






 

 

                                     មារិកា                                        ទំព័រ 
I. អកសុលចិរដ ១២ ដ្ងួ  

 ក-ដោភម្ូលចិរដ ៨ ដ្ួង ...............................................០១ 
  -បហត្ញន្មុំឱយបកើត្បលាភមូលចិត្ដ ៤ យ៉ា ង.........................០៧ 
  -ការចចកបលាភមូលចិត្ត ៨ ដួងបោយនយ័បផសងៗ.............០៧ 
  -ផលរបស់បលាភមូលចិត្ដ.............................................០៨ 
 ែ-ដទាសម្ូលចិរដ ២ ដ្ួង ..............................................០៨ 
  -បហត្ញន្មុំឱយបកើត្បទ្ធសមូលចិត្តមាន ៤ យ៉ា ង...................០៩ 
 -ការចចកបទ្ធសមូលចិត្ត ២ដួងបោយនយ័បផសងៗ..............១០ 
 -ផលននបទ្ធសមូលចិត្ដ.................................................១០ 
 គ-ដមាហម្ូលចិរដ ២ ដ្ងួ ..............................................១១ 
  -បសចកដីសងសយ័កនញងព្រះអភធិមម ៨ យ៉ា ង ........................១១ 
  -បសចកដីសងសយ័កនញងព្រះសូព្ត្មាន ១៦ យ៉ា ង..................១២ 
  -បសចកដីសងសយ័កនញងខនា ៥ ចដលជាចុំចណ្កអន្មេត្ ៥.....១៣ 
  -សងសយ័កនញងខនា ៥ ចដលជាចុំចណ្កបចចញបបនន ៦...............១៣ 

-ការចចកបមាហមូលចិត្ត ២ ដួងបោយនយ័បផសងៗ.............១៤ 
-ផលរបស់បមាហមូលចិត្ត.............................................១៥ 
-សបគ រ្ ះអកញសលចិត្ត ១២ ដួង ចូលកនញងកមមបង..............១៧ 

II. អដហរុកចិរដ ១៨ ដ្ួង  
 ក- អកសុលវិបាកចិរដ ៧ ដ្ួង .....................................៣៦ 

 -បហត្ញឱយបកើត្ចកខញវញិោ ណ្មាន ៤ យ៉ា ង..........................៣៧ 

-ែ- 



-បហត្ញន្មុំឱយបកើត្បស្វត្វញិោ ណ្មាន ៤ យ៉ា ង.................. ៣៧ 
 -បហត្ញន្មុំឱយបកើត្ឃានវញិោ ណ្មាន ៤ យ៉ា ង................... ៣៨ 
-បហត្ញន្មុំឱយបកើត្រិវ្ហា វញិោ ណ្មាន ៤យ៉ា ង....................... ៣៨ 
-បហត្ញន្មុំឱយបកើត្កាយវញិោ ណ្មាន ៤យ៉ា ង..................... ៣៩ 
-បហត្ញន្មុំឱយបកើត្មបន្មធាត្ញ ៤ យ៉ា ង ...............................៤០ 
-បហត្ញន្មុំឱយបកើត្មបន្មវញិោ ណ្ធាត្ញ ៤ យ៉ា ង.....................៤០ 

 ែ-អដហរុកកសុលវិបាកចិរដ ៨ ដ្ួង ...........................៤១ 
 គ-អដហរុកកិរយិាចិរដ ៣ ដ្ួង ......................................៤៤ 
 -គាថ្លសងរហអបហត្ញកចិត្ត........................................... ៤៥ 

 -ការចចកអបស្វភណ្ចិត្តបោយនយ័បផសង ៗ.....................៤៦ 
III. ដសាភណ្ចិរដ ៥៩ ឬ ៩១ ដ្ួង 

 ១.កាមាវចរដសាភណ្ចិរដ ២៤ ដ្ួង .............................៥១ 
  ក-ម្ហាកសុលចិរដ ៨ ដ្ួង .....................................៥២ 

-អត្ថរបស់កញសល ៥ យ៉ា ង.....................................៥៥ 
   -បហត្ញន្មុំឱយបកើត្បញោ  ៣ យ៉ា ង...............................៥៦ 

-បញញ្ោ កិរយិវត្ថញ ១០...............................................៥៨ 
   -វត្ថញជាទី្សបាយននមហាកញសល.............................៦១ 
   -ការចចកមហាកញសលចិត្ដ ៨ ដួង បោយនយ័បផសងៗ...៦៥ 
  ែ-ម្ហាវិបាកចរិដ ៨ ដ្ួង ......................................៦៦ 

-អានិសងសរបស់តិ្បហត្ញកកញសល.............................៦៩ 
-អានិសងសរបស់ទ្ញបហត្ញកកញសល............................៧០ 
-ការចចកមហាវបិាកចិត្ត ៨ ដួងបោយនយ័បផសង ៗ.....៧១ 

-គ- 



 

 

  គ-ម្ហាកិរយិាចិរដ ៨ ដ្ួង .....................................៧៣ 
-ការចចកមហាកិរយិចិត្ត ៨ ដួងបោយនយ័បផសងៗ....៧៧ 

 ២.របូាវចរចិរដ ១៥ ដ្ួង ...............................................៧៨ 
  ក-របូាវចរកសុលចិរដ ៥ ដ្ួង ................................៧៨ 
   -ការចចករូបាវចរកញសលចិត្ត៥ដួងបោយនយ័បផសងៗ....៨៤ 
  ែ-របូាវចរវិបាកចិរដ ៥ ដ្ួង .................................៨៥ 
   -ការចចករូបាវចរវបិាកចិត្ត ៥ ដួងបោយនយ័បផសងៗ....៨៨ 
  គ.របូាវចរកិរយិាចិរដ ៥ ដ្ួង .................................៨៩ 
   -ការចចករូបាវចរកិរយិចិត្ត ៥ ដួងបោយនយ័បផសងៗ...៨៩ 
 ៣.អរបូាវចរចិរដ ១២ ដ្ួង ............................................៩០ 
 ក-អរបូាវចរកសុលចិរដ ៤ ដ្ងួ .............................៩០ 
 ែ-អរបូាវចរវិបាកចិរដ ៤ ដ្ងួ .............................៩៨ 
 គ.អរបូាវចរកិរយិាចរិដ ៤ ដ្ួង ...........................១០០ 
  -ការចចកអរូបាវចរចិត្ត ១២ ដួងបោយនយ័បផសងៗ....១០២ 
 ៤.ដោករុដរដសាភណ្ចិរដ ៨ ដ្ួង ...............................១០៣ 
 ក.ដោករុដរកសុលចិរដ ៤ ដ្ួង .............................១០៤ 
 ែ.ដោករុដរវិបាកចិរដ ៤ ដ្ួង .............................១០៨ 

-ការចចកបលាកញត្តរចិត្ត ៨ ដួងបោយនយ័បផសងៗ......១១១ 
-ការចចកចិត្ត៨៩ដួងឬ១២១ដួងបោយនយ័បផសងៗ..១១២

 -អនករួយ ព្តួ្ត្រិនិត្យខាឹមស្វរ និង អកខរាវរិញទ្ា.............១១៥ 
 -ន្មមរញទ្ាបរស័ិទ្ចូលរមួឧបត្ថមភបបាះរញមពបសៀវបៅ...១១៦ 

-ឃ- 
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មេម ៀនព្រះអភិធេម 
ចិត្ត  និង មចត្សកិ 

rYs 
 

I. អកសុលចិត្ដ ១២ ដងួ  
ក.មោភេូលចិត្ត ៨ ដួង 

១- មោេនសសសហគត្ ំ   ទដិឋិគត្សេបយតុ្តំ    អសង្ខា  កិំ 
លោភមូលចិត្តប្រប្រឹត្តលៅជាមយួលោមនស្សលេទនា ប្រករលោយ

មចិ្ឆា ទិដ្ឋិ(មចិ្ឆា ទិដ្ឋិទាំងអស់្) មានកមាល ាំងខ្ល ាំងក្លល  លកើត្ល ើងលោយឥត្មាន
អនកដ្ទទររលួដឹ្កនាាំ ។ 

មានមចត្សកិមកើត្ េួជាេួយ ១៩ ព្រមភទគឺ៖ 
- អញ្ញស្មានាលចត្សិ្ក ១៣ គឺ (ផលស្ោ លេទនា  ស្ញ្ញញ   លចត្នា  ឯកគគតា 
ជីេតិិ្ន្រនទិយាំ មនសិ្ក្លលោ) ដដ្លជាស្រវចិត្តោធារណលចត្សិ្ក ៧ និង 
(េតិ្លក្លោ  េចិ្ឆលោ អធិលមាលក្លោ  េរីយិាំ រីតិ្ ឆលនាទ )ដដ្លជារកិណណ កលចត្សិ្ក៦។ 
- លមាចតុ្កៈ ៤ គឺ  លមាលោ អហរិកិាំ អលនាត្តរបាំ  ឧទធចចាំ  
-លោតិ្កៈ ២ គឺ លោលោ និង ទិដ្ឋិ (លេៀរមាលនា) 
២-មោេនសសសហគត្ំ   ទិដឋគិត្សេបយតុ្តំ   សសង្ខា  កិំ 

លោភមូលចិត្តប្រប្រឹត្តលៅជាមយួលោមនស្សលេទនា ប្រករលោយ
មចិ្ឆា ទិដ្ឋិ មានកមាល ាំងលសោយ លកើត្ល ើងលោយមានក្លរររលួដឹ្កនាាំរីអនក
ដ្ទទ ។ 
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មានមចត្សកិមកើត្ េួជាេួយ ២១ ព្រមភទគឺ៖ 
 - អញ្ញស្មានាលចត្សិ្ក ១៣  
 - លមាចតុ្កៈ ៤ 
 - លោតិ្កៈ ២ (លេៀរមាលនា) 
 - ថីទុកៈ ២ គឺ ថីនាំ មទិធាំ 
៣-មោេនសសសហគត្ំ  ទិដឋិគត្វិរបយតុ្តំ អសង្ខា  កិំ   

លោភមូលចិត្តប្រប្រឹត្តលៅជាមយួលោមនស្សលេទនា ប្ាស្ច្ឆក
មចិ្ឆា ទិដ្ឋិ មានកមាល ាំងខ្ល ាំងក្លល  លកើត្ល ើងលោយមនិមានក្លរររលួដឹ្កនាាំរី
អនកដ្ទទ ។ 

មានមចត្សកិព្រករជាេួយ ១៩ ព្រមភទគឺ៖ 
- អញ្ញស្មានាលចត្សិ្ក ១៣ 
- លមាចតុ្កៈ  ៤ 
- លោតិ្កៈ ២ (លេៀរទិដ្ឋិ) 

 ចាំណាំ 
    លោភមូលចិត្តប្រក្លរទី ៣ លនេះមានលចត្សិ្កប្រករជាមយួ ១៩ ប្រលភទ 
កនុងក្លលណដដ្លមាន មានលចត្សិ្កលកើត្រមួជាមយួ មានលចត្សិ្កប្រករ
ជាមយួប្តឹ្មដត្ ១៨ ប្រលភទកនុងក្លលណដដ្លមនិមានមានលចត្សិ្កលកើត្
រមួជាមយួ ។ 
៤-មោេនសសសហគត្ំ ទិដឋិគត្វិរបយតុ្តំ សសង្ខា  កិំ 

លោភមូលចិត្តប្រប្រឹត្តលៅជាមយួលោមនស្សលេទនា ប្ាស្ច្ឆក
មចិ្ឆា ទិដ្ឋិ    មានកមាល ាំងលសោយ       លកើត្ល ើងលោយមានក្លរររលួដឹ្កនាាំរី 
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អនកដ្ទទ ។ 
មានមចត្សកិព្រករជាេួយ ២១ ព្រមភទគឺ៖ 
- អញ្ញស្មានាលចត្សិ្ក  ១៣ 
- លមាចតុ្កៈ ៤ 
- លោតិ្កៈ ២ (លេៀរទិដ្ឋិ) 
- ថីទុកៈ  ២ (ថីនាំ មទិធាំ) 

(ចិត្តដូ្ចទឹកថ្លល  លចត្សិ្កដូ្ចរណ៌) លរើទឹកថ្លល ប្តូ្េរណ៌ប្កហម ឬលមៅ ោយ
លហើយ ទឹកថ្លល លនាេះកក៏្លល យជារណ៌ប្កហមឬលមៅ លនាេះលៅ។ 
 លោភមូលចិត្តដួ្ងទី ៤ គឺលប្ត្កអរដូ្ចល ើញររស់្ជាទីប្ស្ឡាញ់
លហើយថ្លលយើងប្ានល់រើជាងលគ។ 
 -លោភមូលចិត្តដួ្ងទី ៤ លនេះមានលចត្សិ្កប្រករជាមយួ ២១ ប្រលភទកនុង
ក្លលណដដ្លមាន មានលចត្សិ្កលកើត្រមួជាមយួ មានលចត្សិ្កប្រករ
ជាមយួប្តឹ្មដត្២០ប្រលភទ កនុងក្លលណដដ្លមនិមាន មានលចត្សិ្កលកើត្
រមួជាមយួ។ 
 -មានៈនិងទិដ្ឋិលកើត្រមួាន មនិាន រ ដុនែលៅកនុងកងអកុស្លដូ្ចាន ។ មានៈ
លប្រៀរផទឹមនឹងអនកដ្ទទ   ឯទិដ្ឋិក្លលណលកើត្ល ើងវាដត្ងមានក្លរយល់
សុស្ ។ 
៥.ឧមរក្ខា សហគត្ំ   ទដិឋិគត្សេបយតុ្តំ   អសង្ខា  កិ ំ

លោភមូលចិត្តប្រប្រឹត្តលៅជាមយួឧលរក្លោ លេទនា ប្រករលោយមចិ្ឆា -
ទិដ្ឋិ មានកមាល ាំងខ្ល ាំងក្លល      លកើត្ល ើងលោយឥត្មានក្លរររលួដឹ្កនាាំរីអនក 
ដ្ទទ។ 
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មានមចត្សកិព្រករជាេួយ ១៨ ព្រមភទគឺ៖ 
- អញ្ញស្មានាលចត្សិ្ក ១២  (លេៀររីតិ្) 

  - លមាចតុ្កៈ ៤ 
- លោតិ្កៈ ២  (លេៀរមាលនា) 

៦.ឧមរក្ខា សហគត្ ំ  ទដិឋិគត្សេបយតុ្តំ   សសង្ខា  កិំ 
លោភមូលចិត្តប្រប្រឹត្តលៅជាមយួឧលរក្លោ លេទនា ប្រករលោយមចិ្ឆា -

ទិដ្ឋិ មានកមាល ាំងលសោយ លកើត្ល ើងលោយមានក្លរររលួដឹ្កនាាំរីអនកដ្ទទ។ 
មានមចត្សកិព្រករជាេួយ ២០ ព្រមភទគឺ៖ 
-អញ្ញស្មានាលចត្សិ្ក ១២  (លេៀររីតិ្) 
-លមាចតុ្កៈ ៤ 
-លោតិ្កៈ  ២ (លេៀរមាលនា) 
-ថីទុកៈ  ២ គឺ  ថីនាំ មទិធាំ 

៧-ឧមរក្ខា សហគត្ំ   ទិដឋិគត្វិរបយតុ្តំ   អសង្ខា  កិ ំ
លោភមូលចិត្តប្រប្រឹត្តលៅជាមយួឧលរក្លោ លេទនា ប្ាស្ច្ឆកមចិ្ឆា -

ទិដ្ឋិ មានកមាល ាំងខ្ល ាំងក្លល  លកើត្ល ើងលោយឥត្មានក្លរររលួដឹ្កនាាំ    រីអនក
ដ្ទទ។ 

មានមចត្សកិព្រករជាេួយ ១៨ ព្រមភទគឺ៖ 

- អញ្ញស្មានាលចត្សិ្ក  ១២  (លេៀររីតិ្) 
- លមាចតុ្កៈ  ៤ 
- លោតិ្កៈ  ២  (លេៀរ ទិដ្ឋិ) 
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៨-ឧមរក្ខា សហគត្ំ   ទិដឋគិត្វិរបយតុ្តំ   សសង្ខា  កិំ 

លោភមូលចិត្តប្រប្រឹត្តលៅជាមយួឧលរក្លោ លេទនា ប្ាស្ច្ឆកមចិ្ឆា ទិដ្ឋិ 
មានកមាល ាំងលសោយ លកើត្ល ើងលោយមានក្លរររលួដឹ្កនាាំរីអនកដ្ទទ។ 

មានមចត្សកិព្រករជាេួយ ២០ ព្រមភទគឺ៖ 
- អញ្ញស្មានាលចត្សិ្ក  ១២  (លេៀររីតិ្) 
- លមាចតុ្កៈ ៤ 
- លោតិ្កៈ  ២  (លេៀរទិដ្ឋិ) 
- ថីទុកៈ ២ គឺ  ថីនាំ  មទិធាំ 

សនំួ  
១- លត្ើលោភមូលចិត្តដួ្ងណសលេះ ដដ្លមានលចត្សិ្កប្រករជាមយួលប្ចើន
ជាងលគ? 
២- លត្ើលោភមូលចិត្តដួ្ងណសលេះ  ដដ្លមានលចត្សិ្កប្រករជាមយួតិ្ច
ជាងលគ? 
៣- លត្ើរីតិ្លចត្សិ្ក លកើត្លៅកនុងលោភមូលចិត្តដួ្ងណសលេះ? 
៤- លត្ើទិដ្ឋិលចត្សិ្ក លកើត្លៅកនុងលោភមូលចិត្តដួ្ងណសលេះ? 
៥- លត្ើរីតិ្លចត្សិ្កមានលៅកនុងលោភមូលចិត្ត ដដ្លប្រប្រឹត្តលៅជាមយួ
ឧលរក្លោ លេទនាឬលទ? លរើមានលប្រេះលហតុ្អវី? លរើមនិមានលប្រេះអវី? 
៦- ចាំលរេះលោភមូលចិត្តដដ្លមនិមានមចិ្ឆា ទិដ្ឋិលកើត្ជាមយួ លហតុ្អវីកច៏្ឆត្់
ជាអកុស្លចិត្តដដ្រ? ចូររនយល់ ! 

ចមេលើយ 
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១- លោភមូលចិត្ត ដដ្លមានលចត្សិ្កប្រករជាមយួលប្ចើនជាងលគ គឺ 
លោភមូលចិត្តដួ្ងទី ២ និង ដួ្ងទី ៤។ 
២- លោភមូលចិត្ត ដដ្លមានលចត្សិ្កប្រករជាមយួតិ្ចជាងលគគឺ លោភ-
មូលចិត្តដួ្ងទី ៥ និង ដួ្ងទី៧។ 
៣- រីតិ្លចត្សិ្ក លកើត្លៅកនុងលោភមូលចិត្តដួ្ងទី១, ទី២, ទី៣, ទី៤ ។ 
៤- ទិដ្ឋិលចត្សិ្ក លកើត្លៅកនុងលោភមូលចិត្តដួ្ងទី១, ទី២, ទី៥, ទី៦។ 
៥-រីតិ្លចត្សិ្កមនិលកើត្កនុងលោភមូលចិត្តដដ្លប្រប្រឹត្តលៅជាមយួឧលរក្លោ -
លេទនាលទ លប្រេះឧលរក្លោ លេទនាមានស្ោរប្រលងើយៗ។ 
៦- ានជាលោភមូលចិត្ត ដដ្លមនិមានមចិ្ឆា ទិដ្ឋិលកើត្ជាមយួ លហើយច្ឆត្់
ជាអកុស្លចិត្តលប្រេះមាន    លោភៈ, មានៈ, អហិរកិៈ, អលនាត្តរបៈ, ឧទធចចៈ
, ថីនៈ, មទិធៈ។ 

-ចំណ ំ
កនុងលោភមូលចិត្ត ៨ដួ្ង មានលចត្សិ្កលកើត្រមួទាំងអស់្ ២២ ប្រលភទ

គឺ អញ្ញស្មានាលចត្សិ្ក ១៣ លមាចតុ្កលចត្សិ្ក ៤ លោតិ្កលចត្សិ្ក ៣ 
ថីទុកលចត្សិ្ក ២។ 
-លចត្សិ្កដដ្លលកើត្លទៀងទត្ក់នុងលោភមូលចិត្តទាំង ៨ ដួ្ង មានប្តឹ្មដត្ 
១៧ រ ុលណណ េះគឺ៖ 

- អញ្ញស្មានាលចត្សិ្ក ១២  (លេៀរ រីតិ្) 
- លមាចតុ្កៈ   ៤ 
- លោភលចត្សិ្ក ១ (លេៀរ ទិដ្ឋិ មាលនា ថីនាំ មទិធាំ)។ 
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       មហត្ុនឱំ្យមកើត្មោភេូលចិត្តមាន ៤ យ៉ា ងគ ឺ៖ 
១-  លោភររវិារកមៅរដិ្ស្នធកិតា  រដិ្ស្នធិលោយកមៅដដ្លមានលោភៈជា 
        ររវិារ។ 
២- លោភឧស្សននភេលតាចេនតា    ចុតិ្ច្ឆកភរដដ្លស្មបូរលោយលោភៈ 

    ឬ លស្ចកែសី្រាយ។ 
៣- ឥោឋ រមៅណស្មាលោលា  មានក្លរជួរប្រស្រវនឹងឥោឋ រមៅណ៍
(ឥោឋ រមៅណ៍ មាន ២ោ ងគឺ៖ ររកិរបឥោឋ រមៅណ៍១, ស្ោេឥោឋ រមៅណ៍១)។ 
៤- អស្ោទទស្សនាំ  មានក្លរល ើញនូេេត្ថុជាទីលរញចិត្ត ឬជាទីស្រាយ
ចិត្ត។ 

ក្ខ ចចកមោភេូលចិត្ត ៨ ដួងមោយន័យមសសងៗ 
១- លោយជាតិ្  ជាអកុស្លជាតិ្ លចត្សិ្កលកើត្ជាមយួវាកជ៏ាអកុស្ល-

ជាតិ្ដដ្រ។ 
២- លោយភូម ិ ជាក្លមាេចរភូម ិ(លកើត្ាន ៣០ ភូម)ិ។ 
៣- លោយលេទនា  ជាលោមនស្សលេទនា  ៤  ដួ្ង និង ជាឧលរក្លោ លេទនា ៤

ដួ្ង។ 
៤- លោយលហតុ្     ជានលហតុ្ និង ជាទវិលហតុ្កចិត្ត។ 
៥- លោយស្ង្ខោ រ ជាអស្ង្ខោ រកិ ៤ ដួ្ង និង ជាស្ស្ង្ខោ រកិ ៤ ដ្ងួ។ 
៦- លោយស្មបយុត្ត  ជាទិដ្ឋិគត្ស្មបយុត្ត ៤ ដួ្ង   និង    ទិដ្ឋិគត្េរិបយុត្ត 

៤ ដួ្ង។ 
៧- លោយលោភណៈ  ជាអលោភណចិត្ត។ 
៨- លោយឈាន   ជាអកុស្លឈាន។ 
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៩- លោយលោកិយ   ជាលោកិយចិត្ត។ 
១០- លោយកិចច   លធវើជេនកិចច។ 
១១- លោយអារមៅណ៍ ដឹ្ងអារមៅណ៍ទាំង ៦ គឺ រូរ ស្លមលង កលិន រស្ 

លោដ្ឋរវៈ ធមាៅ រមៅណ៍។ 
១២-  លោយទវ រ   ប្រប្រឹត្តលៅតាមទវ រទាំង ៦ (ទវ រឱ្យលកើត្ារ ឬ 

រុណយ លៅកនុងទវ រ ៣ គឺ ក្លយទវ រ េចីទវ រ មលនា-
ទវ រ)។ 

១៣- លោយេត្ថុ   អាប្ស័្យនឹងហទយេត្ថុ (កនុងភរដដ្លមានសនធ៥)។ 
១៤- លោយេញិ្ញញ ណធាតុ្  ជាមលនាេញិ្ញញ ណធាតុ្។ 

សល រសម់ោភេូលចិត្ត 
+រចចុរបនន     ក្លលណស្ត្វលោកលប្ចើនលៅលោយលោភចិត្តនឹងលកើត្ទុរ ភកិស 
         លប្ចើនប្រក្លរ។ 
+អនាគត្ជាតិ្ លោភមូលចិត្តលប្ចើននាាំស្ត្វលៅលកើត្ជាលប្រត្។ 

ខ.មោសេូលចិត្ត ២ ដងួ 
១- មោេនសសសហគត្ំ រដិឃសេបយតុ្តំ អសង្ខា  កិំ  

លទស្មូលចិត្តប្រប្រឹត្តលៅជាមយួ លទមនស្សលេទនា ប្រករជាមយួ
លស្ចកែីថ្លន ាំងថ្លន ក ់ មានកមាល ាំងខ្ល ាំងក្លល  លកើត្ល ើងលោយឥត្មានអនកដ្ទទ
ររលួដឹ្កនាាំ។ 

មានមចត្សកិព្រករជាេួយ ២០ ព្រមភទគឺ៖ 
- អញ្ញស្មានាលចត្សិ្ក  ១២ (លេៀររីតិ្) 
- លមាចតុ្កៈ ៤ 
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- លទចតុ្កៈ ៤ 
២- មោេនសសសហគត្ំ រដិឃសេបយតុ្តំ សសង្ខា  កិំ 

លទស្មូលចិត្តប្រប្រឹត្តលៅជាមយួ លទមនស្សលេទនា ប្រករលោយ
លស្ចកែីថ្លន ាំងថ្លន ក ់ មានកមាល ាំងលសោយ លកើត្ល ើងលោយមានអនកដ្ទទររលួ
ដឹ្កនាាំ។ 

មានមចត្សកិព្រករជាេួយ  ២២ ព្រមភទគឺ៖ 
-អញ្ញស្មានាលចត្សិ្ក ១២ (លេៀររីតិ្) 
-លមាចតុ្កៈ ៤ 
-លទចតុ្កៈ ៤ 
-ថីទុកៈ ២ 

មហត្ុនឱំ្យមកើត្មោសេូលចិត្តមាន ៤ យ៉ា ង គឺ ៖ 
១- លទស្ជាស្យតា ោរជាអនកចងនូេលស្ចកែីលប្ក្លធទុក។ 
២- អគមភរីរកតិ្តា  ជាអនកមនិមានោរលអិិត្សុ្សុមជាប្រប្កតី្។ 
៣- អរបសុ្ត្តា  ជាអនកោែ រប់្រេះស្ទធមៅតិ្ចតួ្ច។ 
៤- អនិោឋ រមៅណស្មាលោលា  ជួរប្រស្រវនឹងអនិោឋ រមៅណ៍។ 

ធេ៌ជាមហត្ុលះមោសេូលចិត្តមាន ៦ យ៉ា ងគ ឺ៖ 
១- លមតាត និមតិ្ែស្ស ឧគគលោ ក្លរលរៀនយកនូេលមតាត និមតិ្ត។ 
២- លមតាត ោេនានុលោលា ក្លររាំលរញរាោមកនុងលមតាត ោេនា។ 
៣-កមៅស្សកតារចចលេកោណ រិច្ឆរណល ើញថ្ល ស្ត្វមានកមៅជាររស់្

សលួន។ 
៤- រដិ្ស្ង្ខោ នរហុលីកតា ោរជាអនករិច្ឆរណលប្ចើន។ 



-10- 

 

៥- កលាណមតិ្តតា  ជាអនកមានកលាណមតិ្ត។ 
៦- ស្រាយកថ្ល  មានកថ្លជាទីស្រាយ។ 

ក្ខ ចចកមោសេូលចិត្ត  ២ ដងួមោយន័យមសសងៗ 
១- លោយជាតិ្  ជាអកុស្លជាតិ្។ 
២- លោយភូម ិ  លកើត្កនុងក្លមាេចរភូម ិ១១ ជាន។់ 
៣- លោយលេទនា ជាលទមនស្សលេទនា ២ ដួ្ង។ 
៤- លោយលហតុ្  ជានលហតុ្ និង ជាទវិលហតុ្កចិត្ត។ 
៥- លោយស្ង្ខោ រ    ជាអស្ង្ខោ រកិ ១ ស្ស្ង្ខោ រកិ១។ 
៦- លោយស្មបយុត្ត   ជារដិ្ ស្មបយុត្ត ២ ដួ្ង។ 
៧- លោយលោភណៈ   ជាអលោភណចិត្ត។ 
៨- លោយឈាន   ជាអកុស្លឈាន។ 
៩- លោយលោកិយ   ជាលោកិយចិត្ត។ 
១០- លោយកិចច   លធវើជេនកិចច។ 
១១- លោយអារមៅណ៍   ដឹ្ងអារមៅណ៍ទាំង ៦។ 
១២- លោយទវ រ   លកើត្តាមទវ រទាំង ៦។ 
១៣- លោយេត្ថុ   អាប្ស័្យដត្ហទយេត្ថុរ ុលណណ េះ។ 
១៤- លោយេញិ្ញញ ណធាតុ្  ជាមលនាេញិ្ញញ ណធាតុ្ ។ 

សលននមោសេូលចិត្ត 
កនុងរចចុរបនន ប្រសិ្នលរើស្ត្វលោកលប្ចើនលោយលទស្មូលចិត្ត នឹង

លកើត្មានស្ត្ថនតោយ (អនតោយលកើត្រីោន្រោត េុធ គឺចមាាំងោាំងជល់)កនុង
អនាគត្ជាតិ្លប្ចើនរដិ្ស្នធិកនុងនរក។ 
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គ.មមាហេូលចិត្ត ២ ដួង 
១- ឧមរក្ខា សហគត្ំ   វិចិកិច្ឆា សេបយតុ្តំ 

លមាហមូលចិត្ត ប្រប្រឹត្តលៅជាមយួឧលរក្លោ លេទនា ប្រករជាមយួ
េចិិកិច្ឆា  (លស្ចកែសី្ងសយ័)។ 

មានមចត្សកិព្រករជាេួយ ១៥ ព្រមភទគឺ៖ 
- អញ្ញស្មានាលចត្សិ្ក ១០ ( លេៀររីតិ្ អធិលមាកោ ឆនទៈ ) 
- លមាចតុ្កៈ  ៤ 
- េចិិកិច្ឆា  ១ 

២- ឧមរក្ខា សហគត្ំ   ឧទធចចសេបយតុ្តំ 
លមាហមូលចិត្ត ប្រប្រឹត្តលៅជាមយួឧលរក្លោ លេទនា ប្រករជាមយួ

ឧទធចចៈ (រលេ ើរវាយ)។ 
មានមចត្សកិព្រករជាេួយ ១៥ ព្រមភទគឺ៖ 
- អញ្ញស្មានាលចត្សិ្ក ១១ (លេៀរ រីតិ្ ឆនទៈ) 
- លមាចតុ្កៈ  ៤ 

មសចកដីសងសយ័កនងុព្រះអភធិេម ៨ យ៉ា ងគឺ ៖ 
១- រុលទធ កងោតិ្ ស្ងសយ័កនុងប្រេះរុទធ គឺ រុទធគុណទាំង១០ មាន

រកយថ្ល អរហាំ ជាលដ្ើម ថ្លមានរិត្ឬហន៎? 
២- ធលមៅ កងោតិ្   ស្ងសយ័កនុងប្រេះធម ៌ គឺ កនុងធមៅគុណទាំង ៦ មាន

រកយថ្ល ោវ ក្លោ លតា ជាលដ្ើម ថ្លមានរិត្ឬហន៎ ? 
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៣- ស្លងេ កងោតិ្   ស្ងសយ័កនុងប្រេះស្ងេ គឺកនុងស្ងេគុណទាំង ៩ 
មានរកយថ្ល សុ្របដិ្រលនាន  ជាលដ្ើម ថ្លមានរិត្ឬ
ហន៎ ? 

៤- សិ្ក្លោ យ កងោតិ្   ស្ងសយ័កនុងសិ្ក្លោ រទ គឺសិ្ក្លោ រទទកទ់ង  សី្ល 
ស្មាធិ និង រញ្ញញ  ។ 

៥- ររុវលនត កងោតិ្   ស្ងសយ័កនុងសនធ៥ ដដ្លជាអតី្ត្ ថ្លធាល រល់កើត្មាន
ដដ្រឬលទហន៎ ? 

៦- អររលនត កងោតិ្   ស្ងសយ័កនុងសនធ ៥ ជាអនាគត្  ថ្លនឹងលកើត្មាន
លទៀត្ឬហន៎ ? 

៧- ររុវនាត ររលនត កងោតិ្  ស្ងសយ័កនុងសនធ ៥ ដដ្លជាអតី្ត្ និង អនាគត្  ថ្ល 
ធាល រល់កើត្កនុងអតី្ត្ លហើយនឹងលកើត្កនុងអនាគត្
លទៀត្ឬហន៎? 

៨- រដិ្ចចស្មុរាលទ កងោតិ្  ស្ងសយ័កនុងរដិ្ចចស្មុរាទធមថ៌្ល អេជិាា ជា
លដ្ើម ជារចចយ័ឱ្យលកើត្ារ និង រុណយ ឬឱ្យលកើត្ផលារ ឬរុណយ លត្ើរិត្
ដមន ឬហន៎ ? 

មសចកដីសងសយ័កនងុព្រះសពូ្ត្មាន ១៦ យ៉ា ងគ ឺ៖ 
ស្ងសយ័កនុងសនធ៥ ដដ្លជាចាំដណកអតី្ត្ ៥ គឺ៖ 

១- អលោសឹ្ នុ លខ្ អហាំ អតី្ត្មទធ នាំ  លយើងធាល រល់កើត្មក កនុងអតី្ត្
ក្លលដដ្រឬហន៎ ? 
២- ន នុ លខ្ អលោសឹ្ អតី្ត្មទធ នាំ   លយើងមនិធាល រល់កើត្មក កនុងអតី្ត្
ក្លលលទដឹ្ងហន៎ ? 
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៣- កឹ នុ លខ្ អលោសឹ្ អតី្ត្មទធ នាំ   លយើងធាល រល់កើត្កនុងអតី្ត្ជាអវហីន៎ ? 
៤- កថាំ នុ លខ្ អលោសឹ្ អតី្ត្មទធ នាំ  កនុងអតី្ត្លយើងមានរូរោងស្ណឋ ន
ដូ្ចលមែចហន៎ ? 

