលវិតក្េៈ ៣ ត្ក្ើត  

១.កាម្វតិក្េៈ ម្ត្ិឹះរឹិះកនុកកាម 

២.រាបាទវិតក្េៈ ម្ត្ឹិះរឹិះកនុកការព្យាបាទ 

៣.វិេលោវតិក្េៈ ម្ត្ិឹះរឹិះកនុកការលបៀត្លបៀន។ 

អានិេងសថ្នការោោ រ់ធម្៌ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

១.អេសតុាំ េោុតិ បានស្តត បធ់មដ៌ លពុ្យំោន់
បានស្តត ប ់  

២.េតុាំ ររតិ្ោទត្រតិ ដត្កបានស្តត បល់រឿយៗ  

៣.ក្ងខាំ វិេនតិ កោច ត្ល់សចកតីសកសយ័លចញបាន
៤.ទដិឋល ឧជុាំ ក្ត្រាតិ លធវើទ ិឋឱិ្យម្ត្ក ់

៥.ចតិោម្េស រេទតីិ ចិត្តអនកស្តត បរ់ដមកម្ជឹះ
ថ្ា។ 

VIDEO 17  

ធម្មត្ទេនាក្េុល 

Expounding the Dhamma 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

ធម្មាំ ត្ទត្េនោ ិឯតោត ិ= ធម្មត្ទេនា ជន
ោកំឡាយរដមកសដមតក បលម្កៀនធម ៌ លឈាម ឹះថា  
ធម្មត្ទេនា ។ 

ធម្មនោិ ចតេុសចច ធម្មាំ ត្ទត្េតិ ភកិខុអកគណា 
រដមកសដមតកនូវសចចៈោកំ ៤ លឈាម ឹះថាសដមតកធម។៌ 

េរវោនាំ ធម្មោនាំ ជនិាតិ 

ធម្មរេាំ ធម្មរត្ោ ជិនាត ិ

េរវរតល ធម្មរត ិជិនាត ិ

តណា ក្ខត្ោ េរវទកុ្ខាំ ជនិាត ិ

ធមមោនឈនឹះអស់ោនោកំព្យកួ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

ធមមរសឈនឹះអស់រសោកំព្យួក  

លសចកតីលម្ត្កអរកនុកធមឈ៌នឹះលសចកត ី

លម្ត្កអរោកំព្យួក កិរយិអស់លៅនន 

ត្ណាា  ឈនឹះទុកខោកំព្យកួ។ 

ត្េតុអវីការេថ្ម្ោងធម្គ៌្ជឺ្ជក្េុល? 

✓ ចិត្តទនភ់្ន ់ ចកជ់ួយ  ោនលមត្តត ចិត្ត មនិជ្ជប់
ជំរក ់ចិត្តអនុលម្គាឹះ ។ 

✓ ចិត្តរបស់អនកសដមតកកស៏ងបរ់ោង ប។់ 

VIDEO 18 

ទិដឋុជកុ្ម្ម 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

Straightening one's views 

ទិដឋិោ ឧជកុ្រណាំ  ទិដឋជុុក្ម្មាំ ការលធវើលសចកតី
ល ើញឱ្យម្ត្កល់ឈាម ឹះថា ទិ ឋុជុកមម ។ 

ត្េតុត្ក្ើតរញ្ញា មាន ៣ 

១.េតុម្យរញ្ញា  បញ្ញញ លកើត្ព្យីការស្តត ប ់

២.ចិនាោ ម្យរញ្ញា  បញ្ញញ លកើត្ព្យីការគិត្ 

៣.ភាវនាម្យរញ្ញា  បញ្ញញ លកើត្ព្យីការចលម្មើន គឺ
លគារព្យម្បត្ិបត្តិ ព្យិលស្តធនក៍នុកជីវតិ្ត្តមរយៈ
វបិសសនា ។ 

ទិដឋុជកុ្ម្ម សលស្រង្ហគ ឹះចូលកនុកោន សីល ភាវនាបាន
ោកំអស់ ។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

VIDEO 19 

រុ.ត្តើត្ធវើដូចត្ម្ោចត្ទើរដលងថាត្ធវើរណុយ
បានរណុយត្ព្ចើន? 

វ.ិសំណួរលនឹះោនមនុសសជ្ជលម្ចើន បានស្តកសួរ
លម្ចើន លម្រឹះអនកលធវើបណុយលដាយលម្ចើន  ដត្កដត្ភ្ាក់
លផអើលឱ្យដត្ឮលគថាលធវើលនឹះបានបុណយលម្ចើន លធវើរលបៀប 
លនាឹះបានបុណយលម្ចើនោន ក់ៗ  នាគំាន លៅ គាត្គ់ិត្លៅ
លលើកមមវធិី ឬរូបភាព្យខ្លកលម្តលម្ចើនជ្ជក ូលចនឹះលហើយ 
អនកខ្ឹះលធវើបុណយលហើយមនិ លកថាខ្ួនឯក ចលម្មើនផ្ូវ 
ចិត្តសុខសងបដ់ រឬអត្ ់ ជនួកាលលធវើបុណយលហើយជួប 
បញ្ញា កនុកម្គួស្តរដលកចកល់ធវើបុណយ ឬរកសីុខ្លត្ក៏
ដលកចកល់ធវើបណុយ ោកំលនឹះមកព្យីមនិោនយ់ល់
ចាស់អំព្យបីុណយព្យតិ្ម្បាក លៅល ើយលទ។ ម្ព្យឹះ
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

សោម សមពុទធមនិសរលសើរការលធវើបុណយ ដ លៗ លទ 
ម្ព្យឹះអកគសរលសើរការលធវើបុណយលហើយចលម្មើនផ្ូវចិត្ត គឺ
បានលសចកតីសុខជ្ជលរឿយៗកនុកសនាត នចិត្ត។ 

