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បុព្វកថា 

ខ្ញ ុំព្រះករញណាអាត្មា ភារ ភកិខញអគ្គចិត្ត្មោ           
យ នុ យ ីបានត្រៀបចុំត្ ៀវត្ៅត្នះត្ ើង ត្ោយចង់
ផ្សាភាា បជ់ាមយួវតី្េអអូបរ់ ុំខលី ដេលមានចុំណងត្ ើង
ថា ព្រះអភធិមាកនញង ីវតិព្បចុំថ្ងៃ ត្ោយមានការគុំ
ព្ររី ុំណាក ់ ញាតិត្ញាមជា ិកាខ កាមទុំងឡាយ 
ដេលជាអនកចូលចតិោ ិកាព្រះអភធិមា ដតអនកខលះមនិ
មានត្រលព្គ្បព់្គនក់នញងការត្រៀន ូព្ត ត្ ើយមាន
អនកខលះត្រៀតខ្លល ចណា ់ឱ្យដតឮ ធមអ៌ភធិមាជាធម៌
 ព្មាប ូ់ព្តត្រលត្ខ្លា ចស្លល ប ់ ឬជាធម ៌ព្មាបអ់នក
ព្ត្ម ់េឹងគ្ឺព្រះអរយិៈត្រើបត្រៀនត្កើត។ ត្ តញេូត្ចនះ
បានជាខ្ញ ុំមានគ្ុំនិតគ្តិថា ត្ធវើយ៉ា ងណាត្េើមបឱី្យ
មនញ សយល់រីត្មត្រៀនអភធិមាត្នះ ដេលជាត្មត្រៀន
 ុំខ្លនក់នញង ីវតិរប ់មនញ សព្គ្បរូ់ប មនិថាច ់ឬ
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ត្កាងត្រធមរ៌ប ់ព្រះរញរធ ព្តូវព្គ្បវ់យ័ ព្គ្ប ់មយ័
កាល។ ត្ោយមានការយល់ត្ ើញដបបត្នះ ត្រើបខ្ញ ុំ
បានត្រៀបចុំត្ធវើវឌីីអូខលីៗត្ ើង។  

វតោម្ណីរតនារាម្ ថ្ងៃ ញព្ក  ១១ ត្ោច ដខព្ស្លរណ៌ 

ឆ្ន ុំឆ្លូវ ព្តី ័ក រ. .២៥៦៥ 

ភិក្ខអុគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី
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ត្េចក្ោីថ្ងែងអាំណរគ្ណុ 

ខ្ញ ុំព្រះករញណាអាត្មា ភារ  ូមដងលងអុំណរព្រះគ្ញណ
និងអរគ្ញណចុំត្ ះ៖ 

១.ព្រះឧប ាយ ៍ត្ ធិវងាវមិល អ ញក  ញុំ 

២.ត្ោកមាា  ់ព្គ្ូព្រះភកិខញវ ិរបបត្ញោ  ស្លន  ញជា 

៣.ព្រមទុំងត្ោកព្គ្ូេថ្រៗត្រៀត ដេលបានធ្លល ប់
 ួយ បង្ហា តប់ត្ព្ងៀនកនលងមក 

៤. ូមអរគ្ញណចុំត្ ះត្ញាម ព្បុ  ត្ចង យ៉ាញន និង
ត្ញាមព្ ី ត្ម៉ាង ង្ហ៉ា  និងត្ោកយយ ត្ចង ចិន ជា 
យយរប ់ខ្ញ ុំយ៉ា ងថ្ព្កដលងដេលបានេឹកនុំខ្ញ ុំ ឱ្យ
បានប ួកនញងព្រះរញរធស្ល នេព៏្បត្ ើរត្នះ។ 
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៥.ព្រមទុំងអនញត្មារនចុំត្ ះរឹកចតិោ ទធ  ព្ ះថាល
រប ់ញាតិត្ញាមទុំងឡាយ ដេលមាន ទធ ព្ ះថាល
ដចកធមាទនទុំងឡាយត្នះ។  

ព្ប ិនត្បើមានកុំ ញ ឆ្គង ចុំត្ ះអកខោវរិញរធកនញង
ត្ ៀវត្ៅត្នះដព្កងរិនិតយមនិបានអ ់ត្ ចកោី ឬ
យល់ត្ ចកោីថ្នរញរធវចនៈមនិអ ់  ូមអភយ័អត់
ត្ទ អុំរី ុំណាកវ់ញិ្ោូ  នទុំងឡាយផ្សង។ 
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មាតិកា 
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ព្រះអភិធម្មក្នងុជីវតិព្រចាំថ្ងៃ 
Abhidhamma in Daily Life. 

ររតិ្ចេទី ៣  
រក្ណិណ ក្េងគហវិភាគ្ 

រ ាំលកឹ្ត្ម្ត្រៀន 
១.បញ.ត្តើចតិោដចកជាប៉ាញនា នព្បត្ភរធុំអវខីលះ? 
វ.ិចិតោថ្ចក្ជា ៤ ព្រត្ភទធាំ 
១.កាមាវចរចិតោ មាន ៥៤ ដួង  
 
ក.អកញ លចិតោ ១២  
 
 
 

១.ត្ោភមូលចតិោ៨ 

២.ត្ទ មូលចតិោ២ 

៣.ត្មា មូលចិតោ២ 
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ខ.អត្ តញកចតិោ១៨ 
 
 
 
 
គ្.កាមត្ស្លភណ២៤ 
  
 
 
 .របូាវចរចិតោ ១៥ 
 
 

១.អកញ លវបិាក៧ 

២.កញ លវបិាក៨ 

៣.អត្ តញកកិរយិ ៣ 

១.រូបាវចរកញ ល៥ 

២.រូបាវចរវបិាក៥ 

៣.រូបាវចរកិរយិ៥ 

១.មហាកញ ល ៨ 

២.មហាវបិាក ៨ 

៣.មហាកិរយិ ៨ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

 
 
ង.អរបូាវចរចិតោ១២ 
 
 
 
ច.ត្ោកញតោរចិតោ ៨  
 
 
 
២.បញ.ត្តើចិតោមានប៉ាញនា នជាតិអវខីលះ? 
វ.ិចិតោមាន ៤ ជាត ិគ្ ឺ
ក.អកញ លជាតិ  

១.អរូបាវចរកញ ល៤ 

២.អរូបាចរវបិាក ៤ 

៣.អរូបាវចរកិរយិ ៤ 

ត្ស្លត្មបតោិមគ្គ-ផ្សល 

 កទគមមិគ្គ-ផ្សល 

អនគមមិគ្គ-ផ្សល 

អរ តោមគ្គ-ផ្សល 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

ខ.កញ លជាត ិ
គ្.វបិាកជាត ិ
 .កិរយិជាត ិ
៣.បញ.ត្តើអកញ លជាតិបានេល់ចិតោអវីខលះ? 
វ.ិអកញ លជាតិបានេល់ អកញ លចិតោ ១២ 
៤.បញ.កញ លជាតិមានចិតោអវខីលះ? 
វ.ិកញ លជាតិបានេល់កញ លចិតោ២១ ឬ៣៧ គ្ ឺ
មហាកញ លចិតោ ៨ ម គ្គតកញ លចិតោ ៩មគ្គចិតោ៤ 
ឬ ២០។ 

៥.បញ.ត្តើវបិាកជាតិមានចតិោអវខីលះ? 

វ.ិវបិាកជាតិមានចតិោ ៣៦ ឬ៥២ គ្ ឺ
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

អត្ តញកវបិាកចិតោ ១៥ មហាវបិាកចិតោ ៨ ម គ្គត
វបិាកចិតោ ៩ ត្ោកញតោរផ្សលចតិោ ៤ ឬ២០ ។ 

៦.បញ.ត្តើកិរយិជាតិមានចិតោអវខីលះ? 

វ.ិកិរយិជាតិមានចិតោ ២០ គ្ឺ  

អត្ តញកកិរយិចិតោ ៣ មហាកិរយិចិតោ ៨ ម គ្គត
កិរយិចិតោ ៩ ។ 

៧.បញ.ត្តើកាមាវចរចិតោប៉ាញនា នជាកញ លជាតិ? 

វ.ិមាន៨ គ្ឺ មហាកញ លចតិោ ៨ 

៨.បញ.ត្តើកាមចតិោប៉ាញនា នជាវបិាកជាតិ? 

វ.ិមាន ២៣ គ្ ឺអត្ តញកវបិាកចិតោ ១៥ មហាវបិាក
ចិតោ ៨។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

៩.បញ.ត្តើកាមចតិោប៉ាញនា នជាកិរយិជាតិ? 

វ.ិមាន ១១ គ្ឺ អត្ តញកកិរយិចិតោ ៣ មហាកិរយិ
ចិតោ ៨។ 

១០.បញ.ត្ោកិយកញ លមានចិតោអវីខលះ? 

វ.ិមាន ១៧ គ្ឺ មហាកញ លចិតោ ៨ ម គ្គតកញ ល
ចិតោ ៩។ 

១១.បញ.ត្តើត្ោកិយវបិាកចិតោមានអវីខលះ? 

វ.ិមាន ៣២ គ្ឺ អត្ តញកវបិាកចិតោ១៥ មហាវបិាក
ចិតោ ៨ ម គ្គតវបិាកចិតោ៩។ 

១២.បញ.ត្តើភមូរិប ់ចិតោមានអវខីលះ? 

វ.ិភូមរិប ់ចតិោមាន ៤ គ្ឺ  
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

ក.កាមាវចរភូម ិ៥៤  

ខ.រូបាវចរភូម ិ១៥  

គ្.អរូបាវចរភូម ិ១២ 

 .ត្ោកញតោរភូម ិ៨ ឬ ៤០។ 

១៣.បញ.ត្តើភូមដិេល តវត្ោកត្ៅត្កើតមានអវីខលះ? 

វ.ិមាន ៣១ ភូម ិគ្ឺ  

ក.អបាយភមូ ិ៤ = នរក ត្ព្បត តិរចា ន អ ញរកាយ 

ខ.កាម ញគ្តិ ៧ = មនញ ស ១ ត្រវត្ម ៦ គ្ ឺ             
ចតញមាា ោ ិកា ត្មវតោងិស យម តញ ិត និមាា នរត ី      
បរនិមាតិវ វតោី ។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

គ្.របូភូម ិ១៦ គ្ឺ  

១.បរ ិជាា ភមូ ិ  ២.បញត្ោ ិត្មភូម ិ

៣.មហាព្រហាា ភូម ិ ៤.បរតិ្មោ ភាភមូ ិ

៥.អបបមាណាភាភូម ិ ៦.អភ ាោភូម ិ

៧.បរតិោ ញភាភូម ិ ៨.អបបមាណា ញភាភូម ិ

៩. ញភកិណាា ភមូ ិ ១០.ត្វ បផោភមូ ិ

១១.អ ញ្ោ ី តោភូម ិ ១២.អវហិាភូម ិ

១៣.អតបាភូម ិ  ១៤. ញរ ាភូម ិ

១៥. ញរ សភីូម ិ ១៦.អកនិោា ភូម ិ

១៤.បញ.ត្តើត្វរនមានប៉ាញនា ន?អវីខលះ? 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

វ.ិមាន៥ គ្ ឺ

ក. ញខ  គ្តចតិោ ១ ជា ញខត្វរន 

ខ.រញកខ  គ្តចិតោ ១ ជារញកខត្វរន 

គ្.ត្ស្លមន ស  គ្តចិតោ ៦២ ជាត្ស្លមន ស
ត្វរន 

 .ត្ទ   គ្តចតិោ ២ ជាត្ទមន សត្វរន 

ង.ឧត្បកាខ   គ្តចតិោ ៥៥ ជាឧត្បកាខ ត្វរន 

១៥.បញ.ត្តើចិតោប៉ាញនា នមនិមានត្ តញ? ត្ ើយប៉ាញនា ន 
មានត្ តញព្បកប? 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

វ.ិមាន១៨ គា នត្ តញព្បកបគ្ឺ អត្ តញកចតិោ ១៨។ 
ចិតោ៧១ ឬ ១០៣ មានត្ តញព្បកបជា ត្ តញក
ចិតោ។ 

១៦.បញ.ត្តើត្ តញមានប៉ាញនា នអវខីលះ? 

វ.ិត្ តញមាន ៦ គ្ឺ ត្ោភត្ តញ ត្ទ ត្ តញ           
ត្មា ត្ តញ អត្ោភត្ តញ អត្ទ ត្ តញ អត្មា      
ត្ តញ។ 

១៧.បញ.ត្តើ ត្ តញកចិតោដចកជាប៉ាញនា នរួក?អវខីលះ? 

វ.ិដចកជា ៣ រួក 

ក.ឯកត្ តញកចតិោ មាន ២ េងួ 

ខ.រវិត្ តញកចិតោ មាន ២២ េងួ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

គ្.តិត្ តញកចិតោ មាន ៤៧ ឬ ៧៩ ។  

១៨.បញ.ត្តើចិតោប៉ាញនា នជា្នចិតោ?អវីខលះ? 

វ.ិមាន ៦៧ គ្ ឺម គ្គតចិតោ ២៧ ត្ោកញតោរ្នចតិោ 
៤០ ។ 

១៩.បញ.ត្តើចិតោប៉ាញនា នជា មបយញតោ?អវីខលះ?  

វ.ិមាន  ៨៧ គ្ឺ រិេាគិ្ត មបយញតោចិតោ៤ បេិ 
 មបយញតោចិតោ២ វចិិកិចា  មបយញតោចិតោ១ ឧរធចា
 មបយញតោចិតោ១ ញាណ មបយញតោចិតោ ៧៩ (កាម
ត្ស្លភណញាណ មបយញតោចតិោ ១២ ម គ្គតចិតោ
២៧ ត្ោកញតោរចិតោ ៤០)។ 

២០.បញ.ត្តើវបិបយញតោចិតោមានប៉ាញនា ន?អវីខលះ? 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

វ.ិមានចិតោ ៣៤ គ្ឺ រិេាិគ្តវបិបយញតោចិតោ៤ អត្ តញក
ចិតោ ១៨ កាមត្ស្លភណញាណវបិបយញតោចិតោ១២។ 

២១.បញ.ត្តើអ ង្ហខ រកិមានប៉ាញនា ន?អវីខលះ? 

វ.ិអ ង្ហខ រកិចិតោមាន ៣៧ គ្ឺ ត្ោភមូល៤ 
ត្ទ មូល១ ត្មា មូល១ អត្ តញកចិតោ១៨ កាម
ត្ស្លភណអ ង្ហខ រកិចិតោ ១២ ។ 

២២.បញ.ត្តើចតិោប៉ាញនា នជាអត្ស្លភណ?អវីខលះ? 

វ.ិមាន ៣០ េួង គ្ឺ អកញ ល១២ អត្ តញក១៨។ 

២៣.បញ.ត្តើចិតោប៉ាញនា នជាត្ស្លភណ?អវីខលះ? 

វ.ិមាន ៥៩ គ្ឺ កាមត្ស្លភណចិតោ២៤ ម គ្គតចតិោ
២៧ ត្ោកញតោរចិតោ ៨។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

២៤.បញ.េូចត្មោចត្ៅថា្ន?មានប៉ាញនា នយ៉ា ង? 

វ.ិ្នមាននយ័ ២ គ្ ឺ

ក. មលងឹរិចរណា េញតកុំត្ៅនូវ ភាវៈបេិបកខនូវ 
នីវរណធមជ៌ាត្េើមឱ្យអ ់ត្ៅ។ 

ខ.ចតិោដេលត្មុំងដណនកនញងអារមាណ៍ ថ្នកមាោា ន 
មានបឋវកី ិណជាត្េើម ត្ោយអុំណាចថ្នអបបន
 មាធិត្ ា្ ះថា ្ន។ 

ឈានមាន ២ យ ង 
ក.អារម្មណូរនិជាន ត្ព្ ះ មលងឹអារមាណ៍មាន
បឋវកី ិណជាត្េើម។ 

ខ.លក្ខណូរនិជាន ត្ព្ ះលះកិត្ល ត្ោយ
វបិ សន ដតង ត្ព្មចត្ោយមគ្គចិតោ។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

២៥.បញ.ត្តើចតិោប៉ាញនា នជាអ្ន ត្ ើយប៉ាញនា ន
្ន? 

វ.ិកាមាវចរចិតោ ៥៤ ជាអ្នចិតោ។ ចិតោ ៦៧ ជា
្នចិតោ ។ 

២៥.បញ.ចិតោប៉ាញនា នជាត្ោកិយចិតោ ប៉ាញនា នមនិដមនជា
ត្ោកិយចិតោ? 

វ.ិចិតោ៨១ ជាត្ោកិយ ។ ចិតោ ៨ ឬ៤០ ជាត្ោកញតោរ
ចិតោ។ 

២៦.េូចត្មោចត្ៅថា កិចា? មានប៉ាញនា ន? 

វ.ិត្ព្ ះភាវៈជារប ់ដេលចិតោគ្បបតី្ធវើ មាន១៤។ 

២៧.បញ.ចតិោប៉ាញនា នត្ធវើបេិ នធិ ភវងគ ចញតិ?អវីខលះ? 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

វ.ិចិតោ ១៩ គ្ឺ អត្ តញកវបិាកចិតោ ២ មហាវបិាកចិតោ 
៨ ម គ្គតវបិាកចិតោ ៩។ 

២៨.បញ.ចិតោប៉ាញនា នត្ធវើអាវ ានកចិា?អវីខលះ? 

វ.ិមានចិតោ ២ គ្ឺ បញ្ាទវ ោវ ានចិតោ១ មត្នទវ ោវ ាន
ចិតោ១ ។  

២៩.បញ.ត្តើចតិោប៉ាញនា នត្ធវើ រ សនកិចា  វនកិចា         
ឃាយនកិចា ស្លយនកិចា ផ្សញ នកិចា? 

វ.ិមានចិតោ១០ គ្ឺ រវិបញ្ា វញិោ ណចិតោ ១០ (ត្ធវើកិចា
នីមយួៗ េូចជាចកខញវញិោ ណត្ធវើរ សនកចិាជាត្េើម)។ 

៣០.បញ.ត្តើចិតោប៉ាញនា នត្ធវើ មបេិចាននកិចា?អវីខលះ? 

វ.ិមានចិតោ ២ គ្ឺ វបិាកមត្នធ្លតញ ២។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

៣១.បញ.ត្តើចិតោប៉ាញនា នត្ធវើ នោីរណកិចា?អវខីលះ? 

វ.ិមានចិតោ ៣ គ្ឺ អត្ តញកអកញ លវបិាកមត្ន
វញិោ ណ១ កញ លវបិាកមត្នវញិោ ណធ្លតញ២។ 

៣២.បញ.ត្តើចិតោប៉ាញនា នត្ធវើត្ោេារវនកិចា?អវខីលះ? 

វ.ិមានចិតោ ១ គ្ ឺអត្ តញកកិរយិេួងរី២។ 

៣៣.បញ.ត្តើចតិោប៉ាញនា នេងួត្ធវើ វនកិចា?អវីខលះ? 

វ.ិមានចិតោ ៥៥ គ្ ឺ អកញ លចិតោ ១២   ិតញបារ
ចិតោ១ មហាកញ លចតិោ ៨ មហាកិរយិចតិោ ៨          
ម គ្គតកញ លចិតោ ៩ ត្ោកញតោរចិតោ៨។ 

៣៤.បញ.ត្តើចិតោប៉ាញនា នត្ធវើតទលមពណកិចា?អវីខលះ? 

វ.ិចិតោ ១១ គ្អឺត្ តញកវបិាកចតិោ ៣ មហាវបិាកចិតោ ៨ 



ព្រះអភិធម្មក្នងុជីវិតព្រចាំថ្ងៃ   17 

ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

៣៥.បញ.ត្តើកាមចិតោប៉ាញនា នត្ធវើកចិា១?អវីខលះ? 

វ.ិមានចិតោ ២៦ គ្ឺ អកញ លចិតោ ១២ អត្ តញកចិតោ 
១៤ មហាកញ លចិតោ ៨ មហាកិរយិចិតោ ៨។ 

៣៦.បញ.ត្តើចិតោប៉ាញនា នត្ធវើកិចា១? 

វ.ិមាន ៦៨ ឬ១០០ ។ 

៣៧.បញ.ត្តើចិតោប៉ាញនា នត្ធវើកិចា២? 

វ.ិមានចិតោ ២ ។ 

៣៨.បញ.ត្តើចិតោប៉ាញនា នត្ធវើកិចា៣? 

វ.ិមានចិតោ ៩។ 

៣៩.បញ.ត្តើចិតោប៉ាញនា នត្ធវើកិចា៤? 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

វ.ិមានចិតោ ៨។ 

៤០.បញ.ត្តើចិតោប៉ាញនា នត្ធវើកិចា៥? 

វ.ិមានចិតោ ២។ 

៤១.បញ.ត្តើត្ចត ិកប៉ាញនា នត្ធវើកិចា១?អវខីលះ? 

វ.ិមានត្ចត ិក ១៧ គ្ឺ អកញ លត្ចត ិក១៤ វរិតិ
ត្ចត ិក ៣។ 

៤២.បញ.ត្តើត្ចត ិកប៉ាញនា នត្ធវើកិចា៤?អវខីលះ? 

វ.ិមានត្ចត ិក ២ គ្ ឺ អបបមញោ ត្ចត ិក ២ (ត្ធវើ
បេិ នធិកចិា ភវងគកចិា  វនកចិា និងចញតិកិចា)។ 

៤៣.បញ.ត្តើត្ចត ិកប៉ាញនា នត្ធវើកិចា៥?អវខីលះ? 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

វ.ិមានត្ចត ិក ២១ គ្ឺ ឆ្នទត្ចត ិក១ ត្ស្លភណ
ស្លធ្លរណត្ចត ិក១៩ បញោ ត្ចត ិក១ (ត្ធវើ
បេិ នធិកចិា ភវងគកចិា  វនកចិា តទលមពណកិចា ចញតិ
កិចា)។ 

៤៤.បញ.ត្តើត្ចត ិកប៉ាញនា នត្ធវើកិចា៦?អវខីលះ? 

វ.ិមានត្ចត ិក ១ គ្ឺ បតីិត្ចត ិក ១ (ត្ធវើបេិ នធិ
កិចា ភវងគកិចា  នោរីណកិចា  វនកិចា                          
តទលមពណកិចា នងិចញតកិិចា)។ 

៤៥.បញ.ត្តើត្ចត ិកប៉ាញនា នត្ធវើកិចា៧?អវខីលះ? 

វ.ិមានត្ចត ិក ១ គ្ឺ វរីយិត្ចត ិក (ត្ធវើបេិ នធកិិចា 
ភវងគកិចា អាវ ានកិចា ត្ោេារវនកិចា  វនកិចា               
តទលមពណកិចា នងិចញតកិិចា)។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

៤៦.បញ.ត្តើត្ចត ិកប៉ាញនា នត្ធវើកិចា៩?អវខីលះ? 

វ.ិមានត្ចត ិក ៣ គ្ឺ វតិកកត្ចត ិក ១ វចិរ
ត្ចត ិក១ អធិត្មាកខត្ចត ិក១ (ត្ធវើបេិ នធិកចិា    
ភវងគកិចា អាវ ានកិចា  មបេិចាននកចិា  នោីរណកិចា 
ត្ោេារវនកចិា  វនកិចា តទលមពណកចិានិងចញតិកចិា)។ 

៤៧.បញ.ត្តើត្ចត ិកប៉ាញនា នត្ធវើកិចាទុំង១៤?អវខីលះ? 

វ.ិមានត្ចត ិក៧គ្ឺ រវចិតោស្លធ្លរណត្ចត ិក៧។ 

៤៨.បញ.ត្តើេូចត្មោចត្ៅថាស្លា ន?មានអវីខលះ? 

វ.ិរីត្មុំងថ្នចតិោញបារ។ មាន ១០ គ្ ឺ

១.បេិ នធសិ្លា ន   ២.ភវងគស្លា ន 

៣.អាវ ានស្លា ន  ៤.បញ្ា វញិោ ណស្លា ន 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

៥. មបេចិាននស្លា ន ៦. នោីរណស្លា ន 

៧.ត្ោេារវនស្លា ន  ៨. វនស្លា ន 

៩.តទលមពណស្លា ន ១០.ចញតសិ្លា ន 

៤៩.បញ.ត្តើបេិ នធសិ្លា នមានប៉ាញនា នស្លា ន?អវីខលះ? 

វ.ិមាន ១ ស្លា ន គ្ឺ ចត្នល ះចញត ិនិងភវងគ 

៥០.បញ.ត្តើភវងគស្លា នមានប៉ាញនា នស្លា ន?អវខីលះ? 