៥- កឹ ហុតាវ  កឹ អលោសឹ្ នុ លខ្ អហាំ អតី្ត្មទធ នាំ  អាំរីអតី្ត្ក្លល អាតាៅ
អញលកើត្ជាជាតិ្អវី? ឬ មយួអាតាៅ អញ មានស្ណឋ នប្ទងប់្ទយដូ្ចលមែច? 
     មសចកដីសងសយ័កនងុខនធ ៥  ចដលជាចំចែកអនគត្៥ គ ឺ៖ 
១- ភេសិ្ោម ិនុ លខ្ អហាំ អនាគត្មទធ នាំ   លយើងនឹងលកើត្កនុងក្លលអនាគត្ 
        ឬលទហន៎ ? 
២- ន នុ លខ្ ភេសិ្ោម ិអនាគត្មទធ នាំ  លយើងនឹងមនិលកើត្កនុងក្លលអនាគត្ 
     លទដឹ្ងហន៎ ? 
៣- កឹ នុ លខ្ ភេសិ្ោម ិអនាគត្មទធ នាំ   លយើងនឹងលកើត្កនុងក្លលអនាគត្ជា 
     អវីហន៎ ? 
៤- កថាំ នុ លខ្ ភេសិ្ោម ិអនាគត្មទធ នាំ  កនុងអនាគត្លយើង នឹងមានរូរោង 
      ស្ណឋ នោ ងណហន៎ ? 
៥- កឹ ហុតាវ  កឹ ភេសិ្ោម ិនុ លខ្ អហាំ អនាគត្មទធ នាំ  លយើងនឹងលកើត្ជាអវី?  
            លហើយត្លៅនឹងលកើត្ជាអវីលទៀត្ហន៎ ? 
សងសយ័កនងុខនធ ៥ ចដលជាចំចែករចចុរបនន ៦ គ ឺ៖ 

១- អហាំ នុ លខ្ស្ៅិ ឥ ូេលនេះជាលយើងឬហន៎ ? 
២- លនា នុ លខ្ស្ៅិ ឥ ូេលនេះមនិដមនជាលយើងឬហន៎ ? 
៣- កឹ នុ លខ្ស្ៅិ  ឥ ូេលនេះលយើងជាអវីហន៎ ? 
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៤- កថាំ នុ លខ្ស្ៅិ ឥ ូេលនេះលយើងមានរូរោងស្ណឋ នោ ងណហន៎? 
៥- អយាំ នុ លខ្ ស្លតាត  កុលតា អាគលតា ស្ត្វលនេះមករីណហន៎? 
៦- លោ កុហ ឹាម ីភេសិ្សតិ្ ស្ត្វលនាេះនឹងលៅលកើត្ទីណហន៎? 
ក្ខ ចចកមមាហេូលចិត្ត ២ ដួងមោយន័យមសសង ៗ 

១- លោយជាតិ្  ជាអកុស្លជាតិ្ 
២- លោយភូម ិ  ជាក្លមាេចរភូម(ិលកើត្កនុងភូមទិាំងអស់្ លេៀរអស្ញ្ញ -

ស្តាត )។ 
៣- លោយលេទនា   ជាឧលរក្លោ លេទនាទាំង ២ ដួ្ង 
៤- លោយលហតុ្   ជានលហតុ្ និង ជាឯកលហតុ្កចិត្ត 

រនយល់រកយដូ្ចខ្ងលប្ក្លម៖ 
១- នលហតុ្កចិត្ត  
២- ស្លហតុ្កចិត្ត  
៣- អលហតុ្កចិត្ត  
៤- ទិវលហតុ្កចិត្ត 
៥- ទុលហតុ្កចិត្ត   
៦- ឯកលហតុ្កចិត្ត 
៧- តិ្លហតុ្កចិត្ត 
៥- លោយស្ង្ខោ រ  ជាអស្ង្ខោ រកិចិត្ត 
៦- លោយស្មបយុត្ត  ជាេចិិកិច្ឆា ស្មបយុត្ត ១ និង ឧទធចចស្មបយុត្ត ១ 
៧- លោយលោភណ   ជាអលោភណចិត្ត 
៨- លោយឈាន  ជាអកុស្លឈាន 
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៩- លោយលោកិយ  ជាលោកិយចិត្ត 
១០- លោយកិចច  លធវើជេនកិចច 
១១- លោយអារមៅណ៍  ដឹ្ងអារមៅណ៍ ៦ 
១២- លោយទវ រ   លកើត្តាមទវ រទាំង ៦ 
១៣- លោយេត្ថុ  លកើត្កនុងហទយេត្ថុ  កនុងភរដដ្លមានសនធ ៥(កនុង

ភូម ិ២៦)។ 
១៤- លោយេញិ្ញញ ណធាតុ្ ជាមលនាេញិ្ញញ ណធាតុ្  

សល រសម់មាហេូលចិត្ត 
-កនុងរចចុរបនន ក្លលណស្ត្វលោកលប្ចើនលៅលោយលមាហៈ    គឺលស្ចកែី
លងង ់ លស្ចកែីេលងវងកនុងក្លលលនាេះ លប្ចើនមានលស្ចកែីអនតោយលោយលោគ
លរៀត្លរៀន។ 
-កនុងអនាគត្ជាតិ្ លប្រេះដត្លមាហៈជាលហតុ្ ស្ត្វលោកលប្ចើនលៅលកើត្កនុង
កាំលណើ ត្តិ្រច្ឆា ន ដដ្លមានដត្លស្ចកែីេលងវងជានិចច។ 

 ចំណ ំ
លចត្សិ្កដដ្លលកើត្ប្រករកនុងអកុស្លចិត្ត ១២ ដ្ួងមានទាំងអស់្

២៧ គឺ៖ 
- អញ្ញស្មានាលចត្សិ្ក ១៣ 
- អកុស្លលចត្សិ្ក ១៤ 

១- នលហតុ្កចិត្ត   ចិត្តដដ្លមនិដមនជាតួ្លហតុ្ 
២- ស្លហតុ្កចិត្ត   ចិត្តដដ្លប្រករលោយលហតុ្លកើត្រមួ 
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៣- អលហតុ្កចិត្ត   ចិត្តដដ្លមនិមានលហតុ្លកើត្រមួ 
៤- ទវលិហតុ្កចិត្ត  ចិត្តដដ្លមានលហតុ្ ២ 
៥- ទុលហតុ្កចិត្ត   ចិត្តដដ្លមានលហតុ្ ២ 
៦- ឯកលហតុ្កចិត្ត   ចិត្តប្រករលោយលហតុ្ ១ 
៧- តិ្លហតុ្កចិត្ត   ចិត្តប្រករលោយលហតុ្ ៣ 
 ចាំដណកលោភណលចត្សិ្ក ២៥ ប្រលភទលទៀត្លនាេះមនិមាន
លចត្សិ្កណមយួមកប្រករកនុងអកុស្លចិត្តទាំង ១២ លនេះលទ ។ 

សព្វា កសុលមយគីមចត្សកិ 
មករី ស្រវ+អកុស្ល+លោគី+លចត្សិ្ក លចត្សិ្កដដ្លលកើត្លៅ

កនុងអកុស្លចិត្តប្គរទ់ាំង ១២ ដួ្ង មានប្តឹ្មដត្ ១៤ ប្រលភទរ លុណណ េះ។ 
-អញ្ញស្មានាលចត្សិ្ក ១០ (លេៀរ អធិលមាកោ រីតិ្ ឆនទៈ) និង លមាចតុ្កៈ ៤។ 
-អធិលមាកោៈ លកើត្លៅកនុងអកុស្លចិត្ត ១១ រ ុលណណ េះ(លេៀរ េចិិកិច្ឆា ស្មបយុត្ត-

ចិត្ត១)។ 
-រីតិ្  លកើត្លៅកនុងលោភមូលចិត្ត ដដ្លប្រប្រឹត្តលៅជាមយួលោមនស្ស-

លេទនា ៤ ដ្ួងរ ុលណណ េះ។ 
-ឆលនាទ    លកើត្លៅកនុងអកុស្លចិត្ត ១០ ដួ្ងរ ុលណណ េះ (លេៀរលមាហមូលចិត្ត ២ 

ដ្ួង) ។ 
-លោលោ  លកើត្លៅកនុងលោភមូលចិត្ត ៨ ដ្ួងរ ុលណណ េះ។ 
-ទិដ្ឋ ិ    លកើត្លៅកនុងលោភមូលចិត្ត ដដ្លជាទិដ្ឋិគត្ស្មបយុត្តចិត្ត ៤ ដួ្ង

រ ុលណណ េះ។ 
-មាលនា   លកើត្លៅកនុងលោភមូលចិត្តដដ្លជាទិដ្ឋិគត្េរិបយុត្តចិត្ត    ៤  ដួ្ង 
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រ ុលណណ េះ។ 
-លទចតុ្កៈ ៤  លកើត្ដត្កនុងលទស្មូលចិត្ត ២ ដួ្ង។ 
-ថីទុកៈ ២   លកើត្លៅកនុងស្ស្ង្ខោ រកិចិត្ត ៥ ដួ្ង។ 
-េចិិកិច្ឆា    លកើត្លៅកនុងេចិិកិច្ឆា ស្មបយុត្តចិត្ត ១ ដួ្ង។ 

សមគង្ខរ ះអកសុលចិត្ត ១២ ដងួ ចូលកនងុកេមរថ 
អកសុលកេមរថ ១០ 

ក- មកើត្តាេក្ខយោា   មាន ៣ គឺ៖ 
១- ាណតិ្ាត្  ក្លរស្មាល រស់្ត្វ 
២- អទិនាន ទន    ក្លរលួចប្ទរយលគ 
៣- ក្លលមសុ្មចិ្ឆា ច្ឆរៈ   ក្លរប្រប្រឹត្តសុស្កនុងក្លមទាំងឡាយ។ 

ខ- មកើត្តាេវចីោា   មាន ៤ គឺ៖ 
១- មោុវាទ ក្លរនិោយកុហក 
២- រិសុ្ណវាទ   ក្លរនិោយញុេះញង ់ឬ ស៊្កលស្ៀត្ 
៣- ផរុស្វាទ   ក្លរនិោយលជរប្រលទច 
៤- ស្មផរបោរវាទ   ក្លរនិោយលោយោយឥត្ប្រលោជន។៍ 

គ- មកើត្តាេេមនោា  មាន ៣ គឺ៖ 
១- អភជិា     ក្លរស្មលងឹរ ាំទរ 
២- រាាទ    មានរាំណងអាប្កកច់ងរ់ាាទ 
៣- មចិ្ឆា ទិដ្ឋិ    ក្លរយល់សុស្ (និយត្មចិ្ឆា ទិដ្ឋិ ) 

អធិរាយអកសុលកេមរថមោយអាក្ខ ៈ ៥ យ៉ា ង 
១- លោយមលូ  មានលោភៈ លទស្ៈ លមាហៈ ជាមូល ។ 
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២- លោយកមៅ   ជាក្លយកមៅ េចីកមៅ មលនាកមៅ ។ 
៣- លោយទវ រ  ជាក្លយទវ រ េចីទវ រ មលនាទវ រ ។ 
៤-លោយោេជាៈ (លោយលទស្) ជាអរបោេជាៈ មានលទស្តិ្ច និង

មោោេជាៈ មានលទស្លប្ចើន ។ 
៥- លោយអងគ          គឺអងគទនក្លរប្រប្រឹត្តកនលងកមៅរថ ។ 

១. បាណត្បិាត្ 
ក្លរញុាំងស្ត្វមានជីេតិ្ឱ្យធាល កចុ់េះកនលងលឈាៅ េះថ្ល ាណតិ្ាត្ គឺ

ក្លរស្មាល រស់្ត្វ ។ លោយលវាោរ ានដ្ល់ស្ត្វ លោយររមត្ថ  ានដ្ល់   
ជីេតិិ្ន្រនទិយ ២ ោ ង គឺ   រូរជីេតិិ្ន្រនទិយ  ១  និង  នាមជីេតិិ្ន្រនទិយ ១ ។  មាន
េធកលចត្នា (លចត្នាស្មាល រ)់ ដត្ស្ត្វមនិានោល រ ់ អកុស្លចិត្តលនាេះមនិ
ជាក្លយកមៅលទលប្រេះមនិានោចក់មៅរថ ប្ានដ់ត្ប្ជារថ្ល អកុស្លចិត្ត
លនេះ ជាក្លយទុចចរតិ្ម ាង។ 

អាក្ខ ៈមាន ៥ យ៉ា ង គឺ ៖ 
១- លោយមលូ សិ្ក្លោ រទលនេះលកើត្ល ើងលប្រេះ លទស្ៈ និង លមាហៈជា  

មូល។ 
២- លោយកមៅ  ជាក្លយកមៅលប្រេះស្លប្មចលោយក្លរលធវើតាមផលូេក្លយ។ 
៣- លោយទវ រ        ជាក្លយទវ រ និង េចីទវ រ។ 
៤- លោយោេជាៈ ស្មាល រស់្ត្វមានគុណលប្ចើន មានមនុស្សជាលដ្ើម មាន
លទស្ធងន ់។ ស្មាល រស់្ត្វមានគុណតិ្ច មានលទស្ប្ោល ។ ស្មាល រស់្ត្វ
មានសី្ល មានលទស្ធងន ់ ស្មាល រស់្ត្វអត្សី់្ល មានលទស្ប្ោល ។ 
ស្មាល រស់្ត្វធាំមានលទស្ធងន ់ ស្មាល រស់្ត្វតូ្ចមានលទស្ប្ោល។ស្មាល រ-់
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ស្ត្វមានគុណមានស្ររីៈលស្ៅើាន លរើកិលលស្ និង លស្ចកែីរាោមខ្ល ាំងមាន
លទស្ធងន ់លរើកិលលស្ និង លស្ចកែីរាោមលសោយ មានលទស្ប្ោល ។ 

៥. លោយអងគ មានអងគ ៥ គឺ៖ 
១. ាលណ     ស្ត្វមានជីេតិ្ 
២. ាណស្ញ្ញ ិតា   លស្ចកែីដឹ្ងថ្លស្ត្វមានជីេតិ្ 
៣. េធកចិត្តាំ    គិត្នឹងស្មាល រ ់
៤. ឧរកោលមា    រាោមនឹងស្មាល រ ់
៥. លត្ន មរណាំ    ស្ត្វោល រល់ោយរាោមលនាេះ។  
 លរើប្គរអ់ងគទាំង ៥ លហើយលឈាៅ េះថ្លោចក់មៅរថ (ោចសី់្ល) អាច
ឱ្យផលរដិ្ស្នធិកនុងអាយភូមាិន។ 

ប្រសិ្នលរើមនិប្គរអ់ងគ ៥ លទ មនិដ្ល់ោរជាកមៅរថលទ (សី្លមនិ
ោច)់ ដត្ជាទុចចរតិ្កមៅមនិនាាំឱ្យរដិ្ស្នធិកនុងអាយភូមលិទ រ ុដនតឱ្យផលកនុង
រេត្តិក្លល  គឺ រនាទ ររី់រដិ្ស្នធិរហូត្ដ្ល់ចុតិ្។ 

បាណត្ិបាត្ មានព្រមយគ ៦ គឺ៖ 
១- ោហត្ថកិរលោគ ស្មាល រល់ោយទដ្សលួនឯង 
២- អាណត្តកិរលោគ  ស្មាល រល់ោយលប្រើអនកដ្ទទ 
៣-និស្សគគយិរលោគ   ស្មាល រល់ោយេត្ថុស្ប្មារល់ច្ឆល ឬប្គដេងជាលដ្ើម។ 
៤-ថ្លេររលោគ    ស្មាល រល់ោយេត្ថុលៅនឹងមយួកដនលង ដូ្ចជាអនាទ ក ់ 

អនលង ់ចប្មូងជាលដ្ើម។ 
៥- េជិាា មយរលោគ   ស្មាល រល់ោយេជិាា  ោយមនតអាគមជាលដ្ើម ។ 
៦- ឥទធមិយរលោគ    ស្មាល រល់ោយឫទធិ ស្លប្មចលោយផលដដ្លលកើត្អាំរី 
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កមៅដូ្ចជាឫទធិនាគជាលដ្ើម។ 

២.អទនិន ោន 
 ក្លរក្លនយ់កនូេេត្ថុ ដដ្លលគមនិានឱ្យលោយក្លយ ឬ លោយវាច្ឆ 
លឈាៅ េះថ្ល អទិនាន ទន គឺ ក្លនយ់កលោយលថយយលចត្នា (លចត្នាលួច) ។ 

អាក្ខ ៈមាន ៥ យ៉ា ងគ ឺ៖ 
១-លោយមូល 
- មានលោភៈ និង លមាហៈ ជាមូលលប្រេះលួចលដ្ើមបាីនមកជាររស់្សលួន។ 
- មានលទស្ៈ និង លមាហៈ ជាមូលលប្រេះលួចមនិលដ្ើមបាីនមកជាររស់្សលួន
លទ ដត្ប្ាថ្លន ចងឱ់្យមាច ស់្ប្ទរយ សូចខ្ត្ប្ទរយររស់្ ។      កមៅរថទី ២ លនេះ  
មានមូលស្រុរ ៣ គឺ លោភៈ លទស្ៈ លមាហៈ។ 
២- លោយកមៅ ជាក្លយកមៅ 
៣- លោយទវ រ   ប្រប្រឹត្តលៅានទវ ររីរ គឺ ក្លយទវ រ ១ និង េចីទវ រ១។ 
៤- លោយោេជាៈ លួចេត្ថុលអិ មានត្ទមលលប្ចើន មានលទស្ធងន ់ លួចេត្ថុអន់
មានត្ទមលតិ្ចមានលទស្ប្ោល ។ លួចេត្ថុដដ្លមាច ស់្ររស់្មានគុណលប្ចើន
ឬមានសី្ល មានលទស្ធងន ់។ លួចេត្ថុដដ្លមាច ស់្ររស់្មានគុណតិ្ចឬមនិ
មានសី្ល មានលទស្ប្ោល ។ លួចេត្ថុធាំ មានលទស្ធងន ់លួចេត្ថុតូ្ចមាន
លទស្ប្ោល។ លរើេត្ថុ និង គុណទនមាច ស់្េត្ថុលស្ៅើាន  កិលលស្ និង ក្លរ
រាោមកនុងក្លរលួចខ្ល ាំង មានលទស្ធងន ់ កិលលស្ និង ក្លររាោមកនុង
ក្លរលួចលសោយ មានលទស្ប្ោល ។ 
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៥. លោយអងគ មានអងគ ៥ គឺ ៖ 
១. ររររគិគហតិ្ាំ   ប្ទរយដដ្លមាច ស់្លគហួងដហងរកោ 
២. ររររគិគហតិ្ស្ញ្ញ ិតា  លស្ចកែីដឹ្ងថ្លប្ទរយលនាេះ     មានមាច ស់្ហួងដហង- 
   រកោ ។ 
៣. លថយយចិត្តាំ    គិត្នឹងលួច 
៤. ឧរកោលមា    រាោមនឹងលួច 
៥. លត្ន ហរណាំ    លួចានលោយរាោមលនាេះ ។ 

សកិ្ខា រទមនះមានព្រមយគ ១៣ គ ឺ៖ 
១. អាទិយន លួចលោយលច្ឆទប្រក្លនយ់ក។ 
២. អេហរណ  លួចលោយឆលាកយកប្ទរយរលញ្ញ ើ។ 
៣. ធុរនិលកោរ  លួចលោយក្លរោកចុ់េះធុរៈ។ 
៤. ហរណ  លួចលោយក្លរនាាំលៅ។ 
៥. អាណត្តកិៈ  លួចលោយរង្ខគ ររ់ញ្ញា រីអនកដ្ទទ។ 
៦. ោហត្ថកិៈ លួចលោយទដ្សលួនឯង។ 
៧. និស្សគគយិ  លួចលោយក្លរប្គដេង ឬ លាេះលច្ឆល។ 
៨. ស្ាំេធិាេោរ លួចលោយក្លរររលួាន ។ 

៩. ស្លងោត្ និមៅតិ្តកមៅ លួចលោយក្លរកាំណត្ល់រលលេោឬ លធវើនិមតិ្តប្ារ ់។ 
១០.លថយាេោរ    ក្លរលួចដូ្ចជាលច្ឆរ។ 
១១. រស្ោា េោរ  លួចលោយក្លរគាំោម កាំដហងដ្លណែើ ម ឬ រលនជ់ាលដ្ើម។ 
១២. រដិ្ចានាន េោរ  លួចលោយក្លររិទាាំងទុក។ 
១៣. កុោេោរ      លួចលោយក្លររែូរោល ក។ 
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៣. ក្ខមេសេុិច្ឆា ច្ឆ ៈ 
រកយថ្ល ក្លលមសុ្ កនុងក្លមទាំងឡាយ ស្ាំលៅដ្ល់ក្លរលស្រលមថុន-

ធមៅ ។ 
រកយថ្ល មចិ្ឆា ច្ឆរៈ ក្លរប្រប្រឹត្តសុស្ គឺប្រប្រឹត្តោមក ដដ្លរមួរកយ

ទាំងរីរឃ្លល ានជា ក្លលមសុ្មចិ្ឆា ច្ឆរៈ ដដ្លដប្រថ្ល ក្លរប្រប្រឹត្តសុស្កនុងក្លម
ទាំងឡាយ ។ លរើលរលលោយលកោណៈ ស្ាំលៅដ្ល់លចត្នា ជាលហតុ្ឱ្យ
ប្រប្រឹត្តកនលងលលៅើស្កនុងអគមនីយោឋ នទាំង  ២០ ដដ្លប្រប្រឹត្តលៅតាម
ក្លយទវ រលោយរាំណងអស្ទធមៅ។ 

អគេនីយោឋ ន ២០ 
១. មាតុ្រកោតិា    ន្រស្តីដដ្លមាតារកោ 
២. រិតុ្រកោតិា   ន្រស្តីដដ្លរិតារកោ 
៣. មាតារិតុ្រកោតិា  ន្រស្តីដដ្លមាតា និង រិតារកោ 
៤. ោតុ្រកោតិា    ន្រស្តីដដ្លរងរអិូនប្រុស្ប្គរប់្គងរកោ 
៥. ភគិនីរកោតិា   ន្រស្តីដដ្លរងរអិូនប្សី្ប្គរប់្គងរកោ 
៦. ញតិ្រកោតិា   ន្រស្តីដដ្លញតិ្ប្គរប់្គងរកោ 
៧. លាត្តរកោតិា   ន្រស្តីដដ្លប្ត្កូលប្គរប់្គងរកោ 
៨. ធមៅរកោតិា    ន្រស្តីដដ្លស្ងេប្គរប់្គងរកោ 
  ប្សី្តទាំង ៨ រួកលនេះ លរើរុរស្ណមយួ លៅប្រប្រឹត្តលមថុនធមៅ
ជាមយួលហើយ រដមងប្តូ្េលទស្ក្លលមសុ្មចិ្ឆា ច្ឆរៈ ដត្ខ្ងរុរស្រ ុលណណ េះ ឯ
ប្សី្តេញិមនិប្តូ្េលទស្លនេះល ើយ។ 
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៩.ោរក្លោ  ន្រស្ែីដដ្លលគស្ែីដ្ណែឹ ងទុកលហើយ      ឬ  ន្រស្តីដដ្ល
លគដចចូេទុកតាាំងដត្រីលៅកនុងទផទមាតា។ 

១០.ស្ររទិណា  ន្រស្ែីដដ្លលគោកទុ់កកនុងផទេះ  ឬ កនុងផលូេណមយួ
លដ្ើមបលីធវើភរោិ។ 

១១.ធនកោតីា  ន្រស្ែីដដ្លលគទិញដូ្រលោយប្ទរយ។ 
១២.ឆនទវាសិ្នី   ន្រស្ែីដដ្លលៅលៅរមួជាមយួរុរស្តាមលស្ចកែសី្ៅ័ប្គ

ចិត្តររស់្សលួន។ 
១៣.លោគវាសិ្នី ន្រស្ែីដដ្លលៅលៅរមួជាមយួ និង រុរស្ណមយួ

លោយោរល ើញលគមានលោគប្ទរយ។ 
១៤.រដិ្វាសិ្នី ន្រស្ែីដដ្លលៅលៅរមួជាមយួរុរស្ណមយួ លោយ

អាំណចមានស្ាំរត្ជ់ាលដ្ើម។ 
១៥.ឱ្ទរត្តកិនី ន្រស្ែីដដ្លញតិ្ានលរៀរចាំតាមចារប់្រទរណី រចួ

ឱ្យលូកទដ្កនុងផតិលទឹកជាមយួាន ។ 
១៦.ឱ្ភត្ចុមពោ ន្រស្ែីដដ្លរុរស្ជួយ ោកប់្ទនូលមានឧស្ជាលដ្ើម។ 
១៧. ទសី្ភរោិ ន្រស្ែីដដ្លរុរស្យកសុ្ាំប្សី្ររស់្សលួនលធវើជាភរោិ។ 
១៨. កមៅក្លរភីរោិ ន្រស្ែីជាកមៅក្លរនីិ ដដ្លរុរស្យកលធវើជាភរោិ។ 
១៩.ធជាហោ ន្រស្ែីដដ្លលស្នាទោនច្ឆរយ់កានមក លោយ

អាំណចទនទងជ់យ័ លដ្ើមបលីធវើជាភរោិ។ 
២០.មុហុត្តកិ្ល ន្រស្ែីដដ្លរុរស្ោកទុ់កកនុងកដនលងណមយួ លហើយ

ានកាំណនចិ់ត្តថ្ល នឹងលៅលៅរមួស្ាំវាស្ មែង-
មាោ ល ។ 
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មោយអាក្ខ ៈ ៥ យ៉ា ង គឺ ៖ 
១- លោយមលូ  មានលោភៈ និង លមាហៈ ជាមូល  
២- លោយកមៅ  ជាក្លយកមៅ 
៣- លោយទវ រ  ជាក្លយទវ រ រ ុលណណ េះ 
៤-  លោយោេជាៈ  គឺ លទស្ 
     -ប្រប្រឹត្តលលៅើស្លលើរុគគលមានសី្លមានគុណលប្ចើន     មានលទស្ធងន ់
លលើរុគគលមនិមានសី្ល ឬមានគុណតិ្ច មានលទស្ប្ោល។  
     -លរើមនិមានឆនទៈរមួាន លទ មានលទស្ធងន ់(គឺក្លរច្ឆររ់ងោាំ)     ដត្លរើមាន
ឆនទៈប្តូ្េាន មានលទស្ប្ោល  លរើកិលលស្ និង ក្លររាោមខ្ល ាំង មាន
លទស្ធងន ់លរើកិលលស្ និង ក្លររាោមលសោយ មានលទស្ប្ោល។ 

៥- លោយអងគ មានអងគ ៤ គឺ៖ 
១- អគមនីយេត្ថុ   េត្ថុដដ្លមនិគួរទកទ់ង (ានដ្ល់ន្រស្តី ២០ រកួ) 
២- ត្ស្ៅឹ លស្េនចិត្តាំ    គិត្នឹងលស្រកនុងេត្ថុដដ្លមនិគួរលៅទកទ់ងលនាេះ។ 
៣- ឧរកោលមា    រាោមកនុងក្លរលស្រ។ 
៤- មលគគន មគគរបដិ្ាទនាំ ញុាំងមគគ និង មគគឱ្យដ្ល់ាន ។ 

សកិ្ខា រទមនះមានព្រមយគចត្េួយ គឺ៖ 
ោហត្ថកិរលោគ (លធវើលោយសលួនឯង )។ 

៤.េុោវាទ 
ក្លយប្រលោគ ឬ េចីប្រលោគ ប្រករលោយលចត្នាដដ្លរ ងឱ្យអនក

ដ្ទទដឹ្ងអវីមយួសុស្រីក្លររិត្ លឈាៅ េះថ្ល មោុវាទ ។ 
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មោយអាក្ខ ៈមាន ៥ យ៉ា ងគឺ ៖ 
១-លោយមូល  

-មាន លោភៈ លទស្ៈ និង លមាហៈ ជាមលូលប្រេះកុហក
លោយលស្ចកែជីារជ់ាំរកច់ងា់នអវីមយួ ឬ កុហកលដ្ើមបី
លស្ើចលលងជាលដ្ើម។ 
-លោយ លទស្ៈ និង លមាហៈ ជាមូលលប្រេះកុហកលោយ
លស្ចកែី លប្កេលប្ក្លធ រដិ្ ៈ ថ្លន ាំងថ្លន ក ់ លោយរាំណង ឱ្យ
អនកដ្ទទេនិាស្។ 

២- លោយកមៅ   ជាេចីកមៅ 
៣- លោយទវ រ   ប្រប្រឹត្តលៅានទវ ររីរគឺ៖ 

- េចីទវ រ គឺក្លរនិោយកុហក 
-ក្លយទវ រ  គឺក្លរកុហកតាមផលូេក្លយ លោយលធវើនិមតិ្តស្ញ្ញញ
ដូ្ចជាញកចិ់លញ្ច ើម ងកក់ាល ឬស្រលស្រស្ាំរុប្ត្ជាលដ្ើម ។ 

៤. លោយោេជាៈ គឺ លទស្ 
-កុហកឱ្យលគសូចប្រលោជនល៍ប្ចើន មានលទស្ធងន ់ សូច
ប្រលោជនតិ៍្ចមានលទស្ប្ោល។ 
-មានប្ទរយដត្និោយថ្លមនិមាន លោយរាំណងមនិចងឱ់្យ 
មានលទស្ប្ោល ដត្លរើមានរាំណងចងឱ់្យអនកមកសចីលនាេះ
សូចប្រលោជន ៍មានលទស្ធងន។់ 
-លរើកិលលស្ និង ក្លររាោមខ្ល ាំង មានលទស្ធងន ់
កិលលស្ និង ក្លររាោមតិ្ច មានលទស្ប្ោល ។ 
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ឧទហរណ៍៖ កុហកឱ្យលគសឹង គឺកុហកឱ្យលគេនិាស្។ 
៥. លោយអងគ មានអងគ ៤ គឺ៖ 

១. អត្ថាំេត្ថុ  េត្ថុមនិរិត្ 
២. េសិ្ាំវាទនចិត្តាំ   គិត្នឹងលរលឱ្យសុស្ 
៣. ត្លជាា  វាោលមា   រាោមនឹងលរលឱ្យសុស្ 
៤. ររស្ស ត្ទត្ថេជិាននាំ ញុាំងអនកដ្ទទ ឱ្យដឹ្ងចាស់្នូេលស្ចកែីលនាេះ។ 
- សិ្ក្លោ រទលនេះមានប្រលោគដត្មយួ គឺ ោហតិ្ថកប្រលោគ។ 

៥. រិសណុវាច្ឆ (ញុេះញងអ់នកដ្ទទឱ្យដរកាកា់ន  )  
      ស្ាំលៅដ្ល់ស្ងោិលិដ្ឋលចត្នា គឺលចត្នាលៅហៅងររស់្អនកដដ្លមានចិត្ត
ប្តូ្េលទស្គឺ លទស្ៈ លោភៈ លរៀត្លរៀននិោយញុេះញងរ់ាំដរករាំោល ញអនក
ដ្ទទលដ្ើមបឱី្យសលួនឯងានជាទីប្ស្ឡាញ់ ។ ឯអនកដ្ទទជាទីស្អិរ ់ និង លដ្ើមបី
ឱ្យអនកដ្ទទលកើត្នូេក្លរឈចឺ្ឆរ ់ ឬ ស្ាំលៅដ្ល់ក្លរនិោយដអរអររញ្ចុ ក
រនសុជីាលដ្ើម។ 

មោយអាក្ខ ៈ ៥ យ៉ា ងគ ឺ៖ 
១- លោយមលូ   លកើត្លប្រេះលោភៈ និង លមាហៈ ជាមូលកម៏ាន លកើត្លប្រេះ
លទស្ៈ និង លមាហៈជាមូលកម៏ាន  ដត្លយើងអាចនិោយស្រុរថ្ល   មាន
លោភៈ លទស្ៈ និង លមាហៈជាមូលកា៏ន ។ 
២- លោយកមៅ    ជាេចីកមៅ។ 
៣- លោយទវ រ    ប្រប្រឹត្តលៅានទវ ររីរ គឺ ក្លយទវ រ និង េចីទវ រ ។ 
៤-លោយោេជាៈ  គឺ លទស្ 
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   -លរលញុេះញងរុ់គគលមានសី្លមានគុណលប្ចើន មានលទស្ធងន ់ មាន
សី្លមានគុណតិ្ច មានលទស្ប្ោល។ 
   -លរើអនកដ្ទទដរកាកា់ន  លប្រេះក្លរញុេះញងល់នាេះមានលទស្ធងន ់ លរើមនិ
ដរកាកា់ន លទមានលទស្ប្ោល ។ 
   -កិលលស្ និង រាោមខ្ល ាំង មានលទស្ធងន ់ កិលលស្ និង រាោម
លសោយ មានលទស្ប្ោល ។ 

៥- លោយអងគ មានអងគ ៤ គឺ៖ 
១. ភនិទតិ្លរវ  រលោ    មានអនកដ្ទទដដ្លសលួនគរបញុីេះញងរ់ាំដរក។ 
២. លភទនរុលរក្លោ រតា    គិត្នឹងញុេះញងរ់ាំដរកអនកដ្ទទលនាេះ។  
៣. ត្លជាា  វាោលមា    រាោមលដ្ើមបញុីេះញង។់ 
៤. ត្ស្ស ត្ទត្ថេជិាននាំ  អនកដ្ទទលនាេះ ដឹ្ងនូេក្លរញុេះញងល់នាេះ។ 

៦. ស សុវាទ (លចត្នាអាប្កក)់ 
 ស្ាំលៅដ្ល់លចត្នាអាប្កកក់ាំណចទនអនកដដ្លនិោយ រកយ
អាប្កក ់ មនិជាទីប្ស្ឡាញ់ មនិលធវើឱ្យស្រាយចិត្ត ឬ ក្លរលជរប្រលទចលនាេះ
ឯង ដដ្លលកើត្ល ើងលប្រេះលទស្ៈ លរៀត្លរៀនស្នាែ នចិត្ត។ 

មោយអាក្ខ ៈ ៥ យ៉ា ងគ ឺ៖ 
១- លោយមលូ  មានលទស្ៈ និង លមាហៈ ជាមូល 
២- លោយកមៅ    ជាេចីកមៅ 
៣- លោយទវ រ    ជាក្លយទវ រ និង េចីទវ រ  
៤- លោយោេជាៈ  គឺ លទស្ 
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-លជររុគគលមានគុណលប្ចើន មានលទស្ធងន ់ មានគុណតិ្ច 
មានលទស្ប្ោល ។ 
-កិលលស្ និង ក្លររាោមខ្ល ាំង មានលទស្ធងន ់ កិលលស្  
និង ក្លររាោមលសោយ មានលទស្ប្ោល។ 