ល ើមប ីលកកានដ់ត្ចាស់លធវើបណុយបានបណុយលម្ចើន 
សូមសលកេត្លមើលការព្យនយល់ខ្លកលម្កាម៖ 

ក្េុលមាន ២ ោ ង 

១.ឧក្េដឋក្េុល កុសលថាន កឧ់ម្កិ ឋ 

បុណយឧម្កិ ឋគឺលអលដាយលចត្នាោកំ៤ កាល 

១.ររុវត្ចតនា មនុលធវើបណុយម្ជឹះថ្ា 

២.ម្ុញ្ានត្ចតនា កពុំ្យកលធវើបុណយម្ជឹះថ្ា 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

៣.អររត្ចតនា លម្កាយលធវើលហើយថមីៗលធវើបុណយ
ម្ជឹះថ្ា 

៤.អររាររត្ចតនា លម្កាយលធវើលហើយយូរលហើយក៏
លធវើបុណយម្ជឹះថ្ា។ 

២.ឱ្ម្ក្ក្េុល កុសលថាន ករ់ក គឺលព្យលដ លលធវើ
បុណយោនការខូចលចត្នាខ្ឹះ លដាយស្តរោន
ឧបសគគលកើត្ល ើក ូចធមមកថកិសដមតកធមម៌និព្យីលោឹះ 
កូនលៅមនិោស់ចតិ្តគាន លព្យលលធវើបុណយ លភ្ៀកធ្្លក ់ឬ
លធវើលហើយខ្លត្លុយលម្ចើនជ្ជល ើម ចិត្តលៅហនក     
លផសកៗ លកើត្ល ើក ូលចនឹះលធវើឱ្យសនាត នចិត្តមនិលអ 
បុណយកធ្៏្លកចុ់ឹះលសចកតីម្ជឹះថ្ា  ូលចនឹះបានជ្ជលៅថា 
កុសលថាន ករ់ក។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

មា៉ាកលទៀត្លៅកនុកកមមកថាលោកលរលអំព្យកីមមោក ់
ទកនលកកុសលចិត្តលម្ចើនឬត្ិចអាម្ស័យលលើលយើកអនក
លធវើ។  ូចខ្លកលម្កាមលនឹះ៖ 

កុសលចលម្មើនលៅថា រេុលក្ក្ម្ម (កមមលធវើលម្ចើន
 ក) មនិដមនលធវើមតកលហើយឈបល់ធវើ  ូចជ្ជថាសនសំ
លុយលម្ចើនលធវើឱ្យធំមតកលហើយឈបល់ធវើ ឬចា១ំ០ឆ្ន ំ
លម្កាយបានលធវើមតកលទៀត្លនឹះ មនិលៅថាបណុយរបស់
លយើកលម្ចើនឬចលម្មើនលទ។ 

ឬ អាចណិណ ក្ម្ម (កមមលធវើជ្ជម្បចាឬំសនសជំ្ជនិចច) 
លធវើកុសលឱ្យជ្ជបក់នុកសនាត នជ្ជនិចច  ូចជ្ជអនកខ្ឹះ
ោបប់ាម្ត្ម្ព្យឹះសកឃោល់ម្ព្យលក ោនលមត្តត ធមជ៌្ជនិចច    
អប់រ់ចំិត្តជ្ជនចិច រកាសីលជ្ជម្បម្កត្ី មនិថាលព្យល
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

ណាលទ លធវើចតិ្តឱ្យត្តកំលៅកនុកកុសលលរឿយៗ លសចកតី
សុខកល៏កើត្លរឿយៗ ូលចាន ឹះដ រ លនឹះឯកដ លលៅថា
បុណយចលម្មើនលនាឹះ។  ូចម្ព្យឹះពុ្យទធសដមតកកនុកបាទនន
គាថាមយួថា៖ 

េតុ្ោ រញុ្ាេស ឧចចត្ោ ការសនសបំុណយរដមក
នាមំកនូវលសចកតីសុខ។ 

VIDEO 20 

ម្ហាវិបាក្ចតិោ (ផលររេរ់ុណយ) 

ម្ហាវិបាក្ចតិោ ៨ ដួង 

១.ត្ោម្នេសេេគ្តាំ ញាណេម្បយតុោាំ      
អេង្ខខ រកិ្ាំ  ម្ហាវិបាក្ចតិោាំ  
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

-One consciousness, accompanied by joy, 

associated with knowledge, unprompted. 

២.ត្ោម្នេសេេគ្តាំ ញាណេម្បយតុោាំ 
េេង្ខខ រកិ្ាំ ម្ហាវិបាក្ចិតោាំ  

-One consciousness, accompanied by joy, 

associated with knowledge, prompted. 

៣.ត្ោម្នេសេេគ្តាំ ញាណវិរបយតុោាំ 
អេង្ខខ រកិ្ាំ ម្ហាវិបាក្ចិតោាំ 

-One consciousness, accompanied by joy, 

dissociated from knowledge, unprompted. 

៤.ត្ោម្នេសេេគ្តាំ  ញាណវិរបយតុោាំ 
េេង្ខខ រកិ្ាំ ម្ហាវិបាក្ចិតោាំ  
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

-One consciousness, accompanied by joy, 

dissociated from knowledge, prompted. 

៥.ឧត្រកាខ េេគ្តាំ       ញាណេម្បយតុោាំ    
អេង្ខខ រកិ្ាំ ម្ហាវិបាក្ចិតោាំ  

-One consciousness, accompanied by 

equanimity, associated with knowledge, 

unprompted. 

៦.ឧត្រកាខ េេគ្តាំ       ញាណេម្បយតុោាំ   
េេង្ខខ រកិ្ាំ ម្ហាវិបាក្ចិតោាំ  

-One consciousness, accompanied by 

equanimity, associated with knowledge, 

prompted. 

៧.ឧត្រកាខ េេគ្តាំ        ញាណវរិបយតុោាំ     
អេង្ខខ រកិ្ាំ ម្ហាវិបាក្ចិតោាំ  
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

-One consciousness, accompanied by 

equanimity, dissociated with knowledge, 

unprompted. 

៨.ឧត្រកាខ េេគ្តាំ        ញាណវរិបយតុោាំ 
េេង្ខខ រកិ្ាំ ម្ហាវិបាក្ចិតោាំ ។ 

-One consciousness, accompanied by 

equanimity, dissociated from knowledge, 

prompted. 