វ.ិមាន ៦ ស្លា ន គ្ឺ  

១.ចត្នល ះ បេិ នធិ និងអាវ ានៈ 

២.ចត្នល ះ  វន នងិអាវ ានៈ 

៣.ចត្នល ះ តទលមពណៈ នងិអាវ ានៈ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

៤.ចត្នល ះ ត្ោេារវនៈ និងអាវ ានៈ 

៥.ចត្នល ះ  វន នងិចញតិ 

៦.ចត្នល ះ តទលមពណៈនិងអាវ ានៈ។ 

៥១.បញ.ត្តើអាវ ានស្លា នមានប៉ាញនា នស្លា ន?អវខីលះ? 

វ.ិមាន ២ ស្លា ន គ្ឺ  

១.ចត្នល ះ ភវងគ នងិបញ្ា វញិោ ណ 

២.ចត្នល ះ ភវងគ នងិ វន 

៥២.បញ.ត្តើ វនស្លា នមានប៉ាញនា នស្លា ន?អវខីលះ? 

វ.ិមាន ៦ ស្លា ន គ្ ឺ

១.ចត្នល ះ ត្ោេារវន និងតទលមពណៈ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

២.ចត្នល ះ ត្ោេារវន នងិភវងគ 

៣.ចត្នល ះ ត្ោេារវន នងិចញតិ  

៤.ចត្នល ះ មត្នទវ ោវ ាន នងិតទលមពណ 

៥.ចត្នល ះ មត្នទវ ោវ ាន នងិភវងគ 

៦.ចត្នល ះ មត្នទវ ោវ ាន និងចញតិ។ 

៥៣.បញ.េូចត្មោចត្ៅថា ទវ រ?មានអវីខលះ? 

វ.ិត្ព្ ះជាផ្សលូវព្បព្រឹតោត្ៅរប ់វងិីចិតោទុំងឡាយ។
មាន ៦ គ្ឺ ចកខញទវ រ ត្ស្លតទវ រ ឃានទវ រ  ិោាទវ រ 
កាយទវ រ មត្នទវ រ។ 

៥៤.បញ.ត្តើទវ រនីមយួៗមានអងគធមេូ៌ចត្មោច? 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

ក្.ចក្ខទុ្វា រ បានេល់ ចកខញបស្លរ 

ខ.ត្ោតទ្វា រ បានេល់ ត្ស្លតបស្លរ 

គ្.ឃានទ្វា រ បានេល់ ឃានបស្លរ 

ឃ.ជិវ្ហា ទ្វា រ បានេល់  ោិាបស្លរ 

ង.កាយទ្វា រ បានេល់ កាយបស្លរ 

ច.ម្ត្នាទ្វា រ បានេល់ ភវងគចិតោ ១៩។ 

៥៥.បញ.ត្តើចិតោប៉ាញនា នអាព្ ័យទវ រ១?អវីខលះ? 

វ.ិមាន ៣៦ គ្ឺ រវិបញ្ា វញិោ ណចិតោ ១០ អបបន
 វនចិតោ ២៦។ 

៥៦.បញ.ត្តើចិតោប៉ាញនា នអាព្ ័យទវ រ៥?អវីខលះ? 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

វ.ិមាន ៣ គ្ឺ មត្នធ្លតញ ៣ ។ 

៥៧.បញ.ត្តើចតិោប៉ាញនា នអាព្ ័យទវ រ៦?អវីខលះ? 

វ.ិមាន ៣១ គ្ឺ ត្ស្លមន ស នោីរណចិតោ១ មត្នទវ
ោវ ានចិតោ១ កាម វនចិតោ ២៩។ 

៥៨.បញ.ត្តើចិតោប៉ាញនា នអាព្ ័យទវ រ៦ខលះមនិអាព្ ័យ
ទវ រ៦ខលះ?អវីខលះ? 

វ.ិមាន ១០ គ្ ឺ ឧត្បកាខ  នោីរណចិតោ២ មហាវបិាក  
ចិតោ ៨ ។ 

៥៩.បញ.ត្តើចិតោប៉ាញនា នមនិអាព្ ័យទវ រ៦ ត្ោយ
ព្បការទុំងរួង?អវីខលះ? 

វ.ិមាន ៩ គ្ឺ ម គ្គតវបិាកចតិោ ៩។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

៦០.បញ.េូចត្មោចត្ៅថាទវ រវមិញតោិចិតោ?មានប៉ាញនា ន? 

វ.ិជាចិតោផ្សញតចកទវ រទុំង ៦ គ្ខឺណៈដេលចតិោត្ធវើកិចា 
៣ យ៉ា ង(បេិ នធិ ភវងគ ចញតិ) មានចិតោ ១៩។ 

៦១.បញ.ត្តើេូចត្មោចត្ៅថា អារមាណ៍?អវីខលះ? 

វ.ិធមាជាតិមានរូបជាត្េើម ដេលចិតោនិងត្ចត ិក
ទុំងឡាយចបយ់ក(គ្ឺេឹង)។ មាន ៦ គ្ឺ រូបារមាណ៍ 
 ទទ រមាណ៍ គ្នធ រមាណ៍ រស្លរមាណ៍ ត្ោេា វ រមាណ៍ 
ធមាា រមាណ៍។ (រិស្លោ រមាន ២១) 

៦១.បញ.ត្តើអារមាណ៍៦ មានអងគធមេូ៌ចត្មោច? 

វ.ិក្.របូារម្មណ៍ បានេល់ រណ៌ត្ផ្សសងៗ  

ខ.េទ្វា រម្មណ៍ បានេល់  ុំត្ ងត្ផ្សសងៗ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

គ្.គ្នាា រម្មណ៍ បានេល់ កលនិត្ផ្សសងៗ 

ឃ.រោរម្មណ៍ បានេល់ រ ត្ផ្សសងៗ 

ង.ត្ោដឋព្វា រម្មណ៍ បានេល់ ត្តោ  ព្តជាក ់រន ់រងឹ 
តឹង ញ័រត្ផ្សសងៗ 

៦.ធមាម រម្មណ៍ បានេល់ ចតិោ ៨៩ ត្ចត ិក ៥២ 
រូប ២១ (ត្វៀររី១-៥) និ វ ន និងបញ្ោតោិត្ផ្សសងៗ។ 

៦២.បញ.េូចត្មោចត្ៅថា បរកិបបឥោា រមាណ៍អវីខលះ? 

វ.ិជាអារមាណ៍លអត្ោយការព្តិះរះិ មាន ២ យ៉ា ងគ្ឺ  

១.េភាវឥដ្ឋឋ រម្មណ៍ បានេល់ អារមាណ៍លអ
ត្ោយ ភាវៈ(លអត្ោយធមាជាតិ) េូចជារូប  ុំត្ ង 
កលិន រ  ត្ោេារវៈដេលលអ គ្ួរជារីត្ព្តកអរថ្នចិតោ។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

២.ររកិ្របឥដ្ឋឋ រម្មណ៍ បានេល់ អារមាណ៍លអ
ត្ោយការព្តិះរះិ គ្ឺមនិដមនលអត្ោយធមាជាតិត្រ េូច
ជាោមក ឬរប ់មនិស្លអ តត្ផ្សសងៗ ដតជារីត្ព្តកអរ 
ត្រញចិតោរប ់ តវបញគ្គលរួកខលះ។ 

៦៣.បញ.េូចត្មោចត្ៅថាត្តកាលិកអារមាណ៍?អវីខលះ? 

វ.ិអារមាណ៍ដេលព្បកបត្ោយកាល ៣ មាន ៣ យ៉ា ង  

ក្.រចចុរបនាន រម្មណ៍ បានេល់ ចិតោ ត្ចត ិក រូប 
ដេល កុំរញងព្បាកេ ជាអារមាណ៍ចុំត្ ះមញខ គ្ឺ កុំរញង
ត្ ើញ កុំរញងឮ ជាត្េើម។ 

ខ.អតីតរម្មណ៍ បានេល់ ចិតោ ត្ចត ិក រូប 
ដេលកនលងផ្សញតត្ៅត្ ើយ។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

គ្.អនាគ្តរម្មណ៍ បានេល់ ចិតោ ត្ចត ិក រូប 
ដេលនឹងព្បាកេកនញងកាលខ្លងមញខ។ 

៦៤.បញ.េូចត្មោចត្ៅថា កាលមញត្មោ រមាណ៍?អវីខលះ? 

វ.ិអារមាណ៍ផ្សញតចកកាល ៣ គ្ឺ និ វ ន បញ្ោតោិ ត្ព្ ះ
ធម២៌ ត្នះមនិមានបចាយ័ព្ប ញុំត្មកដ់តង។ 

៦៥.បញ.ត្តើអារមាណ៍រប ់ទវ រវមិញតោិជាអវី?អវីខលះ? 

វ.ិទវ រវមិញតោិជាអារមាណ៍ផ្សញតទវ រទុំង ៦ មាន ៣ យ៉ា ង 

ក្.ក្មាម រម្មណ៍ បានេល់ អកញ លកមា ឬកញ ល
កមា ដេលជាគ្រញកមា អាចណិណ កមា អា ននកមា ឬ        
កេត្មោ កមា ដេលអាចបញ្ាូ នផ្សលបាន។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

ខ.ក្ម្មនមិ្ិតោ រម្មណ៍  ុំត្ៅេល់អារមាណ៍ដេល
ជាត្ តញថ្នការព្បព្រឹតោិត្ធវើ។ បានេល់ អារមាណ៍ទុំង 
៦ ដេលព្បាកេត្ៅត្រល ិតស្លល ប។់ 

គ្.គ្តិនមិ្ិតោ រម្មណ៍  ុំត្ៅយកអារមាណ៍ថ្នភរ
ជាតិ ដេលគ្បបនីងឹត្ៅ។ បានេល់ អារមាណ៍ទុំង ៦ 
ដេលនឹង ួបនូវភរខ្លងមញខប៉ាញត្ណាណ ះ។ 

៦៦.បញ.ត្តើអារមាណ៍ ត្ងខបមានអវីខលះ? 

វ.ិអារមាណ៍ត្ោយ ត្ងខបមាន ៤ យ៉ា ង 

ក្.កាមារម្មណ៍ បានេល់ កាមារមាណ៍ទុំង ៦  

ខ.ម្ហគ្គតរម្មណ៍ បានេល់ ធមាា រមាណ៍ 

គ្.រញ្ញតារម្មណ៍ បានេល់ ធមាា រមាណ៍ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

ឃ.ត្ោក្តុោរារម្មណ៍ បានេល់ ធមាា រមាណ៍។ 

៦៧.បញ.ត្តើចតិោអវីខលះេឹងកាមធមដ៌តមយ៉ាង? 

វ.ិមានចិតោ ២៥ គ្ឺ រវិបញ្ា វញិោ ណចិតោ ១០ មត្នធ្លតញ 
៣  នោីរណចិតោ ៣ មហាវបិាកចិតោ ៨ និង              
  ិតញបារចិតោ ១។ 

៦៨.បញ.ត្តើចិតោអវីខលះេឹងម គ្គតធមដ៌តមយ៉ាង? 

វ.ិមានចិតោ ៦ គ្ឺ វញិោ ណញា យតនចិតោ ៣ ត្នវ ញោ
ន ញោ យតនចិតោ៣។ 

៦៩.បញ.ត្តើចិតោអវីខលះេឹងបញ្ោតោធិមដ៌តមយ៉ាង? 

វ.ិមានចិតោ ២១ គ្ឺ បឋម ានចិតោ៣ រញតិយ ានចតិោ
៣ តតិយ ានចិតោ ៣ ចតញតា ានចិតោ ៣ បញ្ាម
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

 ានចតិោ ៣ អាកាស្លនញា យតនចិតោ៣ អាកិញ្ាញោ
យតនចិតោ ៣។ 

៧០.បញ.ត្តើចតិោអវីខលះេឹងនិ វ នធមដ៌តមយ៉ាង? 

វ.ិមាន ៨ គ្ឺ ត្ោកញតោរចិតោ ៨ ឬ ៤០។ 

៧១.បញ.ចិតោអវីខលះេឹងអារមាណ៍៦ត្វៀរចកត្ោកញតោរ? 

វ.ិមានចិតោ ២០ គ្ឺ អកញ ល ១២ មហាកញ ល
ញាណវបិបយញតោ ៤ មហាកិរយិញាណវបិបយញតោ ៤។ 

៧២.បញ.ត្តើចតិោណាខលះេឹងអារមាណ៍ទុំងអ ់ (ត្វៀរ 
អរ តោមគ្គ អរ តោផ្សល)? 

វ.ិបានចិតោ ៥ គ្ ឺ មហាកញ លញាណ មបយញតោ ៤ 
អភញិោ កញ ល ១។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

៧៣.បញ.ត្តើចិតោណាខលះេងឹអារមាណ៍បានទុំងអ ់? 

វ.ិមានចិតោ ៦ គ្ឺមត្នទវ ោវ ាន១ មហាកិរយិញាណ
 មបយញតោ៤ អភញិោ កិរយិ១។ 

៧៤.បញ.ត្តើត្ចត ិកប៉ាញនា នររួលបញា រមាណ៍?អវីខលះ? 

វ.ិត្ចត ិក ៥០ (ត្វៀរអបបមញោ ២) 

៧៥.បញ.ត្តើត្ចត ិកប៉ាញនា នររលួធមាា រមាណ៍?អវីខលះ? 

វ.ិត្ចត ិក ៥២ ។ 

៧៦.បញ.ត្តើត្ចត ិកប៉ាញនា នររលួអារមាណ៍៦ ដេល
ជាត្ោកិយនិងបញ្ោតោិ?អវីខលះ? 

វ.ិត្ចត ិក ១៤ គ្ឺ អកញ លត្ចត ិក ១៤។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

៧៧.បញ.ត្តើត្ចត ិកប៉ាញនា នររួលអារមាណ៍៦ ដេល
ជារ ិទធ រមាណ៍? អវីខលះ? 

វ.ិឥ ាត្ចត ិក១  

៧៨.បញ.ត្តើត្ចត ិកប៉ាញនា នររលួអារមាណ៍១?អវខីលះ? 

វ.ិត្ោកញតោរវរិតិ ៣ មាននិ វ នជាអារមាណ៍ដតមយ៉ាង។ 

៧៩.បញ.ត្តើត្ចត ិកប៉ាញនា នររលួបញ្ោតោិ និង             
រ ិទធ រមាណ៍?អវីខលះ? 

វ.ិមាន ២ គ្ឺអបបមញោ ត្ចត ិក ២ ។ 

៨០.បញ.ត្តើត្ចត ិកប៉ាញនា នររលួអារមាណ៍៦ ជា  
ត្ោកិយៈ ត្ោកញតោរៈ អតីត អនគ្ត បចាញបបនន កាល
វមិញតោិ អ ឈតោ និងរ ិរធៈ?អវីខលះ? 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

វ.ិអញ្ោ មានត្ចត ិក ១៣ ត្ស្លភណស្លធ្លរណ
ត្ចត ិក ១៩ បញោ ត្ចត ិក១។ 

៨១.បញ.េូចត្មោចត្ៅថាវតាញ?អវខីលះ? 

វ.ិជារីអាព្ ័យចិតោនងិត្ចត ិក មាន ៦ គ្ឺ ចកខញវតាញ 
ត្ស្លតវតាញ ឃានវតាញ  ោិា វតាញ កាយវតាញ  រយវតាញ។ 

៨២.បញ.ត្តើអងគធមវ៌តាញ ៦ មានអវីខលះ? 

វ.ិក្.ចក្ខវុតថុ បានេល់ ចកខញបស្លរ 

ខ.ត្ោតវតថុ បានេល់ ត្ស្លតបស្លរ 

គ្.ឃានវតថុ បានេល់ ឃានបស្លរ 

ឃ.ជិវ្ហា វតថុ បានេល់  ិោាបស្លរ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

ង.កាយវតថុ បានេល់ កាយបស្លរ 

ច.ហទយវតថុ បានេល់  រយរូប។ 

៨៣.បញ.ត្តើបចាយ័ ុំខ្លនឱ់្យចតិោ និងត្ចត ិកត្កើត
មានអវីខលះ? 

វ.ិមាន ៣ គ្ឺ  

ក្.អតីតក្ម្ម = កញ លកមា និងអកញ លកមា ដេល
បាន នសុំមករីមញន។ 

ខ.វតថុ = វតាញរូប ៦ 

គ្.អារម្មណ៍ = អារមាណ៍ ៦ ។ 

៨៤.បញ.ត្តើចិតោប៉ាញនា នអាព្ ័យវតាញដតមយ៉ាង?អវីខលះ? 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

វ.ិមាន ៤២ គ្ឺ រវបិញ្ា វញិោ ណចិតោ១០(អាព្ ័យវតាញ
៥) មត្នធ្លតញ៣  នោីរណចតិោ៣   ិតញបារចិតោ១ 
ត្ទ មូលចិតោ២ មហាវបិាកចិតោ៨ រូបាវចរចិតោ១៥ 
ត្ស្លត្មបតោិមគ្គចិតោ១ (អាព្ ័យ រយវតាញ)។ 

៨៥.បញ.ត្តើចិតោប៉ាញនា នអាព្ ័យវតាញខលះ មនិអាព្ ័យវតាញ
ខលះ?អវីខលះ? 

វ.ិអកញ លចតិោ១០ (ត្វៀរត្ទ ៈ២) មត្នទវ ោវ ាន
ចិតោ១ មហាកញ លចិតោ ៨ មហាកិរយិចិតោ៨ អរូប
កញ លចិតោ៤ អរូបកិរយិចិតោ៤ ត្ោកញតោរចិតោ៧ (ត្វៀរ
ត្ស្លត្មបតោិមគ្គ១)។ 

៨៦.បញ.ត្តើចិតោប៉ាញនា នមនិអាព្ ័យវតាញ?អវីខលះ? 

វ.ិមាន ៤ គ្ឺ អរូបវបិាកចិតោ ៤។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

៨៧.បញ.ត្តើចតិោអវីខលះអាព្ ័យទុំងវតាញនិងទវ រ? 

វ.ិចិតោ ៣៨ គ្ឺ ត្ទ មូលចិតោ ២ អត្ តញកចតិោ១៧ 
(ត្វៀរមត្នទវ ោវ ានចិតោ) មហាវបិាកចិតោ៨ រូបកញ ល
ចិតោ ៥ រូបកិរយិចិតោ ៥ ត្ស្លត្មបតោិមគ្គចិតោ១។ 

៨៨.បញ.ត្តើចិតោអវីខលះអាព្ ័យវតាញមនិអាព្ ័យទវ រ? 

វ.ិចិតោ ៥ គ្ឺ រូបវបិាកចិតោ ៥ ត្ៅថា ទវ រវមិញតោចិតោ។ 

៨៩.បញ.ត្តើចិតោអវីខលះមនិអាព្ ័យវតាញដតអាព្ ័យទវ រ? 

វ.ិចិតោ ៤២ គ្ឺ អកញ លចិតោ ១០ (ត្វៀរត្ទ ៈ២) 
មត្នទវ ោវ ានចិតោ១ មហាកញ លចិតោ៨ មហា-
កិរយិចិតោ៨ អរូបកញ លចតិោ៤ អរូបកិរយិចិតោ៤ 
ត្ោកញតោរចិតោ៧ (ត្វៀរត្ស្លត្មបតោិមគ្គ)។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

៩០.បញ.ត្តើចិតោអវីខលះមនិអាព្ ័យទុំងវតាញនិងទវ រ? 

វ.ិចិតោ ៤ គ្ឺ អរូបវបិាកចិតោ ៤។ 

៩១.បញ.ត្តើចិតោអវីខលះត្កើតបានដតភូម១ិ? 

វ.ិចិតោ ២៥ គ្ឺ ឃានវញិោ ណ២  ោិា វញិោ ណ២ កាយ
វញិោ ណ ២ មហាវបិាកចតិោ៨ ត្ទ មូលចិតោ ២        
ម គ្គតវបិាកចតិោ៩។ 

៩២.បញ.ត្តើចតិោអវីខលះត្កើតបានភូម២ិ? 

វ.ិចិតោ ២២ គ្ឺ ចកខញវញិោ ណ ២ ត្ស្លតវញិោ ណ២ មត្ន
ធ្លតញ ៣  នោីរណចតិោ ៣ បញ្ាទវ ោវ ានចិតោ១         
  ិតញបារចិតោ១  វនចតិោកនញងរូបាវចរចិតោ ១០ 
ត្ស្លត្មបតោិមគ្គចិតោ១។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

៩៣.បញ.ត្តើចិតោអវីខលះត្កើតបានភូម៣ិ? 

វ.ិចិតោ ៤២ គ្ឺ អកញ លចិតោ ១០ (ត្វៀរត្ទ ៈ២) 
មត្នទវ ោវ ានចិតោ១ មហាកញ លចិតោ ៨ មហា
កិរយិចិតោ ៨ អរូបកញ លចិតោ ៤ អរូបកិរយិចិតោ ៤ 
ត្ោកញតោរចិតោ ៧ (ត្វៀរបឋមមគ្គ)។ 

៩៤.បញ.ត្តើេូចត្មោចត្ៅថា ធ្លតញ?អវីខលះ? 

វ.ិមនិដមន តវ មនិដមន ីវៈ។ មាន ៧ យ៉ា ង 

ក្.ចក្ខវុញិ្ញញ ណ ២ ជាចកខញវញិោ ណធ្លតញ១ 

ខ.ត្ោតវិញ្ញញ ណ ២ ជាត្ស្លតវញិោ ណធ្លតញ១ 

គ្.ឃានវញិ្ញញ ណ ២ ជាឃានវញិោ ណធ្លតញ ១ 

ឃ.ជិវ្ហា វញិ្ញញ ណ ២ ជា ិោា វញិោ ណធ្លតញ ១ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

ង.កាយវញិ្ញញ ណ ២ ជាកាយវញិោ ណធ្លតញ ១ 

ច.ម្ត្នាធាតុ ៣ ជាមត្នធ្លតញ ១  

ឆ.ចតិោដេលត្ៅ ល់ជាមត្នវញិោ ណធ្លតញ១។ 

VIDEO 1 

រក្ណិណ ក្េងគហវិភាគ្ 
COMPENDIUM OF THE 

MESCELLANEOUS 

រក្ណិណ ក្ៈ ដព្បថា ខ្លា តខ់្លា យ បនោិចបនោួច និង
ោយរង។ (Miscellaneous or Mixed) 
 ងគ ៈ ព្បមូលការ  ត្គង្ហគ ះ។ (   Compendium or  

Summary) 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

រក្ណិណ ក្េងគហៈព្តវូេកិ្ា ៦ ចាំណុច 
Classification in sixfold: 

១.ត្វទនាេងគហៈ ការ ត្គង្ហគ ះចិតោនិងត្ចត ិក
ត្ោយត្វរន ៣ ឬ ៥ ។ Feeling analyzed as 

threefold and fivefold 
២.ត្ហតេុងគហៈ ការ ត្គង្ហគ ះចិតោត្ចត ិក
ត្ោយត្ តញ ៦។ Analysis of roots (6) 
៣.ក្ចិចេងគហៈ ការ ត្គង្ហគ ះចិតោត្ចត ិកត្ោយ
កិចា ១៤ ។ Analysis of Functions (14) 
៤.ទ្វា រេងគហៈ ការ ត្គង្ហគ ះចិតោត្ចត ិកត្ោយ
ទវ រ ៦ ។ Analysis of Doors (6) 
៥.អារម្មណេងគហៈ ការ ត្គង្ហគ ះចិតោត្ចត ិក
ត្ោយអារមាណ៍ ៦ ។ Analysis of object (6) 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

៦.វតថុេងគហៈ ការ ត្គង្ហគ ះចិតោត្ចត ិកត្ោយ
វតាញ ។ Analysis of base (6) 

VIDEO 2 

១.ត្វទនាេងគហៈ 

Compendium of Feeling 

ត្វទនា មានវចនតថៈ 

A universal mental factor, the cetasika with the 

function of experiencing the “flavor” of the 

object.  