៥- លោយអងគ   មានអងគ ៣ គឺ ៖ 
១.អលក្លោ សិ្ត្លរវ  រលោ មានអនកដ្ទទ ដដ្លសលួនគរបលីជរ។ 
២.កុរបតិ្ចិត្តាំ  មានចិត្តសឹងលប្ក្លធ។ 
៣.អលក្លោ ស្នា  ានលជរប្រលទច ។ 

៧. សេផរបោរៈ  
 ស្ាំលៅដ្ល់លចត្នាលរលនូេលរឿងឥត្ប្រលោជន ៍ ឱ្យអនកដ្ទទដឹ្ង 
(អនត្ថេញិ្ញញ រិក្លលចត្នា)។ 

មោយអាក្ខ ៈ ៥ យ៉ា ងគ ឺ៖ 
១- លោយមលូ  លោយអកុស្លមូល ៣ (លោភៈ លទស្ៈ លមាហៈ)។ 
២- លោយកមៅ   ជាេចីកមៅ 
៣- លោយទវ រ   ជាក្លយទវ រ និង េចីទវ រ  
៤- លោយោេជាៈ គឺ លទស្  
   -ប្រសិ្នលរើលស្រលប្ចើន (លធវើផងនិោយផង) មានលទស្ធងន,់ លធវើតិ្ចមាន
លទស្ប្ោល។ 
   -ប្រសិ្នលរើអនកដ្ទទក្លនយ់កនូេរកយដដ្លមនិមានប្រលោជនល៍នាេះ មាន
លទស្ធងន ់លរើមនិក្លនយ់កលទមានលទស្ប្ោល។ 
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៥-លោយអងគ មានអងគ ២ 
១-ោរត្យុទធសិ្តាហរណទិនិរត្ថកថ្ល  រកយឥត្ប្រលោជនម៍ានលរឿង
ចមាាំងទនោរត្ និង លរឿងោរណ៍លួចនាងលស្ោលៅជាលដ្ើម។ 
២-ត្ថ្លរូរីកថ្លកថនាំ  ានលរលនូេលរឿងដដ្លមនិមានប្រលោជន ៍ មាន
ស្ោរដូ្លចនេះ។ 

៨. អភជិ្ឈា 
 ធមៅជាតិ្ដដ្លស្មលងឹរ ាំទរ ចងា់ននូេភណា  (ប្ទរយររស់្អនកដ្ទទ) ឱ្យ
ានមកជាររស់្សលួន លឈាៅ េះថ្ល អភជិា ។ រ ុដនែលរើប្ានដ់ត្ល ើញររស់្លគ
ថ្លប្ស្ស់្លអិរ ុលណណ េះលទ មនិដមនជា អភជិា ល ើយ ប្ានដ់ត្ជាលោភមូល-
ចិត្តដដ្លជាមលនាទុចចរតិ្រ ុលណណ េះ។ 

មោយអាក្ខ ៈ ៥ យ៉ា ង គឺ ៖ 
១- លោយមលូ  មានលោភៈ និង លមាហៈ ជាមូល។ 
២- លោយកមៅ    ជាមលនាកមៅ។ 
៣- លោយទវ រ    ប្រប្រឹត្តានទាំង ៣ ទវ រ។ 
៤- លោយោេជាៈ   ដូ្ចោេជាៈ ររស់្អទិនាន ទនដដ្រ។ 

៥-លោយអងគ   មានអងគ ២ គឺ៖ 
១-ររភណាាំ   ប្ទរយររស់្អនកដ្ទទ។ 
២-អត្តលនា ររណិមនាំ          មានក្លររលង្ខអិ នប្ទរយលនាេះមកជាររស់្សលួន   ( 
លោយទុចចរតិ្កមៅលផសងៗ )។ 
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៩. រាបាទ 
 អងគធមា៌នដ្ល់លទស្ៈ។ស្ោេធមដ៌ដ្លញុាំងប្រលោជន ៍ លស្ចកែី
ចលប្មើន និង លស្ចកែីសុ្ស ឱ្យេនិាស្លឈាៅ េះថ្ល រាាទ។ 
 រាាទ លនាេះមានរាំណងអាប្កកឱ់្យលគេនិាស្ជា លកោណៈ ាន
ដ្ល់ លចត្នាដដ្លប្រប្រឹត្តលៅជាមយួនឹងលស្ចកែីលប្ក្លធដ្ម៏ានកមាល ាំងរហូត្
ដ្ល់ចងឱ់្យអនកដ្ទទេនិាស្ ។ ស្ោរដូ្លចនេះជាមលនាកមៅរថ ។ លរើប្ានដ់ត្
សឹងលប្ក្លធមនិចូលចិត្ត កប៏្តឹ្មដត្ជាលទស្មូលចិត្ត ជាអកុស្លចិត្តរ ុលណណ េះ 
មនិជា មលនាកមៅរថល ើយ។ 

មោយអាក្ខ ៈ ៥ យ៉ា ងគ ឺ៖ 
១- លោយមលូ   មានលទស្ៈ និង លមាហៈ ជាមូល។ 
២- លោយកមៅ    ជាមលនាកមៅ។ 
៣- លោយទវ រ    ប្រប្រឹត្តលៅានទាំង ៣ ទវ រ ។ 
៤- លោយោេជាៈ  ដូ្ចាន នឹងផរុស្វាទដដ្រ ។ 

៥- លោយអងគ មានអងគ ២ គឺ៖ 
១-ររស្លតាត    អនកដ្ទទលប្ៅអាំរីសលួន។ 
២-ត្ស្ស ត្ាំ ត្ាំ េនិាស្ចិនាត   គិត្ចងគាំនុាំគុាំគួននឹងអនកលនាេះ ដ្ល់នូេលស្ចកែី
េនិាស្លោយលហតុ្លនាេះ។ 

១០. េចិ្ឆា ទិដឋ ិ
មចិ្ឆា ទិដ្ឋិានដ្ល់លចត្នា ដដ្លលកើត្រមួនឹងលស្ចកែីយល់ល ើញសុស្

ដ្ម៏ានកមាល ាំង លោយក្លរមនិក្លនយ់កតាមលស្ចកែរិីត្ ។ មចិ្ឆា ទិដ្ឋិ លនាេះមាន
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ក្លរេរិរតិ្ គឺល ើញសុស្ ឬល ើញផទុយរីក្លររិត្ជា លកោណៈ ដូ្ចជាយល់
ល ើញថ្ល ទន មនិមានផលជាលដ្ើម  (នត្ថ ិទនាំ) ជាលចត្នាដដ្លលជឿជាក់
កនុងក្លរល ើញសុស្លនាេះ ោ ងដណនស៊្រ ់។ 

មោយអាក្ខ ៈ ៥ យ៉ា ង គឺ ៖ 
១- លោយមលូ    មានលោភៈ និង លមាហៈ ជាមូល។ 
២- លោយកមៅ    ជាមលនាកមៅ។ 
៣- លោយទវ រ    ប្រប្រឹត្តលៅានទាំង ៣ ទវ រ ។ 
៤- លោយោេជាៈ   លស្រលប្ចើន មានលទស្ធងន ់លស្រតិ្ចមានលទស្ប្ោល 
លរើជា និយត្មចិ្ឆា ទិដ្ឋ ិ មានលទស្ធងន ់ លរើជា អនិយត្មចិ្ឆា ទិដ្ឋ ិ មានលទស្
ប្ោល។ 

៥- លោយអងគ មានអងគ ២ គឺ៖ 
១-េត្ថុលនា ច គហតិាក្លរេរិរតិ្តា    ស្ោរទនលរឿងទាំងឡាយេរិរតិ្ច្ឆក  រី
អាក្លរៈ ដដ្លគួរក្លនយ់ក គឺ ប្រេះរត្នប្ត្យ័ ជាលដ្ើម ។ 
២-យថ្ល ច ត្ាំ គណា តិ្ ត្ថ្លោលេន ត្ស្សូរោឋ នាំ ក្លរប្រក្លននូ់េលរឿង លោយ
លស្ចកែីមនិរិត្លនាេះកប៏្ាកដ្។ 
      និយត្មចិ្ឆា ទិដ្ឋ ិរ លុណណ េះដដ្លច្ឆត្ជ់ាកមៅរថ ១០ លនេះ មចិ្ឆា ទិដ្ឋ ិ លប្ៅ-
រីលនាេះ មនិានោររ់ញ្ចូ លល ើយ។ 

េិច្ឆា ទិដឋ ិ១០ (ជាលហតុ្ទនក្លរប្រប្រឹត្តសុស្ទាំងរួង) 
១-នត្ថ ិទនាំ   យល់ថ្ល ទនមនិមានផល ។ 
២-នត្ថ ិយដិ្ឋាំ   យល់ថ្ល ក្លររូជាមនិមានផល ។ 
៣-នត្ថ ិហុត្ាំ   យល់ថ្ល ស្ក្លោ រៈ ដដ្លរុគគលលធវើលហើយមនិមានផល។ 
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៤-នត្ថ ិ សុ្កត្ទុកោតានាំ កមាៅ នាំ ផលេាិលក្ល  យល់ថ្ល ផលេាិកររស់្កមៅ
ដដ្លស្ត្វលធវើលអិ នឹងអាប្កកម់និមាន។ 
៥-នត្ថ ិអយាំ លោលក្ល   យល់ថ្ល លោកលនេះមនិមាន។ 
៦-នត្ថ ិរលោ លោលក្ល  យល់ថ្លលោកដ្ទទមនិមាន។ 
៧-នត្ថ ិមាតា  យល់ថ្លមាតាមនិមានគុណ។ 
៨-នត្ថ ិរិតា    យល់ថ្លរិតាមនិមានគុណ។ 
៩-នត្ថ ិស្តាត  ឱ្រាតិ្ក្ល   យល់ថ្លស្ត្វជាឱ្រាតិ្កៈកាំលណើ ត្មនិមាន។ 
១០-នត្ថ ិ លោលក ស្មណប្រហៅណ ស្មគតា ស្មាៅ រដិ្រនាន  លយ ឥមញ្ច  
លោកាំ ររញ្ច  លោកាំ ស្យាំ អភញិ្ញញ  ស្ចាកិតាវ  រលេលទនែិ      យល់ថ្ល រួកស្ម
ណៈ និង ប្រហៅណ៍កនុងលោកដដ្លប្រមលប្រៀងប្រប្រឹត្តប្រតិ្រត្តិធមល៌ហើយ 
លរលថ្ល ានលធវើឱ្យជាកច់ាស់្នូេលោកលនេះ នឹងលោកខ្ងមុសមនិមាន ។ 
វិនិចា័យអកសុលកេមរថ ១០ មោយអាក្ខ ៈ ៥ យ៉ា ង 

១. មោយធេ ៌
 កនុងរណែ អកុស្លកមៅរថទាំង ១០ លនាេះ អកុស្លកមៅរថ ៧ 
ខ្ងលដ្ើម គឺ ក្លយកមៅ ៣ និង េចីកមៅ ៤ ក្លលលរើលរលលោយអងគធម ៌ាន
ដ្ល់ លចត្នាលចត្សិ្ក រ លុណណ េះ , ចាំដណកមលនាកមៅ ៣ អងគធម ៌គឺលចត្សិ្ក 
ដដ្លប្រករ និង លចត្នាដូ្លចនេះគឺ ៖  
- អភជិា  អងគធម ៌គឺ លោភលចត្សិ្ក 
- រាាទ អងគធម ៌គឺ លទស្លចត្សិ្ក 
- មចិ្ឆា ទិដ្ឋ ិ អងគធម ៌គឺ ទិដ្ឋិលចត្សិ្ក  

២. មោយមក្ខោឋ សៈ 
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 អកុស្លកមៅរថ ៨ គឺ ក្លយកមៅ ៣ េចីកមៅ ៤ និង មចិ្ឆា ទិដ្ឋិ គឺ ជា
កមៅរថសុ្ទធ ចាំដណកមលនាកមៅ ២  លទៀត្ គឺ អភជិា  ជាលោភៈ និង 
រាាទ  ជាលទស្ៈ ជាកមៅរថផង ជាមូលផង។ 

៣. មោយអា េមែ៍ 
១-ាណតិ្ាត្   មានស្ង្ខោ រ (ជីេតិិ្ន្រនទិយ)ជាអារមៅណ៍ ។ 
២-អទិនាន ទន   មានស្ត្វ ឬស្ង្ខោ រជាអារមៅណ៍ ។ 
៣-ក្លលមសុ្មចិ្ឆា ច្ឆរៈ   មានស្ង្ខោ រ(លោដ្ឋរវៈ) ជាអារមៅណ៍។ 
៤-មោុវាទ   មានស្ត្វ ឬស្ង្ខោ រជាអារមៅណ៍។ 
៥-រិសុ្ណវាទ   មានស្ត្វ ឬ ស្ង្ខោ រជាអារមៅណ៍។ 
៦-ផរុស្វាទ   មានស្ត្វជាអារមៅណ៍។ 
៧-ស្មផរបោរៈ   មានស្ត្វ ឬស្ង្ខោ រជាអារមៅណ៍ ។  
៨-អភជិា    មានស្ត្វ ឬស្ង្ខោ រជាអារមៅណ៍។ 
៩-រាាទ    មានស្ត្វជាអារមៅណ៍។ 
១០-មចិ្ឆា ទិដ្ឋ ិ  មានស្ង្ខោ រជាអារមៅណ៍ លោយអាំណចទនធមដ៌ដ្ល

ប្រប្រឹត្តលៅកនុងភូម ិ៣ (ជាររមត្ថ)។  
៤. មោយមវទន  

១-ាណតិ្ាត្  ប្រករលោយលេទនា (លទមនស្សលេទនា ឬ ទុកោ-
លេទនា)។ 

២-អទិនាន ទន    ប្រករលោយលេទនា ៣។ 
៣-ក្លលមសុ្មចិ្ឆា ច្ឆរៈ   ប្រករលោយលេទនា ២ គឺសុ្សលេទនា  និង  អទុកោម- 

សុ្សលេទនា។ 
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៤-មោុវាទ   ប្រករលោយលេទនា ៣។ 
៥-រិសុ្ណវាទ   ប្រករលោយលេទនា ៣។ 
៦-ផរុស្វាទ    ប្រករលោយលេទនា ១ (ទុកោលេទនា)។ 
៧-ស្មផរបោរ   ប្រករលោយលេទនា ៣។ 
៨-អភជិា    ប្រករលោយលេទនា ២។ 
៩-រាាទ   ប្រករលោយលេទនា ១។ 
១០-មចិ្ឆា ទិដ្ឋ ិ   ប្រករលោយលេទនា ២ (ទុកោលេទនា និង ឧលរក្លោ -
លេទនា)។ 

៥ . មោយេូល 
១-ាណតិ្ាត្  មានមូល ២ គឺ លទស្ៈ និង លមាហៈ។ 
២-អទិនាន ទន  មានមូល ៣ គឺ លទស្ៈ និង លមាហៈ ឬលោភៈ និង

លមាហៈ។  
៣-ក្លលមសុ្មចិ្ឆា ច្ឆរៈ  មានមូល ២ គឺ លោភៈ និង លមាហៈ។ 
៤-មោុវាទ    មានមូល ៣។ 
៥-រិសុ្ណវាទ   មានមូល ៣។ 
៦-ផរុស្វាទ   មានមូល ២ គឺ លទស្ៈ និង លមាហៈ។ 
៧-ស្មផរបោរៈ   មានមូល ៣។ 
៨-អភជិា   មានមូល ១ គឺ លមាហៈ។ 
៩-រាាទ   មានមូល ១ គឺ លមាហៈ។ 
១០-មចិ្ឆា ទិដ្ឋ ិ  មានមូល ២ គឺ លោភៈ លមាហៈ។ 
     អកសុលចិត្តជាមហត្ុឱ្យមកើត្អកសុលកេមរថដូមចនះគ ឺ៖    
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១-លោភមូលចិត្ត ៨  ជាលហតុ្ឱ្យលកើត្អកុស្លកមៅរថ ៧ គឺ ក្លយកមៅ ២ 
(លេៀរាណតិ្ាត្) េចីកមៅ ៣ (លេៀរផរុស្វាទ)និងមលនាកមៅ២ (លេៀររាាទ)  
២-លទស្មូលចិត្ត ២ ជាលហតុ្ឱ្យលកើត្អកុស្លកមៅរថ ៧ គឺ ក្លយកមៅ ២ 
(លេៀរក្លលមសុ្មចិ្ឆា ច្ឆរៈ)េចីកមៅ ៤និងមលនាកមៅ១(លេៀរអភជិា និងមចិ្ឆា ទិដ្ឋិ)។ 
៣-លមាហមូលចិត្ត ២ មនិជាលហតុ្ឱ្យោចអ់កុស្លកមៅរថ ១០ ណមយួ
លទ។ 
        ដត្ជាលហតុ្ឱ្យលកើត្ទុចចរតិ្កមៅ ១០ គឺក្លយទុចចរតិ្ ៣ េចីទុចចរតិ្ ៤ និង
មលនាទុចចរតិ្ ៣។ 

វិបាក រសអ់កសុលកេមរថ  
១-ាណតិ្ាត្ លទស្ធងនឱ់្យលកើត្កនុងអាយភូម ិ លទស្ប្ោល 

ក្លលលកើត្ជាមនុស្សមានអាយុសលី ។ 
២-អទិនាន ទន   លទស្ធងនល់កើត្កនុងអាយភូម ិលទស្ប្ោល ក្លល

លកើត្ជាមនុស្សលធវើឱ្យេនិាស្ប្ទរយ។ 
៣-ក្លលមសុ្មចិ្ឆា ច្ឆរៈ   លទស្ធងនឱ់្យធាល កក់នុងអាយភូម ិ លទស្ប្ោល

ក្លលលកើត្ជាមនុស្សមានលរៀរ ស្ប្តូ្េលប្ចើន។ 
៤-មោុវាទ   លទស្ធងនឱ់្យលកើត្កនុងអាយភូម ិ លទស្ប្ោល

ក្លលលកើត្ជាមនុស្សប្តូ្េលគរនលាំឆលាក។ 
៥-រិសុ្ណវាទ  លទស្ធងនឱ់្យលកើត្កនុងអាយភូម ិ លទស្ប្ោល

ក្លលលកើត្ជាមនុស្សដត្ងដរកាកម់តិ្ត។ 
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៦-ផរុស្វាទ   លទស្ធងនឱ់្យលកើត្កនុងអាយភូម ិ លទស្ប្ោល
ក្លលលកើត្ជាមនុស្សនាាំឱ្យឮស្លមលងមនិចូលចិត្ត។ 

៧-ស្មផរបោរៈ   លទស្ធងនឱ់្យលកើត្កនុងអាយភូម ិ លទស្ប្ោលលធវើ
ឱ្យាៅ នអនកលជឿរកយស្មែ។ី 

៨-អភជិា   លទស្ធងនល់កើត្កនុងអាយភូម ិ លទស្ប្ោលលកើត្
ជាមនុស្ស នាាំឱ្យាត្រ់ងប់្ទរយ។ 

៩-រាាទ     លទស្ធងនឱ់្យលកើត្កនុងអាយភូម ិ     លទស្ប្ោល
ដូ្ចជាផរុស្វាទ ដដ្រ ។ 

១០-មចិ្ឆា ទិដ្ឋ ិ   លទស្ធងនល់កើត្កនុងលោកនតរនរក លទស្ប្ោល
លកើត្កនុងអាយភូម។ិ 

« អដ្ឋធា លោភមូោនិ  លទស្មូោនិ  ច  ទវធិា  លមាហមូោនិ  ច លទវតិ្ ទវ
ទោកុស្ោ សិ្យុាំ » 
អកុស្លចិត្តទាំងឡាយមាន ១២   គឺ  លោភមូលចិត្ត ៨ ដួ្ង លទស្មូល-
ចិត្ត ២ ដួ្ង និង លមាហមូលចិត្ត ២ ដួ្ង។ 

II. អមហត្ុកចិត្ត ១៨ ដួង 
ក. អកសុលវិបាកចិត្ត ៧ ដងួ 

១.ឧមរក្ខា សហគត្ំ ចកាវុញិ្ញា ែ អកសុលវិបាកចិត្តំ     
ចកោុេញិ្ញញ ណដដ្លជាអកុស្លេាិក ប្រប្រឹត្តលៅជាមយួឧលរក្លោ -

លេទនា ( មានក្លរល ើញរូរមនិលអិ )។ 
    េចនត្ថៈ ររស់្ចកោុេញិ្ញញ ណ  ចកោុ ាំ និស្សតិ្ាំ េញិ្ញញ ណនត ិ > ចកោុេញិ្ញញ ណាំ      
ដប្រថ្ល េញិ្ញញ ណអាប្ស័្យចកោុរោទលកើត្ល ើង លឈាៅ េះថ្ល ចកោុេញិ្ញញ ណ ។ 
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ចកោុេញិ្ញញ ណលនេះ ជាេញិ្ញញ ណម ាងដដ្លអាប្ស័្យនឹងចកោុេត្ថុ លកើត្ល ើងលដ្ើមបី
ដឹ្ងនូេរូារមៅណ៍ជាលកោណៈដូ្ចជា ចកោុនិស្សតិ្រូរ េជិានន ចកោុេញិ្ញញ ណាំ ។ 

មហត្ុនឱំ្យមកើត្ចកាវុញិ្ញា ែមាន ៤ យ៉ា ង 
(អោធារណលហតុ្    គឺ    លហតុ្មនិមានកមៅជារចចយ័នាាំឱ្យចិត្តលកើត្ល ើង) 
- អស្មភនិនតាែ  ចកោុស្ស លប្រេះចកោុប្រោទមនិទនដ់រកធាល យ   
- អាាថគត្តាែ  រូានាំ លប្រេះរូរមកក្លនគ់នលងទនចកោុប្រោទ   
- អាលោកស្ននសិ្សតិ្ាំ អាប្ស័្យរនល ឺ   
- មនសិ្ក្លរលហតុ្កាំ មានមនសិ្ក្លរៈជាលហតុ្ជិត្  
២. ឧមរក្ខា សហគត្ំ     មោត្វិញ្ញា ែ   អកសុលវិបាកចតិ្តំ  

លោត្េញិ្ញញ ណដដ្លជាអកុស្លេាិកចិត្ត ប្រប្រឹត្តលៅជាមយួ
ឧលរក្លោ លេទនា ( មានក្លរឮស្លមលងមនិលអិ ដូ្ចជាស្លមលងលជរ ប្ជូកដប្ស្ក   
ស្លមលងឡាន ឬស្លមលងមា សីុ្នខ្ល ាំង ៗ ជាលដ្ើម ។  

មហត្ុនឱំ្យមកើត្មោត្វិញ្ញា ែមាន ៤ យ៉ា ង 
- អស្មភនិនតាែ  លោត្ស្ស លប្រេះលោត្រោទមនិទនដ់រកធាល យ  
- អាាថគត្តាែ  ស្ទទ នាំ លប្រេះស្លមលងមកក្លនគ់នលងទនលោត្រោទ  
- អាក្លស្ស្ននសិ្សតិ្ាំ អាប្ស័្យអាក្លស្  
- មនសិ្ក្លរលហតុ្កាំ មានមនសិ្ក្លរៈជាលហតុ្ជិត្  
 េចនត្ថៈ ររស់្លោត្េញិ្ញញ ណ លោត្ាំ និស្សតិ្ាំ េញិ្ញញ ណនត ិ > លោត្
េញិ្ញញ ណាំ    េញិ្ញញ ណដដ្លអាប្ស័្យនឹងលោត្រោទ (េត្ថុ) លកើត្ល ើងលឈាៅ េះ
ថ្ល លោត្េញិ្ញញ ណ ។ លោត្េញិ្ញញ ណ លនេះជាេញិ្ញញ ណម ាងដដ្លអាប្ស័្យ
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នឹងលោត្េត្ថុលកើត្ល ើងលដ្ើមបដឹី្ងស្លមលងជាលកោណៈ ដូ្ចមានាលីថ្ល 
លោត្និស្សតិ្ស្ទទេជិាននលកោណាំ  លោត្េញិ្ញញ ណាំ  ។ 
៣-ឧមរក្ខា សហគត្ំ     ឃានវិញ្ញា ែ     អកសុលវិបាកចតិ្តំ  

ឃ្លនេញិ្ញញ ណ ចិត្តដដ្លជាអកុស្លេាិកប្រប្រឹត្តលៅ ជាមយួ 
ឧលរក្លោ លេទនា (មានក្លរដឹ្ងកលិនមនិលអិ ដូ្ចជាកលិនោកស្រ កលិនោមកជា-
លដ្ើម ) ។ 

មហត្ុនឱំ្យមកើត្ឃានវញិ្ញា ែមាន ៤ យ៉ា ង៖ 
- អស្មភនិនតាែ  ឃ្លនស្ស លប្រេះឃ្លនរោទមនិទនដ់រកធាល យ  
- អាាថគត្តាែ  គនាធ នាំ លប្រេះកលិនមកក្លនគ់នលងទនឃ្លនរោទ  
- វាលោស្ននសិ្សតិ្ាំ អាប្ស័្យវាលោ (សយល់)  
- មនសិ្ក្លរលហតុ្កាំ មានមនសិ្ក្លរៈជាលហតុ្ជិត្  
        េចនត្ថៈ ររស់្ឃ្លនេញិ្ញញ ណ ឃ្លនាំ និស្សតិ្ាំ េញិ្ញញ ណនត ិ > ឃ្លនេញិ្ញញ -
ណាំ  េញិ្ញញ ណដដ្លអាប្ស័្យនឹងឃ្លនេត្ថុលកើត្ល ើងលឈាៅ េះថ្លឃ្លនេញិ្ញញ ណ។ 
ឃ្លនេញិ្ញញ ណលនេះជាេញិ្ញញ ណម ាងដដ្លអាប្ស័្យ នឹងឃ្លនេត្ថុលកើត្ល ើង
លដ្ើមបធុីាំកលិន ជាលកោណៈ     ដូ្ចមានាលីថ្ល   ឃ្លននិស្សតិ្គនធេជិានន 
លកោណាំ  ឃ្លនេញិ្ញញ ណាំ  ។ 
៤-ឧមរក្ខា សហគត្ំ      ជ្ឈវិាា វិញ្ញា ែ     អកសុលវិបាកចតិ្តំ  
  ជិវាា េញិ្ញញ ណដដ្លជាអកុស្លេាិក ប្រប្រឹត្តលៅជាមយួឧលរក្លោ លេទនា 
(មានក្លរដឹ្ងរស្មនិលអិ ដូ្ចជា លវីងលរក ហឹរលរក ទប្រលរក)។ 

មហត្ុនឱំ្យមកើត្ជ្ឈិវាា វញិ្ញា ែមាន ៤ យ៉ា ង 
- អស្មភនិនតាែ  ជិវាាយ លប្រេះជិវាារោទមនិទនដ់រកធាល យ  
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- អាាថគត្តាែ  រោនាំ លប្រេះរស្មកក្លនគ់នលងទនជិវាារោទ  
- អាលាស្ននសិ្សតិ្ាំ អាប្ស័្យអាលា គឺ ទឹក  
- មនសិ្ក្លរលហតុ្កាំ មានមនសិ្ក្លរៈជាលហតុ្ជិត្  
  េចនត្ថៈ  ររស់្ជិវាា េញិ្ញញ ណ ជិេ ាាំ និស្សតិ្ាំ  េញិ្ញញ ណនតិ > ជិវាា េញិ្ញញ ណាំ             
ជិវាា េញិ្ញញ ណលនេះ  ជាេញិ្ញញ ណម ាងដដ្លអាប្ស័្យនឹងជិវាា េត្ថុ (អណែ ត្) 
លកើត្ល ើងលដ្ើមបដឹី្ងរស្ជាលកោណៈ       ដូ្ចមានាលីថ្ល   ជិវាា និស្សតិ្រស្ 
េជិានន ជិវាា េញិ្ញញ ណាំ  េញិ្ញញ ណដដ្លអាប្ស័្យ នឹងជិវាា េត្ថុលកើត្ល ើងលឈាៅ េះថ្ល     
ជិវាា េញិ្ញញ ណ ។ 
 ចំណ ំ

រូរដដ្លលកើត្អាំរីកមៅលៅថ្ល កមៅជារូរ មនិដមនជាកុស្លេាិក ឬ 
អកុស្លេាិកលទ ជានាមធម ៌ដត្ម ាង មានចិត្ត និង លចត្សិ្ករ ុលណណ េះ ។ 
៥- ទុកាសហគត្ំ        ក្ខយវិញ្ញា ែ      អកសុលវិបាកចិត្ត ំ 
    ក្លយេញិ្ញញ ណដដ្លជាអកុស្លេាិក ប្រប្រឹត្តលៅជាមយួទុកោលេទនា មាន
ក្លរដឹ្ងលោដ្ឋរវៈ មនិលអិ (ដូ្ចជាលៅែ លរក ប្ត្ជាកល់រក រងឹលរក ជាលដ្ើម)។ 

មហត្ុនឱំ្យមកើត្ក្ខយវិញ្ញា ែមាន ៤ យ៉ា ង 
១-អស្មភនិនតាែ  ក្លយស្ស  លប្រេះក្លយប្រោទមនិទនដ់រកធាល យ  
២-អាាថគត្តាែ  លោដ្ឋរវ នាំ លប្រេះលោដ្ឋរវៈ មកក្លនគ់នលងទនក្លយរោទ 
(ស្ាំលៅដ្ល់មោភូត្រូរ ៣ ដដ្លគួរដ្ល់ក្លររ េះផទរ ់ និង ក្លយរោទ គឺ
(រឋេធីាតុ្= រងឹ ទន)់ (លត្លជាធាតុ្ =លៅែ  ប្ត្ជាក)់ (វាលោធាតុ្ កលប្មើក តឹ្ង 
ញ័រ)។ 
៣-រឋេសី្ននសិ្សតិ្ាំ  អាប្ស័្យរឋេ ី
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៤.មនសិ្ក្លរលហតុ្កាំ    មានមនសិ្ក្លរៈជាលហតុ្ជិត្ 
៦-ឧមរក្ខា សហគត្ំ        េមនធាត្ុ        អកសុលវិបាកចិត្ត ំ

មលនាធាតុ្ដដ្លជាអកុស្លេាិកចិត្ត ប្រប្រឹត្តលៅ ជាមយួឧលរក្លោ -
លេទនា (មានក្លរទទួលដឹ្ងនូេអារមៅណ៍ មនិលអិ រីរញ្ច េញិ្ញញ ណ មានចកោុ
េញិ្ញញ ណ ជាលដ្ើម ) មលនាធាតុ្ដឹ្ងអារមៅណ៍ ាន ៥ ហនឹងឯង។ 
ឧទហរណ៍៖ចកោុេញិ្ញញ ណស្មបដិ្ចាននៈ,លោត្េញិ្ញញ ណស្មបដិ្ចាននៈ។ 
  មហត្ុនឱំ្យមកើត្េមនធាត្ ុ៤ យ៉ា ង  
- អស្មភនិនតាែ  រោទស្ស លប្រេះរោទរូរមនិទនដ់រកធាល យ  
- អាាថគត្តាែ  រញ្ញច រមៅណនាំ មានអារមៅណ៍ ៥ មកក្លនគ់នលង  
- ហទយស្ននសិ្សតិ្ាំ អាប្ស័្យហទយេត្ថុ   
- មនសិ្ក្លរលហតុ្កាំ មានមនសិ្ក្លរៈជាលហតុ្ជិត្  
៧-ឧមរក្ខា សហគត្ំ េមនវញិ្ញា ែធាត្ុ អកសុលវិបាកចិត្ត ំ 

មលនាេញិ្ញញ ណធាតុ្ដដ្លជាអកុស្លេាិកចិត្ត ប្រប្រឹត្តលៅ ជាមយួ
ឧលរក្លោ លេទនា មានក្លរដឹ្ងអារមៅណ៍ មនិលអិានទាំង ៦ (ណមយួ)។ 
 មហត្ុនឱំ្យមកើត្េមនវិញ្ញា ែធាត្ុ ៤ យ៉ា ង  
- អស្មភនិនតាែ  មនស្ស លប្រេះមលនាមនិទនដ់រកធាល យ  
- អាាថគត្តាែ  ធមាៅ រមៅណនាំ លប្រេះមានធមាៅ រមៅណ៍មកក្លនគ់នលង 
- ហទយស្ននសិ្សតិ្ាំ អាប្ស័្យហទយេត្ថុ   
- មនសិ្ក្លរលហតុ្កាំ មានមនសិ្ក្លរៈជាលហតុ្ជិត្  
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ចិត្តមនះមធាើកិចចបានដលម់ៅ ៥ គឺ ៖ 
១-ស្នែរីណកិចច កិចចរិច្ឆរណអារមៅណ៍តាមរញ្ចទវ រ  ចិត្តលនេះលកើត្

ខ្ងមុសស្មបដិ្ចាននកិចច។ 
២-ត្ទលមពណកិចច   លធវើកិចចលតាងយកអារមៅណ៍ ដដ្លជេនលោយលហើយ

កនុងទវ រទាំង ៦។ 
៣-ចុតិ្កិចច   លធវើកិចចឃ្លល ត្ច្ឆកភរ( ោល រ)់។ 
៤-រដិ្ស្នធកិិចច   កិចច ត្ភរជាតិ្កាំលណើ ត្។ 
៥-ភេងគកិចច    កិចចរកោភរជាតិ្កាំលណើ ត្។ 

*ស្នតីរណៈ ទកទ់ងានរូរ ៧ គឺ េណណ រូរ ស្ទទរូរ គនធរូរ រស្រូរ 
និង មោភូត្រូរ ៣ ( រឋេលីោដ្ឋរវៈ លត្លជាលោដ្ឋរវៈ វាលោលោដ្ឋរវៈ) ។ 

ខ. អមហត្ុកកសុលវិបាកចិត្ត ៨ ដួង 
១-ឧមរក្ខា សហគត្ំ        ចកាវុិញ្ញា ែ កសុលវិបាកចិត្ត ំ 