(រកយដម្បោកំអស់ោនទំនក ូចមហាកុសលដ រ) 

ក្ម្មឱ្យផល ៧ ព្រត្ភទ 

១.អាយថុ្វង លម្រឹះមនិសោ្បស់ត្វ 

២.ម្ិនេវូមានត្រាគ្ លម្រឹះមនិលបៀត្លបៀនសត្វ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

៣.េម្បរុថាែ លែ លម្រឹះមនិលម្កាធ 

៤.មានេក្ោិធាំ លម្រឹះមនិម្ចដណន  

៥.មានត្ភាគ្េម្បតោិត្ព្ចើន លម្រឹះឱ្យោន  

៦.ត្ក្ើតក្នងុព្តក្លូខ្ពេ ់លម្រឹះមនិរ លកត្អលក 

៧.មានរញ្ញា  លម្រឹះសិកាម្ព្យឹះធម ៌។ 

ត្ចតនាេាំ ភិក្ខត្វ ក្ម្មវោម្ ិ ត្ចតយតិវ   
ក្ម្មាំ ក្ត្រាតិ កាត្យន វ្ហចយ ម្នោ   
ោន លភកិខុោកំឡាយត្ថាគត្លរលនូវលចត្នាថា ជ្ជ
ត្ួកមម លម្រឹះោនការត្តកំចតិ្តលហើយ លម្រឹះលធវើកមម
លដាយកាយ វាចា ចិត្ត ។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

❖ ម្ត្ូវម្បយត័្នចិត្ត ោល់សកមមភាព្យរបស់លយើកចិត្ត
អាម្កក ់ និកលអអាចោនឱ្កាសឱ្យផលបាន
លម្រឹះវាល ើរត្ួជ្ជកមម ។ 

VIDEO 21 

ម្ហាក្ិរោិចិតោ ៨ ដងួ 

Sense Sphere Functional Consciousness - 8 

១.ត្ោម្នេសេេគ្តាំ ញាណេម្បយតុោាំ 
អេង្ខខ រកិ្ាំ ម្ហាក្ិរោិចិតោាំ 

-One consciousness, accompanied by joy, 

associated with knowledge, prompted. 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

២.ត្ោម្នេសេេគ្តាំ ញាណេម្បយតុោាំ 
េេង្ខខ រកិ្ាំ ម្ហាក្ិរោិចិតោាំ 

-One consciousness, accompanied by joy, 

associated with knowledge, prompted. 

៣.ត្ោម្នេសេេគ្តាំ ញាណវិរបយតុោាំ 
អេង្ខខ រកិ្ាំ  ម្ហាក្ិរោិចិតោាំ 

-One consciousness, accompanied by joy, 

dissociated from knowledge, unprompted. 

៤.ត្ោម្នេសេេគ្តាំ ញាណវិរបយតុោាំ 
េេង្ខខ រកិ្ាំ ម្ហាក្ិរោិចិតោាំ 

-One consciousness, accompanied by joy, 

dissociated from knowledge, prompted. 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

៥.ឧត្រកាខ េេគ្តាំ       ញាណេម្បយតុោាំ 
អេង្ខខ រកិ្ាំ ម្ហាក្ិរោិចិតោាំ 

-One consciousness, accompanied by 

equanimity, associated with knowledge, 

unprompted. 

៦. ឧត្រកាខ េេគ្តាំ       ញាណេម្បយតុោាំ  

េេង្ខខ រកិ្ាំ ម្ហាក្ិរោិចិតោាំ 

-One consciousness, accompanied by 

equanimity, associated with knowledge, 

prompted. 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

៧.ឧត្រកាខ េេគ្តាំ        ញាណវរិបយតុោាំ      
អេង្ខខ រកិ្ាំ ម្ហាក្ិរោិចិតោាំ 

-One consciousness, accompanied by 

equanimity, dissociated from knowledge, 

unprompted. 

៨.ឧត្រកាខ េេគ្តាំ        ញាណវរិបយតុោាំ 
េេង្ខខ រកិ្ាំ ម្ហាក្ិរោិចិតោាំ។ 

-One consciousness, accompanied by 

equanimity, dissociated knowledge, 

prompted. 

(ដម្បទំនក ូចមហាកុសលដ រ) 
❑ ោនលស្តមនសស ៤ និកឧលបកាខ  ៤ 



ព្រះអភិធម្មក្នងុជីវិតព្រចាំថ្ងៃ   80 

ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

❑ ជ្ជអព្យាកត្ចិត្ត ជ្ជចិត្តមនិដមនកុសលនកិ
អកុសល គឺបានម្ត្លមដត្លធវើមនិោនផល 
លម្បៀប ូចជ្ជល ើមលឈើោនផ្តេ ដត្គាម នដផ្។ 

❑ ចិត្តគាម នត្ណាា  និកឧបាោនជ្ជលហតុ្ 

រុ. ត្េតអុវីព្រះអរេនោមានចតិោថ្ដលគាម ន
រញ្ញា ថ្ដរ? 
វ.ិម្ព្យឹះអរហនតកោ៏នចិត្តម្បាសចាកបញ្ញ ដ រប៉ាុដនតមនិ
ដមនោននយ័ថា លោកមនិបរបិូរណ៍លដាយបញ្ញញ លទ 
ម្គានដ់ត្ ខណៈខ្ឹះលោកមនិបានព្យិចារណា ល់
សភាវៈធមដ៌ លកំពុ្យកលកើត្ល ើក  ូចជ្ជលោកឆ្ន់
ឬម្សកទ់លកជ្ជល ើមខណៈចិត្តធមមត្ត ដ លមនិោន
បញ្ញញ លកើត្។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

❑ ចិត្តរបស់លោកគាម នកុសល លត្ើលោកលៅលធវើ
លអឬលទ? 

❑ ម្ព្យឹះអរហនតលៅលធវើលអធមមត្តដត្គាម នផល ។ 

VIDEO 22 

របូាវចរចតិោ ១៥ ដួង 

(Form-Sphere Consciousness 15) 

របូាវចរក្េុលចិតោ ៥ ដងួ 

Fine-material-sphere Wholesome 

Consciousness 

១.វតិក្េៈ វិចរៈ រីតិ េតុ្ខ្ក្គ្គតេេតិាំ 
រឋម្ជានក្េុលចតិោាំ 
First jhana wholesome consciousness 

together with initial application, sustained 
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application, zest, happiness and one 

pointedness. 