១.ត្វទយតីតិ = ត្វទនា ធមាជាតិឯណា រដមង
ត្ស្លយនូវអារមាណ៍ ត្ព្ ះត្ តញត្នះ ធមាជាតិត្នះ 
ត្ ា្ ះថា ត្វរន។ 



ព្រះអភិធម្មក្នងុជីវិតព្រចាំថ្ងៃ   44 

ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

២.វិនានោិ ឯតយតិ េតោ ោតាំ វ្ហ អោតាំ 
វ្ហ លភនោីតិ = ត្វទនា  តវទុំងឡាយរដមង
បាននូវត្ ចកោីេឹង ថាត្រញចិតោនិងមនិត្រញចតិោ 
ត្ោយធមាជាតិនញ  ះ ត្ព្ ះត្ តញត្នះ ត្ ា្ ះថា        
ត្វទនា។ 

៣.ត្វទយតិាំ = ត្វទនា ការត្ស្លយនូវអារមាណ៍ 
ត្ ា្ ះថា ត្វទនា។ 

លក្ខណៈររេត់្វទនា ៥ 

Characteristic of Feeling in fivefold: 

១.េខុត្វទនា មានការត្ស្លយត្ោេា វ រមាណ៍
ដេលគ្ួរព្បាថាន  ជាលកខណៈ។ Pleasant feeling – 
has the characteristic of experiencing desirable 

tangible object. 
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២.ទកុ្ខត្វទនា មានការត្ស្លយត្ោេា វ រមាណ៍ 
ដេលមនិគ្ួរព្បាថាន  ជាលកខណៈ។ Painful feeling – 

has the characteristic of experiencing 

undesirable tangible object. 

៣.ត្ោម្នេសត្វទនា មានការត្ស្លយ
អារមាណ៍ដេលគ្ួរព្បាថាន  ត្ោយ ភាវៈខលះ ត្ោយ    
បរកិបបខលះ ជាលកខណៈ។ Joyful feeling – has the 

characteristic of experiencing a desirable object. 

៤.ត្ទ្វម្នេសត្វទនា មានការត្ស្លយអារមាណ៍
ដេលមនិគ្ួរព្បាថាន  ត្ោយ ភាវៈខលះ ត្ោយបរកិបប
ខលះ ជាលកខណៈ។ Displeasure feeling – has the 

characteristic of experiencing undesirable 

object. 
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៥.ឧត្រកាខ ត្វទនា មានការត្ស្លយអារមាណ៍
ដេលជាកណាោ ល ជាលកខណៈ។ Indifference 

feeling – has the characteristic of being felt as 

neutral. 

១.ត្វទនា ២ ន័យ 

Feeling classified in two ways: 

ន័យទ ី១ (អារម្មណានភុវនលក្ខណនយ័)
ត្ដ្ឋយការត្ោយអារម្មណ៍មាន ៣គ្ ឺ

According to sense objects: 

១.េខុត្វទនា ត្ស្លយអារមាណ៍ជា ញខ  Pleasant  

២.ទកុ្ខត្វទនា ត្ស្លយអារមាណ៍ជារញកខ Painful 
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៣.អទកុ្ខម្េខុត្វទនា ត្ស្លយអារមាណ៍ជា     
កណាោ ល។ Indifferent or neutral feeling 

េខុ វចនតាៈថា េខុយតតីិ = េខុា  ភាវៈឯ
ណារដមងញាញ ុំង មបយញតោធម ៌ (ចតិោនិងត្ចត ិក) 
ព្បកបជាមយួ ញខត្វរន នងិករ កាយ (ោងកាយ
ដេលត្កើតរីរឹករអិលនិងត្ោ ិត) ត្ព្ ះត្ តញត្នះ 
 ភាវៈត្នះ ត្ ា្ ះថា េខុ។ 

វចនតថៈទុក្ខ 

(១).ទុក្ខយតតីិ = ទកុ្ខាំ  ភាវៈណារដមងត្ធវើ
បញគ្គលឱ្យជារញកខ ត្ព្ ះត្ តញត្នះ  ភាវៈត្នះ 
ត្ ា្ ះថា ទុក្ខ។ 
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(២).ទដុឋុ ខនត ិកាយកិ្េខុនោិ = ទកុ្ខាំ  ភាវៈ
ណាត្ស្លយរញកខខ្លងផ្សលូវកាយ ត្ោយមនិលអ ត្ព្ ះ
ត្ តញត្នះ  ភាវៈត្នះ ត្ ា្ ះថា ទុក្ខ។ 

(៣).ទុក្កត្រន ខម្ិតរានោិ = ទុក្ខាំ  ភាវៈដេលអត់
ធនប់ានត្ោយកព្ម ត្ព្ ះត្ តញត្នះ  ភាវៈត្នះ 
ត្ ា្ ះថា ទុក្ខ។ 

៤.ទុក្ករ ាំ ខាំ ឱកាេទ្វនាំ ឯតេាតិ = ទកុ្ខាំ 
 ភាវៈណា រដមងឱ្យត្កើតនូវឱ្កា បានត្ោយ
លុំបាក ត្ព្ ះត្ តញត្នះ  ភាវៈត្នះ ត្ ា្ ះថា 
ទុក្ខ។ 

អទុក្ខម្េខុ មានវចនតាៈថា ន ទុកាខ  ន           
េខុាតិ =អទុក្ខម្េខុា ធមាជាតិមនិដមនជារញកខ
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និងមនិដមនជា ញខ ត្ព្ ះត្ តញត្នះ  ភាវៈត្នះ 
ត្ ា្ ះថា អទកុ្ខម្េខុ។ 

 ួរថា៖ កនញងរីខលះព្រងព់្ត្ម ់ត្វរនរញកព្តឹមដត២ 
យ៉ា ងប៉ាញត្ណាណ ះ មនិមានអរញកខម ញខត្វរនត្រ េូច
ព្រងព់្ត្ម ់រញកថា៖ ត្ទាមា ភិក្ខត្វ ត្វទនា       
េខុា ទុកាខ  មាន លភកិខញទុំងឡាយ ត្វរនត្នះមាន២ 
យ៉ា ងគ្ ឺ  ញខត្វរន១ រញកខត្វរន១ េូត្ចនះ។ ត្ព្ ះ
ត្ តញអវីកនញងកដនលងមយួ ព្រងក់ានយ់កអរញកខម ញខ
ត្វរនត្ ើយព្ត្ម ់ត្វរនរញក ៣ យ៉ា ង ដតកនញងរីេថ្រ
ត្រៀត ព្រងម់និកានយ់កអរញកខម ញខត្វរន ព្ត្ម ់
ត្វរនរញក២ យ៉ា ងប៉ាញត្ណាណ ះ? 
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ត្ឆ្លើយថា៖ កនញងរីខលះព្រងព់្ត្ម ់ត្វរនរញកព្តឹម២ 
យ៉ា ងប៉ាញត្ណាណ ះ ករ៏ិតដតការដេលមនិព្ត្ម ់អរញកខម
 ញខត្វរនរញកផ្សងត្នះ មនិដមនត្ព្ ះព្រងម់និកាន់
យកត្វរនត្នះត្ ើយ ដមនរតិ ព្រងក់ានយ់កត្ ើយ
ត្ោយ កយថា  ញខត្វរន រញកខត្វរន នញ ះឯង ត្ ល
គ្ឺព្ប ិនត្បើអរញកខម ញខត្វរនត្នះ ព្បព្រឹតោត្ៅរមួ
គន ជាមយួធមដ៌េលមានត្ទ  គ្ឺកិត្ល មានជាតិ
ជាអកញ លកោី ជាវបិាកដេលមានអារមាណ៍ជា
អនិោា រមាណ៍ ត្ព្ ះជាផ្សលរប ់អកញ លកោី ក៏
 ត្គង្ហគ ះចូលកនញងរញកខត្វរន ព្ប ិនត្បើអរញកខម ញខ
ត្វរនត្នះព្បព្រឹតោត្ៅរមួគន  ជាមយួធមដ៌េលមនិ
មានត្ទ ត្រ មានជាតិជាកញ ល ឬកិរយិកោី ជា
វបិាកដេលមានអារមាណ៍ជាឥោា រមាណ៍ ត្ព្ ះជា
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ផ្សលរប ់កញ លកោី ក ៏ត្គង្ហគ ះចូលកនញង ញខត្វរន 
បាននយ័ថា កនញងត្វរន២ ត្នះព្រងក់ានយ់កអរញកខម
 ញខត្វរនត្ ើយផ្សងដេរ ត្មមព្បការេូចត្ មកត្នះ 
េូត្ចនះឯង។  

កនញងព្រះ ូព្តខលះព្រងព់្ត្ម ់េល់ត្វរនរញកហាកេូ់ច
ជា ត្វរនត្នះមានព្តឹមដតមយួប៉ាញត្ណាណ ះ គ្ឺ រញកខ
ត្វរន យ៉ា ងត្នះថា៖ យាំ ក្ញិ្ច  ិ ត្វទយតិាំ ឥទ
ត្ម្តថ ទុក្ខេស ត្វរនឯណានីមយួត្ ា្ ះថា រញកខ
កនញងរីត្នះ េូចនះគ្បបពី្ជាបថា ព្រងព់្ត្ម ់ កយត្នះ
រញក ព្រងម់និមានបុំណងនឹងបុំព្រួញត្វរនទុំងអ ់
ចូលជាត្វរនមយួ គ្រឺញកខត្វរនត្រ ដតព្ត្ម ់ កយ
ត្នះរញកថា ត្ោយមានបុំណងនឹង ដមោងឱ្យព្ជាបថា 
ត្វរនទុំងឡាយ នឹងដបងដចកជាប៉ាញនា នកត៏្ោយ 
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នីមយួៗ ញរធដតជារញកខ  ញខត្វរនកជ៏ារញកខ រញកខ
ត្វរនកជ៏ារញកខ អរញកខម ញខត្វរនកជ៏ារញកខ ឧត្បកាខ
ត្វរនកជ៏ារញកខ ត្ព្ ះព្បកបត្ោយ ភារដេលជា
រញកខដេលត្ផ្សសងគន យ៉ា ងត្នះគ្៖ឺ 

រញកខត្វរនទុំងផ្សលូវកាយទុំងផ្សលូវចិតោ មាន ភារជា
រញកខ ត្ោយអុំណាចជា ភាវៈដេល តវទុំងឡាយ
ព្ទុំបានត្ោយលុំបាក ព្ត្ម ់ត្ៅថា ទុក្ខទកុ្ខ ដព្ប
ថា រញកខ គ្ឺ ភារដេលព្ទុំបានត្ោយលុំបាក នញ ះឯង 
ឬមយ៉ាងត្រៀតថា េភាវទកុ្ខ ដព្បថា រញកខត្ោយ   
 ភាវៈ ត្ព្ ះត្ តញមាន ភារដេលព្ទុំបានត្ោយ
លុំបានញ ះឯង។ ចុំដណក ញខត្វរនទុំងឡាយ ទុំង
ផ្សលូវកាយទុំងផ្សលូវចិតោ ដេលបានត្ ា្ ះថា  ញខ ត្ោយ
អតាថា  តវទុំងឡាយទុំបានត្ោយង្ហយប៉ាញត្ណាណ ះ 
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 ូមបជីាត្វរនដេល តវត្ព្តកអរ កម៏ាន ភារជា
រញកខនញ  ះឯង ត្ព្ ះត្ តញអវី? ត្ព្ ះជារប ់មនិត្រៀង 
ដព្បព្បួលត្ៅជាយ៉ា ងេថ្របាន ដមនរតិ កាល ញខ
ត្វរនត្នះេល់នូវការអ ់ត្ៅ ស្លប ូនយត្ៅ ដព្ប
ព្បួលត្ៅ  តវទុំងឡាយដេលត្ព្តកអរកនញង ញខ
ត្វរនត្នះ រដមងត្តោ ព្កហាយ ស្លោ យ ញខត្វរន
ត្នះ ត្ព្ ះត្ តញត្នះ  ូមប ីញខត្វរនកច៏តថ់ាជា
រញកខ ព្រងព់្ត្ម ់ត្ៅថា វរិរណិាម្ទកុ្ខ ដព្បថា 
រញកខ គ្ឺ ភារដព្បព្បួល ត្ោយអុំណាចជាត្ តញត្កើត
ត្ ើងថ្នរញកខផ្សលូវចិតោ ចុំដណកអរញកខម ញខត្វរន ឬ
មយ៉ាងត្រៀតត្ៅថា ឧត្បកាខ ត្វរន (រមួទុំងឧបាទន
កខនធេត៏្  ) មនិមានអាការដេលជារញកខរិត្   
ត្ ល គ្ឺ ភារដេលព្ទុំបានត្ោយលុំបាករញកខ
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ត្វរននិងមនិមានអាការដេលជាត្ តញត្កើតត្ ើងថ្ន
រញកខផ្សលូវចិតោ កនញងព្គដេលដព្បព្បួលត្ៅេូច ញខត្វរន 
ព្តឹមដតជា ង្ហខ រ ដេលជាបទ់ករ់ងត្ោយត្ តញ
បចាយ័ករ៏ដមងមានការត្កើតត្ ើង រលតត់្ៅជាធមាត្ម 
អរញកខម ញខត្វរន (រមួទុំងឧបាទនកខនធេត៏្  ) 
ត្នះត្រើបជារប ់មនិត្រៀង រប ់មនិត្រៀងរប ់ត្នះ
ជារញកខ គ្ឺជារញកខត្ព្ ះព្តូវត្បៀតត្បៀនត្ោយការត្កើត
ត្ ើង និងការរលតន់ញ  ះឯង ត្ៅថា េង្ខខ រទកុ្ខ ដព្ប
ថា រញកខព្បចុំ ង្ហខ រ ជារញកខដេលមានេល់ តវទុំង 
ឡាយត្ ាើគន ។ 
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ចិតោ ១២១ ត្ដ្ឋយត្វទនា ៣ 

Classification feeling by way of 

Consciousness (121) 

១.េខុត្វទនាមាន ៦៣ គ្ឺ  ញខ  គ្តកាយ
វញិោ ណ ១ ត្ស្លមន ស  គ្តចិតោ៦២។ 

1.wholesome-resultant body-consciousness 

accompanied by pleasant feeling. Sixty-two 

kinds of consciousness accompanied by joy. 

២.ទុក្ខត្វទនាមាន ៣ គ្ឺ រញកខ  គ្តកាយ
វញិោ ណ ១ ត្ទមន សត្វរន ២។  

2. unwholesome-resultant body-consciousness 

accompanied by painful feeling. Two types of 
consciousness connected with aversion are 

accompanied by displeasure. 
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៣.អទុក្ខម្េខុត្វទនា ៥៥ គ្ឺ កាមឧត្បកាខ  
៣២ រូបាវចរបញ្ាម ានចិតោ៣ អរូបាវចរ្ន១២ 
ត្ោកញតោរបញ្ា ានចតិោ៨។  

Fifty-five are equanimity: 

32 sense consciousness 

3 of the fifth jhana 

12 of the immaterial jhana 

8 supramundane (the path and fruits pertaining 

to the fifth supramundane jhana). 

ន័យទ ី២ ត្ដ្ឋយឥន្រនាិយត្ភទនយ័មាន ៥គ្ ឺ

By way of the governing faculty, in fivefold: 

១.េខុិន្រនាិយ គ្ឺ ញខ  គ្តកាយវញិោ ណ១ 

Body-consciousness accompanied by pleasure. 
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២.ទកុ្ខិន្រនាយិ គ្ឺ រញកខ  គ្តកាយវញិោ ណ១ 

Body-consciousness accompanied by pain. 

៣.ត្ោម្នេសនិ្រនាិយ គ្ឺត្ស្លមន ស  គ្តចតិោ 
៦២ ដចកជា ២ គ្ឺ  

Sixty-two joy-consciousness divided in two: 

ក.កាមត្ស្លមន សចិតោ ១៨  

✓ ត្ោភត្ស្លមន សចិតោ ៤ 
✓ ត្ស្លមន ស នោីរណចិតោ ១ 
✓ ត្ស្លមន ស  ិតញបារចិតោ ១ 
✓ មហាកញ លត្ស្លមន សចិតោ ៤ 
✓ មហាវបិាកត្ស្លមន សចតិោ ៤ 
✓ មហាកិរយិត្ស្លមន សចិតោ ៤ ។  
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ខ.្នត្ស្លមន សចតិោ ៤៤   

✓ បឋម ានចតិោ ១១  
✓ រញតិយ ានចិតោ ១១  
✓ តតិយ ានចិតោ ១១ 
✓ ចតញតា ានចតិោ ១១។        

៤.ត្ទ្វម្នេសនិ្រនាយិ គ្ឺ ត្ទ មូលចិតោ២  

៥.ឧត្រក្ខិន្រនាិយ គ្ឺ ឧត្បកាខ ត្វរន ៥៥ ដចកជា ២  

ក.កាមឧត្បកាខ ចតិោ ៣២ គ្ឺ  

✓ ឧត្បកាខ ត្ោភមូលចិតោ ៤ 
✓ ឧត្បកាខ ត្មា មូលចិតោ ២ 
✓ ឧត្បកាខ អត្ តញកចតិោ ១៤  
✓ ឧត្បកាខ មហាកញ លចិតោ ៤ 
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✓ ឧត្បកាខ មហាវបិាកចិតោ ៤ 
✓ ឧត្បកាខ មហាកិរយិចតិោ ៤ ។ 

ខ.្នឧត្បកាខ ចិតោ ២៣ គ្ឺ  

✓ រូបាវចរបញ្ាម ានចតិោ ៣ 
✓ អរូបាវចរចិតោ ១២ 
✓ ត្ោកញតោរបញ្ាម ានចិតោ ៨ ។ 

ត្វទនានងិត្ចតេកិ្ ២ ន័យ 

ក.ត្វរនត្កើតជាមយួនឹងត្ចត ិក 

ខ.ត្ចត ិកត្កើតរមួជាមយួនងឹត្វរន 

ត្វទនា ៥ ត្ក្ើតរមួ្ជាម្យួនឹងត្ចតេកិ្ 

១.េខុ ឬទុក្ខ ត្កើតរមួនឹង រវចតិោស្លធ្លរណ
ត្ចត ិក ៦ (ត្វៀរត្វរន) 
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២.ត្ោម្នេស ត្កើតនឹងត្ចត ិក ៤៦ គ្ ឺ អញ្ោ     
 មានត្ចត ិក ១២ (ត្វៀរត្វរន) អកញ ល
ត្ចត ិក ៩ (ត្វៀរត្ទចតញកកៈ៤ វចិិកិចា ១) ត្ស្លភណ
ត្ចត ិក២៥។ 

៣.ត្ទ្វម្នេស ត្កើតរមួនងឹត្ចត ិក ២១ គ្ ឺ         
អញ្ោ មានត្ចត ិក ១១ (ត្វៀរត្វរន បីតិ) 
អកញ លត្ចត ិក១០(ត្វៀរត្ោតិកៈ៣ វចិកិិចា ១)។ 

៤.ឧត្រកាខ  ត្កើតរមួនងឹត្ចត ិក ៤៦ គ្ ឺ អញ្ោ        
 មានត្ចត ិក ១១ (ត្វៀរត្វរន បីត)ិ អកញ ល
ត្ចត ិក១០ (ត្វៀរត្ទចតញកកៈ៤) ត្ស្លភណត្ចត ិក
២៥។ 
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ត្ចតេកិ្ត្ក្ើតរមួ្នឹងត្វទនា 

១.ត្ចត ិកត្កើតរមួនឹងត្វរន១ មាន ៦ គ្ឺ  

❖ បីតិ១ ត្កើតរមួនឹងត្ស្លមន សដតមយ៉ាង 
❖ ត្ទចតញកកៈ៤ ត្កើតរមួនឹងត្ទមន សដតមយ៉ាង 
❖ វចិិកិចា ១ ត្កើតរមួនឹងឧត្បកាខ ដតមយ៉ាង 

២.ត្ចត ិកត្កើតរមួនឹងត្វរន ២ មាន ២៨ 

❖ ត្ោតិកៈ ៣ និងត្ស្លភណត្ចត ិក ២៥ 
ត្កើតរមួនឹងត្ស្លមន សត្វរនកប៏ាន និង
ឧត្បកាខ ត្វរនកប៏ាន។ 

៣.ត្ចត ិកត្កើតរមួនងឹត្វរន ៣ មាន ១១  
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❖ ត្មាចតញកកៈ ៤ ងរីញកៈ ២ វតិកកៈ វចិរៈ               
អធិត្មាកខៈ វរីយិៈ នងិឆ្នទៈ ត្កើតរមួនឹង
ត្ស្លមន ស ត្ទមន ស និងឧត្បកាខ ។ 

៤.ត្ចត ិកត្កើតនឹងត្វរន ៥ មាន ៦ គ្ឺ  

❖  រវចិតោស្លធ្លរណត្ចត ិក ៦ (ត្វៀរត្វរន) 
៥.ត្ចត ិកមនិត្កើតនឹងត្វរន មាន ១ គ្ ឺ

❖ ត្វរនត្ចត ិក ។ 
តរាងត្វទនា ៥  

ត្វទនា ៥ ចាំនួនចិតោ 
 ញខត្វរន ១ 
រញកខត្វរន ១ 
ត្ស្លមន សត្វរន ៦២ 
ត្ទមន សត្វរន  ២ 
ឧត្បកាខ ត្វរន ៥៥ 

(ចបត់្វរន ងគ ៈ) 
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Video3 

២.ត្ហតេុងគហៈ 

Compendium of Roots 

ត្ហតុ មានវចនតថៈថា 

(១) ហតិ្នាតិ គ្ចេតិ ររណិម្យយការយិររូ
តនោិ = ត្ហតុ  ភាវៈឯណារដមងេល់នូវភារដព្ប
ព្បួល គ្ឺត្ធវើឱ្យដព្បព្បួល ត្ព្ ះត្ តញត្នះ  ភាវៈ
ត្នះ ត្ ា្ ះថា ត្ហត។ុ 

(២).ហតិ្នាតិ រតិដ្ឋឋ តិ ផលត្ម្តថ តិ = 
ត្ហតុ ផ្សលរដមងត្មុំងត្ៅកនញងធមន៌ញ  ះ ត្ព្ ះត្ តញ
ត្នះ ធមត៌្នះ ត្ ា្ ះថា ត្ហតុ។ 
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(៣).ហតិ្នាតិ រវតោតិ ផលាំ ឯត្តនាតិ = 
ត្ហតុ ផ្សលរដមងព្បព្រតឹោត្ៅត្ោយ ភាវៈនញ ះ 
ត្ព្ ះត្ តញត្នះ  ភាវៈត្នះ ត្ ា្ ះថា ត្ហត។ុ 

ត្ហតុមាន ៦ 

Six roots 

១.ត្ោភត្ តញ បានេល់ ត្ោភត្ចត ិក     

-Greeded root 

២.ត្ទ ត្ តញ បានេល់ ត្ទ ត្ចត ិក 

-Hatred root 

៣.ត្មា ត្ តញ បានេល់ ត្មា ត្ចត ិក 

-Delusion root 
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៤.អត្ោភត្ តញ បានេល់ អត្ោភត្ចត ិក 

-Non-craving root 

៥.អត្ទ ត្ តញ បានេល់ អត្ទ ត្ចត ិក 

-Non-hatred root 

៦.អត្មា ត្ តញ បានេល់ បញោ ត្ចត ិក។ 

-Non-delusion root 

Video3 

ត្ហតុ ៤ យ ង (អេាកថាអេាស្លលិន)ី 

១.ត្ហតុត្ហតុ ត្ តញគ្ឺប្ គ្ល់ បានេល់ កញ ល
ត្ តញ អកញ លត្ តញ អរយកតត្ តញ។“rooted “ 
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២.រចចយត្ហតុ ត្ តញដេលជាបចាយ័ េូចរញរធេីកា
ព្ត្ម ់ថាៈ មាន លភកិខញទុំងឡាយមហាភតូទុំង៤ ជា
ត្ តញមហាភតូទុំង ៤ ជាបចាយ័ដេលនុំឱ្យបញ្ោតោិនូវ
រូបកខនធ។ “condition dharma” 

៣.ឧតោម្ត្ហត ុ ត្ តញព្បត្ ើរ គ្ឺជាព្បធ្លនថ្ន        
បណាោ ត្ តញទុំងឡាយដេលញាញ ុំងផ្សលត្នះៗ ឱ្យ
ត្កើតត្ ើង។ “conditionalities – volitional action” 

៤.ោធារណត្ហតុ ត្ តញដេលជារូត្ៅត្ព្បៀប
េូចជា ឱ្ ៈេី និងឱ្ ៈរឹកជាបចាយ័េល់ត្េើមត្ ើ
និងដផ្សលត្ ើព្គ្បព់្បត្ភរ យ៉ា ងណាអវជិាា រដមងជា
ស្លធ្លរណត្ តញេល់កញ ល ង្ហខ រ និងអកញ ល
 ង្ហខ រកយ៏៉ា ងត្នះដេរ។ ”all phenomenon that 

functions as a cause or reason for other things ” 
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ចុំណាុំៈ ត្ តញ ដេល ុំត្ៅយកកនញងត្ តញ ងគ ៈ
ត្នះគ្ឺ ត្ តញត្ តញ។ 

ថ្ចក្ត្ដ្ឋយត្ហតុ ២ ព្រត្ភទ 

Roots enumerated in twofold: 

១.អត្ហតុក្ចិតោ ចិតោដេលមនិព្បកបជាមយួនឹង
ត្ តញណាមយួបានេល់ចិតោ ១៨ គ្ ឺ

Rootless consciousness namely:  

✓ បញ្ាទវ ោវ ានចតិោ ១ Five-door adverting 

✓ រវិបញ្ា វញិោ ណចិតោ ១០ The two sets of 

fivefold sense consciousness 
✓  មបេិចាននចតិោ ២  Receiving 

 នោីរណចិតោ ៣   Investigating 
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មត្នទវ ោវ ានចិតោ ១ Determining 

  ិតញបារចិតោ ១ Smiling 

២.េត្ហតកុ្ចិតោ ចិតោដេលត្កើតត្ ើងមានត្ តញ 
៦ ណាមយួ ឬត្ព្ចើនព្បកបជាមយួ ៧១ ឬ១០៣ 

Consciousness with roots: 

✓ អកញ លចិតោ ១២ (12 unwholesome 

consciousness) 
កាមាវចរត្ស្លភណចតិោ ២៤ (24 sense-sphere 

beautiful consciousness) 

ម គ្គតចតិោ ២៧  (27 sublime consciousness) 

ត្ោកញតោរចិតោ ៨ ឬ ៤០ (8 or 40 supramundane 

consciousness) 
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Video4 

េត្ហតកុ្ចិតោថ្ចក្ជា ៣ ព្រត្ភទ 

Consciousness with roots enumerate  

in three-fold: 

១.ឯក្ត្ហតកុ្ចិតោ ចិតោដេលមានត្ តញដត ១ 
មាន២ េងួ គ្ឺត្មា មូលចិតោ ២។ With one root – 

they are the two-hatred consciousness 

២.ទាិត្ហតកុ្ចតិោ ចិតោដេលព្បកបត្ោយត្ តញ២ 
មាន ២២ គ្ឺ  (22 consciousness associated with 

2 roots) 

✓ ត្ោភមូលចិតោ ៨ (ត្ោភត្ តញ ត្មា ត្ តញ) 
8 Greed consciousness (craving root, 

delusion root) 

✓ ត្ទ មូលចិតោ ២ (ត្ទ ត្ តញ ត្មា ត្ តញ) 
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2 aversion consciousness (hatred root, 

delusion root)  
✓ មហាកញ លញាណវបិបយញតោចិតោ ៤ (អត្ោភ

ត្ តញ អត្ទ ត្ តញ) 4 great wholesome 

consciousness dissociated from knowledge 

(non-greed, non-hate root) 

មហាវបិាកញាណវបិបយញតោ ៤ (អត្ោភត្ តញ អ
ត្ទ ត្ តញ) 4 great resultants consciousness 

dissociated from knowledge (non-greed, non-

hate root) 

មហាកិរយិញាណវបិបយញតោ ៤ (អត្ោភត្ តញ        
អត្ទ ត្ តញ) 4 great functional consciousness 

dissociated from knowledge (non-greed, non-

hate root) 
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៣.តិត្ហតុក្ចតិោ ចិតោដេលព្បកបត្ោយត្ តញ៣
មាន ៤៧ ឬ៧៩ (អត្ោភត្ តញ អត្ទ ត្ តញ       
អត្មា ត្ តញ) Consciousness associated with 

three roots: (non-greed, non-hate, non-delusion) 
មហាកញ លញាណ មបយញតោចិតោ៤ (អត្ោភត្ តញ 
អត្ទ ត្ តញ អត្មា ត្ តញ) (4 great wholesome 

consciousness associated with knowledge.) 