ចកោុេញិ្ញញ ណដដ្លជាកុស្លេាិកចិត្ត ប្រប្រឹត្តលៅជាមយួឧលរក្លោ -
លេទនា           ( លធវើទស្សនកិចច   គឺកិចចល ើញរូរលអិ  ដូ្ចជាល ើញោោ  រូរ
ប្រេះស្មាៅ ស្មពុទធជាលដ្ើម ) ។ 
២-ឧមរក្ខា សហគត្ំ      មោត្វិញ្ញា ែ   កសុលវិបាកចិត្តំ  

លោត្េញិ្ញញ ណដដ្លជាកុស្លេាិក ប្រប្រឹត្តលៅជាមយួឧលរក្លោ -
លេទនា (លធវើស្េនកិចច ឮ ស្លមលងលអិ ដូ្ចជាស្លមលងប្រេះធម ៌ជាលដ្ើម )។ 
៣-ឧមរក្ខា សហគត្ំ       ឃានវិញ្ញា ែ      កសុលវិបាកចតិ្ត ំ
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ឃ្លនេញិ្ញញ ណដដ្លជាកុស្លេាិក ប្រប្រឹត្តលៅជាមយួឧលរក្លោ -
លេទនា  ( លធវើឃ្លយនកិចច គឺ កិចចដឹ្ងកលិនលអិ ដូ្ចជាកលិនោោ ប្កអូរ កលិនទឹកអរ់
ជាលដ្ើម ) ។ 
៤-ឧមរក្ខា សហគត្ំ        ជ្ឈវិាា វិញ្ញា ែ      កសុលវិបាកចតិ្តំ  

ជិវាា េញិ្ញញ ណដដ្លជាកុស្លេាិក ប្រប្រឹត្តលៅជាមយួឧលរក្លោ លេទនា 
(លធវើោយនកិចច គឺ កិចចដឹ្ងរស្លអិ  ៗ   ដូ្ចជារស្ជាតិ្ឆ្ងង ញ់   រស្ជាតិ្ដផអិម 
ជាលដ្ើម )។ 
៥-សខុសហគត្ំ        ក្ខយវិញ្ញា ែ       កសុលវិបាកចិត្ត ំ

ក្លយេញិ្ញញ ណដដ្លជាកុស្លេាិកចិត្ត ប្រប្រឹត្តលៅជាមយួសុ្ស-
លេទនា មានក្លរដឹ្ងលោដ្ឋរវៈលអិ។ 
៦-ឧមរក្ខា សហគត្ំ         េមនធាត្ ុ      កសុលវិបាកចិត្ត ំ

មលនាធាតុ្ដដ្លជាកុស្លេាិកចិត្ត ប្រប្រឹត្តលៅជាមយួឧលរក្លោ -
លេទនា (លធវើស្មបដិ្ចាននកិចចគឺ កិចចទទួលដឹ្ងអារមៅណ៍រីរញ្ច េញិ្ញញ ណ ជា
អារមៅណ៍លអិ)។ 

៧-មោេនសសសហគត្ំ  េមនវញិ្ញា ែធាត្ ុ អមហត្ុក
កសុលវិបាកចិត្ត ំ
     មលនាេញិ្ញញ ណធាតុ្ដដ្លជា អលហតុ្កកុស្លចិត្តប្រប្រឹត្តលៅជាមយួ 
លោមនស្សលេទនា លធវើកិចច ២ គឺ លធវើស្នតីរណកិចច   តាមរញ្ចទវ រ     និង  លធវើ
ត្ទលមពណកិចច តាមទវ រទាំង ៦។ មានអារមៅណ៍ជាអតិ្ឥោឋ រមៅណ៍
រ ុលណណ េះ។ 
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ឥោឋ  េមែ៍ ចចកមចញជារី គឺ ៖ 
-មជឈត្តឥោឋ រមៅណ៍  អារមៅណ៍លអិថ្លន កក់ណែ ល ។ 
-អតិ្ឥោឋ រមៅណ៍  អារមៅណ៍លអិទប្កដលង ដូ្ចជារូរប្រេះស្មាៅ ស្មពុទធ ស្លមលង
ប្រេះធម ៌ជាលដ្ើម ។ 
 ចាំដណកអារមៅណ៍មនិលអិ មានលឈាៅ េះលៅដត្មយួរ ុលណណ េះគឺ អនិោឋ រមៅណ៍ 
(អារមៅណ៍មនិលអិ) ។ 
៨-ឧមរក្ខា សហគត្ំ េមនវិញ្ញា ែធាត្ុ អមហត្ុកកសុល
វិបាកចិត្ត ំ  
     មលនាេញិ្ញញ ណធាតុ្ ដដ្លជាអលហតុ្កកុស្លេាិកចិត្តប្រប្រឹត្តលៅ
ជាមយួ ឧលរក្លោ លេទនា (លធវើកិចច ៥ ោ ងគឺ ស្នតរីណកិចច    ត្ទលមពណកិចច 
ចុតិ្កិចច រដិ្ស្នធកិិចច និង ភេងគកិចច )។ 
 
- មលនាធាតុ្ លកើត្តាមរញ្ចទវ រ ដត្ម ាង។ 
- អកុស្លចិត្ត ១២ ជាត្ួកមៅ ដត្វាអាចឱ្យលៅជាអកុស្លេាិកចិត្ត ៧ ដ្ួង 
រ ុលណណ េះ។ 
-អកុស្លចិត្តលកើត្ល ើង កល៏ប្រេះមានអលហតុ្កលកើត្មុន។ 
-កុស្លចិត្តលកើត្ល ើងកល៏ប្រេះមានអលហតុ្កចិត្តលកើត្មុនដដ្រ។ 
-អលហតុ្កចិត្តមានលចត្សិ្កតិ្ចជាងលគរាំផុត្។ 
-អលហតុ្កចិត្ត គឺ រុណយ ឬ ារ ផលិត្ល ើង។ 
-មោេាិកចិត្ត ជាកុស្លកមៅផលិត្ដដ្រ។ 
-មលនាេញិ្ញញ ណធាតុ្លកើត្តាម មលនាទវ រ ឬ រញ្ចទវ រ។ 
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គ. អមហត្ុកកិ យិចតិ្ត ៣ ដួង 
១- ឧមរក្ខា សហគត្ំ េមនធាត្ុ កិ យិចិត្ត ំ

មលនាធាតុ្ដដ្លជាកិរោិចិត្ត ប្រប្រឹត្តលៅ ជាមយួឧលរក្លោ លេទនា (លធវើ
អាេជានកិចច តាមរញ្ចទវ រ មុនរញ្ច េញិ្ញញ ណចិត្តលនេះ គឺ លរើលកើត្តាមចកោុទវ រ
លធវើចកោុទវ ោេជានកិចច គឺ ោេរកអារមៅណ៍តាមទវ រដភនក )។ 

លយើងអាចលៅកិចចទនចិត្តលនេះលោយស្រុរតាមទវ រទាំង ៥ ថ្ល    
រញ្ចទវ ោេជានកិចច គឺកិចចនឹកោេរកអារមៅណ៍តាមទវ រ ៥ ។   ចិត្តលនេះជាេថីិ  
រដិ្ាទកមនសិ្ក្លរៈ គឺ ជាាត្ជាលប្គឿងប្ទទនេថីិចិត្តកនុងរញ្ចទវ រ។ មលនា-
ធាតុ្ ទាំងអស់្លកើត្តាមរញ្ចទវ រ។ 
២-ឧមរក្ខា សហគត្ំ េមនវិញ្ញា ែធាត្ុ អមហត្ុកកិ យិចតិ្តំ  

មលនាេញិ្ញញ ណធាតុ្ ដដ្លជាអលហតុ្កកិរោិចិត្ត ប្រប្រឹត្តលៅជាមយួ
ឧលរក្លោ លេទនា។ 
   *ចិត្តលនេះគឺជា ជេនរដិ្ាទកមនសិ្ក្លរៈ ជាាត្ ជាលប្គឿងប្ទឱ្យជេនចិត្ត
លកើត្ល ើង។ 
៣-មោេនសសសហគត្ំ  េមនវញិ្ញា ែធាត្ ុ  អមហត្ុក
កិ យិចិត្ត ំ
 

មលនាេញិ្ញញ ណធាតុ្ ដដ្លជាអលហតុ្កកិរោិចិត្ត ប្រប្រឹត្តលៅជាមយួ
លោមនស្សលេទនា ជាចិត្តររស់្ប្រេះអរហនតរ លុណណ េះ មនិទូលៅដ្ល់រុថុជាន 
ឬ លស្កោរុគគលលទ ។ ចិត្តលនេះលធវើជេនកិចចតាមទវ រទាំង ៦ ឬកល៏យើងអាចលៅ
ចិត្តលនេះលោយសលី ៗ ថ្ល ហសិ្តុ្រាទចិត្ត។ 
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គាថាសងរហអមហត្កុចតិ្ត 
«ស្តាត កុស្លាក្លនិ រុញ្ញាក្លនិ អដ្ឋធា 
កិរោិចិតាត និ តី្ណីតិ្ អោឋ រស្ អលហតុ្ក្ល» 

      អលហតុ្កចិត្ែមាន ១៨ ដួ្ង គឺ អកុស្លេាិកចិត្ត ៧ ដ្ួង អលហតុ្ក
កុស្លេាិកចិត្ត ៨ ដួ្ង អលហតុ្កកិរោិចិត្ត ៣ ដួ្ង។ 

«ាាលហតុ្កមុតាត និ លោភណនីតិ្ េុចចលរ 
ឯកូនស្ដ្ឋ ីចិតាត និ អលថកនិេុតី្រិ វា» 

     ចិត្ត ៥៩ ដ្ួង ឬ ៩១ ដួ្ង ដដ្លផុត្ច្ឆកអាំរីអកុស្លចិត្ត និងអលហតុ្ក-
ចិត្ត រណាិ ត្លៅថ្ល លោភណចិត្ត។ 

ស្ងគហៈនយ័ទនអលហតុ្កចតិ្ត ១៨ មាន ៤ នយ័គឺ ៖ 
នយ័ទី១ ហសិ្តុ្រាទចិត្ត (អលហតុ្កកិរោិដួ្ងទី ៣) ១ ដ្ួង មាន

លចត្សិ្កលកើត្រមួជាមយួ ១២ ប្រលភទ គឺអញ្ញស្មានាលចត្សិ្ក ១២ ( លេៀរ
ឆនទៈ ) 

នយ័ទី២  មលនាទវ ោេជានចិត្ត (អលហតុ្កកិរោិចិត្តដួ្ងទី ២) ១ដួ្ង
មានលចត្សិ្កលកើត្រមួ ១១ ប្រលភទគឺ អញ្ញស្មានាលចត្សិ្ក ១១ (លេៀររីតិ្ 
ឆនទៈ) លោមនស្សស្នតីរណចិត្ត ១ ដួ្ង មានលចត្សិ្កលកើត្រមួ ១១ ប្រលភទ
គឺ អញ្ញស្មានាលចត្សិ្ក ១១ (លេៀរ េរីយិ ឆនទៈ )។ 

នយ័ទី ៣  រញ្ចទវ ោេជានចិត្ត (អលហតុ្កកិរោិចិត្តដួ្ងទី ១ ) ១ដួ្ង 
ស្មបដិ្ចាននចិត្ត (េាិកមលនាធាតុ្) ២ ដួ្ង ឧលរក្លោ ស្នតីរណចិត្ត ២ ដួ្ង (គឺ
អកុស្លេាិកចិត្តដួ្ងទី ៧ និង អលហតុ្កកុស្លេាិកចិត្ត ដួ្ងទី ៨ ) ដ្ួង
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នីមយួៗមានលចត្សិ្កលកើត្រមួជាមយួ ១០ប្រលភទ គឺ អញ្ញស្មានាលចត្សិ្ក 
១០ ( លេៀរ រីតិ្ េរីយិៈ ឆនទៈ )។ 

នយ័ទី ៤ ទវិរញ្ច េញិ្ញញ ណចិត្ត ១០ (គឺចកោុេញិ្ញញ ណចិត្ត ២          
លោត្េញិ្ញញ ណចិត្ត ២ ឃ្លនេញិ្ញញ ណចិត្ត ២ ជិវាា េញិ្ញញ ណចិត្ត ២ និង     
ក្លយេញិ្ញញ ណចិត្ត ២) មានលចត្សិ្កលកើត្រមួ ៧លៅថ្ល ស្រវចិត្តោធារណ-
លចត្សិ្ក កនុងដួ្ងនីមយួៗ។ 

ក្ខ ចចកអមោភែចិត្តមោយន័យមសសង ៗ 
១-មោយជាត្ ិ   មានជាតិ្ ៣ គឺ 

- អកសុលចិត្ត ១២   ជាអកុស្លជាតិ្ 
- អមហត្ុកវិបាកចិត្ត ១៥ ជាេាិកជាតិ្ 
- អមហត្ុកកិ យិចិត្ត ៣  ជាកិរោិជាតិ្ 

២-មោយភូេិ   ជាក្លមាេចរភូម ិ
៣-មោយមោភែ    ជាអលោភណចិត្តទាំងអស់្  រីលប្រេះមនិ
មានលោភណលចត្សិ្កណមយួ ដូ្ចជា ស្ទធ  ស្តិ្ ហិរ ិជាលដ្ើម លកើត្រមួ
ជាមយួល ើយ។ 
៤-មោយខនធ    ជាេញិ្ញញ ណសនធ។ 
៥- មោយមោកិយ   ជាលោកិយចិត្ត លប្រេះជារក់នុងលោក។ 
៦-មោយអាយត្នៈ  ជាមនាយត្នៈ។ 
៧-មោយធាត្ុ    ជាេញិ្ញញ ណធាតុ្ ៧។ 
 

េញិ្ញញ ណធាតុ្ ៧ គ៖ឺ 
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*ទិវរញ្ច េញិ្ញញ ណចិត្ត ១០ ជាេញិ្ញញ ណធាតុ្ ៥ គឺ ចកោុេញិ្ញញ ណចិត្ត ២ (ជាចកោុ-
េញិ្ញញ ណធាតុ្ ១) លោត្េញិ្ញញ ណចិត្ត ២ (ជាលោត្េញិ្ញញ ណធាតុ្ ១) ឃ្លន-
េញិ្ញញ ណចិត្ត ២ (ជាឃ្លនេញិ្ញញ ណធាតុ្ ១) ជិវាា េញិ្ញញ ណចិត្ត ២ (ជាជិវាា -
េញិ្ញញ ណធាតុ្ ១) ក្លយេញិ្ញញ ណចិត្ត ២ (ជាក្លយេញិ្ញញ ណធាតុ្ ១)។ 
* កិរោិមលនាធាតុ្ ១ េាិកមលនាធាតុ្ ២ ជាមលនាធាតុ្ ៣(ជាេញិ្ញញ ណធាតុ្- 
១) តាមរញ្ចទវ រ។ 
* លៅស្ល់ ១៧ ដួ្ងលទៀត្ ជាមលនាេញិ្ញញ ណ ១។  
៨-មោយសចចៈ   ជាទុកោស្ចចៈ។ 
៩- មោយឥគនទិយ  ជាមនិន្រនទិយ។ 
១០-មោយមវទន  មានលេទនា ៥។ 
- ចិត្ត ១ ដួ្ងប្រករលោយទុកោលេទនា (ក្លយេ.ិអកុ) 
- ចិត្ត ១ ដ្ួងប្រករលោយសុ្សលេទនា (ក្លយេ.ិកុ) 
- ចិត្ត ៦ ដ្ួងប្រករលោយលោមនស្សលេទនា 
- ចិត្ត ២ ដ្ួងប្រករលោយលទមនស្សលេទនា 
- ចិត្ត ២០ ដ្ួងប្រករលោយឧលរក្លោ លេទនា 
១១-មោយមហត្ុ  ចិត្តទាំង ៣០ ដ្ួងលនេះសុ្ទធដត្ជា នលហតុ្   (មនិដមន
ត្ួលហតុ្ ) ទាំងអស់្។  
* អលហតុ្កចិត្ត ១៨ ដ្ងួ ជាចិត្តដដ្លមនិមានលហតុ្ កនុងរណែ លហតុ្ទាំង ៦ 
លកើត្រមួជាមយួល ើយ លទើរលឈាៅ េះថ្ល អលហតុ្កចិត្ត ចាំដណកអកុស្លចិត្ត 
១២ ជាចិត្តដដ្លមានលហតុ្លកើត្រមួជាមយួលទើរលឈាៅ េះថ្ល ស្លហតុ្កចិត្ត ។ 
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- លោភមូលចិត្ត ៨ ដ្ងួ កនុងដួ្ងនីមយួៗ មានលហតុ្លកើត្រមួជាមយួ ២ គឺ 
លោភលចត្សិ្ក ១ និង លមាហលចត្សិ្ក ១ ។ 
- លទស្មូលចិត្ត ២ ដ្ងួ កនុងដួ្ងនីមយួៗ មានលចត្សិ្កលកើត្រមួជាមយួ ២គឺ 
លទស្លចត្សិ្ក ១ លមាហលចត្សិ្ក ១ ។ ចិត្តទាំង១០លនេះដដ្លមានលហតុ្
លកើត្រមួជាមយួ ២ លៅថ្ល ទុលហតុ្កចិត្ត។ 
- លមាហមូលចិត្ត ២ ដ្ងួ កនុងដួ្ងនីមយួៗមានលហតុ្លកើត្រមួជាមយួ ប្តឹ្មដត្ 
១ រ ុលណណ េះ គឺ លមាហលចត្សិ្ក ។ ចិត្តដដ្លមានលហតុ្លកើត្រមួដត្ ១ ដូ្លចនេះ 
លៅថ្ល ឯកលហតុ្កចិត្ត ។ 
១២-មោយកិចច  កិចចររស់្ចិត្តទាំងអស់្មាន ១៤។ 
១. រដិ្ស្នធកិិចច  កិចចត្ភរជាតិ្កាំលណើ ត្ ( គឺ ភរថៅីត្រីភរច្ឆស់្ )។ 
២. ភេងគកិចច   កិចចរកោភរជាតិ្កាំលណើ ត្ ( ភេងគកិចច ទនចិត្តមាន
ប្រលភទដូ្ចចិត្តដដ្លលធវើរដិ្ស្នធិកិចច គឺថ្លលៅកនុងភរថៅីទនរុគគលមាន ក ់ ៗ លរើ
រុគគលលនាេះរដិ្ស្នធលិោយចិត្តប្រលភទណ ចិត្តដដ្លលធវើកិចចរកោភរជាតិ្
កាំលណើ ត្ររស់្រុគគលលនាេះ កម៏ានប្រលភទដូ្ចាន ទនរដិ្ស្នធិចិត្តររស់្រុគគល
លនាេះឯង គឺមានអាំណចរកោជាតិ្កាំលណើ ត្ដដ្លលកើត្លហើយលនាេះ រហូត្អស់្
ជីេតិ្កនុងអត្តោរមយួ ។ 
៣. អាេជានកិចច    កិចចនឹកោេរកអារមៅណ៍តាមទវ រទាំង ៦ (អាេជានកិចច
ដចកជារីរោ ងគឺ រញ្ចទវ ោេជានកិចច ១ មលនាទវ ោេជានកិចច ១)។ 
៤. ទស្សនកិចច    កិចចល ើញរូរ 
៥. ស្េនកិចច   កិចច ឮស្លមលង 
៦. ឃ្លយនកិចច    កិចចដឹ្ងកលិន 
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៧. ោយនកិចច    កិចចដឹ្ងរស្ 
៨. ផុស្សនកិចច   កិចចដឹ្ងលោដ្ឋរវៈ 
៩. ស្មបដិ្ចាននកិចច    កិចចទទួលអារមៅណ៍តាមរញ្ចទវ រ 
១០. ស្នតរីណកិចច    កិចចរិច្ឆរណអារមៅណ៍តាមរញ្ចទវ រ  
១១. លវាដ្ឋរវនកិចច   កិចចក្លត្ក់ែីអារមៅណ៍តាមរញ្ចទវ រ 
១២. ជេនកិចច    កិចចលោយអារមៅណ៍តាមទវ រទាំង ៦ 
១៣. ត្ទលមពណកិចច កិចចលតាងយកនូេអារមៅណ៍ដដ្លជេនលោយលហើយ។ 
១៤. ចុតិ្កិចច   កិចចឃ្លល ត្ច្ឆកភរ ឬ កិចចោចភ់រ  ( ស្ាំលៅដ្ល់ភេងគចិត្តចុង 
  លប្ក្លយរងអិស់្កនុងអត្តោរនីមយួៗ )។ 
       *រដិ្ស្នធិកិចច ភេងគកិចច និង ចុតិ្កិចច កិចចទាំង៣ លនេះ ជាកិចចលប្ៅទវ រ
ទាំង ៦។ 

អលោភណចិត្ត ៣០ ដួ្ងលនេះលធវើកិចចលផសង ៗ ាន ោ ងលនេះ ៖ 
១. អកុស្លចិត្ត ១២ និង ហសិ្តុ្រាទចិត្ត ១, ១៣ ដួ្ង លនេះលធវើជេនកិចច 
តាមទវ រទាំង ៦។ 
២. ចកោុេញិ្ញញ ណចិត្ត ២ ដួ្ង លធវើ ទស្សនកិចច 
៣. លោត្េញិ្ញញ ណចិត្ត ២ ដួ្ង លធវើ ស្េនកិចច 
៤. ឃ្លនេញិ្ញញ ណចិត្ត ២ ដួ្ង លធវើ ឃ្លយនកិចច 
៥. ជិវាា េញិ្ញញ ណចិត្ត ២ ដួ្ង លធវើ ោយនកិចច 
៦. ក្លយេញិ្ញញ ណចិត្ត ២ ដួ្ង លធវើ ផុស្សនកិចច 
៧. េាិកមលនាធាតុ្ ២ ដួ្ង លធវើ ស្មបដិ្ចាននកិចច 
៨. អលហតុ្កអកុស្លេាិកដួ្ងទី ៧ លធវើកិចច ៥ ោ ងគឺ ៖ 
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រដិ្ស្នធកិិចច , ភេងគកិចច , ចុតិ្កិចច , (កនុងអាយភូម)ិ និង ស្នតរីណកិចច ,     
ត្ទលមពណកិចច។ 
៩. អលហតុ្កកុស្លេាិកដួ្ង ទី ៧ ប្រករលោយលោមនស្សលេទនា លធវើកិចច 
២ គឺ ស្នតរីណកិចច និង ត្ទលមពណកិចច។ 
១០. អលហតុ្កកុស្លេាិកដួ្ងទី ៨ លធវើកិចច ៥ ោ ង គឺ 
រដិ្ស្នធ ិ , ភេងគ, ចុតិ្  (កនុងមនុស្សនិងលទេតាថ្លន កទ់រ មានស្ោរជាអនក
សវេះរុណយ ដូ្ចជា មនុស្សគ ថលង ់ ឆោួត្ ជាលដ្ើមតាាំងរីកាំលណើ ត្ ) ស្នតរីណកិចច  
និង ត្ទលមពណកិចច។ 
១១. កិរោិមលនាធាតុ្ លធវើអាេជានកិចចតាមរញ្ចទវ រ ឬ  លៅថ្ល រញ្ចទវ ោេ-
ជានកិចច។ 
១២. អលហតុ្កកិរោិមលនាេញិ្ញញ ណធាតុ្  ប្រករលោយឧលរក្លោ លេទនា លធវើ
កិចច ២ គឺ ៖ 
- លវាដ្ឋរវនកិចច តាមរញ្ចទវ រ។ 
- មលនាទវ ោេជានកិចច តាមមលនាទវ រ។ 

III. មោភែចិត្ត ៥៩ ឬ ៩១ ដួង 
 មោភែចិត្ត ៤ ព្រមភទ ៖ 

 កនុងរណែ លោភណចិត្តទាំងអស់្ដចកលចញជា ៤ ប្រលភទ ៖ 
១. ក្លមាេចរលោភណចិត្ត ២៤ ដ្ងួ 
២. រូាេចរលោភណចិត្ត ១៥ ដ្ងួ 
៣. អរូាេចរលោភណចិត្ត ១២ ដ្ងួ 
៤. លោកុត្តរចិត្ត ៨ ដ្ងួ ឬ ៤០ ដ្ងួ 



-51- 

 

១.ក្ខមាវច មោភែចិត្ត ២៤ ដួង 
ក. ក្លមាេចរកុស្លចិត្ត ៨ ដ្ងួ  (ឬមោកុស្លចិត្ត) 
ស. ក្លមាេចរេាិកចិត្ត ៨ ដ្ងួ  (ឬមោេាិកចិត្ត ) 
គ. ក្លមាេចរកិរោិចិត្ត ៨ ដ្ងួ  (ឬមោកិរោិចិត្ត ) 

 មោភែមចត្សកិ ២៥  

១. ស្ទធ   លជឿកមៅផល 
២. ស្តិ្  លស្ចកែីរលឹកដឹ្ង 
៣. ហរិ ិ ខ្ៅ ស្ារ លសពើមារ 
៤. ឱ្ត្តរប  ខ្ល ចារ 
៥. អលោលោ  មនិជារជ់ាំរក ់
៦. អលទលោ  មនិប្រទូស្ែ 
៧. ត្ប្ត្មជឈត្តតា ស្មលងឹជាកណែ ល 
៨. ក្លយរស្សទធ ិ  ស្ងរក់្លយ 
៩. ចិត្ែរស្សទធ ិ     ស្ងរចិ់ត្ត 
១០. ក្លយលហុតា ប្ោលក្លយ 
១១. ចិត្តលហុតា ប្ោលចិត្ត 
 
១២. ក្លយមុទុតា ទនភ់លនក់្លយ  
១៣. ចិត្តមុទុតា ទនភ់លនចិ់ត្ត 
១៤. ក្លយកមៅញ្ញតា ក្លយគួរដ្ល់ក្លរង្ខរ 

រដិ្រកោ និងទិដ្ឋិ , មានៈ 

រដិ្រកោ និងថីនាំ , មទិធាំ 
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១៥. ចិត្តកមៅញ្ញតា   ចិត្តគួរដ្ល់ក្លរង្ខរ 
១៦. ក្លយាគុញ្ញតា មានក្លរោទ ត្ជ់ាំនាញទនក្លយ 
១៧. ចិត្តាគុញ្ញតា មានក្លរោទ ត្ជ់ាំនាញទនចិត្ត 
១៨. ក្លយុជុកតា មានក្លរប្ត្ងក់្លយ 
១៩. ចិត្តុជុកតា មានក្លរប្ត្ងចិ់ត្ត 
* ទាំង ១៩ លនេះលៅថ្ល លោភណោធារណលចត្សិ្ក 
២០. ស្មាៅ វាច្ឆ ស្មែបី្រទរ 
២១. ស្មាៅ កមៅលនាត  ក្លរង្ខរប្រទរ 
២២. ស្មាៅ អាជីលវា អាជីេប្រទរ កិរោិចិញ្ច ឹមជីេតិ្ប្តូ្េ  
* ទាំង ៣ លនេះ លៅថ្ល េរិតិ្លចត្សិ្ក 

២៣. ករុណ អាណិត្  
២៤. មុទិតា ទនភ់លន ់
២៥. រញ្ញ ិន្រនទយិាំ ោេៈជាធាំកនុងក្លរលចេះដឹ្ងានដ្ល់ រញ្ញញ លចត្សិ្ក ។ 

ក.េហាកសុលចិត្ត ៨ ដួង 
១. មោេនសសសហគត្ំ      ញាែសេបយតុ្តំ    អសង្ខា  កិ ំ
េហាកសុលចិត្តំ 

មោកុស្លចិត្ត      ប្រប្រឹត្តលៅជាមយួលោមនស្សលេទនា ប្រករ 
លោយរញ្ញញ  មានកមាល ាំងខ្ល ាំងក្លល  លកើត្ល ើងលោយមនិមានអនកររលួ
ដឹ្កនាាំ។ 

មានមចត្សកិមកើត្ េួជាេួយ ៣៨ ព្រមភទគឺ ៖ 

លៅថ្ល អរបមញ្ញញ លចត្សិ្ក 
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- អញ្ញស្មានាលចត្សិ្ក ១៣ 
- លោភណលចត្សិ្ក ២៥ 

២. មោេនសសសហគត្ំ     ញាែសេបយតុ្តំ   សសង្ខា  កិំ 
េហាកសុលចិត្តំ  

មោកុស្លចិត្តប្រប្រឹត្តលៅជាមយួលោមនស្សលេទនាប្រករលោយ
រញ្ញញ  មានកមាល ាំងលសោយលកើត្ល ើងលោយមានអនកដឹ្កនាាំ។ 
* មានលចត្សិ្កប្រករជាមយួ ៣៨ ប្រលភទ ដូ្ចដួ្ងទី ១ ដដ្រ ។ 
៣. មោេនសសសហគត្ំ    ញាែវិរបយតុ្តំ    អសង្ខា  កិ ំ  
េហាកសុលចិត្តំ 
       មោកុស្លចិត្ត ប្រប្រឹត្តលៅជាមយួ លោមនស្សលេទនា ប្ាស្ច្ឆក
រញ្ញញ  មានកមាល ាំងខ្ល ាំងក្លល   លកើត្ល ើងលោយមនិមានក្លរររលួដឹ្កនាាំ។ 

មានមចត្សកិមកើត្ េួជាេួយ ៣៧ គឺ៖ 
- អញ្ញស្មានាលចត្សិ្ក ១៣ 
- លោភណលចត្សិ្ក ២៤ (លេៀររញ្ញញ ) 

៤. មោេនសសសហគត្ ំ    ញាែវិរបយតុ្តំ   សសង្ខា  កិ ំ
េហាកសុលចិត្តំ  

មោកុស្លចិត្តប្រប្រឹត្តលៅជាមយួ លោមនស្សលេទនា ប្ាស្ច្ឆក
រញ្ញញ  មានកមាល ាំងលសោយ លកើត្ល ើងលោយមានអនកររលួដឹ្កនាាំ។ 
*មានលចត្សិ្កលកើត្រមួជាមយួ ៣៧ ដូ្ចដួ្ងទី ៣ ។ 
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៥. ឧមរក្ខា សហគត្ំ       ញាែសេបយតុ្តំ      អសង្ខា  កិ ំ
េហាកសុលចិត្តំ 

មោកុស្លចិត្តប្រប្រឹត្តលៅជាមយួឧលរក្លោ លេទនា ប្រករលោយ
រញ្ញញ  មានកមាល ាំងខ្ល ាំងក្លល  លកើត្ល ើងលោយមនិមានអនកររលួដឹ្កនាាំ ។ 

មានមចត្សកិមកើត្ េួជាេួយ ៣៧ ព្រមភទគឺ ៖ 
- អញ្ញស្មានាលចត្សិ្ក ១២ (លេៀររីតិ្) 
- លោភណលចត្សិ្ក ២៥ 

៦. ឧមរក្ខា សហគត្ំ      ញាែសេបយតុ្តំ      សសង្ខា  កិ ំ
េហាកសុលចិត្តំ 

មោកុស្លចិត្តប្រប្រឹត្តលៅជាមយួឧលរក្លោ លេទនា ប្រករលោយ
រញ្ញញ  មានកមាល ាំងលសោយ លកើត្ល ើងលោយមានអនកររលួដឹ្កនាាំ ។ 
*មានលចត្សិ្កលកើត្រមួជាមយួ ៣៧ ដូ្ចដួ្ងទី ៥។ 
៧. ឧមរក្ខា សហគត្ ំ     ញាែវិរបយតុ្តំ        អសង្ខា  កិ ំ
េហាកសុលចិត្តំ 

មោកុស្លចិត្តប្រប្រឹត្តលៅជាមយួឧលរក្លោ លេទនា ប្ាស្ច្ឆករញ្ញញ  
មានកមាល ាំងខ្ល ាំងក្លល  លកើត្ល ើងលោយមនិមានអនកររលួដឹ្កនាាំ។ 

មានមចត្សកិមកើត្ េួជាេួយ ៣៦ ព្រមភទគឺ៖ 
- អញ្ញស្មានាលចត្សិ្ក ១២  (លេៀររីតិ្) 
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- លោភណលចត្សិ្ក ២៤  (លេៀររញ្ញញ )។ 
៨. ឧមរក្ខា សហគត្ំ       ញាែវរិបយតុ្តំ      សសង្ខា  កិ ំ
េហាកសុលចិត្តំ 

មោកុស្លចិត្ត ប្រប្រឹត្តលៅជាមយួឧលរក្លោ លេទនា ប្ាស្ច្ឆករញ្ញញ  
មានកមាល ាំងលសោយ លកើត្ល ើងលោយមានអនកររលួដឹ្កនាាំ។ 
*មានលចត្សិ្កលកើត្រមួ ៣៦ ប្រលភទដូ្ចដួ្ងទី ៧ ដដ្រ។ 

អត្ថ រសក់សុល ៥ យ៉ា ង 

១. អលោគយត្ថ     លោយអត្ថថ្លមនិមានលោគ    (   ោគៈ លទស្ៈ លមាហៈ ទិដ្ឋិ 
មានៈ ឥស្ោ មចារយិៈ)   ជាលដ្ើម លឈាៅ េះថ្ល លោគ លប្រេះជាលប្គឿងច្ឆកល់ោត្ 
  ញាំញីនូេស្នាែ នចិត្តឱ្យញរញ័់រលៅែ ប្កោយ។ 
២. សុ្នទរត្ថ   លោយអត្ថថ្ល ោអិ ត្ររសុិ្ទធលអិ។ 
៣. លឆកត្ថ   លោយអត្ថថ្ល ឆ្ងល ត្ទេ ឬ មុត្ប្ស្ួច កនុងក្លរកាំច្ឆត្រ់ងនូ់េោរ

លៅហៅងររស់្ចិត្ត។ 
៤. អនេជាត្ថ   លោយអត្ថថ្ល មនិមានលទស្។ 
៥. សុ្សេាិកត្ថ  លោយអត្ថថ្ល មានេាិកជាសុ្ស។ 

លកាណទិចត្ុក រសក់សុល 
១. អនេជា សុ្សេាិក លកោណាំ   មានេាិកជាសុ្សដដ្លមនិមានលទស្ជា 
    លកោណៈ។ 
២. អកុស្លេទិធាំស្ន រស្ាំ  មានក្លរកមាច ត្រ់ងនូ់េអកុស្ល ជាកិចច។ 
៣. លវាទន រចចុរបោឋ នាំ  មានស្ោរោអិ ត្ផូរផង ់ជាអាក្លរៈប្ាកដ្។ 
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៤. លោនិលោមនសិ្ក្លរ រទោឋ នាំ  មានក្លរលធវើទុកកនុងចិត្តតាមទាំនង  លហតុ្ 
    ផលជាលហតុ្ជិត្។ 