២.វិចរៈ រតីិ េតុ្ខ្ក្គ្គតេេតិាំ ទុតយិ-
ជានក្េុលចិតោាំ 
-Second jhana wholesome consciousness 

together with sustained application, zest, 

happiness, and one pointedness. 

៣.រតីិ េតុ្ខ្ក្គ្គតេេតិាំ តតិយជាន
ក្េុលចតិោាំ 
-Third jhana wholesome consciousness 

together with zest, happiness and one 

pointedness. 
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៤.េតុ្ខ្ក្គ្គតេេតិាំ ចតុតថជានក្េុល-
ចិតោាំ 

-Fourth jhana wholesome consciousness 

together with happiness and one 

pointedness. 

៥.ឧត្រត្ក្ខក្គ្គតេេតិាំ រញ្ចម្ជាន
ក្េុលចតិោាំ 
-Fifth Jhàna moral consciousness together 

with equanimity and one pointedness. 

២.របូាវចរវិបាក្ចិតោ ៥ ដួង 

-Fine-material – Sphere Resultant 

Consciousness -5  

៣.របូាវចរក្ិរោិចតិោ ៥ ដួង 
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-Fine – material Sphere Functional 

Consciousness – 5 

(រូបាវចរវបិាកនិកកិរយិ ូចគាន ទំនក ូចកុសលដ រ) 
(Both 2 and 3 has the same as 1) 

ត្ោក្ិយឈាន ២ គ្ឺ រូបឈាន និកអរូបឈាន  

ឈានមាន ២ ន័យ 

១.សម្លកអារមមណ៍ ព្យិចារណា ុត្នូវសភាវៈប ិបកខ 

២.ចតិ្តត្តកំោសំ បក់នុកអារមមណ៍ននកមមដាឋ ន លដាយ
អំណាចននអបបនាសោធិ។ 

េមាធមិាន ៣ ោ ង 

១.ខ្ណិក្េមាធិ  សងបល់ដាយខណៈៗ 
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-momentary concentration 

២.ឧរចរេមាធ ិ សងបជ់ិត្ចូល ល់ឈាន 

-access concentration 

៣.អរបនាេមាធិ      សងបស់លម្មច ល់ឈាន។ 

-fixed concentration 

VIDEO 23 

បុ.លធវើ ូចលមតចល ើមបចីលម្មើនសោធិឱ្យចិត្តសងប?់ 

វ.ិធមមត្តចតិ្តលយើកោន ក់ៗ  ដត្កម្ត្តចល់ៅកនុកអារមមណ៍
លផសកៗ មនិង្ហយម្គបម់្គកបានលដាយង្ហយ ជ្ជ
ព្យិលសសដត្កនលកល ើញលរឿកមនិលអ ដ លជ្ជលម្គឿក
កកវល់លធវើឱ្យចិត្តលកើត្ទុកខលរឿយៗ កនុកសនាត ន សូមបី
មកលធវើសោធិលហើយ កច៏ិត្តមនិង្ហយសងបរ់ោង បប់ាន  
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 ូលចាន ឹះ មនុលធវើសោធិ បំូកលោកឱ្យជម្មឹះបលិលរធ 
១០ ជ្ជលម្គឿកកកវល់របស់ចតិ្ត។ ដត្លៅលព្យលចតិ្តោំ
ោលំហើយ លយើកអាចចលម្មើនបានម្គបក់ដន្ក ម្គប់
លព្យល សំខ្លនល់យើកត្តមដានសលកេត្ចិត្តលដាយោន
សត្ិម្គបក់ាល លនាឹះអាចលធវើឱ្យចិត្តរបស់លយើកសងប់
រោង បប់ានលហើយ។ 

េមាធ ិ

Meditation 

េដុឋ អាធានាំ = េមាធិ កិរយិត្តកំចិត្តនលក 
កិរយិត្តកំចតិ្តលដាយម្បនព្យ។ 
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េមាធ ិ២ ោ ង  

១.ម្ចិា េមាធិ ត្មេល់ចតិ្តខុស ោនអនកខ្ឹះមនិ
បានលរៀនម្ត្លមម្ត្ូវត្តមលមលរៀនននការម្ត្តស់ លក លៅ
លធវើសោធិល ើមបពី្យាបាលលោគ មនិបានគិត្ថាល ើមបី
លធវើឱ្យសងបល់អលទ ខឹ្ះអកគុយថាល ើញដាចក់ាល បាន
ល ើញធមល៌ម្រឹះធ្្លយខយល់ ល ើញលទវត្ត ល ើញ
ឋាននិរវ នជ្ជល ើម ដ លម្ត្លមជ្ជការរលវ ើរវាយចិត្តដត្
ប៉ាុលណាត ឹះ។ 

២.េមាម េមាធិ ត្មេល់ចិត្តម្ត្ូវ គឺលរៀនត្តម       
កមមដាឋ ន ដ លម្ព្យឹះពុ្យទធបលម្កៀនចាស់ោស់ ស្តគ ល់
ចរតិ្របស់ខ្ួន ោនសត្តិ្មេល់ោលំអ ោនចតិ្តសងបល់អ 
មនិរលវ ើរវាយលផតសផ្តត សលៅកនុកអារមមណ៍លផសកៗ។ 



ព្រះអភិធម្មក្នងុជីវិតព្រចាំថ្ងៃ   88 

ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

រលតិ្រធ ១០  

១.កកវល់កនុកទីកដន្កលៅ   

២.កកវល់កនុកម្ត្កូល 

៣.កកវល់កនុកោភ    

៤.កកវល់កនុកគណៈ 

៥.កកវល់កនុកការង្ហរ 

៦.កកវល់កនុកការល ើរផ្ូវ 

៧.កកវល់កនុកញាត្ ិ

៨.កកវល់កនុកជំក ឺ
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៩.កកវល់សិកាលរៀនសូម្ត្ 