មហាវបិាកញាណ មបយញតោចិតោ ៤ (4 great 

resultant consciousness associated with 

knowledge.) 

មហាកិរយិញាណ មបយញតោចិតោ៤ (4 great 

functional consciousness associated with 

knowledge.) 

ម គ្គតចតិោ ២៧ (27 Sublime consciousness) 
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ត្ោកញតោរចិតោ ៨ ឬ ៤០ (8 or 40 Supramundane 

consciousness.) 

មាន ុំណួរថា កាមាវចរកញ លចិតោដេលមានត្ តញ 
២ ត្ៅថា ញាណវបិបយញតោត្នះមានបាន េូចត្មោច
ត្ព្ ះធមទ៌ុំងឡាយបានត្ ា្ ះថា កញ ល ត្ព្ ះ
ត្កើតអុំរីភារឆ្ល តមនិដមនឬ ដេលមានត្ តញ២ មនិ
គ្ួរនឹងមានឬត្បើនឹងមានបាន កម៏និគ្ួរនឹងោបថ់ាជា
កញ ល ត្ព្ ះមនិបានត្កើតអុំរីភារឆ្ល ត ត្ោយ
អុំណាចមនិមានភារឆ្ល ត ឬបញោ ព្បកបជាមយួ? 

ត្ឆ្លើយថា ត្ តញថ្នភាវៈជាញាណវបិបយញតោ នងិភាវៈ
ជាញាណ មបយញតោ ថ្នកាមាវចរកញ លចិតោត្នះ  
 ូមបជីាញាណវបិបយញតោ កម៏ានបាន និង ូមបជីា
ញាណវបិបយញតោមនិបានត្កើតអុំរីភារឆ្ល ត គ្មឺនិ
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មានបញោ ព្បកបជាមយួកត៏្ោយ កគ៏្ងម់ានភារជា
កញ ល េូចគន ជាមយួរកួញាណ មបយញតោទុំង 
ឡាយនញ ះឯង ត្ព្ ះមានវបិាក មានអានិ ងសេូច
រួកញាណ មបយញតោត្ព្បៀបេូចជាផ្សលិត  ូមបតី្ធវើអុំរី
វតាញេថ្រ ដេលមនិដមនជា លឹកត្ត្មន ត ដតត្ព្ ះត្ តញ
ដេលមានរូបោងលកខណៈ េូចផ្សលិត លឹកត្ត្មន ត  ន
ទុំងឡាយដតងត្ៅថា ផ្សលិត លឹកត្ត្មន ត យ៉ា ងណា    
មញិកញ លចិតោជាញាណ មបយញតោ ត្ ា្ ះថា 
កញ ល ត្ព្ ះត្កើតរីភារឆ្ល ត ឯចិតោជាញាណវបិប
យញតោ  ូមបមីនិបានត្កើតរភីារឆ្ល តត្ព្ ះមនិមាន
បញោ  ដតត្ព្ ះត្ តញដេលមានវបិាកមានអានិ ងស 
ដេលគ្ួរព្បាថាន ។ 

ថ្ចក្ព្រត្ភទថ្នត្ោភណ នងិអត្ោភណ 
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ក្.អត្ោភណត្ហត ុ ៣ គ្ឺ ត្ោភត្ តញ      
ត្ទ ត្ តញ ត្មា ត្ តញ ដេលព្បកបកនញងអកញ ល
ចិតោ ១២ ត្មម មគ្ួរ។ 

ខ.ត្ោភណត្ហតុ ៣ គ្ឺ អត្ោភត្ តញ អត្ទ 
ត្ តញ អត្មា ត្ តញ ដេលព្បកបកនញងត្ស្លភណចតិោ 
៥៩ ឬ ៩១។ 

Video5 

ត្ហតុជាម្យួនងឹធម្ ៌

ត្ តញទុំង ៦ ជានមធម ៌រដមង ួយ ត្ព្ជាមដព្ ងេល់
នមធម ៌និងរូបធម ៌មាន ៣ ព្បការ គ្ឺ អកញ លធម ៌
កញ លធម ៌នងិអរយកតធម។៌ 

ថ្ចក្ត្ហតុព្រត្ភទថ្នធម្៌ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

ក.អកញ លត្ តញ ៣ = ត្ោភ ត្ទ  ត្មា  

ខ.កញ លត្ តញ ៣ = អត្ោភ អត្ទ  អត្មា  

គ្.អរយកតត្ តញ ៣ = អត្ោភ អត្ទ  អត្មា ។ 

ត្ហតុត្ដ្ឋយព្រត្ភទថ្នជាត ិ

ត្ តញគ្ិតត្មមជាតិមាន ៤ ជាតិ និងគ្ិតត្មមត្ តញ
មាន ១២ ត្ តញ គ្ ឺ

ក.អកញ លជាតិ មាន ៣គ្ឺ ត្ោភ ត្ទ  ត្មា  

ខ.កញ លជាតិ មាន ៣ គ្ឺ អត្ោភ អត្ទ  អត្មា  

គ្.វបិាកជាតិ មាន ៣ គ្ឺ អត្ោភ អត្ទ  អត្មា  

 .កិរយិជាតិ មាន ៣ អត្ោភ អត្ទ  អត្មា ។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

ត្ហតុត្ដ្ឋយព្រត្ភទថ្នភូម្ ិ

គ្ិតត្មមភូមរិប ់ចិតោត្ ើយ មាន ១៥ ត្ តញគ្ ឺ

ក.កាមភូម ិមាន ៦ ត្ តញ គ្ ឺ ត្ោភ ត្ទ  ត្មា  
អត្ោភ អត្ទ  អត្មា ។ 

ខ.របូភូម ិ មាន ៣ ត្ តញ គ្ឺ អត្ោភ អត្ទ             
អត្មា ។ 

គ្.អរបូភូម ិ មាន ៣ ត្ តញគ្ឺ អត្ោភ អត្ទ           
អត្មា ។ 

 .ត្ោកញតោរភមូ ិមាន ៣ ត្ តញគ្ឺ អត្ោភ អត្ទ  
អត្មា ។ 

ថ្ចក្ត្ហតុត្ដ្ឋយព្រត្ភទថ្នរុគ្គល 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

ក.បញងញ ាន មាន ៦ ត្ តញ 

ខ.ត្ស្លត្មបននបញគ្គល មាន ៦ ត្ តញ 

គ្. កទគមបិញគ្គល មាន ៦ ត្ តញ 

 .អនគមបិញគ្គល មាន ៥ ត្ តញ(ត្វៀរត្ទ ត្ តញ) 

ង.ព្រះអរ នោ មាន ៣ ត្ តញ គ្ឺ អត្ោភត្ តញ         
អត្ទ ត្ តញ អត្មា ត្ តញ។ 

Video6 

េថ្ម្ោងត្ហតុជាម្ួយនឹងត្ចតេកិ្ 

ត្ចត ិកណាដេលត្កើតព្រម ឬព្បកបនងឹត្ តញ ៦ 
ណាៗ ខលះ មានការ ដមោងជា ២ នយ័  
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

១.អគ្ហតិគ្ហននយ័ ត្ចត ិកដេលោប់
ត្ ើយ មនិោបត់្រៀត បានត្ ចកោីថា ត្ចត ិកណា
ដេលបានយកមកត្មុំង ដមោងត្ ើយ មនិោប់
ត្ចត ិកត្នះេដេលត្រៀតត្រ។ 

២.គ្ហតិគ្ហននយ័ ត្ចត ិកដេលោបត់្ ើយ 
ោបត់្រៀតបាន បានត្ ចកោថីា កាលយកត្ចត ិក
ណាមក ដមោងត្ ើយ ព្ប ិនត្បើត្ចត ិកដេល
យកមកត្ ើយត្ៅព្បកបនងឹត្ តញេថ្រត្រៀតបាន ក៏
យកមកត្ លអាងត្រៀត។ 

េថ្ម្ោងត្ចតេកិ្ថ្ដលព្រក្រនឹងត្ហតុ 
ត្ដ្ឋយអគ្ហតិគ្ហននយ័ថ្ចក្ជា ៧ នយ័ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

១.អត្ហតុក្ត្ចតេកិ្ ត្ចត ិកមនិមានត្ តញ
ព្បកបត្នះមនិមាន។ 

២.ឯក្ត្ហតុក្ត្ចតេកិ្ ត្ចត ិកដេលព្បកប
បាន ១ ត្ តញ មាន ៣ គ្ឺ  

✓ ត្ោភត្ចត ិក មាន ត្មា ត្ តញ 
✓ ត្ទ ត្ចត ិក មាន ត្មា ត្ តញ 
✓ វចិិកិចា ត្ចត ិក មាន ត្មា ត្ តញ។ 

៣.ទាិត្ហតកុ្ត្ចតេកិ្ ត្ចត ិកដេលព្បកប
បាន ២ ត្ តញ មាន ៩ គ្ឺ  

-ត្មាហត្ចតេកិ្ មាន ត្ោភត្ តញ ត្ទ ត្ តញ  

-ទិដឋិត្ចតេកិ្ មានះត្ចតេកិ្ មាន ត្ោភ
ត្ តញ  ត្មា ត្ តញ ។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

-ឥ ាត្ចត ិក 

-មចារយិត្ចត ិក        ត្ទ ត្ តញ ត្មា ត្ តញ 

-កញកកញចាត្ចត ិក   

-អត្ោភត្ចតេកិ្ មាន អត្ទ ត្ តញ អត្មា 
ត្ តញ 

-អត្ទ្វេត្ចតេកិ្ មាន អត្ោភត្ តញ អត្មា 
ត្ តញ 

-រញ្ញញ ត្ចតេកិ្ មាន អត្ោភត្ តញ អត្ទ 
ត្ តញ 

៤.តិត្ហតុក្ត្ចតេកិ្ ត្ចត ិកដេលមានត្ តញ 
៣ ព្បកបមាន ២៧ គ្ឺ  
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

-អ ិរកិត្ចត ិក  

-អត្នតោបបត្ចត ិក  

-ឧរធចាត្ចត ិក  

-ងីនត្ចត ិក 

-មរិធត្ចត ិក 

ត្ស្លភណត្ចត ិក ២២ (ត្វៀរអត្ោភៈ អត្ទ ៈ 
បញោ )។ 

៥.ចតុត្ហតកុ្ត្ចតេកិ្ ត្ចត ិកដេលមាន
ត្ តញព្បកប ៤ ត្ តញ មនិមាន។ 

៦.រញ្ចត្ហតកុ្ត្ចតេកិ្ ត្ចត ិកដេលមាន
ត្ តញព្បកប ៥ ត្ តញ មាន ១ គ្ឺ  

ត្ោភត្ តញ ត្ទ ត្ តញ 
ត្មា ត្ តញ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

-រីតិត្ចតេកិ្ មាន ត្ោភត្ តញ ត្មា ត្ តញ 
អត្ោភត្ តញ អត្ទ ត្ តញ អត្មា ត្ តញ។ 

៧.ឆត្ហតុក្ត្ចតេកិ្ ត្ចត ិកដេលមានត្ តញ
ព្បកប ៦ ត្ តញ មាន១២ គ្ឺ  

-អញ្ោ មានត្ចត ិក ១២ (ត្វៀរបីតិ)  

Video7 

ថ្ចក្ត្ចតេកិ្ត្ដ្ឋយគ្ហតិគ្ហននយ័ 

េថ្ម្ោងជា ៤ ន័យ 

១.អត្ហតុក្ត្ចតេកិ្ ដេលមនិមានត្ តញ
ព្បកបមាន ១៣ គ្ ឺ
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

-អញ្ោ មានត្ចត ិក ១២ (ត្វៀរឆ្នទៈ) ដេលព្បកប
នឹងអត្ តញក ១៨។ 

-ត្មា ត្ចត ិក ១ ដេលព្បកបនឹងត្មា មូលចិតោ
២។ 

២.ឯក្ត្ហតុក្ត្ចតេកិ្ ដេលមានត្ តញព្បកប
១ ត្ តញ មាន ២០ គ្ឺ  

អញ្ោ មានត្ចត ិក ១១ 

អ ិរកិត្ចត ិក  ១ 

អត្នតោបបត្ចត ិក ១ 

ឧរធចាត្ចត ិក  ១ 

វចិិកិចា ត្ចត ិក  ១ 

មានត្ តញ
១ គ្ឺត្មា 
ត្ តញ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

ត្ោភត្ចត ិក មានត្ តញ១ គ្ឺត្មា ត្ តញ 

ត្ទ ត្ចត ិក មានត្ តញ១ គ្ឺត្មា ត្ តញ 

ត្មា ត្ចត ិក មានត្ តញ១ គ្ឺត្បើព្បកបនឹងត្ោភ
មូលចិតោមានត្ោភត្ តញ១ ត្បើព្បកបនងឹត្ទ មូល
ចិតោមានត្ទ ត្ តញ១។ 

អត្ោភត្ចត ិក ព្បកបនឹងញាណវបិបយញតោ១២ 
មានត្ តញ ១ គ្ឺ អត្ទ ត្ តញ។ 

អត្ទ ត្ចត ិក ព្បកបនឹងញាណវបិបយញតោ ១២ 
មានត្ តញ ១ គ្ឺ អត្ោភត្ តញ។ 

៣.ទាិត្ហតកុ្ត្ចតេកិ្ ដេលមានត្ តញព្បកប ២ 
ត្ តញ មាន ៤៨ គ្ ឺ
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

ក.ត្ចត ិក ៤៥ (ត្វៀរត្ តញកត្ចត ិក៦ វចិិកិចា ១) 
ព្បកបនឹងរវិត្ តញកចតិោ ២២ គ្ឺ  

-អញ្ោ មានត្ចត ិក ១៣ឬ១២ ព្បកបនងឹត្ោភ
មូលចិតោ ៨ មានត្ តញ២ គ្ ឺ ត្ោភត្ តញ ត្មា      
ត្ តញ។ និងព្បកបត្ទ មូលចិតោ ២ មានត្ តញ២ គ្ ឺ
ត្ទ ត្ តញ ត្មា ត្ តញ។ ព្បកបនងឹញាណវបិប
យញតោចិតោ ១២ មានត្ តញ២ គ្ឺ អត្ោភត្ តញ អត្ទ 
ត្ តញ។ 

អហរិកិ្ៈ 

អត្នាតោរបៈ 

ឧទាចចៈ 

 

ព្បកបនឹងត្ោភមូលចិតោមាន
ត្ តញ២គឺ្ ត្ោភៈ ត្មា ៈ 

ព្បកបនឹងត្ទ ត្ តញ២គឺ្
ត្ទ ៈ ត្មា ៈ 
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ទិដឋិត្ចតេកិ្ មានត្ តញ ២ គ្ឺ ត្ោភត្ តញ     
ត្មា ត្ តញ។ 

មានះត្ចតេកិ្ មានត្ តញ២ គ្ឺ ត្ោភត្ តញ 
ត្មា ត្ តញ។ 

ឥេា 

ម្ចេរយិៈ  មានត្ទ ត្ តញ ត្មា ត្ តញ 

ក្កុ្កចុចៈ  

ងីនៈ 

ម្ិទាៈ 
 

ត្កើតនឹងត្ោភ មានត្ោភត្ តញ 
ត្មា ត្ តញ។ ត្កើតនឹងត្ទ មាន 
ត្ទ ត្ តញ ត្មា ត្ តញ 
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ត្ោភណត្ចតេកិ្ ២២ (ត្វៀរអត្ោភ 
អត្ទ  បញោ ) ដេលព្បកបត្ោយញាណវបិបយញតោ
ចិតោ ១២ មានត្ តញ ២ គ្ឺ អត្ោភត្ តញ អត្ទ    
ត្ តញ។ 

ខ.ត្ចត ិក ៣ អត្ោភៈ អត្ទ ៈ និងបញោ ព្បកប
នឹងតិត្ តញកចិតោ ៤៧ ឬ៧៩ គ្ឺ 

អត្ោភត្ចត ិក ១ មានត្ តញ ២ គ្ឺ អត្ទ ត្ តញ 
អត្មា ត្ តញ។ 

អត្ទ ត្ចត ិក ១ មានត្ តញ ២ គ្ឺ អត្ោភត្ តញ 
អត្មា ត្ តញ។ 

បញោ ត្ចត ិក ១ មានត្ តញ ២ គ្ឺ អត្ោភត្ តញ     
អត្ទ ត្ តញ។ 
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៤.តិត្ហតុក្ត្ចតេកិ្ ដេលមានត្ តញព្បកប
នឹងត្ តញ ៣ មាន ៣៥ គ្ ឺ

អញ្ោ មានត្ចត ិក ១៣ មានត្ តញ ៣ គ្ឺ 
អត្ោភត្ តញ អត្ទ ត្ តញ អត្មា ត្ តញ។ 

ត្ស្លភណត្ចត ិក ២២ (ត្វៀរអត្ោភ អត្ទ       
អត្មា )។ 

រារ់ចាំនួនត្ហតុរោិោ រ 

១.អកញ លត្ តញ មាន ២២ គ្ឺ 

- ត្ោភត្ តញ មាន ៨  

- ត្ទ ត្ តញ មាន ២ 

- ត្មា ត្ តញ មាន ១២។ 
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២.កញ លត្ តញ មាន ១០៧ គ្ឺ 

- អត្ោភត្ តញ មាន ៣៧  

- អត្ទ ត្ តញ មាន ៣៧ 

- អត្មា ត្ តញ មាន ៣៣ ។ 

៣.វបិាកត្ តញ មាន ១០៧ គ្ ឺ 

- អត្ោភត្ តញ មាន ៣៧  

- អត្ទ ត្ តញ មាន ៣៧ 

- អត្មា ត្ តញ មាន ៣៣។ 

៤.កិរយិត្ តញ មាន ៤៧ គ្ ឺ

- អត្ោភត្ តញ មាន ១៧ 
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- អត្ទ ត្ តញ មាន ១៧ 

- អត្មា ត្ តញ មាន ១៣ ។ 

(ចបត់្ តញ ងគ ៈ) 

Video8 

៣.ក្ចិចេងគហៈ 

Compendium of Functions 

ការរបួរមួនូវចិតោ ត្ចត ិក ត្ោយព្បត្ភរថ្នកិចា 
ត្ ា្ ះថា ក្ិចចេងគហៈ។ 

ក្ិចច គ្ឺជាការង្ហរ ឬតួនរីរប ់ចិតោនិងត្ចត ិក ជា
អនកព្គ្បព់្គ្ងនិងបញា ត្លើទវ រទុំង ៣ គ្ ឺ
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តម្ផែវូកាយ ឱ្យ ត្ព្មចជាការព្បព្រឹតោិត្ផ្សសងៗ 
មានការអងគញយ ត្េក ត្េើរ  រ េញ   ូត  រត្ រ
អកសរ លកេូ់រជាត្េើម។ 

តម្ផែវូវ្ហច ឱ្យ ត្ព្មចជាការនិយយ ការ
អាន ត្ព្ចៀង យុំ  ូព្ត រត្នទញ  ដមោងធម ៌ ត្ រជា   
ត្េើម។ 

តម្ផែវូចតិោ ឱ្យ ត្ព្មចជាការគ្ិតត្ផ្សសងៗ ទក ់
រងនឹងត្រឿងោ៉ា វដេលត្យើងចងគ់្ិត។ 

មយ៉ាងត្រៀត ការត្ធវើកិចាការង្ហររប ់ចិតោនិងត្ចត ិក 
ចុំបាចព់្តូវមានស្លា នរី គ្ឺរតី្មុំងថ្នការង្ហរត្នះ។  

ឧបមា ចិតោ ត្ចត ិក អនកត្ធវើការង្ហរ កិចា ត្ព្បៀបេូច
ជាការង្ហរត្ផ្សសងៗ ស្លា ន ត្ព្បៀបេូចជាស្លា នរកីដនលង
ត្ធវើការង្ហរ។ 
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Video9 

ក្ិចចររេច់តិោ ១៤ 

Analysis of functions: 

១.បេិ នធិកចិា នរីបនោភរងា ីខណៈចិតោេុំបូងដេល
ព្បាកេត្ ើងកនញងភរងា។ី Rebirth function – 

linking the new existence at moment of rebirth. 

២.ភវងគកិចា នរីរកាអងគភរ រកាកមាវបិាករប ់
នមរូប បនោរីវបិាកបេិ នធនិិងកមា ារូប។ Life-

continuum - (resultant consciousness) the 

function of preserving the continuity of the 

individual existence. 

៣.អាវ ានកិចា នរីោវរកអារមាណ៍ ខណៈចតិោេុំបងូ
ដេលោោ ចត់្ចញរីភវងគកចិា ត្មមបញ្ាទវ រ នងិមត្ន  
ទវ រ។ Adverting – apprehending or to advert 

consciousness toward the object. 
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៤.រ សនកិចា នរីត្ ើញ ចកខញវញិោ ណត្កើតត្ ើង 
ត្ព្ ះអាព្ ័យចកខញវតាញត្រើបត្ ើញរូប។  

-Seeing the object 

៥. វនកិចា នរីឮ ត្ស្លតវញិោ ណត្កើតត្ ើង ត្ព្ ះ
អាព្ ័យត្ស្លតវតាញត្រើបឮ ុំត្ ង។ 

-Hearing sound 

៦.ឃាយនកចិា នរីេងឹកលិន ឃានវញិោ ណត្កើតត្ ើង 
ត្ព្ ះអាព្ ័យឃានវតាញត្រើបេងឹកលិន។  

-Smelling the object 

៧.ស្លយនកិចា នរីេងឹរ   ិោា វញិោ ណត្កើតត្ ើង 
ត្ព្ ះអាព្ ័យ ិោា វតាញត្រើបេឹងរ ។ 

-Tasting the object 
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៨.ផ្សញ នកិចា នរីេងឹត្ោេារវ កាយវញិោ ណត្កើត
ត្ ើង ត្ព្ ះអាព្ ័យកាយវតាញត្រើបេឹងការប៉ាះខទប។់ 

-Touching the object 

៩. មបេិចាននកិចា នរីររលួបញា រមាណ៍ តអុំរ ី 
បញ្ា វញិោ ណ កនញងបញ្ាទវ រវងីី។ Receiving - 

performs the function of receiving object from 

any five sense doors. 