លកាណទិចត្ុក រសក់សុលន័យេ៉ាាងមទៀត្ 

១. អនេជា លកោណាំ   មានក្លរមនិមានលទស្ជាលកោណៈ។ 
២. លវាទន ោេ រស្ាំ    មានស្ោរោអិ ត្ផូរផងទ់នចិត្តជាកិចច។ 
៣. ឥដ្ឋេាិក រចចុរបោឋ នាំ   មានេាិកដដ្លជាទីប្ាថ្លន  ជាផល ឬ   ជា 
    អាក្លរៈប្ាកដ្។ 
៤. លោនិលោមនសិ្ក្លរ រទោឋ នាំ  មានក្លរលធវើទុកកនុងចិត្តលោយឧាយទន 
    ប្ាជ្ា ជាលហតុ្ជិត្។ 

មហត្ុនឱំ្យមកើត្រញ្ញា  ៣ យ៉ា ង 
១. សុ្ត្មយរញ្ញញ  រញ្ញញ ស្លប្មចលោយក្លរោែ រប់្រេះស្ទធមៅ។ 
២. ចិនាត មយរញ្ញញ   រញ្ញញ លកើត្អាំរីក្លរគិត្រិច្ឆរណ។ 
៣. ោេនាមយរញ្ញញ  រញ្ញញ លកើត្ល ើងលោយក្លរអររ់ ាំចលប្មើនេរិស្សនា។ 

អានិសងសននក្ខ ោដ រ់ធេម៌ាន ៥ យ៉ា ង៖ 
១.  អស្សុត្ាំ សុ្ណតិ្ រដមងានោែ រនូ់េធមដ៌ដ្លមនិធាល រា់នោែ រ។់ 
២. សុ្ត្ាំ ររលិោទលរតិ្ ធមណ៌ដដ្លធាល រោ់ែ រល់ហើយ ដត្មនិទនជ់ាក់

ចាស់្ កជ៏ាកច់ាស់្ល ើង។ 
៣. កងោាំ េហិនតិ្   អាចក្លត្រ់ងនូ់េលស្ចកែសី្ងសយ័ាន។ 
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៤. ទិដ្ឋ ឹឧជុាំ កលោតិ្   អាចលធវើទិដ្ឋិឱ្យប្ត្ងា់ន។ 
៥. ចិត្តមស្ស រសី្ទតិ្  ចិត្តររស់្អនកោែ រល់នាេះរដមងប្ជេះថ្លល ។ 

មហត្ុនឱំ្យមកើត្រញ្ញា  ៤ យ៉ា ងមសសងមទៀត្ ៖ 
១. រញ្ញញ ស្ាំេត្តនិក កមៅុរបនិស្សយតា  ោរជាអនកមានឧរនិស្សយ័ កនុងក្លរ
រាំលរញកុស្លប្រប្រឹត្តលៅប្រម ជាមយួរញ្ញញ  (ដូ្ចជាក្លរលធវើទនរកោសី្ល- 
និង រលប្ងៀនសិ្លបៈ េជិាា លផសងៗ ដដ្លប្ាស្ច្ឆកលទស្ជាលដ្ើម )។ 
២. អរារជាលោកូរបត្តតិា  ោរជាអនកលកើត្កនុងលោកមនិមាន      ក្លរ 

លរៀត្លរៀន។ 
៣. ឥន្រនទិយររាិកតា   មានឥន្រនទិយច្ឆស់្ក្លល (ឥន្រនទិយ ៥ គឺស្ទធិន្រនទិយ េរីយិ-ិ 
   ន្រនទិយ ស្តិ្ន្រនទិយ ស្មាធិន្រនទិយ និង រញ្ញ ិន្រនទិយ )។ 
៤. កិលលស្ទូរតា ោរជាអនកឆ្ងង យច្ឆកកិលលស្។ 

ក្ខ សចេដងេហាកសុលមោយរិោដ   ៖ 
 លៅកនុងអភធិមៅត្ថស្ងគហៈាលីដី្ក្ល       ានអធិរាយរនយល់ថ្ល 
«កលមន រុញ្ញ េត្ថូហ ិលាចោធិរតី្ហ ិកមៅហនីាទិលតា លចេ គលណយយ នយលក្លេ ិ
លទតិ្ » 
ដប្រថ្ល រុញ្ញ េត្ថូហ ិអនកឈាល ស្កនុងនយ័ គរបោីរកុ់ស្លចិត្តទាំងឡាយលោយ
រុញ្ញ កិរោិេត្ថុ ១០។ 
លាចោធិរតី្ហ ិ ដប្រថ្ល លោយលាចរ( គឺអារមៅណ៍ ៦) លោយអធិរតី្ ៤ 
លោយកមៅ ៣ លោយចិត្តដដ្លលថ្លកទរ ជាលដ្ើមមាន ៣ តាមលាំោរ។់  
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*គរបោីរម់ោកុស្លចិត្តលោយរិោែ រដូ្លចនេះគឺ៖ 
១. មោកុស្លចិត្ត ៨ ដ្ួង  x  រុញ្ញ កិរោិេត្ថុ ១០ = ៨០ ដួ្ង។ 
២. មោកុស្លចិត្ត ៨០ ដួ្ង  x អារមៅណ៍ ៦ = ៤៨០ ដួ្ង។ 
៣. មោកុស្លចិត្ត ៤៨០ ដ្ួងដចកជា ២ គឺ  
-ជាញណស្មបយុត្តចិត្ត ២៤០ ដួ្ង។ 
-ជាញណេរិបយុត្តចិត្ត ២៤០ ដួ្ង។ 
-មោកុស្លញណេរិបយុត្ត ២៤០  x អធិរតី្ ៣ (លេៀរេមិាំោ) = ៧២០ 

 ដួ្ង។ 
- មោកុស្លញណស្មបយុត្ត ២៤០ ដួ្ង x  អធិរតី្ ៤ = ៩៦០ ដួ្ង 
ដូ្លចនេះ ៧២០+៩៦០ = ១.៦៨០ ដួ្ង។ 
៤. មោកុស្លចិត្ត ១.៦៨០ ដ្ួង x  កមៅ ៣ មានក្លយកមៅជាលដ្ើម = 
៥.០៤០ ដួ្ង។ 
៥. មោកុស្លចិត្ត ៥.០៤០ដួ្ង x  ចិត្ត ៣ ប្រលភទ គឺលថ្លកទរ កណែ ល 
ប្រណិត្ = ១៥.១២០ ដួ្ង។ 
- មោកុស្លចិត្តទាំង ១៥.១២០ ដួ្ងលនេះលរើោរឱ់្យលអិិត្លអិន ់ ប្ត្ូេនឹង
ក្លលលទស្ៈ (ទីកដនលង ឬ ប្រលទស្ ) រដនថមលទៀត្នឹងមានចាំនួនក្លនដ់ត្លប្ចើន
មនិង្ខយនឹងគណនាាន។ 

រុញ្ាកិ យិវត្ថ ុ១០ 
១. ទនមយ   រុណយស្លប្មចលោយក្លរឱ្យទន។ 
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២. សី្លមយ    រុណយស្លប្មចលោយក្លររកោសី្ល។ 
៣. ោេនាមយ រុណយស្លប្មចលោយក្លរចលប្មើនឱ្យចិត្តស្ងរ ់ (ជា

ឧរច្ឆរៈស្មាធិ)។ 
៤. អរច្ឆយនមយ      រុណយស្លប្មចលោយក្លរលាររឱ្នលាំលទន។ 
៥. លេយាេចចមយ   រុណយស្លប្មចលោយក្លរជួយ សនេះដសនង ។ 
៦. រត្តទិនមយ   រុណយស្លប្មចលោយក្លរដចកចាំដណករុណយឱ្យ

ដ្ល់អនកដ្ទទ។ 
៧. រតាត នុលមាទនាមយ  រុណយស្លប្មចលោយក្លរអនុលមាទនាលប្ត្កអរនឹង 
   រុណយអនកដ្ទទ កុស្លររស់្អនកដ្ទទ។ 
៨. ធមៅលទស្នាមយ   រុណយស្លប្មចលោយក្លរស្ដមែងធម។៌ 
៩. ធមៅស្េនមយ រុណយស្លប្មចលោយក្លរោែ រប់្រេះធម។៌ 
១០.ទិដ្ឋុជុកមៅមយ  រុណយស្លប្មចលោយក្លរយល់ប្ត្ងប់្តឹ្មប្តូ្េ តាម

លហតុ្ផល។ 
- រុញ្ញ កិរោិេត្ថុច្ឆរត់ាាំងរីទី ១ ដ្ល់ទី ៩ ស្លប្មចលោយមោកុស្ល ៨
ដួ្ង ណនីមយួប្គរក់្លលទាំង ៣។  
- ចាំលរេះទិដ្ឋុជុកមៅ អាចប្រប្រឹត្តលៅកនុងមោកុស្ល ៨ ដួ្ង ណនីមយួដត្
មុនក្លលនឹងលធវើ និង ក្លលនឹងលធវើជាខ្ងលប្ក្លយ រ ុដនតសណៈដដ្លកាំរុង
យល់ប្ត្ូេអាចស្លប្មចលោយមោកុស្លញណស្មបយុត្ត ៤ ដួ្ង
រ ុលណណ េះ។ 
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«សមងាររុញ្ាកិ យិវត្ថុ ១០ » 
    រុញ្ញ កិរោិេត្ថុទាំង ១០ លនេះលរើរាំប្រួញមកស្ល់ប្តឹ្មដត្ ៣ រ ុលណណ េះគឺ៖ 
-ទនមយ រត្តទិនមយ និង រតាត នុលមាទនាមយ ទាំង៣ លនេះ ស្លន្រង្ខគ េះចូល 
       កនុងទន។ 
-សី្លមយ អរច្ឆយនមយ និង លេយាេចចមយ  ទាំង ៣  លនេះស្លន្រង្ខគ េះចូល 
       កនុងសី្ល។ 
-ោេនាមយ ធមៅលទស្នាមយ និង ធមៅស្េនមយ ទាំង ៣ លនេះស្លន្រង្ខគ េះចូល 
       កនុងោេនា។ 
- ចាំលរេះ ទិដ្ឋុជុកមៅ ស្លន្រង្ខគ េះចូលកនុងរុញ្ញ កិរោិេត្ថុទាំង ៣     គឺកនុងទន ក ៏
   ានកនុងសី្លកា៏ន កនុងោេនាកា៏ន ។ 
* រុញ្ញ កិរោិេត្ថុទាំងអស់្ (លប្ៅរីទិដ្ឋុជុកមៅ) លរើមនិមានទិដ្ឋុជុកមៅលទ ករ៏ដមង
មនិស្មបូរល ើយ ។ 

េហាកសុល ៨០ មានអា េមែ៍ ៦ 
អា េមែ៍ ៦ មនះគឺ ៖ 

១.រូារមៅណ៍   អារមៅណ៍គឺរូរ(រណ៌)  x ៨០ 
២. ស្ទទ រមៅណ៍  អារមៅណ៍គឺ ស្លមលង  x ៨០ 
៣. គនាធ រមៅណ៍   អារមៅណ៍គឺ កលិន x  ៨០ 
៤. រោរមៅណ៍   អារមៅណ៍គឺ រស្  x ៨០ 
៥. លោដ្ឋរវ រមៅណ៍ អារមៅណ៍ គឺលោដ្ឋរវៈ x  ៨០ 
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៦. ធមាៅ រមៅណ៍   អារមៅណ៍គឺ ធម ៌ x ៨០ 
* កនុងអារមៅណ៍នីមយួ ៗ មានមោកុស្ល ៨០ 

សេ័យននេហាកសុល ៥ យ៉ា ង 
១. លោយក្លរប្រមលប្រៀង  (ទនរចចយ័លប្ចើន) 
២. លោយសណៈ      (ានដ្ល់ចកោៈធម ៌៤) 
៣. លោយក្លល  
៤. លោយក្លរប្រជុាំ 
៥. លោយលហតុ្ 

ចកកៈធេ ៌៤ 
១. រដិ្រូរលទស្វាលោ កិរោិរស់្លៅកនុងប្រលទស្ដ្ស៏្មគួរ (ជារិលស្ស្គឺ

កដនលងដដ្លមានប្រេះរុទធោស្នា )។ 
២. ស្របុរសូិ្រនិស្សលោ  ានចូលលៅអាប្ស័្យជាមយួស្របុរស្។ 
៣. អត្តស្មាៅ រណិធិ   ត្មោល់សលួនលោយប្រទរ     ( ានដ្ល់ោរជារុគគល 
   ដដ្លស្របុរស្ប្រលៅានង្ខយ )។ 
៤. រុលរវកត្រញុ្ញតា     ោរជារុគគលលធវើរុណយទុកលហើយកនុងក្លលមុន។ 

វត្ថជុាទីសរាយននេហាកសុល 
១.អាវាស្ជាទីស្រាយ ដូ្ចជាផទេះស្ដមបងឬេត្តអាោមជាលដ្ើមដដ្លលរៀររយ 
   ានលអិ។ 
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២.ឥរោិរថជាទីស្រាយ  គឺក្លរប្រប្រឹត្តលៅទនឥរោិរថទាំង ៤ លស្ៅើលអិ។ 
៣.រុគគលជាទីស្រាយ គឺរុគគលលអិទាំងរូរស្មបត្តិ គុណស្មបត្តិ និង រញ្ញញ  
   ស្មបត្តិជាលដ្ើម។ 
៤.លាចរជាទីស្រាយ    គឺផលូេលធវើដ្ាំលណើ រោរលស្ៅើលអិមនិរោក ់    មនិហុយ 
   ជាលដ្ើម។ 
៥.កថ្លេត្ថុជាទីស្រាយ    គឺក្លរលរលវាច្ឆជាកុស្ល         មានទនកថ្ល  
   សី្លកថ្ល ជាលដ្ើម។ 
៦.ឧតុ្ជាទីស្រាយ គឺ អាក្លស្ធាតុ្មនិលៅែ លរក មនិប្ត្ជាកល់រក។ 
៧.លោជនជាទីស្រាយ     គឺអាោរមានរស្ជាតិ្លអិ   និង  មានអនាមយ័  

     ជាលដ្ើម។ 
ក្ខ ចចកេហាកសុលចិត្តមោយឧកកដឋៈ និង ឱ្េកៈ 

មោយញាែសេបយតុ្តមាន៤ន័យ 
  
ន័យទី ១     
    ររុវលចត្នា         (លអិ) 
ត្ិមហត្ុកឧកកដឋុកកដឋៈ        មញុ្ចនលចត្នា     (លអិ) 
                                    អររលចត្នា       (លអិ) 
                                     អរោររលចត្នា  (លអិ) 
-រកយថ្ល ឧកោដ្ឋុកោដ្ឋៈ= ឧកោដ្ឋៈ(ឧប្កិដ្ឋ) + ឧកោដ្ឋៈ(ឧប្កិដ្ឋ)  
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    (ឧប្កិដ្ឋ = ប្រណិត្ទប្កដលង)។ 
-ន័យទី ២ 

                                        ររុវលចត្នា         (លអិ) 
ត្ិមហត្ុកឧកកមោឋ េកៈ     មញុ្ចនលចត្នា     (លអិ) 
                                       អររលចត្នា       (លអិ) 
                                       អរោររលចត្នា   (មនិលអិ) 
-រកយថ្ល ឧកោលោឋ មកៈ = ឧកោលោឋ  (ឧប្កិដ្ឋ) + ឱ្មកៈ(មនិលអិ ឬមនិសូ្េលអិ)។ 
 (រកយ ររុវលចត្នា គឺមុនលរលលធវើ, មញុ្ចនលចត្នា គឺលរលកាំរុងលធវើ)។ 
-ន័យទី ៣ 
          ររុវលចត្នា         (លអិ) 
ត្ិមហត្ុកឱ្េកកុកដឋៈ          មញុ្ចនលចត្នា     (លអិ) 
                                       អររលចត្នា       (មនិលអិ) 
                                       អរោររលចត្នា  (លអិ) 
-ន័យទី ៤ 
                                         ររុវលចត្នា          (លអិ) 
ត្ិមហត្ុកឱ្េមក្ខេកៈ        មញុ្ចនលចត្នា       (លអិ) 
                                        អររលចត្នា        (មនិលអិ) 
                                       អរោររលចត្នា   (មនិលអិ) 
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មោយញាែវិរបយតុ្តមាន ៤ ន័យ 
-ន័យទី ១ 
    ររុវលចត្នា         (លអិ) 
ទុមហត្ុកឧកកដឋុកកដឋៈ          មញុ្ចនលចត្នា     (លអិ) 
                                     អររលចត្នា        (លអិ) 
                                       អរោររលចត្នា   (លអិ) 
(រកយ អររលចត្នា គឺលប្ក្លយលរលលធវើលហើយោល ម ៗ  អរោររលចត្នា គឺ
លប្ក្លយលរលលធវើលហើយយូរៗ)។ 
-ន័យទី ២ 

                                         ររុវលចត្នា         (លអិ) 
ទុមហត្ុកឧកកមោឋ េកៈ         មញុ្ចនលចត្នា      (លអិ) 
                                        អររលចត្នា        (លអិ) 
                                       អរោររលចត្នា   (មនិលអិ) 
-ន័យទី ៣ 

                                         ររុវលចត្នា         (លអិ) 
ទុមហត្ុកឱ្េកកុកដឋៈ           មញុ្ចនលចត្នា      (លអិ) 
                                        អររលចត្នា        (មនិលអិ) 
                                        អរោររលចត្នា   (លអិ) 
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-ន័យទី ៤ 

                                        ររុវលចត្នា         (លអិ) 
ទុមហត្ុកឱ្េមក្ខេកៈ          មញុ្ចនលចត្នា      (លអិ) 
                                        អររលចត្នា        (មនិលអិ) 
                                        អរោររលចត្នា   (មនិលអិ) 
ក្ខ ចចកេហាកសុលចិត្ត ៨ ដួងមោយន័យមសសង ៗ 

១.លោយជាតិ្    ជាកុស្លជាតិ្។ 
២.លោយភូម ិ   ជាក្លមាេចរភូម ិ(លកើត្ាន ៣០ ភូម)ិ។ 
៣.លោយលេទនា  ជាលោមនស្សលេទនា ៤ ដ្ួង   ជាឧលរក្លោ លេទនា ៤ 

ដួ្ង។ 
៤.លោយលហតុ្    ជានលហតុ្ និង ជាស្លហតុ្កចិត្ត។ 
៥.លោយស្មបយុត្ត  ជាញណស្មបយុត្ត ៤ ដួ្ង ជាញណេរិបយុត្ត ៤

ដួ្ង។ 
៦.លោយស្ង្ខោ រ   ជាអស្ង្ខោ រកិ ៤ ដ្ួង ជាស្ស្ង្ខោ រកិ ៤ ដួ្ង។ 
៧.លោយលោភណៈ   ជាក្លមាេចរលោភណចិត្ត។ 
៨.លោយឈាន    ជាអឈានចិត្ត។ 
៩.លោយលោកិយ   ជាលោកិយចិត្ត។ 
១០.លោយកិចច   លធវើជេនកិចចដត្មា ង។ 
១១.លោយអារមៅណ៍   ដឹ្ងអារមៅណ៍ទាំង៦។ 
១២.លោយទវ រ    លកើត្តាមទវ រទាំង៦។ 
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១៣.លោយេត្ថុ    លកើត្ប្ត្ងហ់ទយេត្ថុ។ 
១៤.លោយេញិ្ញញ ណធាតុ្   ជាមលនាេញិ្ញញ ណធាតុ្។ 

ខ.េហាវិបាកចិត្ត ៨ ដួង 
១.មោេនសសសហគត្ំ   ញាែសេបយតុ្តំ    អសង្ខា  កិំ  
េហាវិបាកចិត្ត ំ

មោេាិកចិត្ត ប្រប្រឹត្តលៅជាមយួលោមនស្សលេទនា ប្រករលោយ
រញ្ញញ ជាអស្ង្ខោ រកិ។ 

មានមចត្សកិមកើត្ជាេួយ ៣៣ ព្រមភទគឺ ៖ 
-អញ្ញស្មានាលចត្សិ្ក ១៣ 
-លោភណលចត្សិ្ក ២០ (លេៀរេរិតិ្ ៣ និង អរបមញ្ញញ ២) 

២.មោេនសសសហគត្ំ   ញាែសេបយតុ្តំ   សសង្ខា  កិ ំ  
េហាវិបាកចិត្ត ំ

មោេាិកចិត្ត ប្រប្រឹត្តលៅជាមយួលោមនស្សលេទនា ប្រករលោយ
រញ្ញញ ជាស្ស្ង្ខោ រកិ។ 

មានមចត្សកិមកើត្ េួជាេួយ ៣៣ ព្រមភទគឺ ៖ 
-អញ្ញស្មានាលចត្សិ្ក ១៣ 
-លោភណលចត្សិ្ក ២០ (លេៀរេរិតិ្ ៣  អរបមញ្ញញ  ២)។ 

៣.មោេនសសសហគត្ំ   ញាែវរិបយតុ្តំ    អសង្ខា  កិ ំ 
េហាវិបាកចិត្ត ំ
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មោេាិកចិត្ត ប្រប្រឹត្តលៅជាមយួលោមនស្សលេទនា   ប្ាស្ច្ឆក
រញ្ញញ ជាអស្ង្ខោ រកិ។ 

មានមចត្សកិមកើត្ េួជាេួយ ៣២ ព្រមភទគ ឺ៖ 
-អញ្ញស្មានាលចត្សិ្ក ១៣ 
-លោភណលចត្សិ្ក ១៩ (លេៀរេរិតិ្ ៣ អរបមញ្ញញ  ២ រញ្ញញ  ១)។ 

៤.មោេនសសសហគត្ំ    ញាែវិរបយតុ្តំ   សសង្ខា  កិ ំ 
េហាវិបាកចិត្ត ំ

មោេាិកចិត្ត ប្រប្រឹត្តលៅជាមយួលោមនស្សលេទនា ប្ាស្ច្ឆក
រញ្ញញ ជាស្ស្ង្ខោ រកិ។ 

មានមចត្សកិមកើត្ េួជាេួយ ៣២ ព្រមភទគឺ ៖ 
-អញ្ញស្មានាលចត្សិ្ក ១៣ 
-លោភណលចត្សិ្ក ១៩ (លេៀរេរិតិ្ ៣ អរបមញ្ញញ  ២ រញ្ញញ  ១)។ 

៥.ឧមរក្ខា សហគត្ំ      ញាែសេបយតុ្តំ       អសង្ខា  កិំ  
េហាវិបាកចិត្តំ 

មោេាិកចិត្ត ប្រប្រឹត្តលៅជាមយួឧលរក្លោ លេទនា      ប្រករលោយ
រញ្ញញ ជាអស្ង្ខោ រកិ។ 

មានមចត្សកិមកើត្ េួជាេួយ ៣២ ព្រមភទគឺ ៖ 
-អញ្ញស្មានាលចត្សិ្ក ១២ (លេៀររីតិ្) 
-លោភណលចត្សិ្ក ២០ (លេៀរេរិតិ្ ៣ អរបមញ្ញញ  ២)។ 
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៦.ឧមរក្ខា សហគត្ំ      ញាែសេបយតុ្តំ       សសង្ខា  កិ ំ
េហាវិបាកចិត្ត ំ

មោេាិកចិត្ត ប្រប្រឹត្តលៅជាមយួឧលរក្លោ លេទនា ប្រករលោយរញ្ញញ
ជាស្ស្ង្ខោ រកិ។ 

មានមចត្សកិមកើត្ េួជាេួយ ៣២ ព្រមភទគឺ ៖ 
-អញ្ញស្មានាលចត្សិ្ក ១២ (លេៀររីតិ្) 
-លោភណលចត្សិ្ក ២០ (លេៀរេរិតិ្ ៣  អរបមញ្ញញ  ២)។ 

៧.ឧមរក្ខា សហគត្ំ        ញាែវរិបយតុ្តំ      អសង្ខា  កិ ំ
េហាវិបាកចិត្ត ំ

មោេាិកចិត្ត ប្រប្រឹត្តលៅជាមយួឧលរក្លោ លេទនា  ប្ាស្ច្ឆករញ្ញញ
ជាអស្ង្ខោ រកិ។ 

មានមចត្សកិមកើត្ េួជាេួយ ៣១ ព្រមភទគឺ ៖ 
-អញ្ញស្មានាលចត្សិ្ក ១២ (លេៀររីតិ្) 
-លោភណលចត្សិ្ក ១៩ ( លេៀរេរិតិ្ ៣  អរបមញ្ញញ  ២  រញ្ញញ ១ )។ 

៨.ឧមរក្ខា សហគត្ំ         ញាែវិរបយតុ្តំ     សសង្ខា  កិំ 
េហាវិបាកចិត្តំ 

មោេាិកចិត្ត ប្រប្រឹត្តលៅជាមយួឧលរក្លោ លេទនា ប្ាស្ច្ឆករញ្ញញ
ជាស្ស្ង្ខោ រកិ។ 

មានមចត្សកិមកើត្ េួជាេួយ ៣១ ព្រមភទគឺ ៖ 



-69- 

 

-អញ្ញស្មានាលចត្សិ្ក ១២ (លេៀររីតិ្) 
-លោភណលចត្សិ្ក ១៩ (លេៀរេរិតិ្ ៣ អរបមញ្ញញ  ២ រញ្ញញ ១)។ 
េហាវិបាកចិត្តោងំ ៨ ដួងមធាើកិចច ៤ យ៉ា ងគ ឺ៖ 

១.រដិ្ស្នធកិិចច កិចចត្ភរជាតិ្កាំលណើ ត្។ 
២.ភេងគកិចច  កិចចរកោភរជាតិ្កាំលណើ ត្។ 
៣.ចុតិ្កិចច   កិចចឃ្លល ត្ច្ឆកភរ។ 
៤.ត្ទលមពណកិចច  កិចចលតាងយកនូេអារមៅណ៍ដដ្លជេនលោយលហើយ។ 

អានិសងស រសត់្ិមហត្ុកកសុល 
-ន័យទី១ (តិ្លហតុ្កឧកោដ្ឋុកោដ្ឋៈ)   ឱ្យនូេេាិក ១៦ ដួ្ង      គឺមោេាិក
ចិត្ត ៨ ដួ្ង អលហតុ្កកុស្លេាិកចិត្ត ៨ ដួ្ង លហើយមានអានិស្ងសសពស់្
រាំផុត្អាចឱ្យលកើត្កនុងមនុស្ស និង លទេតាដដ្លស្មបូររុណយរររូិរណ៌លោយ
មនុស្សស្មបត្តិ សួ្គស៌្មបត្តិ។ ម ាងលទៀត្ រដមងជាអនកមានរញ្ញញ  អាច
ស្លប្មចមគគផលនិរវ ន និង ឈានស្មារត្តិានកនុងជាតិ្ដដ្លសលួនលកើត្
លហើយលនាេះ តាមស្មគួរដ្ល់ឧរនិស្សយ័ ច្ឆត្ជ់ារុគគលប្រណិត្ទប្កដលង 
មានលស្ចកែសុី្សតាាំងរីលកៅង ដ្ល់ច្ឆស់្។ 

-ន័យទី២ (តិ្លហតុ្កឱ្កោលោឋ មកៈ) ក្លរឱ្យនូេផលកដូ៏្ចនឹងនយ័ទី១ដដ្រ 
រ ុដនតមនិលអិរហូត្លទ ដត្ងមនិលអិកនុងលរលជាខ្ងលប្ក្លយ។ 
-ន័យទី៣ (តិ្លហតុ្ឱ្មកុកោដ្ឋៈ) នាាំឱ្យេាិករដិ្ស្នធិជាទុលហតុ្ករុគគល និង
នាាំឱ្យមានេាិកកនុងរេត្តិក្លល ១២ ដួ្ងគឺ៖  
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        មោេាិកញណស្មបយុត្តចិត្ត ៤ ដួ្ង និង អលហតុ្កកុស្លេាិក
ចិត្ត ៨ ដួ្ង។ កនុងជីេតិ្រស់្លៅមានលស្ចកែីសុ្សសលេះ ៗ  ជាអលនលើ ៗ ល ើងចុេះៗ  
េយ័លកៅងមនិលអិ លរញេយ័លអិ និង េយ័ច្ឆស់្មនិលអិ លហើយប្រករក្លរង្ខរអវីៗ
មនិសូ្េឆ្ងល ត្ទេ នឹងមនិអាចស្លប្មចមគគផល ឬឈានស្មារត្តិានល ើយ 
លប្រេះអាប្ស័្យេាិករដិ្ស្នធិ ដដ្លមនិប្រករលោយរញ្ញញ ។ 
-ន័យទី៤ (តិ្លហតុ្កឱ្មលក្លមកៈ) នាាំឱ្យមានេាិកដូ្ចាន នឹងនយ័ទី ៣ដដ្រ 
ប្ានដ់ត្កនុងរេតិ្តក្លលមនិសូ្េមានលស្ចកែសុី្សជារត់្ាន  គឺថ្លកនុងេយ័លកៅង
មនិលអិ លរលលរញេយ័លអិ េយ័កណែ លមនិលអិ េយ័ច្ឆស់្មនិលអិ។ 

អានិសងស រសទ់ុមហត្ុកកសុល 
-ន័យទី១ (ទុលហតុ្កឧកោដ្ឋុកោដ្ឋៈ) នាាំឱ្យមានេាិករដិ្ស្នធិ ជាមនុស្ស      
ឬលទេតាជាទុលហតុ្ករុគគល។       
               កនុងរេត្តកិ្លល នាាំឱ្យមានេាិកចិត្ត ១២ ដួ្ងគឺ៖ 
       មោេាិកញណេរិបយុត្តចិត្ត ៤ ដួ្ង និង អលហតុ្កកុស្លេាិកចិត្ត
៨ដួ្ង។ ជីេតិ្រស់្លៅកនុងអត្តោរលនាេះ ជាអនករររូិរណ៌លោយស្មបត្ត ិ មាន
លស្ចកែីសុ្សតាាំងរីលកៅងដ្ល់ច្ឆស់្ រ ដុនតមនិអាចស្លប្មចគុណធមជ៌ានស់ពស់្
ណមយួានល ើយ លប្រេះសវេះឧរនិស្សយ័ទនរញ្ញញ ។ 
-ន័យទី២ (ទុលហតុ្កឧកោលោឋ មកៈ) មានលស្ចកែីដូ្ចនយ័ទី ១ ដដ្រ ប្ានដ់ត្
មានលស្ចកែសុី្សមនិជារត់្ាន រហូត្ គឺ លអិរីលកៅង ដ្ល់លរលច្ឆស់្មនិលអិ។ 
-ន័យទី៣ (ទុលហតុ្កឱ្មកោុកោដ្ឋៈ) នាាំឱ្យមានរដិ្ស្នធិជាមនុស្ស ឬលទេតា
ជានទ់រៗ លោយអលហតុ្កកុស្លេាិក (ដួ្ងទី ៨)។ កនុងរេត្តកិ្លលមាន
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ប្តឹ្មដត្អលហតុ្កកុស្លេាិក ៨ ដួ្ងរ ុលណណ េះ លហើយមានលស្ចកែីសុ្សតិ្ច
ជាងនយ័ទី២លៅលទៀត្ មនិអាចស្លប្មចគុណេលិស្ស្ណមយួានល ើយ។ 
-ន័យទី៤ (ទុលហតុ្កឱ្មលក្លមកៈ) មានក្លរឱ្យផលដូ្ចនយ័ទី ៣ ដដ្រ 
ប្ានដ់ត្លស្ចកែសុី្សក្លនដ់ត្អនទ់នទ់រលៅ អាចថ្លជារុគគលមានស្តិ្មនិ
រររូិរណ៌ ឆោួត្ លងីលលងើ គ ថលង ់ខ្វ កស់វិន រិក្លរ តាាំងរីកាំលណើ ត្។ 
 មោេាិកទាំង ៨ ដ្ួងលនេះ មនិដមនជាកុស្ល មនិដមនជា
អកុស្ល មនិដមនជាកមៅរថ មនិដមនជារុញ្ញ កិរោិេត្ថុ លប្រេះមនិអាចញុាំង
េញិ្ញ ត្តិរូរឱ្យលកើត្ល ើងាន និង មនិអាចនាាំឱ្យមានេាិកល ើយ។ 

កសុលឱ្យសលមសសង ៗ គាន  ៧ យ៉ា ងគ ឺ ៖ 
១.មានអាយុដេង  លប្រេះមនិស្មាល រស់្ត្វ។  
២.មនិមានលោគ   លប្រេះមនិលរៀត្លរៀនស្ត្វ។ 
៣.មានស្មបុរប្ស្ស់្ថ្លល   លប្រេះមនិមានលស្ចកែីលប្ក្លធ។ 
៤.មានស្កែធិាំ   លប្រេះមនិប្ចដណនមនិប្រទូស្ែ។ 
៥.មានលោគស្មបត្តលិប្ចើន លប្រេះឱ្យទន    មានាយ   ទឹក   ស្ាំរត្ល់ស្លៀក 
    ដ្ណែ រ ់ទីជប្មកជាលដ្ើម។ 
៦.លកើត្កនុងប្ត្កូលសពងស់ពស់្  លប្រេះមនិរងឹត្អិឹង មនិលមើលង្ខយលគ មានដត្ក្លរ 
   លាររោរអ់ាន។ 
៧.មានរញ្ញញ លប្ចើន  លប្រេះចូលលៅរកស្មណៈជារហុស្សូត្  អនកស្ងររ់មាង រ ់

 ោែ រនិ់ងសិ្កោធម។៌ 
ក្ខ ចចកេហាវិបាកចិត្ត ៨ ដួងមោយន័យមសសង ៗ 
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១.លោយជាតិ្    ជាេាិកជាតិ្។ 
២.លោយភូម ិ    ជាក្លមាេចរភូម ិ(លកើត្លៅសុ្គតិ្ភូម ិ៧ ជាន)់។ 
៣.លោយលេទនា  ជាលោមនស្សលេទនា ៤ ដួ្ង និង ជាឧលរក្លោ លេទនា 

៤ ដួ្ង។ 
៤.លោយលហតុ្   ជានលហតុ្ និង ជាស្លហតុ្កចិត្ត។ 
៥.លោយស្មបយុត្ត  ជាញណស្មបយុត្ត ៤ ដ្ួង  ជាញណេរិបយុត្ត ៤