១០.កកវល់កនុកបទ្ធិ ។ 

បញ្ញា ក៖់ លនឹះសម្ោបអ់នកហវលកហាត្ច់ិត្តមនិោន់
បានលអ លបើលយើកហវលកហាត្ច់តិ្តបានស្តទ ត្ជ់ំនាញកនុក
វសី ឬោនសត្ិម្គបម់្គកចិត្តបានលអ លោឹះជ្ជសថិត្
លៅកនុកស្តថ នភាព្យណាកល៏ដាយ លយើកអាចសលកេត្
ត្តមដានចិត្តរបស់លយើកបានម្គបល់ព្យលលវោ លនាឹះ
លធវើឱ្យចិត្តរបស់លយើកសងបរ់ោង បប់ាន  ូចជ្ជកដន្កលធវើ
ការកប៏ានអានលសៀវលៅ កដន្កហាត្ម់្បាណជ្ជល ើម
កប៏ាន សំខ្លនត់្តមដានចិត្តខណៈកពុំ្យកគតិ្ កំពុ្យក
និយយ កំពុ្យកជួបម្បសព្យវនលកបញ្ញា លផសកៗ ជ្ជល ើម 
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លយើកអាចលដាឹះម្ស្តយបានលដាយមនិលកើត្ទុកខ ឬលតត
ម្កហាយចិត្តល ើយ។ 

អងគឈានរដិរក្ខនលងនវីរណៈធម្៌ ៥ 

១.ឯក្គ្គត  ប ិបកខនលក  កាមឆ្នទៈ 

២.រីត ិ ប ិបកខនលក  ព្យាបាទៈ 

៣.វតិក្េៈ  ប ិបកខនលក  ថីនមទិធៈ 

៤.េខុ្ៈ  ប ិបកខនលក  ឧទធចចកុកេុចចៈ 

៥.វចិរៈ  ប ិបកខនលក  វចិិកិចាា  ។ 
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VIDEO 24 

អរបូាវចរចិតោ ១២ ដួង 

Immaterial _Sphere Consciousness - 12 

១.អរបូាវចរក្េុល ៤ ដួង 
Immaterial Sphere Wholesome 

Consciousness - 4 

១.អាកាោនញ្ញច យតនក្េុលចតិោាំ ោន
អាកាសមនិោនទបីំផុត្មកជ្ជអារមមណ៍ 

-Wholesome consciousness pertaining to the 

base of infinite space. 

២.វិញ្ញា ណញ្ញច យតនក្េុលចិតោាំ ោន
វញិ្ញញ ណមនិោនទបីំផុត្មកជ្ជអារមមណ៍ 
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-Wholesome consciousness pertaining to the 

base of infinite consciousness. 

៣.អាក្ញិ្ចញ្ញា យតនក្េុលចិតោាំ ោនអវីត្ចិ
ត្ួចមនិោនទីបផុំត្មកជ្ជអារមមណ៍ 

-Wholesome consciousness pertaining to the 

base of nothingness. 

៤.ត្នវេញ្ញា នាេញ្ញា យតនក្េុលចិតោាំ 
ោនសញ្ញញ កម៏និដមន មនិោនសញ្ញញ កម៏និដមនមក
ជ្ជអារមមណ៍។ 

Wholesome consciousness pertaining to the 

base of neither perception nor non -

perception. 

៣.អរបូាវចរវបិាក្ចតិោ ៤ ដួង 
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៤.អរបូាវចរក្ិរោិចិតោ ៤ ដួង  

(ោនទនំក ូចកុសលដ រ) 

(Immaterial- Sphere resultant and 

Functional Consciousness has the 

same as Immaterial -sphere 

wholesome consciousness) 

VIDEO 25    

ត្ោក្តុោរចតិោ 

Supramundane Consciousness 

លោកកុត្តរមកព្យី ត្ោក្ + ឧតោរ = ត្ោក្តុោរ  
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ត្ោក្ ដម្បថា លោក គឺលោកយិរមមណ៍លផសកៗ 
ឧតោរ ឆ្ក្ផុត្ ។ សរុប ចិត្តផុត្ចាកលោក ។
  

ត្ោក្តុោរចតិោមាន ៨ ឬ ៤០ ដងួ 

ត្ោក្តុោរក្េុល ៤ ដួង 

Moral Supramundane Consciousness 4 

១.ត្ោតរតោមិ្គ្គចិតោ Path consciousness of 

stream-entry. 

២.េក្ោគាម្ិម្គ្គចតិោ Once-returning

Path-consciousness 

៣.អនាគាម្មិ្គ្គចិតោ Path consciousness of 

once -returning 
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៤.អរេតោម្គ្គចិតោ Path consciousness of 

Arahantship. 

ត្ោក្តុោរវបិាក្ចិតោ ៤ ដួង 

Supramundane Resultant Consciousness -4 

១.ត្ោតរតោផិល Fruition consciousness of 

stream -entry 

២.េក្ោគាម្ិផលFruition consciousness 

of once -returning. 

៣.អនាគាម្ផិល Fruition consciousness of 

non -returning. 

៤.អរេតោផល Fruition -consciousness of 

Arahantship. 
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រារ់ត្ោក្តុោរចតិោត្ដាយរិោោ រ ៤០ ដងួ 

១.វតិក្េៈ វិចរៈ រីតិ េតុ្ខ្ក្គ្គតេេតិាំ 
រឋម្ជានត្ោតរតោមិ្គ្គចិតោាំ  

1. The First Jhàna Sotàpatti Path-

consciousness together with initial 

application, sustained application, 

joy, happiness, and one-pointedness. 

២.វិចរៈ រីត ិេតុ្ខ្ក្គ្គតេេតិាំ ទុតយិ
ជានត្ោតរតោមិ្គ្គចតិោាំ  

2. The second Jhàna Sotàpatti Path-

consciousness together with sustained 

application, joy, happiness, and one-

pointedness. 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

៣.រតីិ េតុ្ខ្ក្គ្គតេេតិាំ តតិយជាន
ត្ោតរតោិម្គ្គចិតោាំ  

3. The Third Jhàna Sotàpatti Path-

consciousness together with joy, 

happiness, and one-pointedness. 