១០. នោីរណកិចា នរីរិចរណាអារមាណ៍ ររួល
អារមាណ៍តរី មបេិចាននចិតោ។ Investigating – 

perform the function of investigating object 

follow receiving consciousness. 

១១.ត្ោេារវនកិចា នរីកាតក់ោីអារមាណ៍ ររួលតរ ី 
 នោីរណចិតោ ត្ោយ ត្ព្មចភារជាកញ ល ឬ
អកញ លជាត្េើម។ Determining – perform the 
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function of determining object follow the 

investigating consciousness. 

១២. វនកិចា នរីត្ រ ឬត្ស្លយអារមាណ៍ ត្ោយ
ជាកញ លចិតោ អកញ លចិតោ កិរយិចិតោ និងត្ោយ 
ត្ោកញតោរចិតោ។ ត្បើជាកាមវងិជីាបត់គន  ៧ ខណៈ 
កនញងអបបនវងិី អាចត្កើតបានត្ព្ចើនៗ ខណៈ រ ូត
េល់ោបម់និបាន។ Javana – apperceiving or 

enjoying the taste of the object. 

១៣.តទលមពណកិចា នរីររួលអារមាណ៍ តរ ីវន
ដេលត្ស្លយត្ ើយ កនញងអារមាណ៍ដេលមានកមាល ុំង
ខ្លល ុំង។ កនញងវងិីដេលររួលអតិម នោ រមាណ៍ ឬ       
វភិូត្មរមាណ៍ ត្កើត ២ ខណៈ។ Registration – 

registering the object immediately after the 

javanas phase for two mind moment when the 

object is either very prominent or clear to the 

mind. 
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១៤.ចញតិកិចា នរឃីាល ត ឬរលតច់កភរច ់ ជាចិតោ
េួងចញងត្ព្កាយ ដេលនងឹព្បាកេកនញងភរជាតិត្នះ
ត្ ើយ នឹងព្បាកេបានព្តមឹដត១ ខណៈចតិោប៉ាញត្ណាណ ះ 
កនញងភរជាតិនីមយួៗ។ (Death function) 

Video10 

ថ្ចក្ក្ិចច ១៤ ត្ដ្ឋយចិតោ ១២១ 

Classification the respective function by  

way of Consciousness  

១.បេិ នធិកិចា មានចតិោ ១៩ គ្ឺ 

19 consciousness which perform rebirth 

function.  

-ឧត្បកាខ មត្នវញិោ ណធ្លតញអត្ តញកវបិាក ២ 

-Two investigating consciousness accompanied 

by equanimity 
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-មហាវបិាកចិតោ ៨ 8 -great resultants 

-ម គ្គតវបិាកចិតោ ៩ -9 fine-material-sphere and 

immaterial -sphere resultants. 

២.ភវងគកចិា មានចតិោ ១៩ េូចបេិ នធិកចិាដេរ។ 

19 consciousness which perform life-continuum. 

They are the same consciousness as rebirth-

linking. 

៣.អាវ ានកិចា មានចិតោ ២ គ្ឺ Two Adverting 

consciousness:  

-ឧត្បកាខ មត្នធ្លតញអត្ តញកករិយិ១  

The five-sense-door adverting consciousness. 

-ឧត្បកាខ មត្នវញិោ ណធ្លតញអត្ តញកកិរយិ១  

The mind-door adverting consciousness. 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

៤.រ សនកិចា មានចិតោ ២ គ្ ឺចកខញវញិោ ណ ២     

2 Seeing function 

៥. វនកិចា មានចតិោ ២ គ្ឺ ត្ស្លតវញិោ ណ ២  

2 Hearing function 

៦.ឃាយនកិចា មានចតិោ ២ គ្ ឺឃានវញិោ ណ ២  

2 Smelling function 

៧.ស្លយនកិចា មានចិតោ ២ គ្ ឺ ិោា វញិោ ណ ២  

2 Tasting function 

៨.ផ្សញ នកិចា មានចិតោ ២ គ្ ឺកាយវញិោ ណ ២ 

2 Touching function 

៩. មបេិចាននកិចា មានចិតោ ២ គ្ឺ វបិាកមត្នធ្លតញ២     
Receiving function 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

១០. នោីរណកចិា មានចតិោ ៣ គ្ឺ  

Investigating function 

-ឧត្បកាខ មត្នវញិោ ណធ្លតញអត្ តញកវបិាកចិតោ ២    

 2 rootless resultants accompanied by 

equanimity 

-ត្ស្លមន សមត្នវញិោ ណធ្លតញអត្ តញកវបិាកចតិោ១ 
The rootless wholesome resultant accompanied 

by joy. 

១១.ត្ោេារវនកិចា មានចិតោ១ គ្ឺ មត្នទវ ោវ ានចតិោ១      
Determining function 

១២. វនកិចា មានចិតោ ៥៥ គ្ឺ 55 consciousness 

perform the function of javana. 

-អកញ លចិតោ   ១២  

-  ិតញបារចតិោ  ១ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

-មហាកញ លចតិោ  ៨ 

-មហាកិរយិចិតោ   ៨ 

-ម គ្គតកញ លចតិោ  ៩ 

-ម គ្គតកិរយិចិតោ  ៩ 

-ត្ោកញតោរចិតោ   ៨ ។ 

១៣.តទលមពណកចិា មានចតិោ ១១ គ្ ឺ

Registering 

- នោីរណចិតោ  ៣  

-មហាវបិាកចិតោ  ៨ ។ 

១៤.ចញតិកចិា មានចតិោ ១៩ គ្ ឺ

19 consciousness perform the function of rebirth 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

-ឧត្បកាខ មត្នវញិោ ណធ្លតញអត្ តញកវបិាកចិតោ ២ 

-មហាវបិាកចិតោ ៨  

-ម គ្គតវបិាកចិតោ ៩ ។ 

Video11 

ថ្ចក្ចិតោ ៨៩ ឬ ១២១ ត្ដ្ឋយក្ចិច ១៤ 

Classification  consciousness by  

number of Functions 

១.ចតិោត្ធវើនរីបាន ៥ កិចា (បេិ នធិ ភវងគ ចញត ិ       
 នោីរណ តទលមពណ)  មានចិតោ ២ គ្ ឺ

-ឧត្បកាខ វបិាកមត្នវញិោ ណធ្លតញ ២  

Two types of Investigating conscious 

accompanied by equanimity perform the fives 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

function of rebirth-linking, life-continuum, 

death, registration and investigation. 

២.ចិតោត្ធវើកិចាបាន ៤ (បេ ិនធិ ភវងគ ចញត ិ តទ        
លមពណ) មានចតិោ ៨ គ្ឺ មហាវបិាកចិតោ ៨។ 

The eight great resultants perform four 

functions- rebirth-linking, life-continuum, death 

and registration. 

៣.ចិតោត្ធវើកិចាបាន ៣ (បេិ នធិ ភវងគ ចញត)ិ មានចតិោ 
៩ គ្ ឺ ម គ្គតវបិាកចតិោ ៩។ The nine sublime 

resultants perform three functions – rebirth-

linking, life-continuum and death. 

៤.ចតិោត្ធវើកិចាបាន ២ ( នោីរណ តទលមពណ) មាន
ចិតោ ១ គ្ឺ ត្ស្លមន ស នោីរណចិតោ១  

-The investigating consciousness accompanied 

by joy performs two functions – investigating 

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

-ចិតោត្ធវើកិចា ២ (អាវ ាន ត្ោេារវន) មានចតិោ ២ គ្ ឺ
ឧត្បកាខ មត្នវញិោ ណធ្លតញកិរយិចិតោ ១។ The 

determining consciousness performs two 

functions – degerming and adverting. 

៥.ចតិោត្ធវើកិចាបាន ១ មាន ៦៨ឬ១០០ គ្ ឺ

This 68 or 100 consciousness -solely perform the 

functions of javana.  

-កិរយិមត្នធ្លតញ ១ ត្ធវើអាវ ានកិចា 

-ចកខញវញិោ ណ ២ ត្ធវើរ សនកចិា 

-ត្ស្លតវញិោ ណ ២ ត្ធវើ វនកចិា 

-ឃានវញិោ ណ ២ ត្ធវើឃាយនកិចា 

- ិោា វញិោ ណ ២ ត្ធវើស្លយនកចិា 

-កាយវញិោ ណ ២ ត្ធវើផ្សញ នកចិា 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

-វបិាកមត្នធ្លតញ ២ ត្ធវើ មបេិចាននកចិា 

-អកញ លចិតោ ១២ 

-  ិតញបារចិតោ ១ 

-មហាកញ លចិតោ ៨ 

-មហាកិរយិចតិោ ៨      ត្ធវើកិចា១ គ្ឺ វនកិចា 

-ម គ្គតកញ លចិតោ ៩ 

-ម គ្គតកិរយិចិតោ ៩ 

-ត្ោកញតោរចតិោ ៨ឬ៤០  

ថ្ចក្ត្ចតេកិ្ ៥២ ត្ដ្ឋយក្ិចច ១៤ 

១.ត្ចត ិកត្ធវើកិចា ១ មាន ១៧ គ្ឺ  
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

-អកញ លត្ចត ិក ១៤     ត្ចត ិក ១៧ ត្នះ 

-វរិតិត្ចត ិក ៣      ត្ធវើ វនកចិា។ 

២.ត្ចត ិកត្ធវើកិចាបាន ៤ (បេិ នធិ ភវងគ ចញតិ  វន)
មាន២ គ្ ឺ

-អបបមញោ ត្ចត ិក ២ 

៣.ត្ចត ិកត្ធវើកិចា ៥ (បេិ នធិ ភវងគ ចញតិ  វន និង
តទលមពណៈ) មាន ២១ គ្ ឺ

-ឆ្នទត្ចត ិក   ១ 

-ត្ស្លភណស្លធ្លរណត្ចត ិក ១៩ 

-បញោ ត្ចត ិក ១   
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

៤.ត្ចត ិកត្ធវើកិចា ៦ (បេិ នធិ ភវងគ ចញតិ  នោីរណ 
 វន តទលមពណ) មាន ១ គ្ ឺ

-បីតិត្ចត ិក ១  

៥.ត្ចត ិកត្ធវើកិចា ៧ ( បេ ិនធិ ភវងគ ចញតិ អាវ ាន 
ត្ោេារវន  វន តទលមពណ) មាន ១ គ្ឺ  

-វរីយិត្ចត ិក ១ 

៦.ត្ចត ិកត្ធវើកិចា ៩ មាន ៣ គ្ឺ វតិកកៈ វចិរៈ 
អធិត្មាកខត្ចត ិក (បេិ នធ ិ ភវងគ ចញតិ អាវ ាន       
 មបេិចានន  នោីរណ ត្ោេារវន  វន តទលមពណ)។ 

៧.ត្ចត ិកត្ធវើកិចា ១៤  មានត្ចត ិក ៧ គ្ឺ រវ
ចិតោស្លធ្លរណត្ចត ិក ៧ ត្ធវើកិចា៖ 

១.បេិ នធិកចិា  ២.ភវងគកិចា  ៣.ចញតកិិចា 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

៤.អាវ ានកិចា  ៥.រ សនកចិា  ៦. វនកចិា 

៧.ឃាយនកចិា   ៨.ស្លយនកចិា   

៩.ផ្សញ នកិចា  ១០. មបេិចាននកិចា  

១១. នោីរណកិចា ១២.ត្ោេារវនកិចា  

១៣. វនកិចា   ១៤.តទលមពណកចិា។ 

Video12 

ោថ ន ១០ យ ង 

១.បេិ នធិស្លា ន រកីដនលងបនោភរងា ី

២.ភវងគស្លា ន រកីដនលងរកាអងគភរ 

៣.អាវ ានស្លា ន រីកដនលងោវរកអារមាណ៍ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

៤.បញ្ា វញិោ ណស្លា ន រីកដនលងចិតោត្ធវើការត្ ើញ ឮ 
េឹងកលិន េឹងរ  េងឹត្ោេារវៈ។ 

៥. មបេិចាននស្លា ន រីកដនលងចិតោររួលបញា រមាណ៍ 

៦. នោីរណស្លា ន រីកដនលងចតិោរិចរណាអារមាណ៍ 

៧.ត្ោេារវនស្លា ន រីកដនលងចិតោ ត្ព្មចអារមាណ៍ 

៨. វនស្លា ន រីកដនលងចិតោត្ស្លយអារមាណ៍ 

៩.តទលមពណស្លា ន រីកដនលងររួលតរី វន 

១០.ចញតសិ្លា ន រីកដនលងត្ធវើការរលតច់កភរ។ 

ថ្ចក្ោថ ន១០ ត្ដ្ឋយចតិោ 

១.រដេិនាោិថ ន មានចិតោ១៩ គ្ ឺ

-ឧត្បកាខ វបិាកមត្នវញិោ ណធ្លតញ ២ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

-មហាវបិាកចិតោ ៨  

-ម គ្គតវបិាកចិតោ ៩ ។ 

២.ភវងគោថ ន មានចិតោ ១៩ គ្ ឺ

-ឧត្បកាខ វបិាកមត្នវញិោ ណធ្លតញ ២ 

-មហាវបិាកចិតោ ៨  

-ម គ្គតវបិាកចិតោ ៩ ។ 

៣.អាវជជនោថ ន មានចិតោ ២ គ្ឺ  

-បញ្ាទវ ោវ ានចិតោ ១  

-មត្នទវ ោវ ានចិតោ ១ ។ 

៤.រញ្ចវញិ្ញញ ណោថ ន មានចិតោ ១០ គ្ ឺ
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

-រវិបញ្ា វញិោ ណចិតោ ១០ 

៥.េម្បដិចេននោថ ន មានចិតោ ២ គ្ឺ  

-វបិាកមត្នធ្លតញ ២ 

៦.េនោីរណោថ ន មានចតិោ ៣ គ្ឺ  

- នោីរណចិតោ ៣ 

៧.ត្វ្ហដឋរានោថ ន មានចតិោ ១ គ្ ឺ

-ឧត្បកាខ មត្នវញិោ ណធ្លតញអត្ តញកកិរយិ១ 

៨.ជវនោថ ន មានចតិោ ៥៥ គ្ ឺ

-អកញ លចិតោ ១២  

-  ិតញបារចតិោ ១ 
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-មហាកញ លចតិោ ៨  

-មហាកិរយិចិតោ ៨  

-ម គ្គតកញ លចតិោ ៩ 

-ម គ្គតកិរយិចិតោ ៩ 

-ត្ោកញតោរចិតោ ៨ ។ 

៩.តទ្វលម្ពណោថ ន មានចិតោ ១១ គ្ ឺ

- នោីរណចិតោ ៣  

-មហាវបិាកចិតោ ៨ ។ 

១០.ចតុិោថ ន មានចតិោ ១៩ គ្ឺេូចបេិ នធសិ្លា ន។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

Video13 

ថ្ចក្ោថ ន ២៥ ត្ដ្ឋយនយ័ថ្នវងិីចិតោ 

១.បេិ នធិស្លា នមាន ១ ស្លា នគ្ ឺ

រោងចញតិចតិោ និងភវងគចិតោ បនោរីមរណា ននវងិ ី

២.ភវងគស្លា នមាន ៦ ស្លា នគ្ ឺ

១.រោង បេិ នធិចតិោនិងអាវ ានចិតោ តរមីរណា នន
វងីិរ ូតេល់ភវនិកនោត្ោភ វនវងិី 

២.រោង តទលមពណចិតោ និងអាវ ានចិតោ ជា            
តទលមពណោរៈវងិី និងវងីចតិោេថ្រៗ ត្កើតជាបត់គន  

៣.រោង  វនចិតោ និងអាវ ានចិតោ កនញងរោង វនវងិ ី
និងវងិីេថ្រៗ ត្កើតជាបត់គន  
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

៤.រោង ត្ោេារវនចិតោ និងអាវ ានចិតោ កនញងបញ្ាទវ រវងិី
ដេលជាត្ោេារវនោរៈ 

៥.រោង តទលមពណចិតោ នងិចញតិចិតោ កនញងមរណា   
 ននវងិី ដេលជាតទលមពណោរៈ 

៦.រោង  វនចិតោ និងចញតចិតិោ កនញងមរណា ននវងិ ី
ដេលជា វនោរៈ។ 

៣.អាវ ានស្លា នមាន ២ ស្លា នគ្ឺ 

១.រោង ភវងគចិតោ នងិបញ្ា វញិោ ណចិតោ កនញងបញ្ាទវ រ   
វងិី។ 

២.រោង ភវងគចិតោ និង  វនចតិោ កនញងមត្នទវ រវងិី។ 

៤.រញ្ចវញិ្ញញ ណោថ ន មាន ១ ស្លា នគ្ ឺ



ព្រះអភិធម្មក្នងុជីវិតព្រចាំថ្ងៃ   114 

ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

១.រោង បញ្ាទវ ោវ ានចិតោ និង មបេិចាននចិតោ កនញង    
បញ្ាទវ រវងិី។ 

៥.េម្បដិចេននោថ នមាន ១ ស្លា នគ្ ឺ

១.រោង បញ្ា វញិោ ណចិតោ និង នោីរណចតិោ កនញង   
បញ្ាទវ រវងិី។ 

៦.េនោីរណោថ នមាន ១ ស្លា នគ្ ឺ

១.រោង  មបេិចាននចតិោ និងត្ោេារវនចតិោ កនញងបញ្ាទវ រ     
វងិី។ 

៧.ត្វ្ហដឋរានោថ ន ២ ស្លា នគ្ ឺ

១.រោង  នោីរណចិតោ នងិ វនចិតោ កនញងបញ្ាទវ រដេល
ជាតទលមពណោរៈ និង វនោរៈ។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

២.រោង  នោីរណចតិោនិងភវងគចិតោ កនញងបញ្ាទវ រវងិ ី
ដេលជា ត្ោេារវនោរៈ។ 

៨. វនស្លា នមាន ៦ ស្លា នគ្ ឺ

១.រោង ត្ោេារវនចិតោ និងភវងគចិតោ កនញងបញ្ាទវ រវងិ ី
ដេលជា វនោរៈ។ 

២.រោង ត្ោេារវនចិតោ និងភវងគចិតោ កនញងបញ្ាទវ រវងិី
ដេលជា វនោរៈ។ 

៣.រោង ត្ោេារវនចិតោ និងចញតចិិតោ កនញងបញ្ាទវ រមរណា
 ននវងិី ដេលជា វនោរៈ។ 

៤.រោង មត្នទវ ោវ ានចិតោ នងិតទលមពណចិតោ កនញង
កាម វនមត្នទវ រវងិី ដេលជាតទលមពណោរៈ។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

៥.រោង មត្នទវ ោវ ានចិតោ និង ភវងគចិតោ កនញងមត្ន
ទវ រវងិីដេលជា វនោរៈ។ 

៦.រោង មត្នទវ ោវ ានចិតោ នងិចញតិចិតោ កនញងមត្នទវ រ
មរណា ននវងិី ដេលជា វនោរៈ។ 

៩.តទលមពណស្លា នមាន ២ ស្លា នគ្ ឺ

១.រោង  វនចិតោ នងិភវងគចតិោ កនញងបញ្ាទវ រវងិីនងិ
មត្នទវ រវងិី ដេលជាតទលមពណោរៈ។ 

២.រោង  វនចិតោ និង ចញតចិិតោ កនញងមរណា ននវងិី
ដេលជាតទលមពណោរៈ។ 

១០.ចញតសិ្លា នមាន ៣ ស្លា នគ្ ឺ 

១.រោង  វនចិតោ និងបេិ នធចិិតោ កនញងមរណា ននវងិី
ដេលជា វនោរៈ។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

២.រោង តទលមពណចិតោ និងបេិ នធចិិតោ កនញង
មរណា ននវងិីដេលជាតទលមពណោរៈ។ 

៣.រោង ភវងគចិតោ នងិបេិ នធិចិតោ កនញងមរណា នន    
វងិី។ 

(ចបក់ិចា ងគ ៈ) 
Video14 

៤.ទ្វា រេងគហៈ 

Compendium of Doors 

ការ ត្គង្ហគ ះចិតោ និងត្ចត ិកត្ោយព្បត្ភរថ្នទវ រ
ត្ ា្ ះថា ទវ រ ងគ ៈ។ 

 កយថា ទ្វា រ មានវចនតាៈថា អាវជជនាទនីាំ 
អររូធមាម នាំ រវតោមិ្ុខភាវត្ត ទ្វា រាន ិ      
វិយត ិ= ទ្វា រានិ ចកខញជាត្េើមត្ ា្ ះថា ទវ រ េូច
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

ជាទវ រត្ព្ ះជាផ្សលូវថ្នការព្បព្រឹតោិត្ៅ រប ់នមធម៌
ទុំងឡាយ មានអាវ ានចិតោជាត្េើមេូត្ចនះ។ 

ទ្វា រ ៦ គ្ឺ (Six doors) 

១.ចក្ខទុ្វា រ បានេល់ ចកខញបស្លរ  

Eye- door =eye- base 

២.ត្ោតទ្វា រ បានេល់ ត្ស្លតបស្លរ 

Ear- door= ear-base 

៣.ឃានទ្វា រ បានេល់ ឃានបស្លរ 

Nose – door=nose-base 

៤.ជវិ្ហា ទ្វា រ បានេល់  ិោាបស្លរ 

Tongue – door=tongue-base 

៥.កាយទ្វា រ បានេល់ កាយបស្លរ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

Body – door=body-base 

៦.ម្ត្នាទ្វា រ បានេល់ ភវងគចិតោ ១៩។ 

Mind-door = mind-base (19 life-continuum or 

sub-consciousness) 

ចិតោនងិត្ចតេកិ្អាព្េយ័ទ្វា រ 

មាន ៥ ព្រការ 

Classification in fivefold 

១.ឯក្ទ្វា រកិ្ចិតោ ចិតោ ត្ចត ិក ដេលអាព្ ័យ
ត្កើតបានកនញងទវ រដត១។ Arise through one door 

២.រញ្ចទ្វា រកិ្ចតិោ ចតិោ ត្ចត ិក ដេលអាព្ ័យ
ត្កើតបានកនញងទវ រ ៥។ Arise through five doors 

៣.ឆទ្វា រកិ្ចតិោ ចតិោ ត្ចត ិក ដេលអាព្ ័យត្កើត
បានទវ រទុំង ៦។ Arise through all six doors 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

៤.ឆទ្វា រកិ្វមិ្ុតោចិតោ ចតិោ ត្ចត ិក ដេល
អាព្ ័យត្កើតបាន ួនកាលអាព្ ័យទវ រទុំង ៦ 
 ួនកាលមនិអាព្ ័យទវ រ។ ត្បើត្ធវើនរី បេិ នធិកិចា 
ភវងគកិចា ចញតកិិចា មនិបានអាព្ ័យទវ រត្ ើយ។ 

៥.ទ្វា រវមិ្ុតោចិតោ ចិតោ ត្ចត ិក ដេលត្កើតត្ ើង 
ត្ោយមនិអាព្ ័យទវ រណាៗត្នះត្ ើយ។ 

អធិរាយ 

១.ឯក្ទ្វា រកិ្ចិតោ មានចិតោ ៣៦ ឬ៦៨ គ្ ឺ

-រវិបញ្ា វញិោ ណចិតោ ១០  

-អបបន វនចិតោ ២៦ ឬ៥៨។ 

២.រញ្ចទ្វា រកិ្ចតិោ មានចតិោ ៣ គ្ឺ  
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