ដួ្ង។ 
៦.លោយស្ង្ខោ រ   ជាអស្ង្ខោ រកិ ៤ ដ្ួង ជាស្ស្ង្ខោ រកិ ៤ ដួ្ង។ 
៧.លោយលោភណៈ   ជាក្លមាេចរលោភណចិត្ត។ 
៨.លោយឈាន     ជាអឈានចិត្ត។ 
៩.លោយលោកិយ  ជាលោកិយចិត្ត។ 
១០.លោយកិចច       មោេាិកចិត្តលធវើកិចច ៤ ោ ងគឺ៖ 

រដិ្ស្នធ ិភេងគ ចុតិ្ និង ត្ទលមពណកិចច។ 
១១.លោយអារមៅណ៍   ជាចិត្ែមានអារមៅណ៍ទាំង៦។ 
១២.លោយទវ រ       លកើត្តាមទវ រទាំង ៦(ណមយួ) និង ជាទវ រេមុិត្តិ។ 
១៣.លោយេត្ថុ        លកើត្ប្ត្ងហ់ទយេត្ថុ។ 
១៤.លោយេញិ្ញញ ណធាតុ្ ជាមលនាេញិ្ញញ ណធាតុ្។ 
េហាវិបាកចិត្ត ៨ ដួងមនះមានម ម្ ះមៅមព្ចើនយ៉ា ង៖ 

១.ក្លមាេចរេាិកចិត្ត   លប្រេះលកើត្ដត្កនុងក្លមភូមរិ ុលណណ េះ។ 
២.ក្លមលោភណេាិក លប្រេះមានលោភណលចត្សិ្កលកើត្រមួជាមយួ   និង 
   ជាក្លមាេចរលោភណចិត្តផង។ 
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៣.ស្លហតុ្កេាិក លប្រេះប្រករលោយលហតុ្  គឺ      អលោភៈ     អលទស្ៈ 
 អលមាហៈ (រញ្ញញ )។ 

៤.មោេាិក លប្រេះេាិកដដ្លលកើត្ានលប្ចើនអលនកតាមចាំនួនទនមោ-
កុស្លចិត្តដដ្លគុណទុកលហើយលនាេះ។ 

ក្ខមាវច វិបាកចតិ្តោងំអសម់ាន ២៣ ដួង គឺ៖ 
១.អកុស្លេាិកចិត្ត ៧ ដ្ងួ 
២.អលហតុ្កកុស្លេាិកចិត្ត ៨ ដ្ងួ 
៣.មោេាិកចិត្ត ៨ ដួ្ង 
គ.េហាកិ យិចិត្ត ៨ ដួង  

មោកិរោិចិត្តមនិដមនជាកុស្លផង មនិដមនអកុស្លផង ទាំង
មនិដមនជាេាិកផង គឺជាអរាកត្ចិត្ត ដដ្លមានប្តឹ្មដត្ក្លរលធវើរ លុណណ េះ 
ដូ្ចជាលដ្ើមលឈើដដ្លប្ានដ់ត្លចញោោ  ដត្មនិអាចលចញដផលាន លប្រេះមាន
ឫស្ោចអ់ស់្លហើយ។     
១.មោេនសសសហគត្ំ    ញាែសេបយតុ្តំ    អសង្ខា  កិំ 
េហាកិ យិចិត្តំ 

មោកិរោិចិត្ត ប្រប្រឹត្តលៅជាមយួលោមនស្សលេទនាប្រករ លោយ
រញ្ញញ  មានកមាល ាំងខ្ល ាំងក្លល  លកើត្ល ើងលោយឥត្មានក្លរររលួដឹ្កនាាំ។ 

មានមចត្សកិមកើត្ េួជាេួយ ៣៥ ព្រមភទគឺ ៖ 
-អញ្ញស្មានាលចត្សិ្ក ១៣ 
-លោភណោធារណលចត្សិ្ក ១៩ 
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  -អរបមញ្ញញ លចត្សិ្ក ២ 
-រញ្ញញ លចត្សិ្ក ១ 

២.មោេនសសសហគត្ំ   ញាែសេបយតុ្តំ  សសង្ខា  កិ ំ 
េហាកិ យិចិត្តំ 

មោកិរោិចិត្ត ប្រប្រឹត្តលៅជាមយួលោមនស្សលេទនា ប្រករលោយ
រញ្ញញ មានកមាល ាំងលសោយ លកើត្ល ើងលោយមានក្លរររលួដឹ្កនាាំ។ 

មានមចត្សកិមកើត្ េួជាេួយ ៣៥ ព្រមភទគឺ ៖ 
-អញ្ញស្មានាលចត្សិ្ក ១៣ 
-លោភណោធារណលចត្សិ្ក ១៩ 

  -អរបមញ្ញញ លចត្សិ្ក ២ 
-រញ្ញញ លចត្សិ្ក ១ 

៣.មោេនសសសហគត្ំ     ញាែវិរបយតុ្តំ    អសង្ខា  កិ ំ
េហាកិ យិចិត្តំ 

មោកិរោិចិត្ត ប្រប្រឹត្តលៅជាមយួលោមនស្សលេទនា ប្ាស្ច្ឆក
រញ្ញញ មានកមាល ាំងខ្ល ាំងក្លល  លកើត្ល ើងលោយឥត្មានក្លរររលួដឹ្កនាាំ។ 

មានមចត្សកិមកើត្ េួជាេួយ ៣៤ ព្រមភទគឺ ៖ 
-អញ្ញស្មានាលចត្សិ្ក ១៣ 
-លោភណោធារណលចត្សិ្ក ១៩ 
-អរបមញ្ញញ លចត្សិ្ក ២  
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៤.មោេនសសសហគត្ំ    ញាែវិរបយតុ្តំ    សសង្ខា  កិំ 
េហាកិ យិចិត្តំ 

មោកិរោិចិត្ត ប្រប្រឹត្តលៅជាមយួលោមនស្សលេទនា ប្ាស្ច្ឆក
រញ្ញញ មានកមាល ាំងលសោយ លកើត្ល ើងលោយមានក្លរររលួដឹ្កនាាំ។ 
មានមចត្សកិមកើត្ េួជាេួយ ៣៤ ព្រមភទដូចទី ៣ ចដ ។ 

៥.ឧមរក្ខា សហគត្ំ    ញាែសេបយតុ្តំ     អសង្ខា  កិ ំ     
េហាកិ យិចិត្តំ 

មោកិរោិចិត្ត ប្រប្រឹត្តលៅជាមយួឧលរក្លោ លេទនា ប្រករលោយ
រញ្ញញ មានកមាល ាំងខ្ល ាំងក្លល  លកើត្ល ើងលោយឥត្មានក្លរររលួដឹ្កនាាំ។ 

មានមចត្សកិមកើត្ េួជាេួយ ៣៤ ព្រមភទគឺ ៖ 
-អញ្ញស្មានាលចត្សិ្ក ១២ (លេៀររីតិ្) 
-លោភណោធារណលចត្សិ្ក ១៩ 
-អរបមញ្ញញ លចត្សិ្ក ២ 
-រញ្ញញ លចត្សិ្ក ១ 

៦.ឧមរក្ខា សហគត្ំ       ញាែសេបយតុ្តំ      សសង្ខា  កិ ំ   
េហាកិ យិចិត្តំ 

មោកិរោិចិត្ត ប្រប្រឹត្តលៅជាមយួឧលរក្លោ លេទនា ប្រករលោយ
រញ្ញញ  មានកមាល ាំងលសោយ លកើត្ល ើងលោយមានក្លរររលួដឹ្កនាាំ។ 

មានមចត្សកិមកើត្ េួជាេួយ ៣៤ ព្រមភទគឺ ៖ 
-អញ្ញស្មានាលចត្សិ្ក ១២ (លេៀររីតិ្) 
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-លោភណោធារណលចត្សិ្ក ១៩ 
-អរបមញ្ញញ លចត្សិ្ក ២ 
-រញ្ញញ លចត្សិ្ក ១ 

៧.ឧមរក្ខា សហគត្ំ        ញាែវរិបយតុ្តំ       អសង្ខា  កិំ  
េហាកិ យិចិត្តំ 

មោកិរោិចិត្ត ប្រប្រឹត្តលៅជាមយួឧលរក្លោ លេទនា ប្ាស្ច្ឆករញ្ញញ
មានកមាល ាំងខ្ល ាំងក្លល  លកើត្ល ើងលោយមនិមានក្លរររលួដឹ្កនាាំ។ 

មានមចត្សកិមកើត្ េួជាេួយ ៣៣ ព្រមភទគឺ ៖ 
-អញ្ញស្មានាលចត្សិ្ក ១២ (លេៀររីតិ្) 
-លោភណោធារណលចត្សិ្ក ១៩  
-អរបមញ្ញញ លចត្សិ្ក ២ 

៨.ឧមរក្ខា សហគត្ំ       ញាែវរិបយតុ្តំ      សសង្ខា  កិំ     
េហាកិ យិចិត្តំ 

មោកិរោិចិត្ត ប្រប្រឹត្តលៅជាមយួឧលរក្លោ លេទនា ប្ាស្ច្ឆករញ្ញញ  
មានកមាល ាំងលសោយ លកើត្ល ើងលោយមានក្លរររលួដឹ្កនាាំ។ 

មានមចត្សកិមកើត្ េួជាេួយ ៣៣ ព្រមភទគឺ ៖ 
-អញ្ញស្មានាលចត្សិ្ក ១២ (លេៀររីតិ្) 
-លោភណោធារណលចត្សិ្ក ១៩ 
-អរបមញ្ញញ លចត្សិ្ក ២  

េហាកិ យិចិត្ត ៨ ដួងមនះមានម ម្ ះមៅមព្ចើនយ៉ា ង ៖ 
១.ក្លមាេចរកិរោិចិត្ត  លប្រេះរលង្ខអិ នលៅដឹ្ងក្លមារមៅណ៍    (មាន- 
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  រញ្ចក្លមគុណជាអារមៅណ៍)។ 
២.ក្លមលោភណកិរោិចិត្ែ   លប្រេះមានលោភណលចត្សិ្ក លកើត្រមួ

ជាមយួផង។ 
៣.ស្លហតុ្កកិរោិចិត្ត     លប្រេះប្រករលោយលហតុ្។ 
៤.មោកិរោិចិត្ត     លប្រេះលប្ចើនលៅលោយអារមៅណ៍   និង  ទវ រ

ដូ្ចមោកុស្លចិត្តដដ្រ។ 
ក្ខ ចចកេហាកិ យិចិត្ត ៨ ដួងមោយន័យមសសងៗ 

១.លោយជាតិ្  ជាកិរោិជាតិ្។ 
២.លោយភូម ិ   ជាក្លមភូម ិ លកើត្ាន ២៦ភូម(ិលេៀរអាយភូម៤ិ 

និង អស្ញ្ញស្តាត ភូម)ិ។ 
៣.លោយលេទនា  ជាលោមនស្សលេទនា ៤ ដ្ួង ជាឧលរក្លោ លេទនា ៤ 

ដួ្ង។ 
៤.លោយលហតុ្    ជានលហតុ្ និង ជាស្លហតុ្កចិត្ត។ 
៥.លោយស្មបយុត្ត   ជាញណស្មបយុត្ត  ៤ ដួ្ង ជាញណេរិបយុត្ត ៤

ដួ្ង។ 
៦.លោយស្ង្ខោ រ    ជាអស្ង្ខោ រកិ ៤ ដួ្ង និង ជាស្ស្ង្ខោ រកិ ៤ ដ្ងួ។ 
៧.លោយលោភណៈ  ជាក្លមាេចរលោភណចិត្ត។ 
៨.លោយឈាន  ជាអឈានចិត្ត។ 
៩.លោយលោកិយ  ជាលោកិយចិត្ត។ 
១០.លោយកិចច   មោកិរោិចិត្តលធវើជេនកិចចដត្មា ង។ 
១១.លោយអារមៅណ៍  មានអារមៅណ៍ទាំង ៦។ 
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១២.លោយទវ រ   លកើត្តាមទវ រទាំង ៦។ 
១៣.លោយេត្ថុ   លកើត្ប្ត្ងហ់ទយេត្ថុ។ 
១៤.លោយេញិ្ញញ ណធាតុ្ ជាមលនាេញិ្ញញ ណធាតុ្។ 
 ២. បូាវច ្នចិត្ត ១៥ ដួង  

រកយថ្ល ឈាន ស្ាំលៅដ្ល់លស្ចកែីរីរោ ងគឺ៖ 
១.ស្ាំលៅដ្ល់ក្លរស្មលងឹរិច្ឆរណដុ្ត្កលដែ ស្ោេធមដ៌ដ្លជារដិ្រកោ ដូ្ច
ជានីេរណៈធម ៌ជាលដ្ើមឱ្យអស់្លៅ។ 
២.ស្ាំលៅដ្ល់ចិត្តដដ្លចុេះតាាំងដណនកនុងអារមៅណ៍ទនកមៅោឋ ន មានរឋេ-ី
កសិ្ណជាលដ្ើម លោយអាំណចទនអរបនាស្មាធិលនាេះឯង លទើរលៅថ្ល 
ឈាន។ 
        រកយថ្ល រូរជាន មាននយ័ថ្ល ឈានដដ្លានមកអាំរីក្លរស្មលងឹ នូេ
រឋេកីសិ្ណជាលដ្ើម ដូ្ចលនេះលហើយលទើរលៅថ្ល រូរជាន ឬរូាេចរឈាន។ 
 រូរជាន ដដ្លជាកុស្ល លៅថ្ល រូាេចរកុស្លចិត្ត។ 

រូរជាន ដដ្លជាេាិក លៅថ្ល រូាេចរេាិកចិត្ែ។ 
រូរជាន ដដ្លជាកិរោិ លៅថ្ល រូាេចរកិរោិចិត្ែ។ 
រូាេចរចិត្តលនាេះកនុងប្រេះអភធិមៅានកាំណត្ថ់្លមាន ១៥ ដ្ួង ដដ្ល

ដចកជាកុស្ល ៥ ដួ្ង ជាេាិក ៥ ដួ្ង ជាកិរោិ ៥ ដួ្ង រមួទាំងអស់្១៥
ដួ្ងដដ្លនឹងស្ដមែងដូ្ចត្លៅលនេះ៖ 

ក. បូាវច កសុលចិត្ត ៥ ដួង 
១.វិត្កក វិច្ឆ  រតី្ិ សមុខកគរតា សហតិ្ំ រឋេជ្ឈានកសុល-
ចិត្ត ំ
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រឋមជានកុស្លចិត្ត ប្រករប្រមលោយ េតិ្កោៈ េចិ្ឆរៈ រីតិ្ សុ្សៈ 
ឯកគគតា ។ 

មានមចត្សកិព្រករជាេួយ ៣៥ ព្រមភទគឺ ៖ 
-អញ្ញស្មានាលចត្សិ្ក ១៣  
-លោភណោធារណលចត្សិ្ក ១៩ 
-អរបមញ្ញញ លចត្សិ្ក ២  
-រញ្ញញ លចត្សិ្ក ១  

*សួ្រថ្ល   លរើលចត្សិ្កលកើត្រមួកនុងចិត្តលនាេះដ្ល់លៅ  ៣៥ ប្រលភទ   ឯលណេះ 
លហតុ្ដូ្ចលមែចលទើរប្រេះអងគស្ដមែងដត្ធម ៌៥ លនេះ ថ្លជាអងគឈាន? 
*លឆលើយថ្ល លប្រេះធម ៌ ៥ លនេះ មានកិចច(គឺតួ្នាទី)ស្មលងឹរិច្ឆរណអារមៅណ៍ 
និង រដិ្រកោលោយប្ត្ងច់ាំលរេះក្លមឆនទៈនីេរណៈ ជាលដ្ើមគឺ ៖ 
១.ឯកគគតា ជារដិ្រកោ និង ក្លមឆនទៈ 
២.រីតិ្ ជារដិ្រកោ និង រាាទ 
៣.េតិ្កោៈ ជារដិ្រកោ និង ថីនៈ មទិធៈ 
៤.សុ្សៈ  ជារដិ្រកោ និង ឧទធចចកុកោុចចៈ 
៥.េចិ្ឆរៈ ជារដិ្រកោ និង េចិិកិច្ឆា ។ 
២.វិច្ឆ  រីត្ិ សមុខកគរតា សហតិ្ំ ទតុ្ិយជ្ឈានកសុលចិត្ត ំ

ទុតិ្យជានកុស្លចិត្ត ប្រករប្រមលោយ   េចិ្ឆរៈ  រីតិ្   សុ្សៈ    
ឯកគគតា ។ 

មានមចត្សកិព្រករជាេួយ ៣៤ ព្រមភទ គឺ ៖ 
-អញ្ញស្មានាលចត្សិ្ក ១២ ( លេៀរ េតិ្កោ ) 
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-លោភណោធារណលចត្សិ្ក ១៩ 
-អរបមញ្ញញ លចត្សិ្ក ២  
-រញ្ញញ លចត្សិ្ក ១  

៣.រីត្ិ សមុខកគរតា សហតិ្ំ ត្ត្ិយជ្ឈានកសុលចិត្ត ំ
ត្តិ្យជានកុស្លចិត្ត ប្រករប្រមលោយ រីតិ្ សុ្សៈ ឯកគគតា ។ 

មានមចត្សកិព្រករជាេួយ ៣៣ ព្រមភទគឺ ៖ 
-អញ្ញស្មានាលចត្សិ្ក ១១ (លេៀរ េតិ្កោ  េចិ្ឆរ) 
-លោភណោធារណលចត្សិ្ក ១៩ 
-អរបមញ្ញញ លចត្សិ្ក ២  
-រញ្ញញ លចត្សិ្ក ១  

៤.សមុខ កគរតា សហតិ្ំ ចត្តុ្ថជ្ឈានកសុលចិត្តំ 
      ចតុ្ត្ថជានកុស្លចិត្ត ប្រករប្រមលោយ សុ្សៈ ឯកគគតា ។ 

មានមចត្សកិព្រករជាេួយ ៣២ ព្រមភទគឺ៖ 
   -អញ្ញស្មានាលចត្សិ្ក ១០ (លេៀរ េតិ្កោ  េចិ្ឆរ  រីតិ្) 

-លោភណោធារណលចត្សិ្ក ១៩ 
-អរបមញ្ញញ លចត្សិ្ក ២  
-រញ្ញញ លចត្សិ្ក ១  

៥.ឧមរមកាកគរតា សហតិ្ំ រញ្ចេជ្ឈាន កសុលចិត្ត ំ
រញ្ចមជានកុស្លចិត្ត ប្រករប្រមលោយ ឧលរក្លោ  និង ឯកគគតា ។ 

មានមចត្សកិព្រករជាេួយ ៣០ ព្រមភទគឺ៖ 
-អញ្ញស្មានាលចត្សិ្ក ១០ (លេៀរ េតិ្កោ េចិ្ឆរ រីតិ្) 
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-លោភណោធារណលចត្សិ្ក ១៩ 
-រញ្ញញ លចត្សិ្ក ១ 

 រឋេជ្ឈានកសុលចិត្តក្ខលមកើត្ម ើងនឹងមានវិថីចតិ្ត 
យ៉ា ងមនះគឺ ៖ 

១.ភេងគចិត្ត    ជាមោេាិកញណស្មបយុត្ត។ 
២.ភេងគចលនៈ   ជាមោេាិកញណស្មបយុត្ត។ 
៣.ភេងគុរបលចាទៈ  ជាមោេាិកញណស្មបយុត្ត។ 
៤.មលនាទវ ោេជានៈ  ជាអលហតុ្កកិរោិចិត្ត។ 
៥.ររកិមៅ   ជាមោកុស្លញណស្មបយុត្ត។ 
៦.ឧរច្ឆរៈ   ជាមោកុស្លញណស្មបយុត្ត។ 
៧.អនុលោម   ជាមោកុស្លញណស្មបយុត្ត។ 
៨.លាប្ត្ភូ   ជាមោកុស្លញណស្មបយុត្ត។ 
៩.រឋមជានកុស្លចិត្ត ជារូាេចរកុស្លចិត្ត។ 
១០.ភេងគចិត្ត   ជាមោេាិកញណស្មបយុត្ត។ 

មោកុស្លជេនសណៈទី  ១ ជាររកិមៅទនអរបនាស្មាធិ។ 
អារមៅណ៍តាាំងដណនលប្រេះដត្តាាំងអរបនាចិត្ត គឺថ្លលរើមោកុស្លដដ្លជា
ររកិមៅមនិលកើត្ល ើងលទ សណៈចិត្តរនាទ រត់្លៅ និង អរបនាស្មាធិ គឺ
ឈានចិត្តកល៏កើត្ល ើងមនិានល ើយ។ 

មោកុស្លជេនសណៈទី ២ជាឧរច្ឆរៈលប្រេះចូលលៅជិត្អរបនា-
ស្មាធិ។ 
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មោកុស្លជេនសណៈទី ៣ ជាអនុលោមលប្រេះជា ឧរច្ឆរៈដ្ល់
អរបនាស្មាធិ ។       

មោកុស្លជេនសណៈទី  ៤  ជាលាប្ត្ភូ  លប្រេះឆលងក្លមាេចរភូមិ
លដ្ើមបលី ើងដ្ល់រូាេចរភូម។ិ       
   *ក្លលដដ្លមោកុស្លជេនសណៈទី ៤ រលត្ល់ហើយ ជេនេថីិសណៈ
រនាទ រល់ៅលទើរជារូាេចររឋមជានកុស្លចិត្ត។ 
 ទុត្ិយជ្ឈានកសុលចិត្ត 

ក្លលប្រេះលោាេចរ(អនកប្តាចប់្រប្រឹត្តធម ៌ឬ ប្រេះលោគី គឺអនកមាន
ធមហ៌វឹកោត្រ់ាោមចូលរឋមជានរហូត្ោទ ត្ជ់ាំនាញលអិ ដ្ល់ប្រម
លោយេសី្ទាំង ៥ គឺ៖ 
១.អាេជានេសី្ ជាំនាញកនុងក្លរនឹករក គឺថ្លប្រេះលោាេចរចូលឈាន នឹង
លចញច្ឆកឈានរហូត្ោទ ត្ជ់ាំនាញ លហើយហវឹកោត្ល់ោយរិច្ឆរណថ្ល 
នឹករកអវីហន៎ លទើរឈានអាចលកើត្ល ើងានឆ្ងររ់ហ័ស្ហវឹកោត្ល់ោយេធីិ
ោ ងលនេះលរឿយៗ រហូត្ទល់ដត្ោទ ត្ជ់ាំនាញ។ 
២.ស្មារជានេសី្ ជាំនាញកនុងក្លរចូលក្លនឈ់ាន គឺឱ្យឈានចិត្តលកើត្ាន
កនុងោថ នទី និង សណៈតាមដដ្លសលួនប្ាថ្លន ។ 
៣.អធិោឋ នេសី្  ជាំនាញកនុងក្លរឱ្យឈានតាាំងលៅមាាំ គឺជាំនាញកនុងក្លរឱ្យ
ឈានលកើត្រលត្រ់នតាន មនិឱ្យមានភេងគ គឺថ្លឱ្យឈានតាាំងលៅមាាំយូរ ៗ ឬ 
ឆ្ងរ ់, តិ្ច ឬ លប្ចើន កនុងោថ នទី និង សណៈតាមដដ្លសលួនប្ាថ្លន ។ 
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៤.េុោឋ នេសី្  ជាំនាញកនុងក្លរលចញច្ឆកឈាន គឺថ្លលរើចងល់ចញច្ឆកឈាន
កនុងលេោណ កល៏ចញានកនុងលេោលនាេះ មនិយតឺ្យូរល ើយ។ 
៥.រចចលេកោណេសី្  ជាំនាញកនុងក្លររិច្ឆរណអងគឈាន គឺក្លលលរើលចញច្ឆក
អាំរីឈានលហើយ   រិច្ឆរណលដ្ើមបលីេះនូេអងគឈាន     ដដ្លលប្ាត្ប្ា
ត្លចញ លដ្ើមបឱី្យអរបនាស្មាធិតាាំងលៅមាាំទប្កដលងល ើង ។  រដមង
រិច្ឆរណល ើញថ្ល េតិ្កោៈលនេះជាអងគឈានដដ្លលប្ាត្ប្ាត្ជាងេចិ្ឆរៈ
លប្រេះលកៀកកិត្ នឹងក្លមារមៅណ៍ ។ ដូ្លចនេះក្លលនឹងល ើងក្លនទុ់តិ្យជាន 
លទើរលោកស្មលងឹរដិ្ោគនិមតិ្ត លដ្ើមបឱី្យចិត្តជាអរបនាស្មាធិលោយមនិ
មានេតិ្កោៈត្លៅ ករ៏ាោមឧស្ោហ៍រហូត្ដ្ល់ឈានចិត្តដដ្លមនិមាន
េតិ្កោៈលកើត្ល ើង រ ដុនតគងល់ៅមាន េចិ្ឆរៈ រីតិ្ សុ្សៈ និង ឯកគគតា។ 
     ក្លលទុតិ្យជានចិត្តលកើត្ល ើងលនាេះ កប៏្តូ្េមានេថីិចិត្តដដ្លលកើត្មុន      
គឺ មោកុស្លញណស្មបយុត្តចិត្ត ដដ្លជាររកិមៅ ឧរច្ឆរៈ អនុលោម 
និង លាប្ត្ភូ ដូ្ចាន  នឹងរឋមជានចិត្តដដ្រ។ 
 ត្ត្ិយជ្ឈានកសុលចិត្ត  

ក្លលដដ្លប្រេះលោាេចរ ជាំនាញកនុងទុតិ្យជានានលអិប្រករ 
លោយេសី្ ៥ លហើយ កស៏្មលងឹនូេរដិ្ោគនិមតិ្តល ើងក្លនឈ់ានទី ៣ លោយ
រិច្ឆរណល ើញេចិ្ឆរៈជាអងគឈានលប្ាត្ប្ាត្លកៀកកិត្នឹងេតិ្កោៈ ដដ្លលធវើ
ឱ្យេនិាស្ឈានានង្ខយ ។ ក្លលល ើញលទស្ទនេចិ្ឆរលហើយ កចូ៏ល
ឈាន ស្មលងឹរដិ្ោគនិមតិ្តលដ្ើមបឱី្យអរបនាស្មាធិលកើត្ល ើងលោយមនិ
មានេចិ្ឆរៈរហូត្ដ្ល់ត្តិ្យជានលកើត្មានទាំនងដូ្ចឈានមុនៗ ដដ្រ។ 
 ចត្ុត្ថជ្ឈានកសុលចិត្ត 
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 ក្លលដដ្លលោាេចរ   ជាំនាញកនុងត្តិ្យជានានលអិប្រករ 
លោយេសី្ ៥ លហើយកស៏្មលងឹរដិ្ោគនិមតិ្តល ើងក្លនឈ់ានទី ៤ លោយ
រិច្ឆរណល ើញរីតិ្ជាអងគឈានលប្ាត្ប្ាត្។ លដ្ើមបឱី្យចិត្តប្រណិត្ទប្ក
ដលងល ើង លទើរស្មលងឹរដិ្ោគនិមតិ្តលដ្ើមបចីលប្មើនអរបនាស្មាធិ រហូត្
ដ្ល់មនិមានរីតិ្លកើត្រមួជាមយួ។ េថីិចិត្តដដ្លមុនចតុ្ត្ថជានលកើត្ល ើង
មានទាំនងដូ្ចឈានមុនៗ ដដ្រ។ 
 រញ្ចេជ្ឈានកសុលចិត្ត 

ក្លលប្រេះលោាេចរ ជាំនាញកនុងចតុ្ត្ថជានានលអិប្រមលោយេសី្
៥ លហើយ ករិ៏ច្ឆរណល ើញលទស្ររស់្សុ្សថ្ល មានស្ោរលប្ាត្ប្ាត្
ជាងឧលរក្លោ  លប្រេះសុ្សលនាេះញរញ័់រ មនិតាាំងមាាំដូ្ចឧលរក្លោ លេទនាលទ លទើរ
ស្មលងឹរដិ្ោគនិមតិ្តចលប្មើនអរបនាស្មាធិលដ្ើមបលីេះសុ្ស រហូត្ដ្ល់រញ្ចម-
ជានលកើត្ល ើងប្រករលោយអងគ ២ គឺ ឧលរក្លោ  និង ឯកគគតា។ 
   *មោកុស្លញណស្មបយុត្តដដ្លលធវើររកិមៅ ឧរច្ឆរ អនុលោម និង 
លាប្ត្ភ ូ ដដ្លលកើត្មុនរញ្ចមជានលនាេះលកើត្ប្រមនឹងឧលរក្លោ លេទនា លប្រេះ
ឈានទី៥លនេះ មានឧលរក្លោ  និង ឯកគគតា ជាអងគឈាន។  ចាំដណកឈាន៤
ខ្ងលដ្ើម មោកុស្លលនាេះលកើត្ប្រមនឹងលោមនស្សលេទនា។ មា ងលទៀត្
មោកុស្លញណស្មបយុត្តចិត្ត ដដ្លលកើត្កនុងរវាងក្លរចលប្មើនស្មថ-
ោេនាលនាេះ លរលសលេះកល៏កើត្នឹងលោមនស្សលេទនា លរលសលេះកល៏កើត្ប្រមនឹង  
ឧលរក្លោ លេទនា ។ 
       ក្ខ ចចក បូាវច កសុលចិត្ត ៥ ដួងមោយន័យមសសងៗ 

១.លោយជាតិ្    ជាកុស្លជាតិ្។ 
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២.លោយភូម ិ ជារូាេចរភូមលិកើត្ាន ២២ ភូម(ិលេៀរអាយភូមិ 
៤ អស្ញ្ញស្តាត ភូម ិ១ អរូរភូម ិ៤)។ 

៣.លោយលេទនា  ជាលោមនស្សលេទនា ៤ដួ្ង (រឋមជាន ទុតិ្យ-
ជាន ត្តិ្យជាន ចតុ្ត្ថជាន) ជាឧលរក្លោ លេទនា 
១ (រញ្ចមជាន)។ 

៤.លោយលហតុ្   ជានលហតុ្ និង ជាតិ្លហតុ្កចិត្ត។ 
៥.លោយស្មបយុត្ត  ជាញណស្មបយុត្ត។ 
៦.លោយស្ង្ខោ រ  ជាស្ស្ង្ខោ រកិ។ 
៧.លោយលោភណៈ  ជារូាេចរលោភណចិត្ត។ 
៨.លោយឈាន  ជារូាេចរឈាន។ 
៩.លោយលោកិយ  ជាលោកិយចិត្ត។ 
១០.លោយកិចច   លធវើជេនកិចច។ 
១១.លោយអារមៅណ៍  មានធមាៅ រមៅណ៍ជាអារមៅណ៍។ 
១២.លោយទវ រ   ដឹ្ងអារមៅណ៍តាមមលនាទវ រ។ 
១៣.លោយេត្ថុ   អាប្ស័្យហទយេត្ថុ។ 
១៤.លោយេញិ្ញញ ណធាតុ្ ជាមលនាេញិ្ញញ ណធាតុ្។ 

ខ. បូាវច វិបាកចិត្ត ៥ ដងួ 
 ាលី និង ដប្រ ដូ្ចាន នឹងរូាេចរកុស្លចិត្តទាំងអស់្ ប្ានដ់ត្រែូររីរកយ  
 «កុស្លចិត្តាំ» មកជា «េាិកចិត្តាំ» រ លុណណ េះ។ 
លចត្សិ្កលកើត្រមួជាមយួកដូ៏្ចាន នឹងរូាេចរកុស្លចិត្តទាំងអស់្ផងដដ្រ។ 
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អធិរាយ 
ក្លមាេចរេាិកដត្ងដូ្ចាន សលេះ    មនិដូ្ចាន សលេះ    នឹងកុស្លចិត្តទន

សលួន ។ ដូ្លចនេះលហើយលទើរេាិក ទនក្លមាេចរកុស្លចិត្តលនាេះ លោកមនិាន
ដចកេាិកឱ្យប្ស្រតាមដូ្ចាន  នឹងកុស្លររស់្សលួនល ើយ។ 
    ចាំដណករូាេចរេាិកចិត្តលនេះ ដត្ងប្ស្រដូ្ចាន នឹងកុស្លររស់្សលួន 
លប្រៀរដូ្ចជាប្ស្លមាលទាំងឡាយមានប្ស្លមាល ដ្ាំរ ី លស្េះ និង លដ្ើមលឈើ
ជាលដ្ើម លប្រេះលហតុ្លនាេះលទើរលោកដចករូាេចរេាិកលនេះឱ្យប្ស្រតាម
កុស្លររស់្សលួន។ 

មា ងលទៀត្ក្លមាេចរកុស្លដត្ងឱ្យេាិកកនុងក្លលសលេះកា៏ន ប្ា
ស្មយ័សលេះកា៏ន ។ ចាំដណករូាេចរកុស្ល ដត្ងឱ្យេាិកកនុងភរទី ២ ដត្
មា ងរ ុលណណ េះ លប្រេះលហតុ្លនេះលហើយលទើរលោកដចកឱ្យប្ស្រាន នឹងកុស្ល
ររស់្សលួនគឺ៖ 
១-រឋមជានកុស្លចិត្ត        ឱ្យផលជារឋមជានេាិកចិត្ត រដិ្ស្នធិកនុង 
    រឋមជានភូម។ិ 
២-ទុតិ្យជានកុស្លចិត្ត ឱ្យផលជាទុតិ្យជានេាិកចិត្ត    រដិ្ស្នធ ិ
    កនុងទុតិ្យជានភូម។ិ 
៣-ត្តិ្យជានកុស្លចិត្ត  ឱ្យផលជាត្តិ្យជានេាិកចិត្ត   រដិ្ស្នធ ិ
    លៅទុតិ្យជានភូម។ិ 
៤-ចតុ្ត្ថជានកុស្លចិត្ត   ឱ្យផលជាចតុ្ត្ថជានេាិកចិត្ត     រដិ្ស្នធ ិ
    លៅ ត្តិ្យជានភូម។ិ 
៥-រញ្ចមជានកុស្លចិត្ត  ឱ្យផលជារញ្ចមជានេាិកចិត្ែ   រដិ្ស្នធ ិ
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    លៅ ចតុ្ត្ថជានភូម។ិ 
    * រុគគលដដ្លរដិ្ស្នធិ កនុងរូាេចរភូម ិគឺរដិ្ស្នធិលោយរូាេចរេាិកចិត្ត 
ជារូរប្រហៅ ។ រូរប្រហៅរុគគលលនាេះដត្ងមានចកោុរោទ និង លោត្រោទ
លអិដត្មនិមានឃ្លនរោទ ជិវាារោទ និង ក្លយរោទលទ ។ គរបបី្ជារ
ថ្ល ក្លរលកើត្ល ើងទនចកោុេញិ្ញញ ណ និង លោត្េញិ្ញញ ណររស់្ប្រហៅលនាេះ មនិ
ដមនជាេាិកទនរូាេចរកុស្ល ៥ ដ្ួងលទ គឺជាេាិកររស់្មោកុស្លចិត្ត 
និង អកុស្លចិត្តរ ុលណណ េះ។ 