៤.េតុ្ខ្ក្គ្គតេេតិាំ ចតុតថជានត្ោត 
រតោិម្គ្គចតិោាំ  

4. The Fourth Jhàna Sotàpatti Path-

consciousness together with 

happiness and one-pointedness.  

៥.ឧត្រត្ក្ខក្គ្គតេេតិាំ រញ្ចម្ជាន
ត្ោតរតោិម្គ្គចិតោាំ  



ព្រះអភិធម្មក្នងុជីវិតព្រចាំថ្ងៃ   98 
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5. The Fifth Jhàna Sotàpatti Path

consciousness together with 

equanimity and one-pointedness. 

(ោបត់្តមលំដាបឈ់ាន ៥ គុណនលក ៨ របស់អរយិ
មគគនិកផលលសមើនលក៤០ លម្រឹះកនុកទីលនឹះមនិបានោប់
សកោគាម ី អនាគាម ី និកអរហត្ត សូមអនកសិកា
ោបត់្តមទនកលស្តត្តបត្តិមគគ-ផលចុឹះ) 

ឈានមាន ២ គ្ ឺ

១.អារម្មណូរនិជាន ចូលលៅសម្លកអារមមណ៍
ោន បឋវកីសិណជ្ជល ើម បាន ល់ សោបត្ត ិ៨ 
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២.លក្ខណូរនជិាន ចូលលៅសម្លកព្យិនិត្យលមើល
លកខណៈធម ៌ ៣ គ ឺ អនចិចលកខណៈ ទុកខលកខណៈ           
អនត្តលកខណៈ បាន ល់ វបិសសនា ។ 

✓ ត្ោក្តុោរចតិោ ោនម្ព្យឹះនិរវ នជ្ជអារមមណ៍។ 

និយម្នយ័អរយិម្គ្គ  

និរវ នាំ ម្ត្គ្គតីត ិ= ម្ត្គាគ  លឈាម ឹះថា ម្គ្គ ោន   
លសចកតីថា ដសវករកនូវម្ព្យឹះនរិវ ន។ 

ក្ិត្លេ មាត្រត្នាោ  គ្ចាតតីិ = ម្ត្គាគ  លឈាម ឹះថា 
ម្គ្គ លម្រឹះអត្ថថា ចូលលៅម្បហារកិលលសោកំ     
ឡាយ។ 
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អរយិម្គ្គអងគ ៨ 

The Eightfold path 

១.េមាម ទដិឋិ យល់ល ើញម្ត្ូវ (Right 

understanding)  

២.េមាម េងេរបៈម្ត្ឹិះរឹិះម្ត្ូវ(Right Thought) 

៣.េមាម វ្ហច សមតមី្ត្ូវ (Right Speech) 

៤.េមាម ក្ម្មនោៈ ការង្ហរម្ត្ូវ (Right Action) 

៥.េមាម អាជីវៈ ការចិញ្ច លមជីវតិ្ម្ត្ូវ (Right 

Livelihood) 

៦.េមាម វ្ហោម្ៈ ព្យាយមម្ត្ូវ (Right Effort) 
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៧.េមាម េតិ រលលកម្ត្ូវ (Right Mindfulness) 

៨.េមាម េមាធ ិ កិរយិត្មេល់ចិត្តម្ត្ូវ (Right 

Meditation) 

VIDEO 26 

ត្ោតរននរុគ្គល 

ដូចត្ម្ោចត្ៅថា ត្ោតរតោិម្គ្គចតិោ? 

ត្ោត ដម្បថា ម្កដស អារតោិ សលម្មច ល់ ម្គ្គ 
ដសវករកនូវម្ព្យឹះនិរវ ន ។ 

សរបុមក ម្កដសចិត្តសលម្មច ល់ម្ព្យឹះនិរវ ន ំបូក។ 
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ត្ោតរននរុគ្គលលះរង់ធម្អ៌វីខ្ែះ? 

ត្ោតរននរុគ្គលលះរង់ធម្៌ ៣ ោ ង 

១.េកាេ យទិដឋ ិម្បកានោ់កំនុកកាយ 

២.េលីរវតររាមាេ ស្តទ បអដកអលសីលនិកវត្ត
ម្បត្ិបត្តិខុស 

៣.វចិិក្ិចា  លសចកតីសកសយ័ 

ត្ោតរននរុគ្គលមាន ៣ ព្រត្ភទ 

១.ឯក្រជីី ោនកំលណើ ត្មយួជ្ជត្ិ 

២.ត្កាលត្ង្ខេ ល លចញព្យីម្ត្កូលមយួលៅកាន់
ម្ត្កូលមយួ  
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៣.េតោក្ខតោុររម្ លៅលកើត្ ៧ ជ្ជត្ិលទៀត្យ៉ា កនម្ក
ដលក ។ 

េតោក្ខតោុររម្ត្ោតរននមាន ៧ រុគ្គល 

១.អនាថបណិឌ   ២.វសិ្តខ្ល   ៣.ចូ រថលទវបុម្ត្ 

៤.មហារថលទវបុម្ត្  ៥.អលនកវណណ លទវបុម្ត្  

៦.សកេលទវោជ   ៧.នាគទត្តលទវបុម្ត្  

បុ.លត្ើសលម្មចធមល៌ធវើការង្ហររកសីុដលកលកើត្ឬ? 