-មត្នធ្លតញ ៣ ។ 

៣.ឆទ្វា រកិ្ចតិោ មានចតិោ ៣១ គ្ ឺ

-ត្ស្លមន សមត្នវញិោ ណធ្លតញអត្ តញកវបិាក១ 

-ត្ស្លមន សមត្នវញិោ ណធ្លតញអត្ តញកកិរយិ១ 

-កាម វនចិតោ ២៩ ។ 

៤.ឆទ្វា រកិ្វមិ្ុតោចិតោ មានចិតោ ១០ គ្ ឺ

-ឧត្បកាខ  នោីរណចិតោ ២  

-មហាវបិាកចិតោ ៨ ។ 

៥.ទ្វា រវមិ្ុតោចិតោ មានចិតោ ៩ គ្ឺ  

-ម គ្គតវបិាកចិតោ ៩ ។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

ថ្ចក្ទ្វា រកិ្ចិតោ និងទ្វា រវិម្ុតោចិតោត្ដ្ឋយ 

ឯក្នោៈនងិអត្នក្នោៈ 

១.ឯក្ទ្វា រកិ្ចិតោ មាន ៨០ គ្ឺ  

ឯក្នោៈ ៣៦ គ្ឺ  

-រវិបញ្ា វញិោ ណ ១០ 

-អបបន វនចិតោ ២៦ 

អត្នក្នោៈ មាន ៤៤ បានេល់ៈ  

-មត្នធ្លតញ ៣  

-មត្នទវ ោវ ានចិតោ ១ 

-កាម វនចិតោ ២៩ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

-តទលមពណចតិោ ១១ ។ 

ថ្ចក្តម្ទ្វា រនីម្យួៗរោិោ រ 

ក្.ចក្ខទុ្វា រកិ្ចិតោ មាន ៤៦ គ្ ឺ

ឯក្នោៈ មានចិតោ ២ គ្ឺ ចកខញវញិោ ណ ២ 

អត្នក្នោៈ មានចិតោ ៤៤ គ្ឺ  

-មត្នធ្លតញ ៣  

-មត្នទវ ោវ ានចិតោ ១  

-កាម វនចិតោ ២៩  

-តទលមពណចតិោ ១១ ។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

ខ.ត្ោតទ្វា រាវជជនចតិោ មាន ៤៦ គ្ ឺ

ឯក្នោៈ មាន ២ គ្ឺ ត្ស្លតវញិោ ណ ២ 

អត្នក្នោៈ មាន ៤៤ គ្ឺ  

-មត្នធ្លតញ ៣  

-មត្នទវ ោវ ានចិតោ ១  

-កាម វនចិតោ ២៩  

-តទលមពណចតិោ ១១ ។ 

គ្.ឃានទ្វា រកិ្ ឃ.ជិវ្ហា ទ្វា រកិ្ ង.កាយទ្វា     
រកិ្ មានទាំនងដូចចក្ខទុ្វា រកិ្ថ្ដរ។ 

ច.ម្ត្នាទ្វា រកិ្ មានចតិោ ៦៧ គ្ ឺ

ឯក្នោៈ ២៦ គ្ ឺ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

-អបបន វនចិតោ ២៦ ។ 

អត្នក្នោៈ មានចិតោ ៤១ គ្ឺ  

-មត្នទវ ោវ ានចិតោ ១  

-កាម វនចិតោ ២៩  

-តទលមពណចតិោ ១១ ។ 

២.រញ្ចទ្វា រកិ្ មានចិតោ ៤៤ គ្ ឺ

ឯក្នោៈ មានចិតោ ៣ គ្ ឺ

មត្នធ្លតញ ៣ ។ 

អត្នក្នោៈ មានចិតោ ៤១ គ្ឺ  

-មត្នទវ ោវ ានចិតោ ១  
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

-កាម វនចិតោ ២៩  

-តទលមពណចតិោ ១១។ 

៣.ឆទ្វា រកិ្ មានចតិោ ៤១ គ្ ឺ

ឯក្នោៈ មានចិតោ ៣១ គ្ឺ  

-ត្ស្លមន ស នោីរណចិតោ ១ 

-មត្នទវ ោវ ានចិតោ ១ 

-កាម វនចិតោ ២៩ ។ 

អត្នក្នោៈ មានចិតោ ១០ គ្ឺ  

-ឧត្បកាខ  នោីរណចិតោ ២  

-មហាវបិាកចិតោ ៨ ។ 



ព្រះអភិធម្មក្នងុជីវិតព្រចាំថ្ងៃ   127 

ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

៤.ឆទ្វា រកិ្វមិ្ុតោចិតោ មានចិតោ ១៩ គ្ ឺ

ឯក្នោៈ មានចិតោ ៩ គ្ឺ  

-ម គ្គតវបិាកចិតោ ៩ 

អត្នក្នោៈ មានចិតោ ១០ គ្ឺ  

-ឧត្បកាខ  នោីរណចិតោ ៣  

-មហាវបិាកចិតោ ៨ ។ 

Video15 

ត្ចតេកិ្នងិទ្វា រ 

១.វិរតិត្ចតេកិ្ ៣ គ្ ឺ មាា ោច  មាា កមានោៈ 
 មាា អា ីវៈ ព្បកបជាមយួនឹងត្ោកញតោររដមងត្កើត
ត្មមមត្នទវ រ។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

២.អរបម្ញ្ញញ ត្ចតេកិ្ ២ គ្ឺ ករញណា មញរិត្ម 
ព្បកបនឹងរូបាវចរកញ ល រូបាវចរកិរយិ ឬកាមាវចរ
ចិតោ ត្កើតត្មមមត្នទវ រ។ 

៣.ត្ចតេកិ្ ៥២ ព្បកបនឹងចតិោ ៨០ (ត្វៀរ           
ម គ្គតវបិាកចតិោ៩) រដមងត្កើតកនញងទវ រទុំង ៦។ 

៤.ត្ចតេកិ្ ៣៥ គ្ឺ អញ្ោ មានត្ចត ិក ១៣ 
ត្ស្លភណត្ចត ិក ២២ (ត្វៀរវរិតិ ៣) ព្បកបជាមយួ
ម គ្គតវបិាកចតិោ ៩ ត្កើតត្ ើងផ្សញតចកទវ រទុំង ៦ 
(ទវ រវមិញតោិ)។ 

ថ្ចក្ត្ចតេកិ្ត្ដ្ឋយទ្វា រជា 

ឯក្នោៈនងិអត្នក្នោៈ 

១.ឯក្ទ្វា រកិ្ត្ចតេកិ្ មាន ៥២ គ្ ឺ
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

ឯក្នោៈ មាន ២ គ្ឺ អបបមញោ  ២  

អត្នក្នោៈ មាន ៥០ គ្ឺ  

-ត្ចត ិក ៥០ (ត្វៀរអបបមញោ ២)។ 

២.រញ្ចទ្វា រកិ្ត្ចតេកិ្ មាន ៥០ គ្ ឺ

ឯក្នោៈ មនិមាន  

អត្នក្នោៈ មាន ៥០ គ្ ឺ

-ត្ចត ិក ៥០ (ត្វៀរអបបមញោ ២)។ 

៣.ឆទ្វា រកិ្ត្ចតេកិ្ មាន ៥០ គ្ ឺ

ឯក្នោៈ មាន ១៧ គ្ឺ  

-អកញ លត្ចត ិក ១៤  
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

-វរិតិត្ចត ិក ៣  

អត្នក្នោៈ មាន ៣៣ គ្ឺ  

-អញ្ោ មានត្ចត ិក ១៣  

-ត្ស្លភណត្ចត ិក ២០ (ត្វៀរអបបមញោ ២)។ 

៤.ទ្វា រកិ្ត្ចតេកិ្ មាន ៥២ គ្ ឺ

ឯក្នោៈ មាន ១៧ 

-អកញ លត្ចត ិក ១៤ 

-វរិតិត្ចត ិក ៣ 

អត្នក្នោៈ មាន ៣៥ គ្ឺ  

-អញ្ោ មានត្ចត ិក ១៣  

-ត្ស្លភណត្ចត ិក ២២ (ត្វៀរវរិតិ៣) ។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

៥.ឆទ្វា រកិ្វមិ្ុតោត្ចតេកិ្ មាន ៣៥ គ្ ឺ

ឯក្នោៈ មនិមាន 

អត្នក្នោៈ មាន ៣៥ គ្ឺ  

-អញ្ោ មានត្ចត ិក ១៣  

-ត្ស្លភណត្ចត ិក ២២ (ត្វៀរវរិតិ៣) ។ 

(ចបទ់វ រ ងគ ៈ) 
Video16 

៥.អារម្មណេងគហៈ 

Compendium of Objects 

(១) អារមាណ៍ មានវចនតាថា ចិតោត្ចតេតិ្ក្ហ ិ
អាលម្ពយិតតីិ = អារម្ពណាំ  ធមាជាតណិាដេល
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

ចិតោនិងត្ចត ិកទុំងឡាយរដមងត្ត្មង េូត្ចនះធមា
ជាតិត្នះត្ ា្ ះថា អាលមពណៈ។ 

(២) អារមាណ៍ មានវចនតាៈថា ទុរាលរុរតិ្េន     
ទណាា ទិ វិយ ចិតោត្ចតេតិ្ក្ហ ិអាលម្ពិយ
តីតិ = អាលម្ពនាំ ធមាជាតមិានរូបជាត្េើម ត្ ា្ ះ
ថា អារមាណ៍ ត្ព្ ះមានអតាថា ដេលចិតោនិង
ត្ចត ិកទុំងឡាយចបយ់ក (គ្ឺេឹង) េូចវតាញ មាន
ត្ ើព្ចតជ់ាត្េើម ដេលបញរ រនត់្ខាយ (មាន
មនញ សច ់ជាត្េើម) ចបយ់កេូត្ចន ះ។ 

អារម្មណ៍ ៦ ព្រត្ភទ 

Six kinds of objects 

១.របូារម្មណ៍ បានេល់ វណណ រូប The visible  

២.េទ្វា រម្មណ៍ បានេល់  រទរូប Audible 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

៣.គ្នាា រម្មណ៍ បានេល់ គ្នធរូប Odorous 

៤.រោរម្មណ៍ បានេល់ រ រូប Sapid 

៥.ត្ោដឋព្វា រម្មណ៍ បានេល់ បឋវ ី (រងឹ រន)់ 
ត្តត្ជា (ត្តោ  ព្តជាក)់ ោត្យ (តឹង ញ័រ)។ Tangible 

៦.ធមាម រម្មណ៍ បានេល់ ចតិោ ៨៩ ត្ចត ិក ៥២ 
រូប ២១ និ វ ន បញ្ោតោិ។ 

 ួរថា ត្ព្ ះត្ តញអវី? ធ្លតញ៣ប៉ាញត្ណាណ ះេល់នូវភាវៈ
ជាត្ោេា វ រមាណ៍ អាត្បាធ្លតញជាត្ោេា វ រមាណ៍មនិ
បាន ត្ព្ ះថា ត្រលបញគ្គលររួលវតាញោវ ត្ ា្ ះថា 
ប៉ាះអាត្បាធ្លតញមនិដមនឬ? 

ត្ឆ្លើយថា ត្រលបញគ្គល ល់ព្តូវវតាញោវ ត្ព្ ះវតាញោវ
ដេលត្ព្ចើនត្ោយអាត្បាធ្លតញមនិត្ ា្ ះថា ប៉ាះព្តូវ
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អាត្បាធ្លតញដេលជា ភាវៈព្ ួតព្ជាប ឬជាប ់អិត
ត្ោយធ្លតញទុំង៣ េត៏្  ត្រ កនញងត្រលដេលព្តូវវតាញ
ោវ កាលេឹងនូវភារតឹង រងឹ រន ់ ត្ ា្ ះថាប៉ាះព្តូវ
បឋវធី្លតញ ត្តោ ព្តជាក ់ត្តត្ជាធ្លតញ តឹងធូរ ោត្យធ្លតញ 
ភារព្ ួតព្ជាប ឬ អិត មនិអាចប៉ាះ ល់បាន េូត្ចនះ
អាត្បាធ្លតញជាអារមាណ៍ផ្សលូវចិតោប៉ាញត្ណាណ ះ។ 

អាំណាចររេអ់ារម្មណ៍ ២ យ ង 

១.ោម្ញ្ញអារម្មណ៍ អារមាណ៍ទុំង ៦ ដេលជា
ធមាត្ម កនញងការទញចតិោ និងត្ចត ិកមកកាន ់      
អារមាណ៍។ 

២.អធរិតអីារម្មណ៍ អារមាណ៍ដបបរិត្   មាន
កមាល ុំងខ្លល ុំងកាល ណា ់ មានអុំណាចព្គ្បព់្គ្ងចិតោនងិ
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ត្ចត ិកយ៉ា ងដណនយ៉ា ងធៃន។់ អារមាណ៍ជា
អធិបតីត្នះគ្ឺអារមាណ៍ដេលជារីព្បាថាន ។ 

ឥដ្ឋឋ រម្មណ៍ ២ យ ង 

១.េភាវឥដ្ឋឋ រម្មណ៍ អារមាណ៍គ្ួរជារីត្ព្តកអរ
ត្ោយធមាជាតិ ឬត្ោយ ភាវៈ េូចជារូបារមាណ៍ជា
ត្េើមដេលជារីត្ព្តកអររប ់ នរូត្ៅ។ 

២.ររកិ្របឥដ្ឋឋ រម្មណ៍ អារមាណ៍ជារីត្ព្តកអរ
ត្មមការព្តិះរះិ មនិដមនេល់ នរូត្ៅ េូចជា េងកូវ
ចូលចិតោោមកជាត្េើម។ 

ថ្ចក្ទ្វា រកិ្និងទ្វា រវមិ្ុតោតិ្ដ្ឋយអារម្មណ៍៦ 

១.ចក្ខទុ្វា រកិ្ចិតោ ៤៦ ររួលរូបារមាណ៍ជា           
បចាញបបនន។ 
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២.ត្ោតទ្វា រកិ្ចតិោ ៤៦ ររួល ទទ រមាណ៍ជា  
បចាញបបនន។ 

៣.ឃានទ្វា រកិ្ចិតោ ៤៦ ររួលគ្នធ រមាណ៍ជា
បចាញបបនន ។ 

៤.ជវិ្ហា ទ្វា រកិ្ចិតោ ៤៦ ររួលរស្លរមាណ៍ជា
បចាញបបនន ។ 

៥.កាយទ្វា រកិ្ចិតោ ៤៦ ររួលត្ោេា វ រមាណ៍ជា
បចាញបបនន ។ 

៦.ម្ត្នាទ្វា រកិ្ចតិោ ៦៧ គ្ ឺ 

-កាមាវចរ៤១(ត្វៀររវិបញ្ា វញិោ ណ១០ មត្នធ្លតញ៣)  

-ម គ្គតចិតោ១៨(ត្វៀរម គ្គតវបិាកចិតោ៩)  
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-ត្ោកញតោរចិតោ ៨ ។ 

ចិតោទុំងត្នះររួលធមាា រមាណ៍ជាបចាញបបនន អតតី 
អនគ្ត កាលវមិញតោ ិត្មម មគ្ួរ។ 

៧.ទ្វា រវមិ្ុតោចិតោ ១៩ គ្ឺ  

-ឧបកាខ  នោីរណចតិោ ២  

-មហាវបិាកចិតោ ៨  

-ម គ្គតវបិាកចិតោ ៩ 

ដេលទុំងត្នះត្ធវើនរីបេិ នធ ិ ភវងគ ចញតិ ររួល
អារមាណ៍ ត្ៅថា កមាា រមាណ៍ កមានមិតិ្មោ រមាណ៍ គ្តិ
និមតិ្មោ រមាណ៍ ជាបចាញបបនន អតតី អនគ្ត នងិបញ្ោតោ ិ
ព្តងឆ់្ទវ រកិមរណា នន វន័ ររួលយករីភរមញន 
កនញងកាល ិតនឹងស្លល ប។់ 
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អារម្មណ៍៦ ថ្ចក្បាន ២ យ ង 

The sixfold presentation of objects according 

to door and door freed 

១.ត្តកាលិកអារមាណ៍ អារមាណ៍៦ កនញងកាល ៣ គ្ ឺ
អតីត បចាញបបនន អនគ្ត អងគធម ៌ចិតោ ត្ចត ិក រូប។ 

២.កាលវមិញតោិអារមាណ៍ មនិទករ់ងនងឹកាល៣ បាន
េល់ និ វ ន និងបញ្ោតោិ។ 

អារម្មណ៍៦ ថ្ចក្ជា ៤ ព្រត្ភទធាំគ្ ឺ

១.កាមារមាណ៍ បានេល់ កាមចិតោ ៥៤ ត្ចត ិក 
៥២ រូប ២៨ មានអារមាណ៍ជាកាមធម។៌ 

២.ម គ្គត្មរមាណ៍ បានេល់ ម គ្គតចិតោ ២៧ 
ត្ចត ិក ៣៥ រូប ២៨ មានអារមាណ៍ជាម គ្គត    
ធម។៌ 
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៣.បញ្ោតោិអារមាណ៍ បានេល់ បញ្ោតោិធម ៌២ ព្បការ គ្ឺ 
ក.អតាបបញ្ោតោិ  មាតិបញ្ោតោតិ្ោយអាព្ ័យរូបោង
 ណាា ន លកខណៈ អាការៈ ត្េើមបឱី្យេឹងត្ ចកោ ីេឹង 
ការ មាគ ល់ថ្នបញ្ោតោិត្នះៗ។ 

ខ. រទបបញ្ោតោិ  ុំត្ ងដេលត្ លត្ចញមក ជាឃាល  
ត្ព្បើ ព្មាប ់មាតិបញ្ោតោិ វតាញ រប ់របរត្នះៗ ឱ្យេងឹ
ត្ ចកោីបាន។ 

៤.ត្ោកញតោោរមាណ៍ បានេល់ មគ្គចតិោ ៤ ផ្សលចិតោ ៤ 
ត្ចត ិក ៣៦ និ វ ន។ 

ថ្ចក្ចិតោ ៦០ ឬ ៩២ 

 ទទលួអារម្មណ៍៦ និងកាល ៣ 

១.កាមារមាណ៍ ព្បាកេមានចតិោ ២៥ គ្ ឺ
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-រវិបញ្ា វញិោ ណចិតោ ១០  

-មត្នធ្លតញ ៣ 

- នោីរណចិតោ ៣  

-មហាវបិាកចិតោ ៨  

-  ិតញបារចតិោ ១ ។ 

២.ម គ្គត្មរមាណ៍ ព្បាកេមាន ៦ គ្ឺ  

-វញិោ ណញា យតនចតិោ ៣ 

-ត្នវ ញោ ន ញោ យតនចតិោ ៣។ 

៣.បញ្ោតោិអារមាណ៍ ត្ោយព្បាកេមានចតិោ ២១ គ្ឺ  

-របូាវចរបញ្ាម ាន ៣ មានបញ្ោតោិអារមាណ៍ ២៥ គ្ ឺ
ក ិណបបញ្ោតោិ ១០ អ ញភបញ្ោតោិ ១០ ត្កាោា  បប
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ញ្ោតោិ១ អានបានបបញ្ោតោិ ១ បិយមនប តវបបញ្ោតោ ិ
១ រញកខិត តវបបញ្ោតោិ១  ញខិត តវបបញ្ោតោ១ិ ជា
កាលវមិញតោិ។ 

-រូបាវចររញតិយ ាន៣ 

-រូបាវចរតតិយ ាន ៣ 

-រូបាវចរចតញតា ាន៣ 

-របូាវចរបញ្ាម ានចតិោ៣ មានធមាា រមាណ៍ ១២ គ្ ឺ
ក ិណបបញ្ោតោិ ១០ អានបានបបញ្ោតោិ១ ម ឈតោ
 តវបបញ្ោតោិ ១។ 

-អាកាស្លនញា យតនចិតោ៣ មានធមាា រមាណ៍ គ្ ឺ     
ក ិណញ គ្ាេិមា កា ។ 

មានបញ្ោតោិ១៤គ្ឺ 
ក ិណ១០ អានបាន
បបញ្ោតោិ១ បិយមនប
 តវ១ រញកខិត តវ១    
 ញខិត តវ១ 



ព្រះអភិធម្មក្នងុជីវិតព្រចាំថ្ងៃ   142 

ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

-អាកិញ្ាញោ យតន ានចិតោ ៣ មានធមាា រមាណ៍គ្ ឺ  
នតាិភាវបបញ្ោតោិ។ 

៤.ត្ោកញតោោរមាណ៍ ព្បាកេមាន ៨ឬ៤០ គ្ ឺ
ត្ោកញតោរចិតោ ៨ ឬ៤០ មាននិ វ នជាអារមាណ៍ជា
កាលវមិញតោិ។ 

៥.ចតិោររួលអារមាណ៍ ៦ ត្វៀរចកត្ោកញតោរធមម៌ាន 
២០ គ្ ឺ

-អកញ លចតិោ ១២  

-មហាកញ លញាណវបិបយញតោចិតោ ៤  

-មហាកិរយិញាណវបិបយញតោចិតោ ៤ 
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ចិតោទុំងត្នះមានអារមាណ៍ជាកាមារមាណ៍ បញ្ោតោិ
អារមាណ៍ ជាបចាញបបនន អតតី អនគ្ត និងកាល
វមិញតោិ។ 

៦.ចតិោររួលអារមាណ៍ ៦ ត្វៀរចកអរ តោមគ្គ 
អរ តោផ្សលមាន ៥ គ្ ឺ

-មហាកញ លញាណ មបយញតោចិតោ ៤ 

-អភញិោ កញ លចតិោ ១  

ចិតោទុំងត្នះមានត្ោកិយ បញ្ោតោិ និងត្ោកញតោរ (ត្វៀរ
អរ តោមគ្គ អរ តោផ្សល) ជាបចាញបបនន អតីត អនគ្ត 
និងកាលវមិញតោ។ិ 

៧.ចិតោររួលអារមាណ៍បានទុំងអ ់មាន ៦ គ្ឺ  

-មត្នទវ ោវ ានចតិោ ១ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

-មហាកិរយិញាណ មបយញតោចិតោ ៤  

-អភញិោ កិរយិចិតោ ១  

ររួលអារមាណ៍៦ ជាត្ោកយិ បញ្ោតោិ ត្ោកញតោរ 
បចាញបបនន អតីត អនគ្ត និងកាលវមិញតោិ។ 

អារម្មណ៍ររេទ់្វា រវមិ្ុតោ ិ

អារមាណ៍ទុំង ៦ មានរូបារមាណ៍ជាត្េើម កាល ិត
នឹងស្លល បត់្នះ មរណា នន វនបានររួល        
ដេលមានត្ ា្ ះរិត្   ត្ៅថា កមាា រមាណ៍                 
កមានិមតិ្មោ រមាណ៍ គ្តនិិមតិ្មោ រមាណ៍។ 

១.ក្មាម រម្មណ៍ 

បានេល់ ធមាា រមាណ៍ ជាកញ លកមា អកញ លកមា 
គ្រញកមា អាចិណណ កមា អា ននកមា ឬកេត្មោ កមា  ឹង
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

នឹងអាចឱ្យផ្សលបេិ នធកិនញងភរខ្លងមញខ ព្បាកេ
ត្មមមត្នទវ រមាន ២ យ៉ា ង៖ 

ក្.អភិម្ខុីភតូាំ  ដមោងព្បាកេចា ់ចុំត្ ះមញខ 
ត្ោយអុំណាច រុត្រាក្តេញ្ញញ  ត្ ចកោីចងចុំ
ខ្លងកនញងខលួនកនញងកាលមញន េូចជាមានបីតិ កនញងខណៈ
ត្ធវើបញណយកញ លត្ផ្សសងៗ។  ដផ្សនកអកញ លេូចខលួន
ឯងត្តោ ព្កហាយចតិោធ្លល បលួ់ច  មាល ប ់តវ ខឹង
ត្ព្កាធជាត្េើម។ 

ខ.អភិនវក្វត្េន ត្ោយអុំណាចត្ធវើឱ្យ
ព្បាកេត្ ើងងាីៗ ថ្ន េម្បតិក្តេញ្ញញ  ត្ ចកោី
ចងចុំខ្លងកនញងខលួន ព្បព្រតឹោត្ៅព្បដ លគន នឹងថា 
កុំរញងត្ធវើកនញងត្រលឥ ូវត្នះ។ 

-ត្បើកមាា រមាណ៍ជាកញ ល រដមងនុំត្ៅកាន ់ញគ្ត ិ
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

-ត្បើកមាា រមាណ៍ជាអកញ ល រដមងនុំត្ៅកានរ់ញគ្គត ិ

២.ក្ម្មនិម្តិោ រម្មណ៍ 

អារមាណ៍ដេលជាត្ តញថ្នការព្បព្រឹតោិត្ធវើ បានេល់ 
អារមាណ៍៦ ដេលព្បព្រតឹោត្មម កាយ ោច ចិតោ      
កមានិមតិោមាន ២ យ៉ា ង 