រូាេចរេាិកចិត្ត ៥ដួ្ងលនេះ លធវើកិចចរដិ្ស្នធលិៅកនុងរូរប្រហៅទាំង១៥ 
(លេៀរអស្ញ្ញស្តាត ភូម)ិ គឺ៖  
១- បា ិ សជ្ជា ភូមិ                
២-បុរោហិតាភូមិ   រដ្ិស្នធិលោយរឋមជានេាិក ។ 

៣-មហាព្រហាា ភូមិ        
៤-បិសតាា ភាភូមិ                   រដ្ិស្នធិលោយទុត្ិយជានេាិក 

៥-អបបមាណាភាភូមិ           (ចតុ្កោន័យ) ឬលោយទុត្ិយជានេាិក 
៦-អភជ្សោភូមិ                  និងត្ត្ិយជានេាិក(រញ្ចកន័យ)។ 
 
៧-បិសត្ាជុ្ភាភូមិ                    

៨-អបបមាណជុ្ភាភូមិ           រដ្ិស្នធិលោយត្ត្យិជានេាិក(ចតុ្កោន័យ) 
៩-ជុ្ភកិណាា ភូមិ                  ឬលោយចតុ្ត្ថជានេាិក (រញ្ចកន័យ)។ 
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១០-រេហបផលាភូមិ >រដិ្ស្នធិលោយចតុ្ត្ថជានេាិក (ចតុ្កោនយ័)ឬលោយ
រញ្ចមជានេាិក (រញ្ចកនយ័)។ 
១១- អេសហាភូមិ                   

១២- អត្បាភូមិ            ទាំង ៥ ភូមលិនេះជាប្រហៅសុ្ទធ វាស្ទនប្រេះអនាាម ី 

១៣-ជុ្ទជ្ាភូមិ           រដ្ិស្នធិលោយ    ចតុ្ត្ថជានេាិក(ចតុ្កោន័យ)                                                          

១៤-ជុ្ទជ្សីភូមិ            ឬ រញ្ចមជានេាិក(រញ្ចកន័យ)។ 

១៥-អកនិដ្ឋា ភូម ិ

       ក្ខ ចចក បូាវច វិបាកចតិ្ត ៥ ដួងមោយន័យមសសងៗ 
១-លោយជាតិ្    ជាេាិកជាតិ្ 
២- លោយភូម ិ   ជារូរភូម ិ
៣-លោយលេទនា   ៤ ដួ្ងខ្ងលដ្ើម (   រឋមជាន ទុតិ្យជាន  ត្តិ្-

យជាន   ចតុ្ត្ថជាន)ជាលោមនស្សលេទនា ១ 
ដ្ួងខ្ងចុង (រញ្ចមជាន)ជាឧលរក្លោ លេទនា។ 

៤-លោយលហតុ្   ជានលហតុ្ និង តិ្លហតុ្កចិត្ត។ 
៥-លោយស្មបយុត្ត  ជាញណស្មបយុត្ត។ 
៦-លោយស្ង្ខោ រ  ជាស្ស្ង្ខោ រកិចិត្ត។ 
៧-លោយលោភណៈ   ជារូាេចរលោភណចិត្ត។ 
៨-លោយឈាន   ជាផលទនកុស្លឈាន។ 
៩-លោយលោកិយ   ជាលោកិយចិត្ត។ 
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១០-លោយកិចច  មានកិចច ៣ គឺ    រដិ្ស្នធកិិចច ១ ភេងគកិចច១ ចុតិ្-
កិចច ១។ 

១១-លោយអារមៅណ៍   រូាេចរកុស្លឈានមានអារមៅណ៍ណជាកមៅោឋ ន 
រូាេចរេាិកចិត្តកម៏ានអារមៅណ៍លនាេះដដ្រ។ 

១២-លោយទវ រ   ជាទវ រេមុិត្តិចិត្ត។ 
១៣-លោយេត្ថុ    អាប្ស័្យហទយេត្ថុ។ 
១៤-លោយេញិ្ញញ ណធាតុ្  ជាមលនាេញិ្ញញ ណធាតុ្។ 

គ. បូាវច កិ យិចិត្ត ៥ ដួង 
  ទាំងាលី ទាំងដប្រ  និង   លចត្សិ្កដដ្លលកើត្រមួជាមយួ      ដូ្ចាន   នឹង    
រូាេចរកុស្លចិត្តទាំងអស់្ប្ានដ់ត្រែូររីរកយថ្ល  «កុស្លចិត្តាំ»     មកជា 
«កិរោិចិត្តាំ»រ លុណណ េះ។ 
     -រូាេចរកិរោិចិត្ែ ជាចិត្តររស់្ប្រេះសីណប្ស្រគឺជារូាេចរររស់្ប្រេះ
សីណប្ស្រជាកិរោិមនិដមនជាកុស្ល មនិដមនជាអកុស្ល មនិដមនជា
េាិក ជាទិដ្ឋធមៅសុ្សេោិរ(លៅជាសុ្សកនុងរចចុរបនន) គឺលដ្ើមបលីៅជាសុ្សកនុង
រចចុរបននលនេះដត្រ ុលណណ េះ។ 
       ក្ខ ចចក បូាវច កិ យិចិត្ត ៥ ដួងមោយន័យមសសងៗ 
១-លោយជាតិ្    ជាកិរោិជាតិ្។ 
២- លោយភូម ិ   ជារូរភូម។ិ 
៣-លោយលេទនា   ជាលោមនស្សលេទនា ៤ ដ្ួង ជាឧលរក្លោ លេទនា ១ 

ដួ្ង។ 
៤-លោយលហតុ្   ជានលហតុ្ និង ជាតិ្លហតុ្កចិត្ត។ 
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៥-លោយស្មបយុត្ត   ជាញណស្មបយុត្ត។ 
៦-លោយស្ង្ខោ រ   ជាស្ស្ង្ខោ រកិចិត្ត។ 
៧-លោយលោភណ   ជារូាេចរលោភណចិត្ត។ 
៨-លោយឈាន   ជារូាេចរកិរោិឈានចិត្ត។ 
៩-លោយលោកិយ   ជាលោកិយចិត្ត។ 
១០-លោយកិចច   លធវើជេនកិចចដត្មា ង។ 
១១-លោយអារមៅណ៍   មានធមាៅ រមៅណ៍ជាអារមៅណ៍។ 
១២-លោយទវ រ   ជាមលនាទវ រ។ 
១៣-លោយេត្ថុ    អាប្ស័្យហទយេត្ថុ។ 
១៤-លោយេញិ្ញញ ណធាតុ្  ជាមលនាេញិ្ញញ ណធាតុ្។ 

៣.អ បូាវច ចិត្ត ១២ ដួង 
ក.អ បូាវច កសុលចិត្ត ៤ ដួង                              

- អាក្លោនញ្ញច យត្ន កុស្លចិត្ែាំ 
- េញិ្ញញ ណញ្ញច យត្ន កុស្លចិត្តាំ 
- អាកិញ្ចញ្ញញ យត្ន កុស្លចិត្តាំ 
- លនេស្ញ្ញញ នាស្ញ្ញញ យត្ន កុស្លចិត្តលញ្ច តិ្ ឥមានិ ចិតាត ររិិ អរូាេចរ 
កុស្លចិតាត និ នាម ។ 

ដប្រថ្ល៖    
-អាក្លោនញ្ញច យត្ន កុស្លចិត្ត ១                                                                  
-េញិ្ញញ ណញ្ញច យត្ន កុស្លចិត្ត     ១                           
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-អាកិញ្ចញ្ញញ យត្ន កុស្លចិត្ត     ១                           
-លនេស្ញ្ញញ នាស្ញ្ញញ យត្ន កុស្លចិត្ត ១   
   ចិត្ត ៤ ដ្ួងលនេះ លឈាៅ េះថ្ល អរូាេចរកុស្លចិត្ត ។ 

អធិរាយអាក្ខោនញ្ញច យត្នៈ 
អាក្លោនញ្ញច យត្នៈ មករី <អាក្លស្+អានញ្ច+អាយត្នៈ     

មាននយ័ថ្ល ជាអាយត្នៈ(ជាទីលកើត្) ដដ្លអាក្លស្មនិមានទីរាំផុត្ គឺថ្ល 
អាក្លោនញ្ច  លនាេះឯង ជាអាយត្នៈ (គឺជាទីលកើត្) ទនឈានលនាេះប្រម
លោយស្មបយុត្តធមល៌ោយអត្ថថ្ល ជាទីតាាំងលៅដូ្ច លទវាយត្នៈទីអាប្ស័្យ
លៅទនរួកលទេតា។ 
       ឈាន លឈាៅ េះថ្ល អាក្លោនញ្ញច យត្នៈ លប្រេះអត្ថថ្ល មានអាក្លស្
មនិមានទីរាំផុត្ ជាទីលកើត្កុស្លចិត្ត ដដ្លស្មបយុត្តជាមយួ អាក្លោន
ញ្ញច យត្នៈលនាេះ លឈាៅ េះថ្ល អាក្លោនញ្ញច យត្នកុស្លចិត្ត ។ 

អាក្ខសមាន ៤ ព្រក្ខ  គឺ ៖ 
១-អជោក្លស្   ានដ្ល់ អាក្លស្ (លម ) 
២-ររចិានិាន ក្លស្   ានដ្ល់ អាក្លស្កសិ្ណ 
៣-កសិ្ណុគាដិ្មាក្លស្  ានដ្ល់អាក្លស្ដដ្លអាប្ស័្យមករី  កសិ្ណ 
     ៩ (លេៀរអាក្លស្កសិ្ណ)។ 
៤-ររលិចាទក្លស្  ានដ្ល់អាក្លស្រូរ។ 

អាក្លោនញ្ញច យត្នៈ ានដ្ល់ កសិ្ណុគាដិ្មាក្លស្ រ ុលណណ េះ 
មនិានស្ាំលៅដ្ល់អាក្លស្កសិ្ណលទ។ 

វិធីចមព្េើនអាក្ខោនញ្ញច យត្នជ្ឈាន(ទី១) 
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ប្រេះលោគីរុគគលដដ្លនឹងចលប្មើនអរូរកមៅោឋ នឱ្យកនលងនូេ រូរជាន
លនាេះ ដ្ាំរូងប្តូ្េានរូាេចររញ្ចមជាន ប្រមទាំងមានក្លរជាំនាញកនុងេសី្៥
សិ្ន កល៏ ើញលទស្ររស់្រូរជាន លោយប្រក្លរលផសងៗ។  
 លោកមនិប្តឹ្មដត្ល ើញលទស្ររស់្ រូរជាន រ ុលណណ េះលទ រដមង
ល ើញលទស្ទនរូរោងក្លយផងដដ្រថ្ល មានរូរលហើយកប៏្តូ្េដត្មានទុកោ
លទស្ លាំាកក្លយមានក្លរទទួលនូេអាជ្ា  និង លោា រាធិលផសង ៗ  ជា
លដ្ើម។លរើមនិមានរូរោងក្លយលទលនាេះ ទុកោលទស្ទាំងឡាយ មានរាធិជា
លដ្ើម រដមងមនិមាន។ ឯក្លរដដ្លនឹងច្ឆកផុត្រូរោងក្លយលៅានកប៏្តូ្េ
ចលប្មើនឈានមនិមានរូរលៅថ្ល«អរូរជាន» ជាអារមៅណ៍ោ ងលនេះ៖  

ក្លលណប្រេះលោគីរុគគលល ើញលទស្ទនរូរ និង េធីិដដ្លនឹងរចួ
ច្ឆករីរូរោ ងលនេះលហើយកចូ៏លរូរជានទី ៥ លធវើឱ្យលកើត្ល ើងសិ្ន។  
ក្លលលចញរីឈានរិច្ឆរណល ើញលទស្ទនរូរជានកមៅោឋ ន      ដដ្លជា
អារមៅណ៍លហើយ កចូ៏លឈានលនាេះ ផោយរប្ងីកនិមតិ្ត (រូរកមៅោឋ ន)លនាេះ 
ឱ្យមនិមានទីរាំផុត្ គឺ ផោយលចញលៅានដ្ល់ ១ ចប្កវា  ។ លោយក្លរ
ផោយរប្ងីកលៅៗ នូេរូរនិមតិ្តទនរូរកមៅោឋ ន ដដ្លជាអារមៅណ៍លប្ចើនរ ណុណ  
កម៏និមានទីរាំផុត្ អាក្លស្ដដ្លលាលលាេលនាេះ មនិមានក្លរលកើត្  មនិមាន
ក្លរេនិាស្រកទីរាំផុត្មនិាន។ក្លរល ើញលស្ចកែីមនិមានទីរាំផុត្ទនអាក្លស្
កល៏រើកស្ញ្ញញ  គឺមនិោកចិ់ត្តលៅកនុងរូរនិមតិ្តដដ្លជាអារមៅណ៍លនាេះ យកចិត្ត
ទុកោកដ់ត្ស្ោរទនអាក្លស្មនិមានទីរាំផុត្ (អាក្លលោ អនលនាត  )។  កនុង
សណៈដដ្លចិត្តគិត្ដ្ល់អាក្លស្មនិមានទីរាំផុត្លនេះ លរលលនាេះនូេមានរូរ-
និមតិ្តដដ្លរប្ងីកផោយលៅដដ្រ ទាំងឧរច្ឆរស្មាធិ  កល៏កើត្ល ើងជា
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លាំោរ ់ ។ ក្លលោកចិ់ត្តដ្ល់អាក្លស្មនិមានទីរាំផុត្លរឿយៗលៅ ទីរាំផុត្
អរបនាស្មាធិ កល៏កើត្ល ើង លោយមានអាក្លស្ដដ្លមនិមានទីរាំផុត្លនាេះ
ជាអារមៅណ៍ ។ អាក្លស្ដដ្លមនិមានទីរាំផុត្លនេះ ជាទីតាាំងឱ្យលកើត្រឋម-
អរូរជានទី ១  លៅថ្ល  អាក្លោនញ្ញច យត្នកុស្លចិត្ត ជាកសិ្ណុគាដិ្-
មាក្លស្រញ្ញត្ត ិដដ្លានលរើករូរកសិ្ណលចញលហើយ ជាអារមៅណ៍។ 

ក្លលអរបនាេធីិ ដដ្លជាអាទិកមៅកិ អរូរជានររស់្មនទរុគគល (អនក-
ដឹ្ងយតឺ្) នឹងលកើត្ល ើងលនាេះេថីិចិត្តរដមងលកើត្តាមលាំោរោ់ ងលនេះគឺ ៖ 
-ភេងគចិត្ត ជាមោេាិកញណស្មបយុត្ត 
-ភេងគចលនៈ ជាមោេាិកញណស្មបយុត្ត           ចតិ្តផុត្េថិ។ី 
-ភេងគុរបលចាទៈ ជាមោេាិកញណស្មបយុត្ត  
-មលនាទវ ោេជានៈ ជាអលហតុ្កកិរោិចិត្ែ  
-ររកិមៅ 

                  -ឧរច្ឆរៈ          
 -អនុលោម       
                  -លាប្ត្ភ ូ 

- រឋមអរូរជាន គឺ អាក្លោនញ្ញច យត្នកុស្លចិត្ត។ 
- ភេងគចិត្ត ជាមោេាិកញណស្មបយុត្ត ។ 

អាទិកេមិកអ រូជ្ឈានវិថី រសេ់នទរគុរល 
-ភេងគចិត្ត ជាមោេាិកញណស្មបយុត្ត 
-ភេងគចលនៈ ជាមោេាិកញណស្មបយុត្ត           ចតិ្តផុត្េថិ។ី 
-ភេងគុរបលចាទៈ ជាមោេាិកញណស្មបយុត្ត  

ជាមោកុស្លចិត្តប្រករលោយ ឧលរក្លោ លេទនា ញណស្មបយុត្ត ២ដ្ួង។                
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-មលនាទវ ោេជានៈ ជាអលហតុ្កកិរោិចិត្ែ  
-ររកិមៅ 
-ឧរច្ឆរៈ             
-អនុលោម             

                  -លាប្ត្ភ ូ 
- រឋមអរូរជាន  គឺជាអាក្លោនញ្ញច យត្នកុស្លចិត្ត។ 
- ភេងគចិត្ត ជាមោេាិកញណស្មបយុត្ត ។ 

អាទិកេមិកអ រូជ្ឈានវិថី រសត់្ិការគុរល 
-ភេងគចិត្ត   ជាមោេាិកញណស្មបយុត្ត 
-ភេងគចលនៈ ជាមោេាិកញណស្មបយុត្ត           ចតិ្តផុត្េថិ។ី 
-ភេងគុរបលចាទៈ ជាមោេាិកញណស្មបយុត្ត  
-មលនាទវ ោេជានៈ ជាអលហតុ្កកិរោិចិត្ែ  
-ឧរច្ឆរៈ                    
-អនុលោម            ជាមោកុស្ល ឧលរក្លោ ញណស្មបយុត្ត ២ ដ្ួង។          

                   -លាប្ត្ភ ូ 
- រឋមអរូរជាន  គឺ  អាក្លោនញ្ញច យត្នកុស្លចិត្ត។ 
- ភេងគចិត្ត ជាមោេាិកញណស្មបយុត្ត។ 

វិញ្ញា ែញ្ញច យត្នចិត្ត 
េញិ្ញញ ណញ្ញច យត្នៈ < េញិ្ញញ ណ +អានញ្ច + អាយត្នៈ         

ជាមោកុស្ល ឧលរក្លោ ញណស្មបយុត្ត ២ ដ្ងួ។              
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     មាននយ័ថ្ល ជាអាយត្នៈមយួកដនលងដដ្លេញិ្ញញ ណមនិមានទីរាំផុត្ ។ 
េញិ្ញញ ណលនាេះឯងរកទីរាំផុត្មនិានលទើរលឈាៅ េះថ្ល េញិ្ញញ ណញ្ច  ានដ្ល់ 
អរូរេញិ្ញញ ណទី ១។ 
      មា ងលឈាៅ េះថ្ល េញិ្ញញ ណញ្ច   លប្រេះអត្ថថ្ល ដដ្លប្តូ្េអរូរេញិ្ញញ ណទី២ 
គរបដី្ល់គឺគរបសី្លប្មច ។ ដូ្លចនេះេញិ្ញញ ណញ្ញច យត្នៈ លប្រេះអត្ថថ្ល   
េញិ្ញញ ណញ្ច  លនាេះជាអាយត្នៈលប្រេះជាទីតាាំងទនអរូរជានទី ២ គឺេញិ្ញញ ណ-
ញ្ញច យត្នជាន។ 

វិញ្ញា ែញ្ញច យត្នជ្ឈាន (ទ ី២) 
េញិ្ញញ ណញ្ញច យត្នជាន   ប្រេះលោគីរុគគលក្លលជាំនាញកនុង  អាក្ល-

ោនញ្ញច យត្នឈានលហើយមានរាំណងនឹងចលប្មើននូេអរូរជានទី ២ ប្ត្ូេ
លធវើេសី្ ៥ ឱ្យោទ ត្ល់ហើយ រិច្ឆរណល ើញលទស្ទនអាក្លោនញ្ញច យត្ន-
ជាន ល ើញលស្ចកែសី្ងរប់្រណិត្ររស់្េញិ្ញញ ណញ្ញច យត្នជាន លហើយក៏
ចូលឈានទញយករឋមអរូរជាន ជាអារមៅណ៍លោយរលង្ខអិ នលោយ
ស្ោរររស់្េញិ្ញញ ណ ដដ្លមានអាក្លស្មនិមានទីរាំផុត្ជាអារមៅណ៍ថ្ល គឺ 
េញិ្ញញ ណមនិមានទីរាំផុត្( េញិ្ញញ ណាំ  អននតាំ) រហូត្ដ្ល់អរូរជានទី ២ លកើត្
ល ើងដដ្លមានអាក្លោនញ្ញច យត្នចិត្ត ជាអារមៅណ៍។ លនេះឯងលឈាៅ េះថ្ល 
េញិ្ញញ ណញ្ញច យត្នជាន ឬ ថ្លទុតិ្យអរូរជានចិត្ត។ 

 
អរបនវថិី នន ទុត្ិយអ រូជ្ឈាន 
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-ភេងគចិត្ត ជាមោេាិកញណស្មបយុត្ត 
-ភេងគចលនៈ ជាមោេាិកញណស្មបយុត្ត           ចតិ្តផុត្េថិ។ី 
-ភេងគុរបលចាទៈ ជាមោេាិកញណស្មបយុត្ត  
-មលនាទវ ោេជានៈ ជាអលហតុ្កកិរោិចិត្ែ  
-ររកិមៅ 
-ឧរច្ឆរៈ             
-អនុលោម                                 
-លាប្ត្ភ ូ 
- ទុតិ្យអរូរជាន  គឺ  េញិ្ញញ ណញ្ញច យត្នកុស្លចិត្ត។ 
- ភេងគចិត្ត ជាមោេាិកញណស្មបយុត្ត ។ 

អាកិញ្ចញ្ញា យត្នជ្ឈាន (ទី៣)    

អាកិញ្ចញ្ញញ យត្នៈ មាននយ័ថ្ល  ជាអាយត្នៈមយួកដនលងដដ្ល
េញិ្ញញ ណសូ្មបរីនតិចរនតួចករ៏ដមងមនិមាន។ 

 ប្រេះលោគីរុគគលក្លលរាំណង   នឹងលធវើស្មាធិឱ្យតាាំងមាាំប្រណិត្
ល ើង ៗ លោយក្លរចូលអាកិញ្ចញ្ញញ យត្នជានលនាេះ គឺ ប្តូ្េចូលេញិ្ញញ ណ-
ញ្ញច យត្នជានរហូត្ជាំនាញនូេ េសី្ទាំង ៥ ។ ក្លលលចញរីឈានលហើយក៏
រិច្ឆរណល ើញលទស្ររស់្េញិ្ញញ ណញ្ញច យត្នជានថ្ល លរើោចក់្លរចូល
ឈានលនេះជានិចចលហើយ ឈានលនេះអាចេនិាស្ប្ត្ រល់ៅតាាំងលៅអាក្ល-
ោនញ្ញច យត្នជានេញិ ឯស្មាធិដដ្លលកើត្រីេញិ្ញញ ណញ្ញច យត្នជានលនេះ
កល៏ៅលប្ាត្ប្ាត្មនិប្រណិត្លស្ៅើនិងអាកិញ្ចញ្ញញ យត្នជានដដ្រ លទើរោក់
ចិត្តដ្ល់ស្ោរទនលស្ចកែីមនិមានអវរីរស់្អរូរជានទី ១ ជាអារមៅណ៍ 

ជាមោកុស្ល ឧលរក្លោ ញណស្មបយុត្ត ២ ដ្ួង។ 
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លប្រៀរដូ្ចជាោោធាំ ជាទីប្រជុាំទនស្ងេ លធវើស្ងេកមៅ  ដដ្លជាអាមៅណ៍
ររស់្អរូរជានទី ២ លនាេះ ឥ ូេលនេះប្រេះស្ងេលធវើស្ងេកិចចលប្ស្ចលហើយ ក៏
លចញរីោោទាំងអស់្មនិមានលស្ស្ស្ល់ ចិត្តករ៏លង្ខអិ នលៅកនុងស្ោរ
ដដ្លមនិមានអីវលទៀត្ល ើយ (នត្ថ ិ កិញ្ច ិ = មនិមានអវីៗ )រហូត្អរូរជានចិត្ត
លកើត្ល ើង លោយមាន នត្ថោិេរញ្ញត្ត ិ ជាអារមៅណ៍។ អរូរជានចិត្តលនេះ
លឈាៅ េះថ្ល       អាកិញ្ចញ្ញញ យត្នជាន   ឬ  ត្តិ្យអរូរជាន  (អាកិញ្ចញ្ញញ -
យត្នកុស្លចិត្ត)។   

*េថីិចិត្តដដ្លលកើត្មុនអរូរជានទី ៣ លនេះ ដូ្ចាន នឹងរឋមអរូរជាន 
ឬ ទុតិ្យអរូរជានេថីិដដ្រ លផសងដត្ប្ត្ងរ់កយថ្ល អាកិញ្ចញ្ញញ យត្ន-កុស្ល
ចិត្ត រ លុណណ េះ។ 

មនវសញ្ញា នសញ្ញា យត្នជ្ឈាន(ទី ៤)       
       លនេស្ញ្ញញ នាស្ញ្ញញ យត្នៈ < លនេ+ស្ញ្ញញ +ន+ន+ស្ញ្ញញ +អាយត្នៈ    

មាននយ័ថ្ល ជាអាយត្នៈមយួកដនលងដដ្លដត្ងមានស្ញ្ញញ កម៏និដមន      
មនិមានស្ញ្ញញ កម៏និដមន លប្រេះមនិមានស្ញ្ញញ លប្ាត្ប្ាត្ មានដត្ស្ញ្ញញ
លអិិត្ ។ លនេស្ញ្ញញ នាស្ញ្ញញ លនាេះឯង ជាអាយត្នៈ លប្រេះស្លន្រង្ខគ េះចូលកនុង
មនាយត្នៈ និង ធមាៅ យត្នៈ លប្រេះលហតុ្លនាេះលទើរលឈាៅ េះថ្ល «លនេស្ញ្ញញ -
នាស្ញ្ញញ យត្នជាន»។ 

លនេស្ញ្ញញ នាស្ញ្ញញ យត្នៈលនាេះឯង ជាអាយត្នៈជាទីតាាំងទនឈាន
ប្រមទាំងស្មបយុត្តធមល៌ោយជានិស្សយរបចចយ័ ជាលដ្ើម ដូ្លច្ឆន េះលហើយលទើរ
លឈាៅ េះថ្ល «លនេស្ញ្ញញ នាស្ញ្ញញ យត្នជាន»។ 
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ប្រេះលោគីរុគគល អនកចលប្មើនអរូរជានទី៤លនាេះប្តូ្េជាំនាញអរូរ-
ជានទី ៣ ប្រមទាំង េសី្ ៥ រចួលហើយចលប្មើនអរូរជានទី ៤ ដដ្លជា
ឈានប្រណិត្រាំផុត្ លោយរិច្ឆរណល ើញនូេអរូរជានទី ៣ លនេះថ្លជា
ធមស៌្ងរប់្រណិត្ រ ដុនតមនិទនស់្ងរប់្រណិត្រាំផុត្លទ។    ដូ្លចនេះលដ្ើមបនឹីង
ចលប្មើនអរូរជានទី ៤ ប្ត្េូចូលអរូរជានទី ៣ សិ្ន លុេះលចញលហើយកយ៏ក
ចិត្តទុកោករិ់ច្ឆរណលស្ចកែីស្ងរប់្រណិត្ ឯត្ាំ ស្នតាំ ឯត្ាំ រណីត្ាំ ទនស្ញ្ញញ
កនុងអាកិញ្ចញ្ញញ យត្នជាន មនិដមនស្ញ្ញញ ដ្ទទលទៀត្លទ (លេទនាជាលដ្ើមកនុង
ទីលនេះកស៏្ងរប់្រណិត្ដូ្ចាន ) ។ ក្លរដដ្លលប្រើស្ញ្ញញ ស័្រទលប្រេះស្ញ្ញញ
លចត្សិ្កលនេះជាតួ្ច្ឆាំនិមតិ្តតាាំងអាំរីក្លរចលប្មើនរូរជានដ្ាំរូង ចលប្មើនលៅ
រហូត្ដ្ល់អរូរជានទី៤ លកើត្។ ក្លលណឈានលនេះលកើត្កម៏ានលឈាៅ េះថ្ល      
លនេស្ញ្ញញ នាស្ញ្ញញ យត្នៈ ឬ ចតុ្តាថ រូរជាន គឺ លនេស្ញ្ញញ  ។ 

*េថីិចិត្តដដ្លលកើត្មុនអរូរជានទី ៤ កម៏ាននយ័ដូ្ចលស្ចកែីដដ្ល
ានលរលរចួមកលហើយ។ 

ខ.អ បូាវច វបិាកចិត្ត ៤ ដួង 
អរូាេចរេាិកចិត្ត៤ដួ្ង ជាផលររស់្អរូាេចរកុស្លចិត្ត គឺ អាក្ល-

ោនញ្ញច យត្នកុស្ល មានអាក្លស្មនិមានទីរាំផុត្ជាអារមៅណ៍ អាក្ល-
ោនញ្ញច យត្នេាិកចិត្ត កម៏ានអាក្លស្មនិមានទីរាំផុត្ជាអារមៅណ៍ដូ្ចាន
ដដ្រ ឯអរូរជានទី ២ ទី ៣ ទី ៤ កម៏ាននយ័ោ ងលនេះដដ្រ។  

អ បូាវច វិបាកចិត្ត ៤ ដួង 
-អាក្លោនញ្ញច យត្ន េាិកចិត្តាំ 
-េញិ្ញញ ណញ្ញច យត្ន េាិកចិត្តាំ 
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-អាកិញ្ចញ្ញញ យត្នេាិកចិត្តាំ  
-លនេស្ញ្ញញ នាស្ញ្ញញ យត្ន េាិកចិត្តលញ្ច តិ្ ឥមានិ ចតាត ររិិ អរូាេចរេាិក
ចិតាត និ នាម។ 
ដប្រថ្ល៖   

-អាក្លោនញ្ញច យត្នេាិកចិត្ត ១ 
-េញិ្ញញ ណញ្ញច យត្នេាិកចិត្ត ១ 
-អាកិញ្ចញ្ញញ យត្នេាិកចិត្ត ១ 
-លនេស្ញ្ញញ នាស្ញ្ញញ យត្ន េាិកចិត្ត ១ 

    ចិត្តទាំង ៤ ដួ្ងលនេះ លឈាៅ េះថ្ល អរូាេចរេាិកចិត្ត។ 
លរលដដ្លអរូាេចរេាិកចិត្តដួ្ងណមយួនឹងលកើត្ល ើងលនាេះ មនិ

ានលកើត្ជាេថីិដូ្ចអរូាេចរកុស្លចិត្តលទ  គឺថ្លមុនចុតិ្ចិត្តនឹងលកើត្ល ើង
លនាេះអរូាេចរកុស្លដ្ួងណមយួលកើត្ល ើងមុនរចួ លទើរចុតិ្។ក្លលចុតិ្ចិត្ត
រលត្ល់ហើយ អរូាេចរេាិកចិត្តដួ្ងណមយួកល៏កើត្ល ើង   លធវើកិចចរដិ្ស្នធិ 
ត្អាំរីចុតិ្ចិត្តលនាេះទនល់រលោល ម។ 

អរូាេចរកុស្លចិត្តដដ្លលកើត្មុនចុតិ្ចិត្តមានអារមៅណ៍អវី    អរូា-
េចរេាិកចិត្ត ដដ្លលកើត្រនាទ រអ់ាំរីចុតិ្ចិត្តលនាេះ កម៏ានអារមៅណ៍លនាេះដូ្ចនឹង
កុស្លររស់្សលួនដដ្រ។ ឯអរូាេចរេាិកចិត្ត ៣ ដ្ួងលផសងលទៀត្ កម៏ាននយ័
ដូ្ចាន លនេះដដ្រ។  

អរូាេចរកុស្លចិត្ត លធវើជេនកិចចដត្មា ងចាំដណកអរូាេចរេាិក
ចិត្តលនាេះ លធវើកិចច ៣ ោ ងគឺ ៖ 
១-រដិ្ស្នធ ិលធវើកិចចរដិ្ស្នធិជាអរូរប្រហៅរុគគលកនុងអរូរភូម ិ៤ រ ុលណណ េះ។ 
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២-ភេងគកិចច  លធវើកិចចរកោភរជាតិ្កាំលណើ ត្ឱ្យតាាំងលៅដ្ោររហូត្លស្ៅើអាយុទន 
  ស្ង្ខោ រកនុងភរលនាេះៗ។ 
៣-ចុតិ្កិចច  លធវើកិចចឃ្លល ត្ច្ឆកអាំរីភរលនាេះ ៗ កនុងវារៈដដ្លអស់្អាយុទន 
  ស្ង្ខោ រ ។ 

-អរូាេចរេាិកចិត្ត ៤ ដ្ួង     ជាចិត្តលកើត្ល ើងលោយមនិអាប្ស័្យេត្ថុ
ទាំង ៦ ណមយួល ើយ លហើយមានចាំលរេះដត្អរូរប្រហៅរ លុណណ េះ។ 

-កនុងអរូរប្រហៅរុគគលទាំង ៤ ប្រហៅរុគគលកនុងអាក្លោនញ្ញច យត្នភូម ិ
មានអាយុ ២មុនឺមោករប, ប្រហៅរុគគលកនុងេញិ្ញញ ណញ្ញច យត្នភូម ិ មាន
អាយុ ៤ មុនឺមោករប, ប្រហៅរុគគលកនុងអាកិញ្ចញ្ញញ យត្នភូម ិមានអាយុ ៦
មុនឺមោករប,ប្រហៅរុគគលកនុងលនេស្ញ្ញញ នាស្ញ្ញញ យត្នភូម ិ មានអាយុ ៨ 
មុនឺ ៤ រនម់ោករប។ 

គ. អ បូាវច កិ យិចិត្ត ៤ ដងួ 
អរូាេចរកិរោិចិត្ត ៤ ដួ្ងលនេះ លកើត្មានដ្ល់ប្រេះអរហនតដត្មយួរួក

រ ុលណណ េះ រុថុជានកែី ប្រេះលស្កោរុគគលកែី ក្លលលរើចលប្មើនអរូរជានទី៤ អរូរ-
ជានចិត្តលនេះ ដត្ងដត្ជាកុស្ល មនិដមនជាអរូាេចរកិរោិចិត្តល ើយ។ 