វ.ិការសលម្មចធមថ៌ាន កល់ស្តត្ត លោកលៅលធវើការង្ហរ 
រកសីុធមមត្ត  ូចលោកយយវសិ្តខ អនាថបណិឌិ ក
លស ឋីជ្ជល ើម លោកលៅម្បកបការង្ហររកសីុចិញ្ច លម
ជីវតិ្ ល ើមបចីិញ្ច លមកូនលៅជ្ជធមមត្ត ប៉ាុដនតលោកខុសព្យី



ព្រះអភិធម្មក្នងុជីវិតព្រចាំថ្ងៃ   104 
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បុថុជានធមមត្តភាគលម្ចើន គិត្ព្យីលរឿករកសីុទទួលោន
លម្ចើនលព្យក រហូត្លឆ្្ៀត្លព្យលលធវើលសចកតីលអមនិបាន 
ខ្ឹះគិត្ដត្ព្យីលរឿកភាព្យលជ្ជគជយ័ រហូត្លភ្ចម្គបម់្គក
ចិត្ត  ល់លព្យលបោជយ័លកើត្ទុកខខ្ឹះោនោកំសោ្ប់
ខ្ួនជ្ជល ើមលទៀត្ផក។ ដត្ម្ព្យឹះអរយិបុគគល លោក
លម្បើម្បាស់ជីវតិ្ រកសីុបំលព្យញត្ម្មូវការរបស់ជីវតិ្ 
លហើយកប៏ំលព្យញត្ម្មូវការផ្ូវចិត្តដ រ គឺលធវើលសចកតីលអ   
លផសកៗ ោនោន សីល ភាវនា និកអបរ់ចំតិ្តជ្ជ
ម្បម្កត្ីឱ្យចិត្តបានលសចកតីសុខលរឿយៗ ។ 

ភារអោច រយត្រលេត្ព្ម្ចធម្ ៌

រឋរា ឯក្រត្ជាន 

េគ្គេស គ្ម្ត្នន វ្ហ 
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េរវត្ោកាធរិត្ចចន 

ត្ោតរតោិ ផលាំ វ្ហរ ាំ ។ 

លស្តត្តបត្តិ ជ្ជគុណជ្ជត្ ិម៏្បលសើរ 

ជ្ជកភាព្យននឯកោជលលើដផន ផីក  

ជ្ជក ំលណើ រលៅកានឋ់ានសួគផ៌ក  

ជ្ជកភាព្យជ្ជធំកនុកលោកោកំមូលផក។ 

VIDEO 27 

េក្ោគាម្ ី

េក្ល ដម្បថា មយួម្គា 

អាគាម្ី ដម្បថា ម្ត្ បម់ក 



ព្រះអភិធម្មក្នងុជីវិតព្រចាំថ្ងៃ   106 
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សរបុមក ជ្ជចិត្តញុាំកបគុគលអនកសលម្មចឱ្យម្ត្ ប់
មកកានល់ោកលនឹះមតកលទៀត្។ 

េក្ោគាម្ី ៥ ព្រត្ភទ 

១.ម្ព្យឹះសកោគាម ីអនកសលម្មចកនុកមនុសសលោក 

លហើយបរនិិរវ នកនុកមនុសសលោកលនឹះ។ 

២.ម្ព្យឹះសកោគាម ី អនកសលម្មចកនុកលទវលោក 
លហើយបរនិិរវ នកនុកលទវលោកលនាឹះ ។ 

៣.ម្ព្យឹះសកោគាម ី អនកសលម្មចកនុកមនុសសលោក 
លហើយបរនិិរវ នកនុកលទវលោក។ 

៤.ម្ព្យឹះសកោគាម ី អនកសលម្មចកនុកលទវលោក 
លហើយបរនិិរវ នកនុកមនុសសលោក។ 
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៥.ម្ព្យឹះសកោគាម ី អនកសលម្មចកនុកមនុសសលោក
លនឹះ បានលកើត្កនុកលទវលោកលនាឹះលហើយ ចុត្ិព្យីលទវ
លោកលនាឹះ រចួមកលកើត្កនុកមនុសសលោក លទើប        
បរនិិរវ នកនុកមនុសសលោកលនឹះ។ 

បុ.លត្ើម្ព្យឹះសកោគាមបីុគគលលឹះបកអ់វី? 

វ.ិម្ព្យឹះសកោគាមលីនឹះមនិបានលឹះបកក់ិលលសលទ ដត្
ម្គានល់ធវើឱ្យកិលលសលៅសល់ឱ្យកានដ់ត្ម្ស្តលលសតើក 
ឧោហរណ៍ លោភៈដ លលោកោនកម៏្ស្តលជ្ជក
ម្ព្យឹះលស្តត្តបននបុគគល ឬោនឹះ ឬកល៏ោសមូលចិត្ត
លោកោនកោ៏នសភាព្យម្ស្តលលសតើក លដាយលោក
បានសលម្មចអរយិមគគខពស់ជ្ជលស្តត្តបននបគុគល។ 
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VIDEO 28 

អនាគាម្ ី

ន ដម្បថា មនិ  

អាគាម្ី ដម្បថា ម្ត្ បម់ក 

សរបុមក ជ្ជចតិ្តញុាកំបគុគលអនកសលម្មចមនិឱ្យ     
ម្ត្ បម់កកានល់ោកលនឹះមតកលទៀត្ លដាយអំណាច
ប ិសនធិ ។ 

ព្រះអនាគាម្ ី៥ ព្រត្ភទ 

១.អនោរាររនិិរវ យ ី ម្ព្យឹះអនាគាមអីនកប ិសនធិ
កនុកសុោធ វាសភមូណិាមយួលហើយ បរនិិរវ នមុនរក់
កណាត លអាយុលខយយននភូមលិនាឹះ។ 
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២.ឧរេចចររនិិរវ យ ី ម្ព្យឹះអនាគាមអីនក
ប ិសនធិកនុកសុោធ វាសភមូណិាមយួលហើយ បរនិិរវ ន
កន្ករកក់ណាត លអាយុលខយយននភូមលិនាឹះ។ 

៣.អេង្ខខ រររនិិរវ យ ីម្ព្យឹះអនាគាមអីនកប ិសនធិ
កនុកសុោធ វាសភមូណិាមយួ លហើយសលម្មចអរហត្ត  
បរនិិរវ នលដាយម្សួល មនិចាបំាចព់្យាយមលម្ចើន។ 

៤.េេង្ខខ រររនិិរវ យ ី ម្ព្យឹះអនាគាមអីនក
ប ិសនធិកនុកសុោធ វាសភមូណិាមយួ លហើយសលម្មច
ម្ព្យឹះអរហត្ត បានលដាយលំបាក ចាបំាចម់្ត្ូវព្យាយម
លម្ចើន លទើបបរនិិរវ នកនុកភូមលិនាឹះ។ 