ក.ឧបលរធកមានមិតិោ អារមាណ៍ដេលខលួនព្ប រវ
ត្ ើញជាព្បធ្លនកនញងខណៈត្ធវើ។ 

ខ.ឧបករណកមានិមតិោ អារមាណ៍មនិជាព្បធ្លនព្គន់
ដតជាត្ព្គ្ឿង ុំនួយេូចជា៖ 

ក្.ថ្ផនក្ក្េុល 

ទនកញ ល ចិញ្ា ឹមភកិខញ ោកប់ាព្ត ត្ធវើកឋនិទន 
ស្លងស្លោ ិកាជាត្េើម។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

ឧបលរធកមានិមតិោ គ្ឺភកិខញស្លមត្ណរ អាហារត្ភា ន 
ថ្ព្តចីវរ វហិារ អាគរស្លោ។ 

ឧបករណកមានិមតិោ គ្ឺព្រះរញរធរូប ោក ភ្ ី ធូប ទន 
ចន កត្នទល តញ ត្តអីជាត្េើម។ 

ចុំដណក  ីល ភាវន អាព្ ័យត្លើអារមាណ៍ដេល
ត្យើងកានយ់ក។ 

ខ.ថ្ផនក្អក្េុល 

បាណាតិបាត = ការ មាល ប ់តវ។ 

ឧបលរធកមានិមតិោ គ្ឺ អាការដេលព្បព្រឹតោត្ធវើជា
ព្បធ្លនកនញងការ មាល ប។់ 

ឧបករណកមានិមតិោ គ្ឺ អាវញធត្ព្បើព្បា ់កនញងការ
 មាល ប ់េូចជា ស្លច ់ដ បក ឆ្អឹង ត្ោមជាត្េើម។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

អរិនន ទន ព្ររយរប ់របរដេលលួចបលន ់ កិរយិ
អាការលួចបលនជ់ា ឧបលរធកមានិមតិោ។  

រីដនលងត្ព្គ្ឿព្បោបព់្បោត្ព្បើព្បា ់ កនញងការលួចបលន ់
ជា ឧបករណកមានិមតិោ។ 

កាត្ម ញមចិា ចរៈ បញគ្គលដេលខលួនរ ុំត្ោភត្លាើ  និង
កិរយិអាការរប ់ខលួនជា ឧបលរធកមានិមតិោ។         
រីកដនលង មោ ី ោច លួងត្ោម គ្ុំោមកុំដ ង ជា
ឧបករណកមានិមតិោ។ 

មញស្លោរ  កយ មោមីនិរតិ ឬវតាញមនិរិត ជា         
ឧបលរធកមានិមតិោ។ បញគ្គលអនកស្លោ បជ់ា ឧបករណ
កមានិមតិោ។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

 ញោត្មរយ័ ព្ស្លត្បៀរ ត្មរយ័ អាការព្ វងឹ ជា       
ឧបលរធកមានិមតិោ ។ េប កុំប៉ាញង ត្ព្គ្ឿងដកលម មតិោភព្ក 
ភា ន ៍រីកដនលងជា ឧបករណកមានិមតិោ។ 

គ្តិនមិ្ិតោ រម្មណ៍ 

អារមាណ៍ភរជាតិ ដេលគ្បបនីឹងត្ៅគ្ឺភរបនទ បរ់ី
ស្លល បត់្ៅមាន ២ យ៉ា ងគ្ ឺ

ក្.ឧរលភិតរាគ្តិនមិ្ិតោ អារមាណ៍រប ់ភរ
ជាតិ ដេលនឹងគ្បបតី្ ើញ ។ 

ខ.ឧរត្ភាគ្គ្តនិិម្ិតោ អារមាណ៍រប ់ភរជាតិ
ដេលនឹងគ្បបតី្ស្លយ។ 

ចុំត្ ះអនកត្ៅត្កើតព្រ ាត្ោក គ្តនិិមតិោទុំង២ មនិ
មានត្រ មានម គ្គតនិមតិោប៉ាញត្ណាណ ះ។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

ចុំត្ ះអនកត្ៅត្កើតត្រវត្ោក ត្បើត្ ើញោ រង វមិាន 
ត្រវបញតោ ត្ររធីត្ម ត្ព្គ្ឿងព្បោប ់ ព្ ះរឹក ទុំងត្នះ 
ជា ឧបលភតិរវគ្តនិិមតិោ។ ត្បើេឹងខលួនថា ខលួនបាន
អងគញយត្លើោ រង កុំរញងត្េើរកនញងកដនលងត្ផ្សសងៗ យ៉ា ង
 បាយកោី បានបរតិ្ភាគ្កោីជា ឧបត្ភាគ្គ្តិនមិតិោ។ 

ចុំត្ ះអនកនឹងត្ៅត្កើតជាមនញ ស ត្បើត្ ើញគ្ភម៌ាត្ម 
ត្ ើញភូម ិ ព្ ុករួកមនញ ស យន ុំនិះ នងិត្ព្គ្ឿង
ត្ព្បើព្បា ់កនញងភូមពិ្ ុកជា ឧបលភតិរវនមិតិោ។ ត្បើ
េឹងខលួនកុំរញង នទន ព្បាព្ ័យនរណាមាន ក ់ ហាក់
េូចជាខលួនបេិ នធកិនញងគ្ភក៌ោជីា ឧបត្ភាគ្គ្តិនមិតិោ។ 

ចុំត្ ះអនកនឹងត្ៅត្កើតជា តវតិរចា ន ត្បើត្ ើញ តវ 
ត្ផ្សសងៗ េូចជាដឆ្ក ឆ្ា  មាន ់ទ បកស ីេុំរ ីត្ ះ ត្គជា
ត្េើម េូចជាត្ព្ជាះ ព្ត ុំង បងឹ ដព្រក ព្រុង គ្ញត្មាព ត 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

ថ្ព្រត្ ើជាត្េើមជា ឧបលភតិរវគ្តិនមិតិោ។ ត្បើេឹង
ខលួនថា ជា តវតិរចា នរួកណាមយួ ឧបត្ភាគ្គ្តិ
និមតិោ។ 

ចុំត្ ះអនកនឹងត្ៅត្កើតជាត្ព្បត និងអ ញរកាយ ត្បើ
ត្ ើញថ្ព្រ ត្ព្ជាះ រត្នល ភនុំ ដេលស្លៃ តព់្ ងុំ ព្ស្លវ
ស្លច ់ ត្ព្បត អ ញរកាយជា ឧបលភតិរវគ្តិនមិតិោ។ 
េឹងថាខលួន កុំរញងត្េើររីទុំងត្នះកោី គ្ួរខ្លល ចកោី កុំរញង
ត្ព្ ក ឃាល នកោីជា ឧបត្ភាគ្គ្តិនិមតិោ។ 

ចុំត្ ះអនកនឹងត្ៅត្កើតកនញងនរក ត្បើត្ ើញត្ព្គ្ឿង
ព្បហារ ដឆ្ក ត្មា ត ដកអក យមោ   តវនរក ស្លា នរីត្ៅ
រប ់ តវ ឧបលភតិរវគ្តិនមិតិោ។ េឹងខលួនថា កុំរញង
ព្តូវត្គ្អូ កញ្ាក ់ ព្តូវត្គ្ោយ ព្តូវត្មា តចឹកកោ ី ព្តូវ
ត្គ្ចងត្កៀកជា ឧបត្ភាគ្គ្តនិិមតិោ។  
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

អារម្មណ៍រិោោ រ ២១ ព្រត្ភទ 

១.កាមារមាណ៍ បានេល់ កាមចិតោ ៥៤ ត្ចត ិក 
៥២ រូប២៨ ជាអារមាណ៍ ៦។ 

២.ម គ្គត្មរមាណ៍ បានេល់ ម គ្គតចិតោ ២៧ 
ត្ចត ិក ៣៥ បានអារមាណ៍១ ជាធមាា រមាណ៍។ 

៣.និ វ នរមាណ៍ បានេល់ ន ិវ ន ជាធមាា រមាណ៍។ 

៤.នមារមាណ៍ បានេល់ ចតិោ ៨៩ ត្ចត ិក៥២ 
និ វ ន១ ជាធមាា រមាណ៍។ 

៥.របូអារមាណ៍ បានេល់ រូប ២៨ បានអារមាណ៍៦។ 

៦.អតីត្មរមាណ៍ បានេល់ ចតិោ ត្ចត ិក រូប ដេល
រលតត់្ ើយបានអារមាណ៍ ៦។ 
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៧.អនគ្ត្មរមាណ៍ បានេល់ ចិតោ ត្ចត ិក រូប 
ដេលនឹងត្កើត ជាអារមាណ៍៦។ 

៨.បចាញបបនន រមាណ៍ បានេល់ ចិតោ ត្ចត ិក រូប ដេល
កុំរញងត្កើតត្ ើង ជាអារមាណ៍៦។ 

៩.កាលវមិញត្មោ រមាណ៍ បានេល់ និ វ ន បញ្ោតោិ ជា     
ធមាា រមាណ៍ ។ 

១០.បញ្ោតោារមាណ៍ បានេល់ អតាបបញ្ោតោ ិ          
 រទបបញ្ោតោិ ជាធមាា រមាណ៍។ 

១១.បរមតាអារមាណ៍ បានេល់ ចិតោ ត្ចត ិក រូប 
និ វ ន ជាអារមាណ៍៦។ 

១២.អ ឈត្មោ រមាណ៍ បានេល់ ចិតោ ត្ចត ិក រូប ត្កើត
ខ្លងកនញងខលួន ជាអារមាណ៍៦។ 
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១៣.រ ិទធ រមាណ៍ បានេល់ ចិតោ ត្ចត ិក រូប ត្កើត
ត្ ើងកនញងអនកេថ្រ និងរូបមនិមាន ីវតិ រមួទុំងនិ វ ន 
បញ្ោតោិ ជាអារមាណ៍៦។ 

១៤.អ ឈតោរ ិទធ រមាណ៍ បានេល់ ចិតោ ត្ចត ិក 
រូប ត្កើតខ្លងកនញងនិងខ្លងត្ព្ត ជាអារមាណ៍៦។ 

១៥.បញា រមាណ៍ បានេល់ វ ិយរូប ៧ ជាអារមាណ៍ 
៥។ 

១៦.របូារមាណ៍ បានេល់ វណណ រូប ។ 

១៧. ទទ រមាណ៍ បានេល់  រទរូប ។ 

១៨.គ្នធ រមាណ៍ បានេល់ គ្នធរូប ។ 

១៩.រស្លរមាណ៍ បានេល់ រ រូប 
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២០ត្ោេា វ រមាណ៍ បានេល់ រងឹ រន ់ ត្តោ  ព្តជាក ់
តឹង ញ័រ។ 

២១.ធមាា រមាណ៍ បានេល់ ចតិោ ត្ចត ិក បស្លររូប 
៥  ញខញមរូប ១៦ និ វ ន បញ្ោតោិ។ 

ថ្ចក្ចិតោទទលួអារម្មណ៍ 

ឯក្នោៈនងិអត្នក្នោៈ 

១.កាមារម្មណ៍ មានចិតោ ៥៦ 

ឯក្នោៈ ២៥ គ្ ឺ

 -រិវបញ្ា វញិោ ណ ១០  

-មត្នធ្លតញ ៣ 

 - នោីរណចិតោ ៣ 
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 -  ិតញបារចតិោ ១ 

 -មហាវបិាកចិតោ ៨ 

អត្នក្នោៈ មាន ៣១ គ្ ឺ

 -អកញ លចិតោ ១២  

 -មត្នទវ ោវ ានចិតោ ១ 

-មហាកញ លចតិោ ៨  

-មហាកិរយិចិតោ ៨  

-អភញិោ ចតិោ ២ ។ 

ត្កើតមនិបាន ៣៥ គ្ ឺ

-ម គ្គតចិតោ ២៧ ត្ោកញតោរចិតោ ៨ ។ 



ព្រះអភិធម្មក្នងុជីវិតព្រចាំថ្ងៃ   157 
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២.ម្ហគ្គតរម្មណ៍ មានចិតោ ៣៧ គ្ ឺ

ឯក្នោៈ មាន ៦ គ្ ឺ 

-វញិោ ណញា យតន ានចតិោ ៣ 

-ត្នវ ញោ ន ញោ យតន ានចិតោ ៣ 

អត្នក្នោៈ មាន ៣១ គ្ឺ  

-អកញ លចិតោ ១២  

-មត្នទវ ោវ ានចិតោ ១  

-មហាកញ លចតិោ ៨  

-មហាកិរយិចិតោ ៨ 

-អភញិោ ចតិោ ២ ។ 
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ត្កើតមនិបាន ៥៤ គ្ ឺ

-អត្ តញកចិតោ ១៧ មហាវបិាកចិតោ ៨ រូបាវចរចិតោ 
១៥ អាកាស្លនញា យតន ានចិតោ ៣ អាកិញ្ាញោ -
យតន ានចិតោ ៣ ត្ោកញតោរចិតោ ៨ ។ 

៣.នពិ្វា នារម្មណ៍ មានចតិោ ១៩ គ្ឺ 

ឯក្នោៈ មាន ៨ គ្ ឺ 

 -ត្ោកញតោរចិតោ ៨  

អត្នក្នោៈ មាន ១១ គ្ឺ  

-មត្នទវ ោវ ានចិតោ ១  

-មហាកញ លញាណ មបយញតោចិតោ ៤ 

-មហាកិរយិញាណ មបយញតោចិតោ ៤ 
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-អភញិោ ចតិោ ២ ។ 

ត្កើតមនិបាន ៧២ គ្ ឺ

-អកញ លចិតោ ១២ អត្ តញកចិតោ ១៧ មហាកញ ល
ញាណវបិបយញតោចិតោ ៤ មហាកិរយិញាណវបិបយញតោ
ចិតោ ៤ មហាវបិាកចិតោ ៨ ម គ្គតចិតោ ២៧ ។ 

៤.នាមារម្មណ៍ មានចិតោ ៥៧ គ្ ឺ

ឯក្នោៈ មាន ១៤ គ្ឺ  

-វញិោ ណញា យតន ានចតិោ ៣ 

-ត្នវ ញោ ន ញោ យតន ានចិតោ ៣ 

-ត្ោកញតោរចិតោ ៨ 

អត្នក្នោៈ មានចិតោ ៤៣ គ្ ឺ
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-កាមចតិោ ៤១ (ត្វៀររវិបញ្ា វញិោ ណ១០ មត្ន
ធ្លតញ៣)  

-អភញិោ ចតិោ ២ ។ 

ត្កើតមនិបាន ៣៤ គ្ ឺ

-រិវបញ្ា វញិោ ណ ១០ មត្នធ្លតញ ៣ រូបាវចរចិតោ ១៥ 
អាកាស្លនញា យតន ានចតិោ ៣ អាកិញ្ាញោ យ-     
តន ានចិតោ ៣។ 

៥.ររូអារម្មណ៍ មាន ៥៦ គ្ឺ 

ឯក្នោៈ មាន ១៣ គ្ ឺ 

-រវិបញ្ា វញិោ ណ ១០  

-មត្នធ្លតញ ៣  
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អត្នក្នោៈ មាន ៤៣ គ្ ឺ

-កាមចតិោ ៤១ (ត្វៀររវិបញ្ា វញិោ ណ១០ មត្ន
ធ្លតញ៣)  

-អភញិោ ចតិោ ២ 

ត្កើតមនិបាន ៣៥ គ្ ឺ

-ម គ្គតចិតោ ២៧ ត្ោកញតោរចិតោ ៨ ។ 

៦.អតីតរម្មណ៍ មាន ៤៩ គ្ ឺ

ឯក្នោៈ មាន ៦ គ្ ឺ 

-វញិោ ណញា យតន ានចតិោ ៣  

-ត្នវ ញោ ន ញោ យតន ានចិតោ ៣ 

អត្នក្នោៈ មាន ៤៣ គ្ឺ  
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-កាមចតិោ ៤១ (ត្វៀររវិបញ្ា វញិោ ណ១០ មត្ន
ធ្លតញ៣)  

អភញិោ ចិតោ ២ 

ត្កើតមនិបាន ៤២ គ្ ឺ

-រវិបញ្ា វញិោ ណ ១០ មត្នធ្លតញ ៣ រូបាវចរចិតោ ១៥ 
អាកាស្លនញា យតន ានចតិោ៣ អាកិញ្ាញោ យតន
 ានចតិោ ៣ ត្ោកញតោរចិតោ ៨។ 

៧.អនាគ្តរម្មណ៍ មាន ៤៣ គ្ ឺ

ឯក្នោៈ មនិមាន  

អត្នក្នោៈ មាន ៤៣ គ្ ឺ
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-កាមចតិោ ៤១ (ត្វៀររវិបញ្ា វញិោ ណ១០ មត្ន
ធ្លតញ៣)  

-អភញិោ ចតិោ ២ 

ត្កើតមនិបាន ៤៨ គ្ ឺ

-រវិបញ្ា វញិោ ណ ១០ មត្នធ្លតញ៣ ម គ្គតចិតោ ២៧ 
ត្ោកញតោរចិតោ ៨ ។ 

៨.រចចុរបនាន រម្មណ៍ មាន ៥៦ គ្ ឺ

ឯក្នោៈ មាន ១៣ គ្ ឺ 

-រវិបញ្ា វញិោ ណ ១០ មត្នធ្លតញ ៣ 

អត្នក្នោៈ មាន ៤៣ គ្ឺ  
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

-កាមចតិោ ៤១ (ត្វៀររវិបញ្ា វញិោ ណ១០ មត្ន
ធ្លតញ៣)  

-អភញិោ ចតិោ ២ 

ត្កើតមនិបាន ៣៥ គ្ ឺ

-ម គ្គតចិតោ ២៧ ត្ោកញតោរចិតោ ៨ ។ 

៩.កាលវមិ្ុតោ រម្មណ៍ មានចិតោ ៦០ គ្ឺ 

ឯក្នោៈ មាន ២៩ គ្ ឺ

-រូបាវចរចិតោ ១៥  

-អាកាស្លនញា យតន ានចតិោ ៣ 

-អាកិញ្ាញោ យតន ានចិតោ ៣  

-ត្ោកញតោរចិតោ ៨  
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

អត្នក្នោៈ មាន ៣១ គ្ឺ  

-អកញ លចិតោ ១២  

-មត្នទវ ោវ ានចិតោ ១ 

-មហាកញ លចតិោ ៨ 

-មហាកិរយិចិតោ ៨  

-អភញិោ ចតិោ ២ ។ 

ត្កើតមនិបាន ៣១ គ្ ឺ

-អត្ តញកចិតោ ១៧ មហាវបិាកចិតោ ៨ វញិោ ណញា យ
តន ានចិតោ ៣ ត្នវ ញោ ន ញោ យតន ានចិតោ 
៣ ។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

១០.រញ្ញតារម្មណ៍ មានចិតោ ៥២ គ្ឺ 

ឯក្នោៈ មាន ២១ គ្ ឺ

-រូបាវចរចិតោ១៥  

-អាកាស្លនញា យតន ានចតិោ ៣  

-អាកិញ្ាញោ យតន ានចិតោ ៣ ។ 

អត្នក្នោៈ មាន ៣១ គ្ ឺ

-អកញ លចិតោ ១២  

-មត្នទវ ោវ ានចិតោ ១ 

-មហាកញ លចតិោ ៨  

-មហាកិរយិចិតោ ៨ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

-អភញិោ ចតិោ ២ ។ 

ត្កើតមនិបាន ៣៩ គ្ ឺ

-អត្ តញកចិតោ ១៧  

-មហាវបិាកចិតោ ៨ 

-វញិោ ណញា យតន ានចតិោ ៣ 

-ត្នវ ញោ ន ញោ យតន ានចិតោ៣ 

-ត្ោកញតោរចិតោ ៨ ។ 

១១.ររម្តថអារម្មណ៍ មានចិតោ ៧០ គ្ឺ 

ឯក្នោៈ មាន ៣៩ គ្ ឺ 

-អត្ តញកចិតោ ១៧(ត្វៀរមត្នទវ ោវ ានចិតោ១) 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

-មហាវបិាកចិតោ ៨ 

-វញិោ ណញា យតន ានចតិោ៣ 

-ត្នវ ញោ ន ញោ យតន ានចិតោ៣ 

-ត្ោកញតោរចិតោ ៨។ 

អត្នក្នោៈ មាន ៣១ គ្ឺ  

-អកញ លចិតោ ១២  

-មត្នទវ ោវ ានចិតោ ១ 

-មហាកញ លចតិោ ៨  

-មហាកិរយិចិតោ ៨ 

-អភញិោ ចតិោ ២ ។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

ត្កើតមនិបាន ២១ គ្ ឺ

-រូបាវចរចិតោ ១៥ អាកាស្លនញា យតន ានចិតោ ៣ 
អាកិញ្ាញោ យតន ានចិតោ ៣។ 

១២.អជឈតោ រម្មណ៍ មានចិតោ ៦២ គ្ឺ 

ឯក្នោៈ មាន ៦ គ្ ឺ 

-វញិោ ណញា យតន ានចតិោ ៣ 

-ត្នវ ញោ ន ញោ យតន ានចិតោ ៣ 

អត្នក្នោៈ មាន ៥៦ គ្ឺ  

-កាមចតិោ ៥៤  

-អភញិោ ចតិោ ២ ។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

ត្កើតមនិបាន ២៩ គ្ ឺ

-រូបាវចរចិតោ ១៥ អាកាស្លនញា យតន ានចិតោ ៣ 
អាកិញ្ាញោ យតន ានចិតោ ៣ ត្ោកញតោរចិតោ ៨។ 

១៣.រហទិ្វា រម្មណ៍ មានចិតោ ៨២ គ្ឺ 

ឯក្នោៈ មាន ២៦ គ្ឺ  

-រូបាវចរចិតោ ១៥  

-អាកាស្លនញា យតន ានចតិោ ៣  

-ត្ោកញតោរចិតោ ៨ 

អត្នក្នោៈ មាន ៥៦ គ្ឺ  

-កាមចតិោ ៥៤ អភញិោ ចិតោ ២  
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

ត្កើតមនិបាន ៩ គ្ ឺ

-វញិោ ណញា យតន ានចតិោ ៣  

-អាកិញ្ាញោ យតន ានចិតោ ៣ 

-ត្នវ ញោ ន ញោ យតន ានចិតោ ៣ 

១៤.អជឈតោរហទិ្វា រម្មណ៍ មានចិតោ ៥៦ គ្ឺ 

ឯក្នោៈ មនិមាន 

អត្នក្នោៈ មាន ៥៦ គ្ឺ  

-កាមចតិោ ៥៤ អភញិោ ចិតោ ២ ។ 

ត្ក្ើតម្ិនបាន ៣៥ គ្ឺ  

-ម គ្គតចិតោ ២៧ ត្ោកញតោរចិតោ ៨។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

១៥.រញ្ញច រម្មណ៍ មានចតិោ ៤៦ គ្ឺ 

ឯក្នោៈ មាន ៣ គ្ឺ  

-មត្នធ្លតញ ៣  

អត្នក្នោៈ មាន ៤៣ គ្ឺ  

-កាមចតិោ ៤១ (ត្វៀររវិបញ្ា វញិោ ណ១០ មត្នធ្លតញ៣) 

-អភញិោ ចតិោ ២ ។ 

ត្កើតមនិបាន ៤៥ គ្ ឺ

-រវិបញ្ា វញិោ ណ ១០ ម គ្គតចិតោ ២៧ ត្ោកញតោរចតិោ
៨ ។ 

១៦.របូារម្មណ៍ មានចតិោ ៤៨ គ្ឺ 

ឯក្នោៈ មាន ២ គ្ឺ ចកខញវញិោ ណចិតោ ២ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

អត្នក្នោៈ មាន ៤៦ គ្ឺ  

-កាមចតិោ ៤៤ (ត្វៀររវិបញ្ា វញិោ ណ១០)  

-អភញិោ ចតិោ ២ ។ 

ត្កើតមនិបាន ៤៣ គ្ ឺ

-រវិបញ្ា វញិោ ណចិតោ ៨ (ត្វៀរចកខញវញិោ ណ)ម គ្គតចតិោ 
២៧ ត្ោកញតោរចិតោ៨ ។ 

១៧.េទ្វា រម្មណ៍ មានចតិោ ៤៨ គ្ ឺ

ឯក្នោៈ មាន ២ គ្ឺ ត្ស្លតវញិោ ណចិតោ ២ 

អត្នក្នោៈ មាន ៤៦ គ្ឺ  

-កាមចតិោ ៤៤ (ត្វៀររវិបញ្ា វញិោ ណ១០) 