អ បូាវច កិ យិចិត្ត ៤ ដងួ 
-អាក្លោនញ្ញច យត្នកិរោិចិត្តាំ 
-េញិ្ញញ ណញ្ញច យត្នកិរោិចិត្តាំ 
-អាកិញ្ចញ្ញញ យត្នកិរោិចិត្តាំ  
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-លនេស្ញ្ញញ នាស្ញ្ញញ យត្នកិរោិចិត្តលញ្ច តិ្ ឥមានិ ចតាត ររិិ អរូាេចរកិរោិ
ចិតាត និ នាម។ 
ដប្រថ្ល៖  

-អាក្លោនញ្ញច យត្នកិរោិចិត្ត ១ 
-េញិ្ញញ ណញ្ញច យត្នកិរោិចិត្ត ១ 
-អាកិញ្ចញ្ញញ យត្នកិរោិចិត្ត ១ 
-លនេស្ញ្ញញ នាស្ញ្ញញ យត្នកិរោិចិត្ត ១ 

ចិត្តទាំង ៤ ដ្ួងលនេះលឈាៅ េះថ្ល អរូាេចរកិរោិចិត្ត។ 
អរូាេចរកិរោិចិត្ត ៤ ដួ្ងលនេះ មានអងគឈានលស្ៅើាន  និង ដូ្ចាន  គឺ 

ឧលរក្លោ  និង ឯកគគតា ដត្មានអារមៅណ៍លផសងាន  ប្រប្រឹត្តានតាមដររដូ្ចាន  
និង អរូាេចរកុស្លចិត្តដដ្រ ។ ក្លលអរូាេចរកិរោិចិត្តររស់្ប្រេះអរហនត
លកើត្ល ើង េថីិចិត្តដដ្លលកើត្មុនរដមងប្រប្រឹត្តលៅោ ងលនេះគឺ៖ 
-ភេងគចិត្ត  
-ភេងគចលនៈ          ជាមោេាិកញណស្មបយុត្ត (ចិត្តផុត្េថិ)ី។ 
-ភេងគុរបលចាទៈ  
-មលនាទវ ោេជានៈ   ជាអលហតុ្កកិរោិចិត្ែ 
-ររកិមៅ 
-ឧរច្ឆរៈ                 
-អនុលោម       
-លាប្ត្ភ ូ 

មោកិរោិ ឧលរក្លោ ញណស្មបយុត្ត ២ ដ្ួង។ 
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-អរូាេចរកិរោិចិត្ត 
-ភេងគចិត្ត ជាមោេាិកញណស្មបយុត្ត។ 
 េថីិចិត្តលនេះស្ប្មារម់នទរុគគល ចាំដណក តិ្កោរុគគលមនិមានររកិមៅ

លទ។ 
*អរូាេចរចិត្តទាំង១២ ដួ្ងលនេះគឺ៖ 

អរូាេចរកុស្លចិត្ត ៤ដ្ួង ,អរូាេចរេាិកចិត្ត ៤ ដួ្ង អរូាេចរកិរោិចិត្ត- 
៤ ដួ្ង។  

ចិត្តោងំអសម់នះមានមចត្សកិមកើត្ េួ ៣០ គឺ៖ 
-អញ្ញស្មានាលចត្សិ្ក ១០  (លេៀរ េតិ្កោៈ េចិ្ឆរៈ រីតិ្) 
-លោភណោធារណលចត្សិ្ក ១៩ 
-រញ្ញញ លចត្សិ្ក ១  (លេៀរ េរិតិ្ ៣ អរបមញ្ញញ  ២) 
  ក្ខ ចចកអ បូាវច ចិត្ត ១២ ដួងមោយន័យមសសងៗ 

១-លោយជាតិ្   ជាកុស្លជាតិ្ ៤ ដួ្ង ជាេាិក ៤ ដួ្ង ជាកិរោិ 
៤ ដួ្ង។ 

២-លោយភូម ិ  ជាអរូាេចរភូមទិាំង ១២ ដួ្ង។ 
៣-លោយលេទនា   ជាឧលរក្លោ លេទនាទាំង ១២ ដួ្ង។ 
៤-លោយលហតុ្   ជានលហតុ្ និង ជាតិ្លហតុ្កចិត្ត។ 
៥-លោយស្មបយុត្ត   ជាញណស្មបយុត្តទាំង ១២ ដួ្ង។ 
៦-លោយស្ង្ខោ រ   ជាស្ស្ង្ខោ រកិចិត្តទាំង ១២ ដួ្ង។ 
៧-លោយលោភណៈ  ជាអរូាេចរលោភណចិត្ត។ 
៨-លោយឈាន  ជារញ្ចមជាន (រញ្ចកនយ័) ទាំង ១២ ដួ្ង។ 
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៩-លោយលោកិយ  ជាលោកិយចិត្តទាំង ១២ ដួ្ង។ 
១០-លោយកិចច  អរូាេចរកុស្លចិត្ត ៤ ដួ្ង និង អរូាេចរកិរោិ 

៤ ដួ្ង(លធវើជេនកិចច) អរូាេចរេាិក ៤ ដួ្ង (លធវើកិចច 
៣ គឺ រដិ្ស្នធ ិភេងគ ចុតិ្)។ 

១១-លោយអារមៅណ៍  មានធមាៅ រមៅណ៍ ជាអារមៅណ៍ទាំង ១២ ដួ្ង។ 
១២-លោយេត្ថុ  អរូាេចរកុស្លចិត្ត ៤ ដួ្ង និង អរូាេចរកិរោិ

ចិត្ត៤ដួ្ង ដដ្លលកើត្កនុងរញ្ច លវាក្លរភូម ិ អាប្ស័្យ
ហទយេត្ថុ  លរើលកើត្កនុងចតុ្លវាក្លរភូម ិ មនិច្ឆាំាច់
អាប្ស័្យេត្ថុកល៏កើត្ល ើងានដដ្រ។ 

១៣-លោយទវ រ   អរូាេចរកុស្ល ៤ ដួ្ង និង អរូាេចរកិរោិចិត្ត 
៤  ដួ្ង ដឹ្ងអារមៅណ៍តាម     មលនាទវ រ   ចាំដណក
អរូាេចរេាិកចិត្ត ៤ ដួ្ងជាទវ រេមុិត្តិ។ 

១៤-លោយេញិ្ញញ ណធាតុ្ ជាមលនាេញិ្ញញ ណធាតុ្។ 
     -ចាំណាំ  កនុងភូមជិាទីលកើត្ ៣១ ភូមលិនាេះអរូាេចរកុស្លចិត្ត៤ដួ្ង និង 
អរូាេចរកិរោិចិត្ត ៤ ដួ្ង លកើត្ាន ២៦ ភូម(ិលេៀរអាយភូម ិ៤ អស្ញ្ញ -
ស្តាត ភូម ិ ១) ចាំដណកអរូាេចរេាិកចិត្ត ៤ ដួ្ង លកើត្ានចាំលរេះដត្កនុង
អរូរប្រហៅភូម ិ៤ រ ុលណណ េះ។ 

៤.មោកតុ្ត មោភែចិត្ត ៨ ដួង 

រកយថ្ល លោកុត្តរ < លោក +ឧត្តរៈ  ដប្រថ្ល លលើស្អាំរីលោក ឬ 
ផុត្អាំរីលោក មាននយ័ថ្ល ជាចិត្តមានអារមៅណ៍ផុត្រីស្ោេធមដ៌ដ្លមាន
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លៅកនុងលោក ឬថ្ល ជាចិត្តដដ្លមានអាំណចទទួលអារមៅណ៍លប្ៅរីលោក 
ឬផុត្ច្ឆកលោកាន ។ អារមៅណ៍លនាេះានដ្ល់ប្រេះនិរវ ន ។ 

កនុងចិត្ត ៨៩ លនាេះ ចិត្តដដ្លអាចទទួលប្រេះនិរវ នជាអារមៅណ៍
ានប្ាកដ្មានដត្ ៨ ដ្ួង រ លុណណ េះ។ លប្ៅរីលនាេះសូ្មបមីានចិត្តសលេះអាច
ទទួលប្រេះនិរវ នជាអារមៅណ៍ានកម៏និប្ាកដ្ លប្រេះលហតុ្ដូ្លច្ឆន េះលហើយ    
លទើរ លៅថ្លចិត្ត ៨ ដ្ួង លនាេះថ្ល លោកុត្តរចិត្ត ។ 

កនុងលោកុត្តរចិត្ត ៨ ដ្ួងដចកលចញជា ២ ប្រលភទគឺ មគគចិត្ត ៤ 
លឈាៅ េះថ្ល លោកុត្តរកុស្លចិត្ត និង ផលចិត្ត ៤ លឈាៅ េះថ្ល លោកុត្តរេាិក-
ចិត្ត មនិមានលោកុត្តរកិរោិចិត្តល ើយ ។ 

ក.មោកតុ្ត កសុលចិត្ត ៤ ដួង 
-លោតារត្តមិគគចិត្តាំ  
-ស្កទាមមិគគចិត្តាំ  
-អនាាមមិគគចិត្តាំ      
-អរហត្តមគគចិត្តលញ្ច តិ្ ឥមានិ ចតាត ររិិ លោកុត្តរកុស្លចិតាត និ នាម។ 
ដប្រថ្ល 

-លោតារត្តិមគគចិត្ត ១ ដួ្ង 
-ស្កទាមមិគគចិត្ត ១ ដួ្ង 
-អនាាមមិគគចិត្ត ១ ដួ្ង 
-អរហត្តមគគចិត្ត ១ ដួ្ង 

 ចិត្តទាំង ៤ ដួ្ងលនេះលឈាៅ េះ លោកុត្តរកុស្លចិត្ត ។ 

 មោតារត្តិេគរចតិ្ត 
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រកយថ្ល លោតារត្តមិគគចិត្ត < លោត្ៈ+អារត្ត ិ+មគគៈ +ចិត្ត  
-លោត្ៈ ដប្រថ្ល ប្កដស្ គឺថ្លអរយិមគគមានអងគ ៨ រណាិ ត្លៅថ្ល លោត្ៈ 
(ប្កដស្) ដដ្លហូរត្ប្មងល់ៅ គឺចូលក្លនប់្រេះនិរវ ន ឬ ដូ្ចជាប្កដស្ទឹក 
ដដ្លហូរលៅក្លនម់ោស្មុប្ទគឺប្រេះនិរវ ន។ 
-អារត្ត ិ ដប្រថ្ល ក្លរដ្ល់លហើយ គឺក្លរស្លប្មចតាាំងរីខ្ងលដ្ើម ជាក្លរលស្រ
ប្ាដ្ាំរូង នូេលោត្ៈលនាេះ។ 
-មគគ លោយអត្ថថ្ល ក្លរដស្វងរកប្រេះនិរវ ន ឬ ក្លរលៅស្មាល រកិ់លលស្
ទាំងឡាយ ។ 
-មគគចិត្ត គឺចិត្តស្មបយុត្តលោយមគគលនាេះ។ 

*មគគចិត្ត ដដ្លានស្លប្មចប្កដស្ដ្ាំរូង លឈាៅ េះថ្ល      លោតារត្ត-ិ 
មគគចិត្ត ានដ្ល់មគគចិត្តររស់្ប្រេះអរយិរុគគលដ្ាំរូង ដដ្លលៅមានរដិ្ស្នធិ
លទៀត្ោ ងលប្ចើន ក ៏៧ ជាតិ្លទៀត្លៅកនុងលោកលនេះ។ 

 សកោគាេិេគរចិត្ត 
រកយថ្ល ស្កទាមមិគគចិត្ត < ស្កឹ+ អាាម+ីចិត្ត 

-ស្កឹ ដប្រថ្ល ១ ដ្ង, ១ វារៈ 
-អាាម ីដប្រថ្ល ប្ត្ រម់ក 
-ស្កទាមមិគគចិត្ត គឺមគគចិត្តដដ្លញុាំងឱ្យរុគគលប្ត្ រម់កក្លនក់្លម-
លោកមែងលទៀត្ ានដ្ល់មគគចិត្តររស់្ប្រេះអរយិរុគគលទី ២ ដដ្លប្ត្ រ់
មករដិ្ស្នធិ កនុងក្លមភូមមិែងលទៀត្រ លុណណ េះ។ 

 អនគាេេិគរចិត្ត 
រកយថ្ល អនាាមមិគគចិត្ត <ន+អាាម+ីមគគ +ចិត្ត  
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អនាាមមិគគចិត្ត គឺមគគចិត្តដដ្លញុាំងឱ្យរុគគលមនិច្ឆាំាចប់្ត្ រម់កក្លន់
ក្លមលោក  សូ្មបដីត្មែងលទៀត្លទ    ានដ្ល់មគគចិត្តររស់្ប្រេះអរយិរុគគល 
ទី ៣ ដដ្លមនិប្តូ្េប្ត្ រម់ករដិ្ស្នធិកនុងក្លមលោក។ 

 អ ហត្តេគរចិត្ត 
រកយថ្ល អរហត្តមគគចិត្ត < អរហត្ត+មគគ+ចិត្ត លឈាៅ េះថ្លប្រេះអរហនត 

លោយអត្ថថ្ល គរួដ្ល់ក្លររូជាេលិស្ស្ លប្រេះោរជាទកោិលណយយរុគគលដ្៏
កាំរូល ។ មា ងលទៀត្ លឈាៅ េះថ្ល អរហនត លប្រេះមនិមានក្លរប្ត្ រម់ក កនុង
ក្លរលធវើារលទៀត្លទ ានដ្ល់ប្រេះអរយិរុគគលទី ៤។ ោេៈទនរុគគលទី ៤
លនាេះ លឈាៅ េះថ្លអរហត្ត ។ 
  រកយថ្ល អរហត្ត លនាេះជាលឈាៅ េះទនផលទី ៤ ។ 

មគគ ដដ្លជាលហតុ្ទនអរហត្តលនាេះ លឈាៅ េះថ្ល  អរហត្តមគគ។ចិត្តដដ្ល
ស្មបយុត្តលោយអរហត្តមគគលនាេះ លឈាៅ េះថ្ល អរហត្តមគគចិត្ត ។ 

-កនុងមគគចិត្ត ៤ដ្ួងលនាេះ     ច្ឆត្ថ់្លលោកុត្តរកុស្លលប្រេះជាកុស្ល
ដដ្លលធវើឱ្យឆលងផុត្ច្ឆកលោក ៣ គឺ   ក្លមលោក ១ រូរលោក ១  អរូរ-
លោក ១ ។ 
ក្លមលោក ានដ្ល់ ក្លមភូម ិ១១ ភូម ិ
រូរលោក ានដ្ល់ រូរភូម ិ១៦ ភូម ិ
អរូរលោក ានដ្ល់ អរូរភូម ិ៤ ភូម ិ
 រមួទាំងអស់្ ជា ៣១ ភូម ិ។ 

-ក្លរឆលងផុត្លោកលនាេះ មានប្រក្លរដូ្លចនេះគឺ ៖  
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មគគចិត្តដួ្ងទី ១ លៅថ្ល រឋមមគគ គឺលោតារតិ្តមគគចិត្ត។  
មគគចិត្តដួ្ងទី ២ លៅថ្ល ទុតិ្យមគគ គឺ ស្កទាមមិគគចិត្ត ចិត្ត២ដួ្ងលនេះលធវើ
ឱ្យផុត្ច្ឆកក្លមលោក គឺ អាយភូមទិាំង ៤។ 
មគគចិត្តដួ្ងទី ៣  លៅថ្ល ត្តិ្យមគគ គឺអនាាមមិគគចិត្ត ចិត្ត១ដួ្ងលនេះលធវើឱ្យ
ផុត្ច្ឆករីក្លមលោក ទាំង ១១ ភូម។ិ មគគចិត្តដួ្ងទី ៤ លៅថ្ល ចតុ្ត្ថមគគគឺ
អរហត្តមគគចិត្ត ចិត្ត១ដ្ួងលនេះ លធវើឱ្យផុត្ច្ឆកលោកទាំង៣១ភូម ិ។ 

 -ដដ្លលៅថ្ល លោកុត្តរកុស្លលប្រេះជាកុស្លដដ្លលធវើឱ្យឆលងផុត្
រីរុថុជានលៅជាប្រេះអរយិរុគគលលោយប្រក្លរដូ្លចនេះគឺ៖ 
-មគគចិត្តដួ្ងទី ១ លធវើឱ្យលៅជាប្រេះលោតារននរុគគល 

-មគគចិត្តដួ្ងទី ២ លធវើឱ្យលៅជាប្រេះស្កទាមរុិគគល 

-មគគចិត្តដួ្ងទី ៣ លធវើឱ្យលៅជាប្រេះអនាាមរុិគគល 

-មគគចិត្តដួ្ងទី ៤ លធវើឱ្យលៅជាប្រេះអរហនត  
-ដដ្លលៅថ្ល លោកុត្តរកុស្ល លប្រេះជាកុស្លដដ្លលកើត្ល ើងមាន

ប្រេះនិរវ នជាលោកុត្តរធមជ៌ាអារមៅណ៍ លហើយក្លរដដ្លលោកុត្តរកុស្លចិត្ត 
៤ ដួ្ងលនេះលកើត្ល ើងាន កល៏ប្រេះមានប្រេះនិរវ នជាអារមៅណរបចចយ័ លទើរ
លកើត្។ 

-ដដ្លលៅថ្ល លោកុត្តរកុស្ល លប្រេះជាកុស្លដដ្លមានអាំណច
ប្រលស្ើរ លលើស្លោកិយកុស្លទាំងឡាយ អាចរ ាំលត្អ់កុស្លឱ្យោចជ់ា
ស្មុលចាទានគឺ លប្រេះលហតុ្ដត្មានប្រេះនិរវ នជាអារមៅណ៍លនាេះឯង។ 
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  -លោកុត្តរកុស្លលរលគឺ មគគចិត្ត ៤ដួ្ង តាមលស្ចកែីលផសងាន ទនក្លរ
ប្រករររស់្អដ្ឋងគិកមគគមានលោតារត្តិមគគជាលដ្ើម គឺលោយអាំណចក្លរលេះ 
ស្ាំលោជនៈាន ។     ក្លរដដ្លលេះស្ាំលោជនៈានលផសង ៗ ាន   កល៏ប្រេះ 
ឥន្រនទិយ ៥ មានស្ទធ ជាលដ្ើម មានកមាល ាំងលផសងៗាន គឺ ឥន្រនទិយ ៥ ររស់្
លោតារត្តិមគគ មនិច្ឆស់្ក្លល  ររស់្ស្កទាមមិគគច្ឆស់្ក្លល  ររស់្អនាាម-ិ
មគគ ច្ឆស់្ក្លល ជាង ររស់្អរហត្តមគគ ច្ឆស់្ក្លល ជាទីរាំផុត្លនាេះឯង ។ 

ខ.មោកតុ្ត វិបាកចិត្ត ៤ ដួង 
-លោតារត្តផិលចិត្តាំ  
-ស្កទាមផិលចិត្តាំ 
-អនាាមផិលចិត្តាំ  
-អរហត្តផលចិត្តលញ្ច តិ្   ឥមានិ  ចតាត ររិិ  លោកុត្តរេាិកចិតាត និ នាម ។ 
ដប្រថ្ល៖  

-លោតារត្តិផលចិត្ត ១ 
-ស្កទាមផិលចិត្ត ១ 
-អនាាមផិលចិត្ត  ១ 
-អរហត្តផលចិត្ត  ១ 

ចិត្តទាំង ៤ ដួ្ងលនេះលឈាៅ េះថ្ល លោកុត្តរេាិកចិត្ត ។ 
សួ្រថ្ល លហតុ្អវីលោកុត្តរេាិកកម៏ាន ៤ ប្រក្លរ? 
លឆលើយថ្ល លប្រេះជាផលររស់្លោកុត្តរកុស្លលនាេះៗគឺអាប្ស័្យមគគចិត្ត ជា
លហតុ្ ជារចចយ័ឱ្យលកើត្ល ើងលប្រេះលហតុ្លនាេះលទើរលៅថ្ល ផលចិត្ត ។ ផល
ចិត្តលនេះមនិានមាននាទីប្រោរនូេកិលលស្ណមយួដូ្ចជាមគគចិត្តលទ រ ុដនត



-109- 

 

មានប្រេះនិរវ នជាអារមៅណ៍ និង ប្រករប្រមលោយលរធិរកោិយធមទ៌ាំង៣៧
ប្រក្លរដូ្ចាន ។ 

 -លោកុត្តរចិត្តលនាេះ មនិមានកិរោិចិត្តលទ លប្រេះមគគចិត្តលកើត្ល ើង
មយួដ្ងកប៏្រោរកិលលស្ោចជ់ាស្មុលចាទ ដូ្លចនេះមគគចិត្តលកើត្ល ើងប្រោរ
កិលលស្ានលហើយនឹងមនិលកើត្ល ើងជាលលើកទី ២ លទៀត្ល ើយ។ 

ចាំដណកផលចិត្តលកើត្ានលប្ចើនដ្ង គឺដដ្លជាផលស្មារត្តិ មាន
ប្រេះនិរវ នជាអារមៅណ៍កល៏ដ្ើមបលីស្ចកែលីៅជាសុ្សកនុងភររចចុរបនន លប្រេះ
លហតុ្លនេះលទើរលោកុត្តរចិត្ត ដដ្លជាកិរោិមនិមាន ។ 

-លោកុត្តរចិត្ត ៨ ដួ្ងលោយស្លងោរគឺ មគគចិត្ត ៤ ដួ្ង និង ផលចិត្ត 
៤ ដ្ួងលនេះ។ 

មានមចត្សកិមកើត្ េួ ៣៦ ព្រមភទដចូគាន មសមើគាន  ព្គរ់
ដួងគឺ៖    

-អញ្ញស្មានាលចត្សិ្ក ១៣ 
-លោភណលចត្សិ្ក ២៣ (លេៀរអរបមញ្ញញ  ២) 

លោកុត្តរចិត្តដរររិោែ រ៖ 
លោកុត្តរចិត្ត មាន ២ នយ័ គឺដររស្លងោរមាន ៨ ដួ្ង និង ដរររិោែ រ

មាន ៤០ដួ្ង។ 
លោកុត្តរចិត្តដរររិោែ រ ៤០ ដ្ងួ ស្ដមែងលោយតាមអងគឈាន គឺថ្ល 

លធវើលោកុត្តរចិត្តដួ្ងនីមយួៗ ជា ៥ ោ ង លោយតាមលស្ចកែី សុស្ាន ទនក្លរ
ប្រករជាមយួអងគឈាន គឺ៖  

-រឋមជានមានអងគ ៥ មានលោតារត្តិមគគចិត្ត ១ 
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-ទុតិ្យជានមានអងគ ៤  មានលោតារត្តិមគគចិត្ត ១ 
-ត្តិ្យជានមានអងគ ៣  មានលោតារត្តិមគគចិត្ត ១ 
-ចតុ្ត្ថជានមានអងគ ២    មានលោតារត្តិមគគចិត្ត ១ 
-រញ្ចមជានមានអងគ ២   មានលោតារត្តិមគគចិត្ត ១ 

ដូ្លចនេះ    លោតារត្តិមគគចិត្ត មាន៥ ,      លោតារត្តិផលចិត្ត     កម៏ាន ៥,  
ស្កទាមមិគគចិត្ត មាន ៥ , ស្កទមផិលចិត្ែ កម៏ាន៥,អនាាមមិគគចិត្ត 
កម៏ាន ៥, អនាាមផិលចិត្ែ កម៏ាន ៥។ 
អរហត្តមគគ កម៏ាន ៥, អរហត្តផល កម៏ាន ៥ ដូ្ចាន  រមួជាមគគចិត្ែ ២០ដ្ួង 
និង ផលចិត្ត ២០ ដួ្ង    រមួទាំង ២ កជ៏ាលោកុត្តរចិត្ត ៤០ ដ្ួងលោយ
រិោែ រ។ 

លោកុត្តរចិត្តលោយរិោែ រ ៤០ ដួ្ង លទើរមានស្ងគហៈ ៥ នយ័ 
លោយអាំណចទនអងគឈានដូ្ចត្លៅលនេះ៖ 

-នយ័ទី១  លោកុត្តររឋមជានចិត្ត ៨ ដួ្ង មានលចត្សិ្កលកើត្រមួ
ជាមយួ ៣៦ ប្រលភទ៖ 

-អញ្ញស្មានាលចត្សិ្ក ១៣ 
-លោភណលចត្សិ្ក ២៣ (លេៀរអរបមញ្ញញ  ២)។ 

-នយ័ទី ២  លោកុត្តរទុតិ្យជានចិត្ត ៨ ដ្ួង មានលចត្សិ្កលកើត្រមួ
ជាមយួ ៣៥ ប្រលភទ៖ 

-អញ្ញស្មានាលចត្សិ្ក ១២ (លេៀរេតិ្កោ) 
-លោភណលចត្សិ្ក ២៣ (លេៀរអរបមញ្ញញ  ២) 
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-នយ័ទី៣ លោកុត្តរត្តិ្យជានចិត្ត ៨ ដួ្ងមានលចត្សិ្កលកើត្រមួ
ជាមយួ ៣៤ ប្រលភទ៖ 

-អញ្ញស្មានាលចត្សិ្ក ១១ (លេៀរ េតិ្កោ  េចិ្ឆរ) 
-លោភណលចត្សិ្ក ២៣ (លេៀរ អរបមញ្ញញ  ២) 

-នយ័ទី ៤ លោកុត្តរចតុ្ត្ថជានចិត្ត ៨ ដួ្ងមានលចត្សិ្កលកើត្រមួ
ជាមយួ ៣៣ ប្រលភទ៖ 

-អញ្ញស្មានាលចត្សិ្ក ១០ (លេៀរ េតិ្កោ  េចិ្ឆរ  រីតិ្) 
-លោភណលចត្សិ្ក ២៣ (លេៀរ អរបមញ្ញញ  ២) 

-នយ័ទី ៥ លោកុត្តររញ្ចមជានចិត្ត ៨ ដ្ងួ មានលចត្សិ្កលកើត្រមួ
ជាមយួ ៣៣ ប្រលភទ៖ 

-អញ្ញស្មានាលចត្សិ្ក ១០ (លេៀរ េតិ្កោ   េចិ្ឆរ  រីតិ្) 
-លោភណលចត្សិ្ក ២៣ (លេៀរ អរបមញ្ញញ ) 

ក្ខ ចចកមោកតុ្ត ចិត្ត ៨ ដួងមោយនយ័មសសងៗ 
១-លោយជាតិ្    ជាកុស្លជាតិ្ ៤ ដួ្ង ជាេាិក ៤ ដួ្ង។ 
២-លោយភូម ិ  ជាលោកុត្តរភូមទិាំង ៨ ដួ្ង។ 
៣-លោយលេទនា  ជាលោមនស្សលេទនា និង ឧលរក្លោ លេទនា។ 
៤-លោយលហតុ្   ជានលហតុ្ និង ជាតិ្លហតុ្កចិត្ត។ 
៥-លោយស្មបយុត្ត  ជាញណស្មបយុត្តទាំង ៨ ដួ្ង។ 
៦-លោយស្ង្ខោ រ  ជាស្ស្ង្ខោ រកិចិត្តទាំង ៨ ដួ្ង។ 
៧-លោយលោភណៈ ជាលោភណចិត្ត។ 
៨-លោយឈាន   ជាឈានចិត្ត។ 
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៩-លោយលោកិយ  ជាលោកុត្តរចិត្ត។ 
១០-លោយកិចច   លធវើជេនកិចច ។ 
១១-លោយអារមៅណ៍  មានប្រេះនិរវ នជាអារមៅណ៍ ជាធមាៅ រមៅណ៍។ 
១២-លោយទវ រ   ជាមលនាទវ រ។ 
១៣-លោយេត្ថុ   លេៀរលោតារត្តិមគគចិត្ត  ១  ដ្ួង    ដដ្លអាប្ស័្យ
ហទយេត្ថុ។  លោកុត្តរចិត្តស្ល់ ៧ ដួ្ងលទៀត្អាប្ស័្យហទយេត្ថុកនុងរញ្ច -
លវាក្លរភរ និង មនិអាប្ស័្យហទយេត្ថុកនុងចតុ្លវាក្លរភរ។ 
១៤-លោយេញិ្ញញ ណធាតុ្ ជាមលនាេញិ្ញញ ណធាតុ្។ 

ក្ខ ចចកចិត្ត ៨៩ ដួង ឬ ១២១  ដងួមោយន័យមសសងៗ 
១- លោយជាតិ្  

-អកុស្លចិត្ត ១២ ដួ្ង ជាអកុស្លជាតិ្ 
 -កុស្លចិត្ត ២១ ដ្ួង ឬ ៣៧ ដួ្ង ជាកុស្លជាតិ្ 
 -េាិកចិត្ត ៣៦ដួ្ង ឬ ៥២ ដួ្ង ជាេាិកជាតិ្ 
 -កិរោិចិត្ត ២០ ដួ្ង ជាកិរោិជាតិ្ ។ 
២- លោយភូម ិ 

-ក្លមាេចរចិត្ត ៥៤ ដួ្ង ជាក្លមភូម ិ
-រូាេចរចិត្ត១៥ ដួ្ង ជារូាេចរភូម ិ
-អរូាេចរចិត្ត ១២ ដ្ួង ជាអរូាេចរភូម ិ
-លោកុត្តរចិត្ត ៨ ដ្ួង ឬ ៤០ ដួ្ង ជាលោកុត្តរភូម ិ

៣- លោយលេទនា   
-សុ្សស្ហគត្ចិត្ត ១ ដ្ួង ជាសុ្សលេទនា។ 
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-ទុកោស្ហគត្ចិត្ត ១ ដ្ួង ជាទុកោលេទនា។ 
-លោមនស្សហគត្ចិត្ត  ៦២ ដួ្ង ជាលោមនស្សលេទនា។ 
-ឧលរក្លោ ស្ហគត្ចិត្ត ៥៥ ដ្ួង ជាឧលរក្លោ លេទនា ។ 
-លទមនស្សស្ហគត្ចិត្ែ ២ ដ្ួង ជា លទមនស្សលេទនា។ 

៤- លោយលហតុ្ 
 -ចិត្ត ៨៩ ដ្ួង ឬ ១២១ ដ្ួង ជានលហតុ្ ,  ចិត្តមនិមានលហតុ្ប្រករ 
១៨  ដ្ួង  ជា អលហតុ្កចិត្ត  , ចិត្តដដ្លមានលហតុ្ប្រករ ៧១ ឬ ១០៣  
ដួ្ង  ជាស្លហតុ្កចិត្ត។ 
៥- លោយស្មបយុត្ត  
     ជាញណស្មបយុត្ត ៤៧ ដ្ួង ឬ ៧៩ ដ្ួង,  ជាញណេរិបយុត្ត ៣៤ 
ដួ្ង,ជាទិដិ្ឋគត្ស្មបយុត្ត ៤ ដួ្ង   ជារដិ្ ស្មបយុត្ត២ ដួ្ង,   ជាេចិិកិច្ឆា -
ស្មបយុត្ត១ដ្ួង, ឧទធចចស្មបយុត្ត  ១ ដួ្ង។ 
៦-លោយស្ង្ខោ រ  ជាអស្ង្ខោ រកិ ៣៧ដួ្ង ជាស្ស្ង្ខោ រកិ៥២ដួ្ង ឬ៨៤ដួ្ង។ 
៧-លោយលោភណ   ជាអលោភណចិត្ត ៣០ដួ្ង ជាលោភណចិត្ត ៥៩

ឬ ៩១ដួ្ង។ 
៨- លោយឈាន   ជាក្លមាេចរចិត្ត ៥៤  ដួ្ង  ជាអឈានចិត្ត  ចិត្ត

លៅស្ល់ ៦៧ ដួ្ងជាឈានចិត្ត។ 
៩- លោយលោកិយ   ចិត្ត  ៨១  ដួ្ង ជាលោកិយចិត្ត, ៨  ឬ   ៤០     

ដួ្ងជា  លោកុត្តរចិត្ែ។ 
១០-លោយកិចច   ចិត្ត ៨៩ ដ្ួង ឬ ១២១ ដួ្ង លធវើកិចចាន ១៤ កិចច។ 
១១-លោយអារមៅណ៍   ចិត្ត ៨៩ ដ្ួង ឬ ១២១ ដ្ួងមានអារមៅណ៍ ៦។ 
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១២-លោយទវ រ    ចិត្ត ៨៩ដ្ួង ឬ ១២១ដ្ួង អាប្ស័្យទវ រ  ៦   និង 
ទវ រេមុិត្តិ(ក្លលលធវើ រដិ្ស្នធិកិចច,ភេងគកិចច,ចុតិ្កិចច)។ 

១៣-លោយេត្ថុ   ចិត្ត ១១៧  ដួ្ង  លកើត្ប្ត្ងេ់ត្ថុ  ៦,  ចិត្ត ៤ ដួ្ងមនិ
អាប្ស័្យេត្ថុ។ 

១៤- លោយេញិ្ញញ ណធាតុ្  ចិត្ត៨៩ ដ្ួង ឬ ១២១ ដួ្ង ជាេញិ្ញញ ណធាតុ្ ៧។ 
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 ព្កុេធេមោន 
១.ភកិោុ លទធធមមាម   ជា គឹេោន  អនកដកស្ប្មួល 
២.ោមលណរ សភុរបមញ្ញា  ឃាន  ចខេ និ   អនកវាយអត្ថរទ  
៣.ោមលណរ អគររមញ្ញា  ណង  សភុព្ក័  អនកវាយអត្ថរទ 

អនកជ្ឈួយព្ត្ួត្រិនិត្យខលេឹោ  និង អការាវិ ទុធ 
 

 

 

 

 

  

 

 
 

សរាោនំ ធេមោន ំជ្ឈិនត្ិ  
ធមៅទនរដមងឈនេះអស់្ទនទាំងរួង 

rs 

១.ភកិោុ រធានមជាោ មតា  មា៉ា ន់  សភុារ 
១.ោមលណរ ោសន កាិមតា  សខុ   ចនថ      
២.ោមលណរ  ននទធមមាម   ចហល  សភុាន់  
៣.ោមលណរ វជ្ឈិ មេធា  តាងំ  មរព្ជ្ឈ  
៤. ោមលណរ វី យិធមមាម   ឈេឹ   រា៉ា ឌ ី 
៥.ោមលណរ  រសននធមមាម  ជា  ហុន  
៦.ោមលណរ អា ទធវី មិយ  ឌីឡា   ន    
៧.ោមលណរ រុទធ កាិមតា  ភងួ   ចនិដ  
៨.ោមលណរ ធេម កាិមតា   មអៀន   សវុែណ   
៩.ោមលណរ ចិត្ដ កាិមតា   មៅ  មេន   
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