៥.ឧទធាំត្ោត្តអក្នដិឋគាម្ី ម្ព្យឹះអនាគាមអីនក
ប ិសនធិត្តកំព្យីសុោធ វាសលម្កាមណាមយួ គឺអវហិា
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ភូម ិ(អាយុ ១.០០០ មហាកបប) ចុត្ិលហើយ លកើត្កនុក 
អត្បា (ោនអាយុ ២.០០០មហាកបប) ចុត្ិលហើយ 
លកើត្កនុកសុទសាភូម ិ (ោនអាយុ ៤.០០០មហា
កបប) ចុត្ិលហើយ កនុកសុទសសភីូម ិ (ោនអាយុ
៨.០០០ មហាកបប) ចុត្ិលហើយ លកើត្កនុកអកនិ ឋភមូ ិ
(ោនអាយុ ១៦.០០០ មហាកបប) លហើយក ៏             
បរនិិរវ នកនុកភូមលិនាឹះ។ 

ត្តើព្រះអនាគាម្ីលះរងអ់វី? 

ព្រះអនាគាម្លីះរង់េាំត្ោជនៈ ២ គ្ឺ 

១.កាម្រាគ្ ត្លម្មកកនុកកាមោកំឡាយ 

២.រាបាទ គំនុ ំចិត្តព្យាបាទ   
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លម្បៀបជីវតិ្របស់លយើក ចិត្តដ លម្បាសចាកកាម
គុណជ្ជចតិ្តសងបរ់ោង ប ់ ម្ព្យមោកំម្ត្ជ្ជកម់្គបល់ព្យល 
លម្រឹះអស់លោសមូលចិត្ត ចតិ្តលម្កាធខលក គាម នភាព្យ
សមុគស្តម ញផ្ូវចតិ្ត។ 

VIDEO 29 

ព្រះអរេនោ 

អគ្គទក្ខិត្ណយយភាត្វន រូជ្ជវិត្េេាំ       
អរេតីតិ  = អរហា លឈាម ឹះថា ម្ព្យឹះអរហនត លម្រឹះ
អត្ថថា គួរ ល់ការបូជ្ជព្យិលសស លម្រឹះជ្ជ
ទកខិលណយយបុគគល ម៏្បលសើរ។ 

មា៉ាកលទៀក ម្ព្យឹះអរហនត លោកកាចប់ំបាកក់ា ំ គឺ
កិលលសដ លជ្ជកានំនសការចម្ក។  
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មា៉ាកលទៀត្ ម្ព្យឹះអរហនត លម្រឹះមនិលធវើបាបកនុកទ ី   
កំបាកំ។ 

ព្រះអរេនោ ២ ព្រត្ភទ 

១.ម្ព្យឹះអរហនតសលម្មច រញ្ញា វិម្តុោិ អនកមនិោន
ឈានោភ ី។ 

២.ម្ព្យឹះអរហនតសលម្មច លចលត្តវមិុត្តិ អនកោនឈាន 
ខ្ឹះវជិ្ជា  ៣ ខឹ្ះអភញិ្ញញ  ៦ ខឹ្ះប ិសមភោិ ៤ ។ 

អភិញ្ញា  ៦ 
១.ឥទធិវធិ អាចសដមតកប្ទធបិាន 

២.ទិរវត្ោត ម្ត្លចៀកទិព្យវ 
៣.ត្ចត្តររយិញ្ញា ណ អាច លកវារៈចិត្តរបស់
អនក នទ 
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៤.រុត្រវនិវ្ហោនេុសតញិ្ញា ណ អាចរលលកជ្ជត្ិ
ដ លអាម្ស័យព្យីមុនបាន 
៥.ចតុូរបាតញ្ញា ណ (ទិព្យវចកខុ)  លកចុត្ិប ិសនធ ិ
៦.អាេវក្ខយញ្ញា ណ ម្បាជ្្ជលធវើកិលលសឱ្យអស់
លៅបាន ។ 

វិជ្ជា  ៣ 
១.រុត្រវនិវ្ហោនេុសតញិ្ញា ណ ញាណអាច
រលលក លកជ្ជត្ិរបស់ខ្ួនឯកបាន។ 
២.ចុតរូបាតញ្ញា ណ  លកចុត្ិនកិប ិសនធិរបស់
សព្យវសត្វ 
៣.អាេវក្ខយញ្ញា ណ ញាណអាចលធវើកិលលស
ឱ្យអស់លៅបាន។ 

 



ព្រះអភិធម្មក្នងុជីវិតព្រចាំថ្ងៃ   114 

ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

រដេិម្ភោ ៤ 
១.អតថរបដិេម្ភិោ បញ្ញញ ដបកធ្្លយកនុកអត្ថ 
២.ធម្មរបដេិម្ភោិ បញ្ញញ ដបកធ្្លយកនុកធម ៌
៣.និរតុោរិដេិម្ភោិ បញ្ញញ ដបកធ្្លយកនុកនិរុត្ត ិ
៤.រដិភាណរដិេម្ភិោ ដបកធ្្លយកនុក            
ប ិភាណ។ 

អនក្រចនាព្ក្រ 

-ស្តមលណរលជ្ជត្ិវរីលិយ ោ វ  ង់ឌ្ ី

អនក្រិនិតយ 

១.ភកិខុបធ្លនលជ្ជា លត្ត មា ន ់េភុារ 

២.ភកិខុស្តសនរកខិលត្ត េខុ្ ចនាថ  

៣.ភកិខុវរីយិឆ្លនាទ  ត្   ម្ី 
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ឯក្ោររិត្ព្គាះ 
១.បរលិចាទទី ១ ចិត្តបរមត្ថ 
២.វចនានុម្កមសលមតចម្ព្យឹះសកឃោជ លជ្ជត្ញ្ញញ លណា 
ជួន ណាត្ 
៣.សោទ នុម្កមម្ព្យឹះពុ្យទធស្តសនា 
៤.វសុិទធិមគគសោធិនិលទទស  
៥.ធមមបទ ឋកថាភាគ ១ 
៦.ប ិកលលខ ៥៣ 
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