-អភញិោ ចតិោ ២ ។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

ត្កើតមនិបាន ៤៣ គ្ ឺ

-រវិបញ្ា វញិោ ណចិតោ ៨ (ត្វៀរត្ស្លតវញិោ ណ) ម គ្គ
តចិតោ ២៧ ត្ោកញតោរចិតោ៨ ។ 

១៨.គ្នាា រម្មណ៍ មានចតិោ ៤៨ គ្ ឺ

ឯក្នោៈ មាន ២ គ្ឺ ឃានវញិោ ណចិតោ ២ 

អត្នក្នោៈ មាន ៤៦ គ្ឺ  

-កាមចតិោ ៤៤ (ត្វៀររវិបញ្ា វញិោ ណ១០)  

-អភញិោ ចតិោ២ 

ត្កើតមនិបាន ៤៣ គ្ ឺ

-រវិបញ្ា វញិោ ណចិតោ ៨ (ត្វៀរឃានវញិោ ណ) ម គ្គ
តចិតោ ២៧ ត្ោកញតោរចិតោ៨ ។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

១៩.រោរម្មណ៍ មានចិតោ ៤៨ គ្ ឺ

ឯក្នោៈ មាន ២ គ្ឺ  ិោា វញិោ ណចិតោ ២ 

អត្នក្នោៈ មាន ៤៦ គ្ឺ  

-កាមចតិោ ៤៤ (ត្វៀររវិបញ្ា វញិោ ណ១០)  

-អភញិោ ចតិោ២ 

ត្កើតមនិបាន ៤៣ គ្ ឺ

-រវិបញ្ា វញិោ ណចិតោ ៨ (ត្វៀរ ិោា វញិោ ណ)ម គ្គតចតិោ 
២៧ ត្ោកញតោរចិតោ៨ ។ 

២០.ត្ោដឋព្វា រម្មណ៍ មានចិតោ ៤៨ គ្ ឺ

ឯក្នោៈ មាន ២ គ្ឺ កាយវញិោ ណចិតោ ២ 

អត្នក្នោៈ មាន ៤៦ គ្ឺ  
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

-កាមចតិោ ៤៤ (ត្វៀររវិបញ្ា វញិោ ណ១០)  

-អភញិោ ចតិោ២ 

ត្កើតមនិបាន ៤៣ គ្ ឺ

-រវិបញ្ា វញិោ ណចិតោ ៨ (ត្វៀរកាយវញិោ ណចិតោ២)     
ម គ្គតចតិោ ២៧ ត្ោកញតោរចតិោ៨។ 

២១.ធមាម រម្មណ៍ មានចតិោ ៧៨ គ្ ឺ

ឯក្នោៈ មាន ៣៥ គ្ ឺ 

-ម គ្គតចិតោ ២៧ ត្ោកញតោរចិតោ ៨ 

អត្នក្នោៈ មាន ៤៣ គ្ឺ  

-កាមចតិោ ៤១(ត្វៀររវិបញ្ា វញិោ ណ១០ មត្នធ្លតញ៣) 
អភញិោ ចិតោ ២ 
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ត្កើតមនិបាន ១៣ គ្ ឺ

-រវិបញ្ា វញិោ ណចិតោ ១០ មត្នធ្លតញ ៣។ 

េថ្ម្ោងចិតោទទលួអារម្មណ៍បាន 

តិចនងិត្ព្ចើន 

១.ទទួលអារម្មណ៍បានថ្តម្ួយ មាន ២៨ គ្ ឺ 

-រវិបញ្ា វញិោ ណចិតោ ១០  

-អាកាស្លនញា យតន ានចតិោ ៣ (មានក ិណញ -
គ្ាេិមាកា ) 

-អាកិញ្ាញោ យតន ានចិតោ ៣ (មាននតាិភាវបញ្ោតោិ) 

-វញិោ ណញា យតន ានកញ លចិត១ វបិាកចតិោ ១ 
(មានអាកាស្លនញា យតន ានចិតោរីភរមញន) 
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-ត្នវ ញោ ន ញោ យតន ាកញ លចិតោ១ វបិាក
ចិតោ១ (មានអាកិញ្ាញោ យតន ានចតិោរីភរមញន) 

វញិោ ណញា យតន ានកិរយិចិតោ១ (មានអារមាណ៍
២ គ្ឺ អាកាស្លនញា យតន ានកញ លរភីរត្នះឬ
ភរមញន នងិអាកាស្លនញា យតន ានកិរយិរីភរ
ត្នះ) 

ត្នវ ញោ ន ញោ យតន ានកិរយិចិតោ១ (មាន
អារមាណ៍២ គ្ ឺអាកិញ្ាញោ យតន ានកញ លចតិោ១
រីភរត្នះ ឬភរមញន និងអាកិញ្ាញោ យតន ាន
កិរយិចិតោ១រភីរត្នះឬភរមញន)។ 

៣.ចិតោររួលអារមាណ៍ ៥ មាន ៣ គ្ឺ  

-មត្នធ្លតញ ៣ (មានរូប  ុំត្ ង កលិន រ  ត្ោេារវ) 
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៤.ចតិោររួលអារមាណ៍ ៦ មាន ៤១ គ្ ឺ

-មត្នទវ ោវ ានចិតោ ១  

-តទលមពណចតិោ ១     មានអារមាណ៍ ៦  

-កាម វនចិតោ ២៩   

៥.ចតិោររួលអារមាណ៍ ១២ មាន ៣ គ្ឺ  

រូបាវចរបញ្ាម ានចតិោ ៣ (មានអារមាណ៍ ១២ គ្ ឺ
ក ិណ ១០ អានបានបញ្ោតោិ១ ម ឈតោ តវបបញ្ោតោិ
១ ជាឧត្បកាខ ព្រ ាវហិារ)  
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៦.ចតិោររួលអារមាណ៍ ១៤ មាន ៩ គ្ឺ  

-របូាវចររញតិយ ានចតិោ៣  

-របូាវចរតតិយ ានចតិោ៣ 

-របូាវចរចតញតា ានចិតោ៣  

  

៧.ចិតោររួលអារមាណ៍ ២៥ មាន ៣ គ្ឺ  

-រូបាវចរបឋម ានចតិោ៣ (មានអារមាណ៍២៥ គ្ ឺ
ក ិណ១០ អ ញភ ១០ ត្កាោា  ១ (កាយគ្ត្ម
 តិ) អានបាន១ បិយមនប តវ១ រញកខតិ តវ១ 
 ញខិត តវ១)។ 

 

ក ិណ១០ អានបា
នបញ្ោតោ១ិ បិយ            

មនប តវ១ រញកខិត
 តវ១ ញខតិ តវ១។ 
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-ត្ចត ិកនិងអារមាណ៍ 

-ត្ចត ិក ៥០ (ត្វៀរអបបមញោ ) ររួលបញា រមាណ៍ 

ត្ចតេកិ្ ៥២ ទទលួធមាម រម្មណ៍ 

-អកញ លត្ចត ិក ១៤ ររួលអារមាណ៍ ៦ 
ត្ោកិយ និងបញ្ោតោ ិ

-ឥ ាត្ចត ិក ១ររួលអារមាណ៍ ជារ ិទធ រមាណ៍ 

-វរីតិត្ចត ិក ៣ (ត្ោកិយ) ររួលអារមាណ៍៦ ជា 
កាមារមាណ៍ 

-វរីតិត្ចត ិក ៣ (ត្ោកញតោរ) ររួលអារមាណ៍១ ជា
និ វ នរមាណ៍ 
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-អបបមញោ ត្ចត ិក ២ ររលួធមាា រមាណ៍ ជាបញ្ោតោិ
អារមាណ៍ និងរ ិទធ រមាណ៍។ 

ត្ចតេកិ្ទទួលអារម្មណ៍ ២១  

ត្ដ្ឋយឯក្នោៈនិងអត្នក្នោៈ 

១.ត្ចតេកិ្ទទលួកាមារម្មណ៍ 

ឯក្នោៈ មនិមាន 

អត្នក្នោៈ មាន ៥០ (ត្វៀរអបបមញោ ២) 

២.ត្ចតេកិ្ទទលួម្ហគ្គតរម្មណ៍ 

ឯក្នោៈ មនិមាន 

អត្នក្នោៈ មាន ៤៧ (ត្វៀរវរីតិ៣ អបបមញោ ២) 

៣.ត្ចតេកិ្ទទលួនពិ្វា នារម្មណ៍ 
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ឯក្នោៈ មនិមាន 

អត្នក្នោៈ មាន ៣៦ គ្ឺ អញ្ោ មានត្ចត ិក ១៣ 
ត្ស្លភណត្ចត ិក ២៣ (ត្វៀរអបបមញោ ២) 

៤.ត្ចតេកិ្ទទលួនាមារម្មណ៍ 

ឯក្នោៈ មនិមាន  

អត្នក្នោៈ មាន ៥០ (ត្វៀរអបបមញោ ២) 

៥.ត្ចតេកិ្ទទលួររូអារម្មណ៍ 

ឯក្នោៈ មនិមាន 

អត្នក្នោៈ មាន ៥០ (ត្វៀរអបបមញោ ២) 

៦.ត្ចតេកិ្ទទលួអតតីរម្មណ៍ 

ឯក្នោៈ មនិមាន 
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អត្នក្នោៈ មាន ៤៧ (វរីតិ៣ អបបមញោ ២) 

៧.ត្ចតេកិ្ទទលួអនាគ្តរម្មណ៍ 

ឯក្នោៈ មនិមាន 

អត្នក្នោៈ មាន ៥០ (ត្វៀរអបបមញោ ២) 

៨.ត្ចតេកិ្ទទលួរចចុរបនាន រម្មណ៍  

ឯក្នោៈ មនិមាន 

អត្នក្នោៈ មាន ៥០ (ត្វៀរអបបមញោ ២) 

៩.ត្ចតេកិ្ទទលួកាលវិម្ុតោ រម្មណ៍ 

ឯក្នោៈ មាន ២ គ្អឺបបមញោ  ២  

អត្នក្នោៈ មាន ៥០ (ត្វៀរអបបមញោ ២) 
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១០.ត្ចតេកិ្ទទលួរញ្ញតោិអារម្មណ៍ 

ឯក្នោៈ មាន ២ គ្អឺបបមញោ  ២  

អត្នក្នោៈ មាន ៤៧ (ត្វៀរវរិតិ ៣ អបបមញោ ២) 

១១.ត្ចតេកិ្ទទលួររម្តថអារម្មណ៍ 

ឯក្នោៈ មាន ៣ គ្ឺ វរិតិត្ចត ិក ៣  

អត្នក្នោៈ មាន ៤៧ (ត្វៀរវរិតិ ៣ អបបមញោ ២) 

១២.ត្ចតេកិ្ទទលួអជឈតោ រម្មណ៍ 

ឯក្នោៈ មនិមាន  

អត្នក្នោៈ មាន ៤៩ (ត្វៀរឥ ា១ អបបមញោ ២) 
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១៣.ត្ចតេកិ្ទទួលរហទិ្វា រម្មណ៍  

ឯក្នោៈ មាន ៣ គ្ឺ ឥ ា១ អបបមញោ  ២ 

អត្នក្នោៈ មាន ៤៩ (ត្វៀរឥ ា១ អបបមញោ ២) 

១៤.ត្ចតេកិ្ទទលួអជឈតោរហទិ្វា រម្មណ៍ 

ឯក្នោៈ មនិមាន 

អត្នក្នោៈ មាន ៤៩ (ត្វៀរឥ ា១អបបមញោ ២) 

១៥.ត្ចតេកិ្ទទលួរញ្ញច រម្មណ៍  

ឯក្នោៈ មនិមាន 

អត្នក្នោៈ មាន ៥០ (ត្វៀរអបបមញោ ២) 
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១៦.ត្ចតេកិ្ទទលួរបូារម្មណ៍ ១៧.េទ្វា     
រម្មណ៍ ១៨.គ្នាា រម្មណ៍ ១៩.រោរម្មណ៍    
២០.ត្ោដឋព្វា រម្មណ៍  

ឯក្នោៈ មនិមាន  

អត្នក្នោៈ មាន ៥០ (ត្វៀរអបបមញោ ២)  

២១.ត្ចតេកិ្ទទលួធមាម រម្មណ៍ 

ឯក្នោៈ មាន ២ គ្ឺ អបបមញោ  ២ 

អត្នក្នោៈ មាន ៥០ (ត្វៀរអបបមញោ ២)។ 

(ចបអ់ារមាណ ងគ ៈ) 
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Video17  

៦.វតថុេងគហៈ 

Compendium of Bases 

វេនោិ រតដិឋហនោិ ចិតោត្ចតេកិា ឯតថ តិ = 
វតថ ុ ចិតោនងិ ត្ចត ិកទុំងឡាយ រដមងអាព្ ័យ
ត្មុំងត្ៅកនញងធមណ៌ា េូត្ចនះធមជ៌ារីអាព្ ័យត្មុំង
ត្ៅរប ់ចិតោនិង ត្ចត ិកទុំងត្នះត្ ា្ ះថា វតាញ។ 

វតថុមាន ៦ យ ង 

There are six bases 

១.ចក្ខវុតថុ បានេល់ ចកខញបស្លររូប  

Visible base – eye sensitivity 

២.ត្ោតវតថុ បានេល់ ត្ស្លតបស្លររូប 

Audible base – ear sensitivity  
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

៣.ឃានវតថ ុបានេល់ ឃានបស្លររូប  

Odorous base – nose sensitivity 

៤.ជវិ្ហា វតថុ បានេល់  ិោាបស្លររូប  

Sapid base – tongue sensitivity 

៥.កាយវតថុ បានេល់ កាយបស្លររូប  

Tangible base – body sensitivity 

៦.ហទយវតថុ បានេល់  រយវតាញរូប។ 

Ideational base – respective sensitivity base 

ចិតោ ត្ចតេកិ្ ត្ក្ើតព្តូវអាព្េយ័ 

រចច័យេាំខាន់ ៣ 

Consciousness and mental factor dependence 

on three support condition: 
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១.អតីតក្ម្ម កញ លនងិអកញ លត្ធវើរមីញនមក 
Requisite condition 

២.វតថ ុមានចកខញវតាញជាត្េើម Bases (visible base) 

៣.អារម្មណ៍ មានរូបារមាណ៍ជាត្េើម។  

Object’s properties (visible form) 

ភូម្ិ ៣០ វតថុររូ ៦ និងវញិ្ញញ ណធាតុ ៧ 

វិញ្ញញ ណធាតុ ៧ គ្ ឺ

១.ចកខញវញិោ ណ ២ ជាចកខញវញិោ ណធ្លតញ  

២.ត្ស្លតវញិោ  ២ ជាត្ស្លតវញិោ ណធ្លតញ 

៣.ឃានវញិោ ណ ២ ជាឃានវញិោ ណធ្លតញ 

៤. ោិា វញិោ ណ ២ ជា ោិា វញិោ ណធ្លតញ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

៥.កាយវញិោ ណ ២ ជាកាយវញិោ ណធ្លតញ  

៦.ឧត្បកាខ មត្នធ្លតញវបិាក២   

ឧត្បកាខ មត្នធ្លតញកិរយិ១ 

៧.ចិតោត្ៅ ល់ ៧៦ ជាមត្នវញិោ ណធ្លតញ។ 

ភូម្ិជាម្ួយនឹងវតថ ុ

វញិោ ណធ្លតញ ៧ កាមភូម ិ១១ ត្ោយវតាញរបូ ៦ 

១.ចកខញវញិោ ណ ២ អាព្ ័យចកខញវតាញ 

២.ត្ស្លតវញិោ ណ ២ អាព្ ័យត្ស្លតវតាញ 

៣.ឃានវញិោ ណ ២ អាព្ ័យឃានវតាញ 

៤. ោិា វញិោ ណ ២ អាព្ ័យ ោិា វតាញ 

ចិតោ ៣ ត្នះជា
មត្នធ្លតញ១ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

៥.កាយវញិោ ណ ២ អាព្ ័យកាយវតាញ 

៦.មត្នធ្លតញ ៣ អាព្ ័យ រយវតាញ 

៧.មត្នវញិោ ណធ្លតញ ៦៧ (ត្វៀរម គ្គតវបិាក៩) 
អាព្ ័យ រយវតាញ។ 

វញិោ ណធ្លតញ ៤ របូភូម ិ១៥ ត្ោយវតាញរបូ ៣ 

១.ចកខញវញិោ ណធ្លតញ ២ អាព្ ័យចកខញវតាញ 

២.ត្ស្លតវញិោ ណ ២ អាព្ ័យត្ស្លតវតាញ 

៣.មត្នធ្លតញ ៣ អាព្ ័យ រយវតាញ 

៤.មត្នវញិោ ណធ្លតញ ៦២  អាព្ ័យ រយវតាញ។ 

វញិោ ណធ្លតញ ១ អរបូភមូ ិ៤ មនិអាព្ ័យវតាញរបូ 

-មត្នវញិោ ណ ៤៦ គ្ ឺ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

-អកញ លចិតោ ១០ (ត្វៀរត្ទ មូលចិតោ២) 

-មត្នទវ ោវ ានចិតោ ១ 

-មហាកញ លចតិោ ៨  

-មហាកិរយិចិតោ ៨ 

-អរូបាវចរចិតោ ១២ 

-ត្ោកញតោរចិតោ ៧ (ត្វៀរត្ស្លត្មបតោិមគ្គ១) ។ 

ចុំណាុំៈ វតាញរូប ៦ នងិវញិោ ណធ្លតញ ៧ មនិមានកនញង   
អ ញ្ោ តវភូម។ិ 

ចិតោអាព្េយ័វតថុររូព្បាក្ដ 

ចិតោ ៤៣ អាព្ ័យវតាញរបូព្បាកេគ្ ឺ

-រវិបញ្ា វញិោ ណ ១០ អាព្ ័យចកខញវតាញជាត្េើមព្បាកេ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

-មត្នធ្លតញ ៣  នោីរណចិតោ ៣   ិតញបារចិតោ ១ 
ត្ទ មូលចិតោ ២ មហាវបិាកចិតោ ៨ រូបាវចរចិតោ ១៥ 
ត្ស្លត្មបតោិមគ្គចិតោ១ អាព្ ័យ រយវតាញព្បាកេ។ 

ចិតោ ៤២ អាព្ ័យវតាញរបូមនិព្បាកេគ្ ឺ

-អកញ លចិតោ ១០ (ត្វៀរត្ទ មូលចិតោ២) មហា
កញ លចិតោ ៨ មហាកិរយិចតិោ ៨ អរូបាវចរកញ ល
ចិតោ ៤ អរូបាវចរកិរយិចិតោ ៤ ត្ោកញតោរចិតោ ៧ (ត្វៀរ
ត្ស្លត្មបតោិមគ្គចិតោ១) មត្នទវ ោវ ានចិតោ១ ចតិោត្នះ 
អាព្ ័យវតាញរូបត្កើតមនិព្បាកេ។ 

ចិតោមនិអាព្ ័យវតាញរបូព្បាកេ 

-ម គ្គតវបិាកចិតោ ៩ (ចតញត្ោការភូម)ិ ។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

ដចកត្ចត ិក ៥២ ត្ោយវតាញរបូ ៦ 

១.ត្ចត ិក អាព្ ័យចកខញវតាញ ត្ស្លតវតាញ ឃានវតាញ    
 ិោា វតាញ កាយវតាញ ព្បាកេមនិមាន។ 

២.ត្ចត ិក អាព្ ័យចកខញវតាញ ត្ស្លតវតាញ ឃានវតាញ    
 ិោា វតាញ កាយវតាញ មនិព្បាកេមាន ៧ គ្ ឺ

 រវចិតោស្លធ្លរណត្ចត ិក ៧ ដេលព្បកបជាមយួ
នឹងរវិបញ្ា វញិោ ណចិតោ ១០។ 

៣.ត្ចត ិក អាព្ ័យ រយវតាញត្ោយព្បាកេមាន 
៦ គ្ឺ  

-ត្ទ ចតញកកត្ចត ិក ៤ ត្កើតចុំត្ ះកាមភមូ១ិ១ 

-អបបមញោ ត្ចត ិក ២ ត្កើតចុំត្ ះបញ្ា ត្ោការភូម ិ
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

៤.ត្ចត ិក អាព្ ័យ រយវតាញ ត្កើតមនិព្បាកេ
មាន ៤៦ គ្ឺ  

-អញ្ោ មានត្ចត ិក ១៣  

-អកញ លត្ចត ិក ១០ (ត្វៀរត្ទចតញកកៈ៤) 

-ត្ស្លភណត្ចត ិក ២៣ (ត្វៀរអបបមញោ ២)  

វតថុជាម្ួយនឹងទ្វា រ 

មាន មពនធគន រោងវតាញនិងទវ រ ដចកជា ៤ នយ័ 

១.ចតិោអាព្ ័យទុំងវតាញ ទុំងទវ រមាន ៣៨ គ្ ឺ

-ត្ទ មូលចិតោ ២  

-អត្ តញកចិតោ ១៧ (ត្វៀរមត្នទវ ោវ ាន១) 

-មហាវបិាកចិតោ ៨  
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

-រូបាវចរកញ លចិតោ ៥  

-រូបាវចរកិរយិចិតោ ៥ 

-ត្ស្លត្មបតោិមគ្គចិតោ ១ ។ 

២.ចិតោដេលអាព្ ័យវតាញ ដតមនិអាព្ ័យទវ រមាន៥ 

គ្ឺ រូបាវចរកញ លចិតោ ៥ ។ 

៣.ចិតោមនិព្តវូអាព្ ័យវតាញ ដតព្តវូអាព្ ័យទវ រមាន 
៤២ គ្ឺ  

-អកញ លចិតោ ១០ (ត្វៀរត្ទ មូលចិតោ២) 

-មត្នទវ ោវ ានចិតោ ១ 

-មហាកញ លចតិោ ៨  

-មហាកិរយិចិតោ ៨  
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

-អរូបាវចរកញ លចិតោ ៤  

-អរូបាវចរកិរយិចតិោ ៤  

-ត្ោកញតោរចិតោ ៧ (ត្វៀរត្ស្លត្មបតោិមគ្គចិតោ១) 

៤.ចតិោមនិអាព្ ័យទុំងវតាញ ទុំងទវ រមាន ៤ គ្ឺ  

-អរូបាវចរវបិាកចិតោ ៤ ។ 

គ្ម្ពេីចចេត្ងខរេថ្ម្ោងចិតោជា៣ ភូម្ ិ

១.ឯក្ជជចិតោ ត្កើតបានភមូ១ិ មានចតិោ ២៥ គ្ ឺ

-ឃានវញិោ ណ២  ិោា វញិោ ណ២ កាយវញិោ ណ២ 
មហាវបិាកចតិោ ៨ ត្ទ មូលចិតោ ២ (កាមភូម)ិ 

-ម គ្គតវបិាកចិតោ៩ (រូបភូម-ិអរូបភូម)ិ 

២.ទាជិជចតិោ ត្កើតបានភូម ិ២ មានចិតោ ២២ គ្ ឺ
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

-ចកខញវញិោ ណ ២ ត្ស្លតវញិោ ណ២ វបិាកមត្នធ្លតញ២ 
 នោីរណចិតោ៣ បញ្ាទវ ោវ ានចិតោ១   ិតញបារ
ចិតោ១  វនចតិោកនញងរូបាវចរចិតោ១០ ត្ស្លត្មបតោ ិ      
មគ្គចិតោ ១។ 

៣.តិជជចិតោ ត្កើតបានភមូ ិ៣ មានចិតោ ៤២ គ្ ឺ

-អកញ លចិតោ១២ (ត្វៀរត្ទ ២) មត្នទវ ោវ ានចតិោ
១ មហាកញ លចិតោ ៨ មហាកិរយិចិតោ៨ អរូប
កញ លចិតោ៤ អរូបកិរយិចិតោ៤ ត្ោកញតោរចិតោ៧ (ត្វៀរ
ត្ស្លត្មបតោិមគ្គចិតោ១)។ 

(ចបប់រតិ្ចាររី៣) 
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អនក្រចនាព្ក្រ 

-ស្លមត្ណរ ឃាន ថ្ខម្រនិ 

អនក្រិនិតយ 

១.ភកិខញបធ្លនត្ជាា ត្ត្ម មា ន ់េភុារ 

២.ភកិខញស្ល នរកខិត្ត្ម េខុ ចនាថ  

៣.ភកិខញវរីយិឆ្ត្នទ  ត្   ម្ី 
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ឯក្ោររិត្ព្រះ 
១.បរតិ្ចាររី៣ បកិណណ ក ងគ ៈ (ដខារ-អងត់្គ្ល ) 
២.វចននញព្កម ត្មោចព្រះ ងឃោ  ត្ជាតញោ ត្ណា  ួន 
ណាត 
៣.អេាកថា ធមា ងគណី 
៤.អភធិមាវភិាវនិីេីកា 
៥. A Manual of Abhidhamma By Narada 

Maha Thera, 1979  

 

៦.A Comprehensive Manual of 

Abhidhamma by Bhikkhu Bodhi, Reprinted 

2010 
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